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Ζ απνδνρή ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ  απφ ηνπο  αζζελείο ζηελ 
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ηελ Διιάδα , φπσο θαη ζε  παγθφζκην επίπεδν, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαλάισζε λέσλ, αθξηβφηεξσλ θαξκάθσλ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο 
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Οη πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο 
ηίζεληαη ζην επίθεληξν  ηφζν ησλ εζληθψλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ φζν θαη ηεο επξσπατθήο 
πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ πγεηάο.  
 
Ζ πξνψζεζε ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο  
πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαζψο νδεγεί ζηε βειηίσζε  ηνπ ηζνδπγίνπ 
θφζηνπο νθέινπο.  Ζ επηηπρία ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ησλ  γελνζήκσλ θαξκάθσλ  
θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηάζε  πνπ έρνπλ νη αζζελείο  απέλαληη ηνπο.  ηελ παξνχζα 
εξγαζία πεξηιακβάλεηαη κηα έξεπλα πνπ σο ζθνπφ έρεη λα θαηαγξάςεη  ηελ απνδνρή 
ησλ γελνζήκσλ απφ ηνπο αζζελείο ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα  γίλεηαη κε ρνξήγεζε 
εξσηεκαηνινγίνπ ζε 192 αζζελείο πνπ πξνζήιζαλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά 
παζνινγηθά ηαηξεία ηελ πεξίνδν απφ ηνλ  Μάξηην έσο ηνλ Μάην ηνπ 2015.  
 

  Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,  νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 60% γλσξίδνπλ ηη 
είλαη ηα γελφζεκα. Σα δχν ηξίηα πηζηεχνπλ φηη είλαη θζελφηεξα απφ ηα πξσηφηππα, 
σζηφζν θαίλεηαη λα ππάξρεη  ζχγρπζε γηα  ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπο. Σν 62% ησλ αζζελψλ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην θάξκαθν ηνπο 
κε δηαζέζηκν γελφζεκν, εθ ησλ νπνίσλ, ην 42% ζα πξνέβαηλε ζηελ αληηθαηάζηαζε 
κφλν κε ηε ζχζηαζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ. 
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Δηζαγσγή 
 
 

ε παγθφζκην επίπεδν ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θπθινθνξία λέσλ, αθξηβφηεξσλ θαξκάθσλ ηα νπνία  ελζσκαηψλνπλ πςειφηεξεο 

δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θαξκάθσλ 

θαη θαη΄ επέθηαζε ζε αχμεζε ηνπ  θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο. ην πξψην  θεθάιαην 

θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ηεο  θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο  Διιάδαο φπνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2002-2009 ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζεκείσλε  έλαλ ηδηαίηεξα πςειφ 

ξπζκφ αλφδνπ ηεο ηάμεο ηνπ 16,2%. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη νη εζληθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο αληηιακβάλνληαη νινέλα  θαη 

πεξηζζφηεξν φηη ε ζσζηή ξχζκηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο  κπνξεί λα νδεγήζεη  ζε 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Οη πνιηηηθέο  ζπγθξάηεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο  δαπάλεο ηίζεληαη 

ινηπφλ ζην επίθεληξν ησλ αξρψλ  πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα  ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  ππάξρεη έλαο  θνηλφο ππξήλαο πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο θαη 

απνδεκίσζεο πνπ απνζθνπεί  ζηε ιεινγηζκέλε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. ην δεχηεξν 

θεθάιαην αλαιχνληαη  νη πνιηηηθέο απηέο  πνπ  ζηνρεχνπλ ηνπο δηαλνκείο θαξκάθσλ, 

ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο αζζελείο θαη  έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηηκνιφγεζε , ηελ απνδεκίσζε, 

ηελ είζνδν θαξκάθσλ ζηελ αγνξά θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ.  

Ζ πξνψζεζε ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ απνηειεί κηα απφ ηηο πνιηηηθέο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή. Βαζηθφ 

ηεο πιενλέθηεκα ηεο είλαη φηη  απμάλεη ην ηζνδχγην θφζηνπο- απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θαξκάθσλ θαζψο ηα γελφζεκα ζθεπάζκαηα  κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αζζελείο 

ην ίδην φθεινο κε ηα πξσηφηππα επψλπκα θάξκαθα ζε ρακειφηεξε φκσο ηηκή.  ην 

θεθάιαην ηξία γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα γελφζεκα θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ηνπο. Οη  πνιηηηθέο απηέο  απφ ηελ  πιεπξά ηεο δήηεζεο 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο παξεκβάζεηο ζηελ ζπληαγνγξάθεζε , κε ηε δηαλνκή ησλ 

θαξκάθσλ θαη κε ηελ απνδνρή ησλ γελνζήκσλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο αζζελείο. Απφ 

ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, νη πνιηηηθέο  αθνξνχλ ηελ είζνδν θαη ηε δηείζδπζε ζηελ 

αγνξά ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαζψο θαη  ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ  ηηκνιφγεζε ,ηελ 

απνδεκίσζε  θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ. 
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Ζ επηηπρία ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ησλ  γελνζήκσλ θαξκάθσλ εμαξηάηαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο αζζελείο. Οη κειέηεο πνπ 

εξεπλνχλ ηε ζηάζε  ησλ αζζελψλ απέλαληη  ζηα γελφζεκα θάξκαθα απνηεινχλ     

εξγαιείν ηφζν γηα ηελ  αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζην 

παξειζφλ   φζν θαη γηα ηελ    επηινγή  ησλ πην θαηάιιεισλ  πνιηηηθψλ  γηα ην κέιινλ. 

ηελ Διιάδα , απφ ην 2012 κία ζεηξά απφ κεγάιεο  κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηνπ 

θαξκάθνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί  ην κεξίδην αγνξάο θαη ε 

θαηαλάισζε ησλ γελνζήκσλ. Χζηφζν, πέξα απφ ηξείο έξεπλεο ζηάζεο ησλ αζζελψλ 

απέλαληη ζηα γελφζεκα πνπ δηελεξγήζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν ιίγν πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ,  δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία.  

 

 ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεηαη κηα έξεπλα πνπ σο ζθνπφ έρεη λα 

θαηαγξάςεη  ηελ απνδνρή ησλ γελνζήκσλ απφ ηνπο αζζελείο ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα 

είλαη πνζνηηθή, πεξηγξαθηθή θαη ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε πξνζσπηθή  

απφ ηνλ εξεπλεηή ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ππφ κειέηε πιεζπζκφο αθνξά  

αζζελείο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα θαη  ρξεζηκνπνηνχλ ην ειιεληθφ δεκφζην 

ζχζηεκα θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  θαη πεξίζαιςεο. πγθεθξηκέλα ε έξεπλα αθνξά 

θαηνίθνπο ησλ πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Πεινπνλλήζνπ , ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ, γηα 

ηελ πεξίνδν απφ ηνλ  Μάξηην έσο ηνλ Μάην ηνπ 2015. ηελ έξεπλα  ζπκκεηείραλ 192 

αζζελείο πνπ πξνζήιζαλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά παζνινγηθά ηαηξεία.  

 

  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα θαηαδείμνπλ  ηνλ βαζκφ γλψζεο 

θαη   πιεξνθφξεζεο ησλ αζζελψλ   γηα  ηα γελφζεκα θάξκαθα θαζψο θαη ηελ αληίιεςε 

ηνπο  γηα ηα γελφζεκα ζε ζρέζε κε ηα πξσηφηππα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηελ  αζθάιεηα θαη ην θφζηνο. Δπίζεο, ζα θαηαγξαθεί ε αληίιεςε ησλ  αζζελψλ  γηα ηα 

ειιεληθά γελφζεκα ζε ζρέζε κε ηα μέλα. ην ηέινο, ε έξεπλα ζα απνζαθελίζεη  ην 

θπξηφηεξν δεηνχκελν πνπ είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνη νη   αζζελείο  

λα αληηθαηαζηήζνπλ ην πξσηφηππν θάξκαθν κε γελφζεκν. 

 
 
 
 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

 

3 

 Κεθάιαην 1 

 

 Φαξκαθεπηηθή δαπάλε  

 
 

πρλά δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ φξσλ  θαξκαθεπηηθή δαπάλε θαη 

ζπλνιηθέο θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί  πσο νη θαξκαθεπηηθέο 

πσιήζεηο , ε λνζνθνκεηαθή δαπάλε  θαη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε  είλαη ηξία δηαθξηηά 

κεγέζε (ζχκθσλα εμάιινπ κε ην δηεζλψο ρξεζηκνπνηνχκελν ινγηζηηθφ πξφηππν ηνπ 

ΟΟΑ). Παξαθάησ γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ νξηζκψλ θαη παξέρνληαη ηα ζηνηρεία 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ κεγεζψλ  . 

 

1.1 Φαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο 

 

 

Οη θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο είλαη ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ πνπ θάλνπλ νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο (εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο) πξνο λνζνθνκεία, 

θαξκαθαπνζήθεο & θαξκαθεία. Οη πσιήζεηο απηέο εθθξάδνληαη ζπλήζσο ζε ηηκέο  «ex 

factory». Ζ «ex factory» ηηκή είλαη ε θαζαξή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ φπσο απηφ 

παξαδίδεηαη απφ ηελ θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζηνλ άκεζν αγνξαζηή. Πεξηέρεη ηελ αμία 

ηεο πξψηεο χιεο, ηηο ινηπέο δαπάλεο θαη ην θέξδνο παξαγσγήο ελψ δελ πεξηιακβάλεη 

ην θέξδνο ησλ ππφινηπσλ θξίθσλ ηεο θαξκαθεπηηθήο αιπζίδαο, ην ΦΠΑ θαη ηηο φπνηεο 

επηβαξχλζεηο ππέξ ηξίησλ. Ο ΔΟΦ θαηαγξάθεη ζε κεληαία βάζε ηηο πσιήζεηο 

θαξκάθσλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία θαη ηηο 

θαξκαθαπνζήθεο θαξκαθεία.  

 

1.2 Ννζνθνκεηαθή δαπάλε  

 

 

Ζ λνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπάλεζαλ 

(εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο) ηα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα γηα ηελ αγνξά 
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θαξκάθσλ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Σν δαπαλεζέλ πνζφ ππνινγίδεηαη ζε 

λνζνθνκεηαθέο ηηκέο (ρνλδξηθή ηηκή κεησκέλε θαηά 13%) . 

 

 

1.3 Φαξκαθεπηηθή δαπάλε 

 

  

Ζ θαξκαθεπηηθή θαηαλάισζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ελδνλνζνθνκεηαθή θαη ζε  

εμσλνζνθνκεηαθή. Ο  ελδνλνζνθνκεηαθφο ηνκέαο αθνξά ηα λνζνθνκεία, ηηο  

λνζειεπηηθέο  θαη  θαη 'νίθνλ ππεξεζίεο. Ο εμσλνζνθνκεηαθφο ή αιιηψο ν ηνκέαο 

εμσηεξηθψλ αζζελψλ  αθνξά   ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πεξηπαηεηηθψλ αζζελψλ. Ζ 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε,  ζχκθσλα κε ην  Γηεζλέο χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ΟΟΑ , κε ην νπνίν έρεη 

ελαξκνληζηεί θαη ε ρψξα καο, είλαη ε δαπάλε γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζε έμσ-

λνζνθνκεηαθνχο αζζελείο Άιισζηε ,  δελ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ  ηεο ΔΔ γηα  ελδνλνζνθνκεηαθέο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο. Δπνκέλσο ζα πξέπεη 

λα γίλεη ζαθέο φηη ν νξηζκφο θαξκαθεπηηθή δαπάλε  αθνξά ηηο  εμσλνζνθνκεηαθέο 

δαπάλεο γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα.  

 

Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπάλεζαλ (εληφο 

νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο) νη ηδηψηεο, νη ηδησηηθέο αζθάιεηεο θαη ηα δεκφζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηελ αγνξά θαξκάθσλ απφ ηα θαξκαθεία. Σν δαπαλεζέλ πνζφ 

ππνινγίδεηαη ζε ιηαληθέο ηηκέο. Πην αλαιπηηθά, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φια ηα 

ζπληαγνγξαθνχκελα (απνδεκησλφκελα θαη κε) θαη κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, 

είηε είλαη πξσηφηππα είηε είλαη γελφζεκα. Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε δηαθξίλεηαη ζε 

δεκφζηα θαη ηδησηηθή.  

 

1.3.1 Γεκόζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

 

 

Ζ δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο φισλ ησλ θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηα ζπληαγνγξαθνχκελα (εθηφο λνζνθνκείσλ) θάξκαθα, είλαη 

δειαδή ε απνδεκίσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινπλ νη αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί θαη ππνινγίδεηαη σο ηε ζπλνιηθή (εμσλνζνθνκεηαθή) θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κείνλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ.  
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1.3.2  Ιδησηηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε  

 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεη ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηα απνδεκησλφκελα θάξκαθα, ηηο ίδηεο 

δαπάλεο ησλ αζζελψλ-θαηαλαισηψλ γηα ηα κε θαιππηφκελα απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ζπλαθή είδε, θαζψο θαη ηελ απνδεκίσζε κέξνπο 

ηεο δαπάλεο απφ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

1.3.3 Γηαθνξέο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη θαξκαθεπηηθώλ πσιήζεσλ  

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ γηαηί ε θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο δελ είλαη ίζε κε  

θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ ηα παξαθάησ. 

 

 Καηαξράο, νη θαξκαθεπηηθέο  πσιήζεηο ππνινγίδνληαη κε «ex factory» ηηκέο νη δε 

θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ππνινγίδνληαη είηε ζε λνζνθνκεηαθέο ηηκέο (ρνλδξηθή ηηκή 

κεησκέλε θαηά 13%) είηε ζε ιηαληθέο ηηκέο (πεξηιακβάλεη ΦΠΑ, θέξδνο 

θαξκαθαπνζήθεο θαη θαξκαθείνπ ζε ζρέζε κε ηελ ex factory ηηκή).  

 

Δπίζεο,  ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ παξάιιεισλ εμαγσγψλ, κέξνο ησλ 

πσιήζεσλ, δελ κεηαθξάδεηαη ζε δαπάλε. Γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα  θαξκαθεπηηθή 

εηαηξεία πνπιάεη έλα  θάξκαθν  ζηελ θαξκαθαπνζήθε  έρνπκε αχμεζε ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πσιήζεσλ  σζηφζν επεηδή απηφ εμάγεηαη  θαη δελ θαηαλαιψλεηαη ζηελ 

εγρψξηα αγνξά  δελ κεηαβάιιεηαη δειαδή ε εγρψξηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε αιιά ε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλεο ηεο μέλεο αγνξάο ζηελ νπνία θαη θαηαλαιψλεηαη. 

   

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πψιεζε θαη δαπάλε δελ γίλνληαη 

ηαπηφρξνλα. Αληίζεηα κεζνιαβνχλ ελδηάκεζνη θξίθνη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πνπ 

κεηαβάιινληαο ηα απνζέκαηα ηνπο δηαηαξάζζνπλ ηελ απεπζείαο απηή ζρέζε. Γηα 

παξάδεηγκα αλ  κηα θαξκαθαπνζήθε απνθαζίζεη λα απμήζεη ηα απνζέκαηα ηεο ζε έλα  

θάξκαθν ηφηε  έρνπκε αχμεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πσιήζεσλ. Δθφζνλ δελ  ππάξμεη  

αληίζηνηρα ε δηάζεζε ηνπ θαξκάθνπ  απφ ηα θαξκαθεία ηφηε έρνπκε ζηάζηκε  ηε 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Άξα, ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε είλαη θιάζκα κφλν ησλ 
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ζπλνιηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πσιήζεσλ. Γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη νη θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο είλαη έλα κέγεζνο ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ:  

 

1. ηε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ε νπνία επηβαξχλεη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

(κέξνο απηήο ηεο επηβάξπλζεο επηζηξέθεη ζηα δεκφζηα ηακεία, θαζψο ζε απηή 

πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 6,5% θαη ινηπέο επηζηξνθέο(rebates-clawback) απφ ηα 

θαξκαθεία θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο)  

 

2. ηηο πσιήζεηο θαξκάθσλ πξνο ηα λνζνθνκεία (νη νπνίεο γίλνληαη ζε 

Ννζνθνκεηαθή Σηκή= Υνλδξηθή Σηκή κείνλ 13% θαη rebates) 

 

3.  ηηο πσιήζεηο θαξκάθσλ ηα νπνία επαλεμάγνληαη (παξάιιειεο εμαγσγέο) 

 

4.  ηηο πσιήζεηο θαξκάθσλ ηα νπνία δηαηίζεληαη, είηε ζε πνιίηεο ηεο Διιάδνο, είηε 

ζε ηνπξίζηεο, θαη ηα νπνία πιεξψλνπλ νη ίδηνη 

 

5.  ηηο πσιήζεηο θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο 

αζθαιηζκέλνπο ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη θαιχπηνληαη απφ απηέο  

 

6.  ηε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ, ε νπνία δελ επηβαξχλεη ηα Σακεία 

 

 

1.3.4 πλνιηθά δεκόζηα θαη ηδησηηθή  θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηελ ΔΔ  

 

 

 πλνιηθά, ε  δεκφζηα θαη ηδησηηθή εμσλνζνθνκεηαθή δαπάλε  πνηθίιεη απφ 0,6 

έσο 2,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2010. ( Μέζνο φξνο ΔΔ: 1.6%) Οη δηαθνξέο πνιιέο θνξέο 

κπνξεί λα νθείινληαη σο έλα βαζκφ θαη  ζηε   δηαθνξεηηθή ινγηζηηθή πξνζέγγηζε.  ε 

νξηζκέλεο ρψξεο  γηα παξάδεηγκα,  θάπνηα αθξηβά θάξκαθα  ινγίδνληαη ζηηο 

ελδνλνζνθνκεηθέο δαπάλεο θαη ζε άιιεο ρψξεο  ζηηο εμσλνζνθνκεηαθέο δαπάλεο.   Ζ 

ζπλνιηθή εμσλνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε   απφ  ηε δεθαεηία ηνπ 1990 έρεη 

απμεζεί σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ εθηφο απφ ην 

Λνπμεκβνχξγν. Βιέπνπκε   ζηηο  ρψξεο κε πςειή ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ( άλσ ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ)  ηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα, ηε Ληζνπαλία, 

ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηε ινβαθία.  Καζψο θαη ρψξεο κε κηθξή  

θαξκαθεπηηθή δαπάλε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ  θαη σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 
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δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, είλαη ε Γαλία, ε Οιιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηε νπεδία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηελ ΔΔ,  νη εμσλνζνθνκεηαθέο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο απνηεινχλ 

κεηαμχ ηνπ 7,7 θαη 35,3% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. Γελ ππάξρεη γεληθή 

ηάζε, σο πξνο ηη πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

είλαη αθηεξσκέλν ζηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 

 

Πίλαθαο 1: Δμέιημε ησλ ζπλνιηθψλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ) εμσλνζνθνκεηαθψλ  
θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ (1970-2010) 

Πεγή: Eurostat,  ζηνηρεία  ΟΟΑ γηα ηε πγεηά  2012,  Τπεξεζίεο Δπηηξνπήο (DG ECFIN) 
εκεηψζεηο: * 2010 ή πην πξφζθαηα δεδνκέλα. ** Γηα ηελ Διιάδα, ηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010. 
Υξήζε ησλ θξαηηθψλ   ΑΔΠ  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ  κέζσλ φξσλ ηεο ΔΔ 

 

 

 

1.3.5  Γεκόζηα   θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηελ ΔΔ  

 

 

Οη δεκφζηεο εμσλνζνθνκεηαθέο  θαξκαθεπηηθέο  δαπάλεο γηα ηα θάξκαθα  

θπκαηλφηαλ απφ 0,3 έσο 1,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 (Μέζνο φξνο ΔΔ:1,1%). Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, έρεη απμεζεί σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, εθηφο 

απφ ηελ Σζερία, ηελ Γαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνισλία θαη ηελ νπεδία. 

Οξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Γαιιία θαη ε ινβαθία, 

έρνπλ ζρεηηθά πςειέο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη έλα ζρεηηθά 

ρακειφ κεξίδην ηδησηηθήο δαπάλεο. Ζ Βνπιγαξία, ε Γαλία, ε Κχπξνο, ε Λεηνλία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Ρνπκαλία δαπαλνχλ  ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε δεκφζην 

ρξήκα γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Δθηφο απφ ην Λνπμεκβνχξγν, απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ην  κεξίδην ησλ ηδησηηθψλ   θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ είλαη ζρεηηθά πςειφ. 
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Δλψ  ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ  ρξεκαηνδνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ   απφ ην δεκφζην, θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη  ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ, φπνπ ε ηδησηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε  κπνξεί 

λα είλαη εθηεηακέλε.  Παξφια απηά ε  δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε  είλαη ζεκαληηθά 

πςειή θαζψο απνηειεί πεξίπνπ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.   

Τςειή  ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε παξαηεξείηαη  ζε  Βνπιγαξία,  Δζζνλία,  Ηηαιία, 

Κχπξν, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία θαη Ρνπκαλία . Γηα ηηο ρψξεο κε  δηαζέζηκα 

καθξνρξφληα ζηνηρεία δελ δηαθξίλεηαη ζπγθεθξηκέλε ηάζε ζην κεξίδην ηεο δεκφζηαο 

θαξκαθεπηηθήο  δαπάλεο θαζψο γηα θάπνηεο είλαη απμεηηθφ (Γεξκαλία, Οιιαλδία, 

Φηλιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην) θαη γηα άιιεο κεηνχκελν (Σζερία ινβαθία). 

 

Πίλαθαο 2: Δμέιημε ηεο  δεκφζηαο εμσλνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο  δαπάλεο ζε 
ρψξεο ηε ΔΔ 

Πεγή: Eurostat,  ζηνηρεία  ΟΟΑ γηα ηε πγεηά  2012,  Τπεξεζίεο Δπηηξνπήο (DG ECFIN) 
εκεηψζεηο: … δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία, * 2010 ή πην πξφζθαηα δεδνκέλα. ** Γηα ηελ Διιάδα, ηα 
πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010. Ζ δεκφζηα δαπάλε σο% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα θαξκαθεπηηθά 
πξντφληα ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο δεκφζηαο σο πξνο ηε ζπλνιηθή δαπάλε θαη εθθξάδεηαη ζε επξψ 
(θαη φρη π.ρ. σο% ηνπ ΑΔΠ).  Υξήζε ησλ θξαηηθψλ   ΑΔΠ  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ  κέζσλ 
φξσλ ηεο ΔΔ 

 

 

Ζ δηαθχκαλζε ησλ δαπαλψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θξχβεη κηα πνιχ πην 

ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηεο  ζπλνιηθήο δαπάλεο  θαη  ηεο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν ιφγσ  ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ,  γηα ην 2010, ε 

Γεξκαλία είρε ηε κεγαιχηεξε θαξκαθεπηηθή αγνξά ηεο ΔΔ (42,383 εθαηνκκχξηα επξψ), 

αθνινπζνχκελε απφ ηε Γαιιία(€ 36,006 εθαηνκκχξηα επξψ), ε Ηηαιία (€ 24,872 
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εθαηνκκχξηα επξψ), ε Ηζπαλία (€ 18,500 εθαηνκκχξηα) θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (€ 

18.154εθαη επξψ). Απηέο νη πέληε ρψξεο αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 70% ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ  θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ΔΔ. Ζ  εηήζηα θαηά θεθαιήλ δαπάλε θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ησλ 152 Δπξψ ζηε Ρνπκαλία θαη 492 Δπξψ  ζηελ Γεξκαλία ( κέζνο φξνο ΔΔ: 

409 Δπξψ). Οη δεκφζηεο δαπάλεο αλά θάηνηθν θπκαίλνληαη κεηαμχ 46 ζηε  Βνπιγαξία 

θαη 403 επξψ ζηελ Ηξιαλδία ( κέζνο φξνο ΔΔ: 283). Σφζν νη ζπλνιηθέο φζν θαη νη  

δεκφζηεο δαπάλεο αλά θάηνηθν έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

 

1.3.6 Γεκόζηα   θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα   

 

1.3.6.1 Γεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε έσο ην 2010 

 

 

 Με βάζε ηα  δηαζέζηκα ζηνηρεηά έσο ην 2010, είλαη θαλεξφ πσο  ην 2010 ζηελ 

Διιάδα ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε μεπεξλνχζε  θαηά πνιχ ην κέζν (κε 

ζηαζκηζκέλν) φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, απφ ην 2000 έσο ην 

2010 δηπιαζηάδεη  ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ΑΔΠ .Ζ  δεκφζηα θαηά θεθαιήλ 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε (ζε ηηκέο ίζεο αγνξαζηηθήο δχλακεο),  θαηά ηε δεθαεηία 2000-

2010, ππεξηξηπιαζηάδεηαη ζηελ Διιάδα  ελψ ε  αχμεζε ηεο  ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ ησλ 27 

είλαη ζην 40%.  

 

Δίλαη αμηνζεκείσην, επίζεο, ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο γηα θάξκαθα ζηε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε ην 2010, ην νπνίν 

ππεξβαίλεη θαηά 50% πεξίπνπ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξψπεο, πξνζεγγίδνληαο ην 

αληίζηνηρν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη ρακειφηεξε φρη κφλν απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν, 

αιιά θαη απφ αληίζηνηρεο, σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην επίπεδν νηθνλνκίαο, επξσπατθέο 

ρψξεο.   

 

Ζ δεκφζηα εμσλνζνθνκεηαθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηε ρψξα καο θαηά ηελ 

πεξίνδν 2002-2009 ζεκείσλε  έλαλ ηδηαίηεξα πςειφ ξπζκφ αλφδνπ ηεο ηάμεο ηνπ 

16,2%, έλαληη 12,2% γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πγείαο. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο  πνπ 

ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο βξέζεθε ζην επίθεληξν 

ησλ δξάζεσλ ηεο πνιηηηθήο πγείαο θαη  απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο 

παξέκβαζεο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, 
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ηφζν ζην αξρηθφ Μλεκφλην θαη ζηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ φζν θαη ζην Γεχηεξν Μλεκφλην, 

απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαηά 

ηελ ηξηεηία 2010-2012. 

Πίλαθαο 3 : Γεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε : απνινγηζηηθά ζηνηρεία νξγαληζκψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( ζε εθαη.€) 

Πεγή: Γηα ηα έηε 2002 -2010: ΔΛΣΑ, Γηεχζπλζε Κνηλσληθψλ ηαηηζηηθψλ, Σκήκα ηαηηζηηθψλ 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξνζηαζίαο. 
εκεηψζεηο : Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΟΠΑΓ . Γηα ην 2011: Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ( 
ηζηνζειίδα) ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ΟΠΑΓ 

 

 

 

1.3.6.2 Γεκφζηα   θαξκαθεπηηθή δαπάλε   απφ ην 2009 έσο ην 2014 

 

 

Ζ δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε αθνινχζεζε αλνδηθή ηάζε κέρξη ην 2009, φπσο 

θαη ε δαπάλε πγείαο, αθνινπζψληαο ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ΑΔΠ. Ζ Καζαξή Γεκφζηα 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε είλαη ην ηειηθφ πνζφ πνπ πιεξψλνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, 

κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ εθπηψζεσλ επηζηξνθψλ  (rebates , clawback). Απφ ην 

2009 ε θαζαξή  δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε αθνινπζεί κηα πησηηθή πνξεία, κε 

απνηέιεζκα ην 2013 λα είλαη κεησκέλε θαηά 53,6% ζε ζρέζε κε ην 2009, θαζψο ν 

ζηφρνο είρε ηεζεί ζηα 2,37 δηζεθ. επξψ, έλαληη 2,8 δηζεθ. επξψ ην 2012. Ζ ζπλνιηθή 

κείσζε ηεο θαζαξήο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηελ πεξίνδν 2009-2011 ήηαλ 

απνηέιεζκα ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά θαξκάθνπ (αιιαγή ζπζηήκαηνο 

ηηκνιφγεζεο, αχμεζε ησλ επηζηξνθψλ (rebates/clawback) ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 
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Αζθάιηζεο, κείσζε ησλ ξπζκηδφκελσλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ζηε ρνλδξηθή θαη ιηαληθή 

δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ, κείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηα θάξκαθα θ.ιπ.).  

 

Οη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ απνηππσζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 

δηακνξθψλνπλ ηελ θαζαξή θαξκαθεπηηθή δαπάλε ην 2014 ζηα 2,019 δηζεθ. επξψ 

πεξίπνπ, ελψ ε εθηηκσκέλε κείσζε ζσξεπηηθά απφ ην 2009 ζα θηάζεη ην -60,5%. Ζ 

θαζαξή θαξκαθεπηηθή δαπάλε ην 2014 ζα αληηζηνηρεί ζην 1,1% ηνπ ήδε ζεκαληηθά 

κεησκέλνπ ΑΔΠ, έλαληη 2,2% ην 2009.  

 

 

 

Γηάγξακκα 1 : Γεκφζηα Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε, 2009-2014 (ζε εθ. €)  

Πεγή: χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο (ΛΤ) 2014, ΔΟΠΤΤ 2012, Δηζεγεηηθή Έθζεζε 
Πξνυπνινγηζκνχ 2014 γηα ηα έηε 2013-2014, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΗΟΒΔ 

 

   

1.4 Σν ύζηεκα  Λνγαξηαζκώλ Τγείαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα 

 

 

Σν 2012 γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα νη δαπάλεο πγείαο ππνινγίδνληαη κε βάζε 

ην Γηεζλέο χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο  ΛΤ (System of Health accounts) ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ΟΟΑ, ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ 

αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο πγείαο. Σν ΛΤ 
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ρξεζηκνπνηνχλ 35 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ε Eurostat. Σν έξγν αλαπηχρζεθε απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κέζσ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ( ΔΚΠΑ) θαη ήηαλ αληηθείκελν 

κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

θαη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ΔΛΣΑΣ εληαζζφκελν ζην ΔΠΑ.   Ζ εθαξκνγή 

ηνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ ΟΟΑ ην 2000 θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2003. Ζ ρψξα καο 

είλαη ε ηειεπηαία απφ ηεο 35 πνπ ην έρνπλ εθαξκφζεη θαζψο ην 2012 

δεκνζηνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο πγείαο ζε 

εζληθφ επίπεδν, κε βάζε ην  (ΛΤ) , ελψ έθηνηε ηα ζηνηρεία δεκνζηνπνηνχληαη κε ηελ 

ίδηα κεζνδνινγία.  

 

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΛΤ απνξξέεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1338/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ ππφ ςήθηζε Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ απηνχ. Ζ ΔΛΣΑΣ κεηά 

ηελ ςήθηζε ηνπ αλσηέξσ Δθαξκνζηηθνχ Καλνληζκνχ ζα ππνρξενχηαη γηα ηελ 

απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΛΤ ζηε Δurostat θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (ΟΟΑ 

& Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο).  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη ην Μάξηην ηνπ 

2015 ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηνπο αλσηέξσ Οξγαληζκνχο είλαη ζε εζεινληηθή 

βάζε. 

 

Σν ΛΤ επηηξέπεη ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο, ηεο δεκφζηαο θαη ηεο 

ηδησηηθήο δαπάλεο πγείαο. ηφρνο ηνπ ΛΤ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πγεηνλνκηθήο δαπάλεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ άζθεζε 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. H θαηάξηηζε ηνπ ΛΤ 

επηηξέπεη ηελ παξνρή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ πξνο ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη 

ηδηαίηεξα πξνο ηε Δurostat. Ζ ΔΛΣΑΣ δεκνζηεχεη ηα ζηνηρεία ΛΤ ζε εηήζηα βάζε, 

εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ κεζεπφκελνπ έηνπο απφ ην έηνο αλαθνξάο ησλ 

ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα δεκνζηεχζεσλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Eurostat. 

Σν ΛΤ βαζίδεηαη ζε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε απφ θνηλνχ απφ ηνλ ΟΟΑ, ηε 

Δurostat θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), ζηνρεχνληαο ζηε δηεζλή 

ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ νκνεηδψλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δαπάλεο πγείαο. Σν ΛΤ 

είλαη ην ζχζηεκα πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θάζε 

ρξεκαηνδνηηθνχ θνξέα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο αλά πξνκεζεπηή 

πγείαο θαη αλά πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Σν ΛΤ δνκείηαη ζηνπο εμήο ηξεηο άμνλεο:  
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• Σε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αλά ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα (πιεπξά 

ηεο δήηεζεο)  

• Σελ θαηεχζπλζε ηεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο αλά πξνκεζεπηή πγείαο θαη αλά 

πγεηνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (πιεπξά ηεο πξνζθνξάο)  

• Σε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ ζηνπο πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πγείαο (πιεπξά ηεο θαηαλάισζεο)  

 

1.5  Γαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα 

 

 

 Οη δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη αθνινχζεζαλ ηελ πησηηθή πνξεία 

ηνπ ΑΔΠ κεηά ην 2009. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2005 θαη 2009, ην ΑΔΠ ζεκείσζε αχμεζε 

θαηά 20% (+38,1 δηζεθ. επξψ), ελψ ε ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο απμήζεθε ην ίδην 

δηάζηεκα θαηά 41% (6,8 δηζεθ. επξψ). Αληίζηξνθε εηθφλα παξαηεξείηαη κεηά ηελ θξίζε, 

φπνπ ην ΑΔΠ κεηαμχ 2009-2012 πεξηνξίζηεθε θαηά -16,3%, έλαληη θάκςεο θαηά -

23,6% ζηελ ηξέρνπζα ζπλνιηθή δαπάλε Τγείαο θαη -25,3% ζηελ ηξέρνπζα δεκφζηα 

δαπάλε πγείαο. 

 

 

Γηάγξακκα 2 : ΑΔΠ, Σξέρνπζα πλνιηθή Γαπάλε Τγείαο  θαη Σξέρνπζα Γεκφζηα Γαπάλε 

Τγείαο ( ζε δηζεθ. Δπξψ) 

Πεγή: χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο Διιάδνο  2014, ΔΛ.ΣΑΣ., 2014 
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Χο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ε ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο ζηελ Διιάδα εκθαλίδεη αλνδηθή 

πνξεία κέρξη ην 2009, πξνζεγγίδνληαο ην 10% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην 2012 αληηζηνηρνχζε 

ζην 9,2%. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηελ δεκφζηα δαπάλε πγείαο φπνπ απφ ην 

7% ην 2009 κεηψλεηαη ζην 6,2% ην 2012. ηελ Δπξσδψλε ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο πγείαο σο πξνο ην ΑΔΠ αθνινχζεζε παξφκνηα εμέιημε κε ηελ Διιάδα, ελψ ζε 

ζρέζε κε ηελ δεκφζηα δαπάλε παξαηεξνχληαη πςειφηεξα πνζνζηά, ζην 7,4% ην 2010, 

έλαληη 6,3% ζηελ Διιάδα. 

 

 

Γηάγξακκα 3: Σξέρνπζα πλνιηθή Γαπάλε Τγείαο θαη Σξέρνπζα Γεκφζηα Γαπάλε Τγείαο 

σο % ΑΔΠ, Διιάδα , Δπξσδψλε 

Πεγή: χζηεκα Λνγαξηαζκψλ Τγείαο Διιάδνο  2014, ΔΛ.ΣΑΣ., 2014 

 

1.6 Οη  θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο όπσο θαηαγξάθνληαη από ησλ ΔΟΦ 

 

Ο ΔΟΦ θαηαγξάθεη ζε κεληαία βάζε ηηο πσιήζεηο θαξκάθσλ απφ ηηο 

θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία θαη ηηο θαξκαθαπνζήθεο - θαξκαθεία. 

Παξφηη φπσο έρεη αλαθεξζεί νη  θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο δελ αθνξνχλ  κφλν ηελ 

εγρψξηα θαηαλάισζε θαζψο ππάξρεη ην θαηλφκελν ησλ παξάιιεισλ εμαγσγψλ θαη ε 

θαηαλάισζε απφ αιινδαπνχο κε κφληκνπο θαηνίθνπο, σζηφζν είλαη ελδεηθηηθέο ηεο 

ηάζεο ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαξκάθνπ θαζψο απηή απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο. 

 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

 

15 

 πσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία, ηελ πεξίνδν 2000-2009 ππήξμε κηα εθξεθηηθή 

αχμεζε ησλ  ζπλνιηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πσιήζεσλ  θαηά 226%. πγθεθξηκέλα νη 

πσιήζεηο πξνο θαξκαθεία –θαξκαθαπνζήθεο  απφ 2154,31 εθαη. Δπξψ ην 2000 

απμήζεθαλ ην 2009 ζε 6995,375 πεξίπνπ  225% θαη νη πσιήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία 

απφ 442,182 εθαη. Δπξψ  ην 2000 ζε 1466,038 2009 δειαδή θαηά  231%.   

 

Πίλαθαο 4 : πγθξηηηθφο πίλαθαο πσιήζεσλ θαξκάθσλ αλά έηνο ( ζε αμίεο) 

Πεγή: Δζληθφο Οξγαληζκφο θαξκάθσλ ζηνηρεία 2000-2014 

Έηνο 

Φαξκαθεία 

θαξκαθαπνζήθεο 

( ιηαληθή ηηκή) 

Ννζνθνκεία 

(λνζνθνκεηαθή ηηκή ) χλνιν 

Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

2000 2154,31 442,182 2596,492   

2001 2606,863 520,538 3127,402 20,45% 

2002 3125,287 621,185 3747,145 19,82% 

2003 3550,127 762,913 4313,145 15,10% 

2004 4151,543 838,946 4990,489 15,71% 

2005 4626,871 921,387 5548,258 10,78% 

2006 5154,707 1013,651 6168,359 11,18% 

2007 6364,431 1514,28 7878,712 27,73% 

2008 6553,796 1465,83 8019,626 15,29% 

2009 6995,375 1466,038 8461,413 5,31% 

2010 6028,846 1312,096 7340,972 -13,24% 

2011 5558,653 1200,192 6758,845 -7,92% 

2012 4606,464 1361,176 5967,641 -11,71% 

2013 3955,001 1338,685 5293,687 -11,29% 

2014 3877,258 1399,002 5276,26 -33,00% 
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Γηάγξακκα 4: Δηήζηεο πσιήζεηο θαξκάθσλ (ζε αμίεο)  

Πεγή: Δζληθφο Οξγαληζκφο θαξκάθσλ ζηνηρεία 2000-2014 
 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο, ηφζν ζην αξρηθφ 

Μλεκφλην θαη ζηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ φζν θαη ζην Γεχηεξν Μλεκφλην, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ πσιήζεσλ  ζε θαξκαθαπνζήθεο- θαξκαθεία  ε 

νπνία θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2014 ήηαλ ηεο ηάμεο  ηνπ -80%. Ζ κείσζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ πσιήζεσλ γηα ην αληίζηνηρν  δηάζηεκα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ – 4,7%.   

 

1.7 πκπεξάζκαηα 

 

 

Αλεμάξηεηα απφ  ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο  είλαη θνηλφο 

ηφπνο φηη  ηελ πεξίνδν 2000-2009 ε θαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή δαπάλε είραλ  

πνιιαπιαζηαζηεί θηάλνληαο κεγέζε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πιεζπζκνχο πνιχ 

κεγαιχηεξνπο ηεο ρψξαο καο. Σα αίηηα ηεο αχμεζεο απηήο απνηεινχλ έλα δεχηεξν 

ζεκείν ηξηβήο. 

 χκθσλα κε  έθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ απφ ηελ  κηα πιεπξά,  ε αχμεζε  ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαξκάθσλ σο 

απνηέιεζκα θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ν πςειφο αξηζκφο κεηαλαζηψλ, νη λέεο αλαθαιχςεηο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο επηζηήκεο θαη νη εμειίμεηο ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία θαη βηνηερλνινγία 
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πνπ θαζηζηνχλ   ηα λέα θάξκαθα  αθξηβφηεξα θαζψο ελζσκαηψλνπλ πςειφηεξεο 

δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 Χζηφζν νχηε ν ξπζκφο γήξαλζεο, νχηε ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, νχηε 

ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ «θαηλνηφκσλ» θαξκάθσλ κπνξνχλ  απφ κφλα ηνπο 

λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ππέξκεηξε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζε θάξκαθα. Βαζηθφο ιφγν 

αχμεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο απνηειεί ε έιιεηςε ειέγρνπ ζηελ αιπζίδα 

δηαθίλεζεο ησλ θαξκάθσλ. Καη ζπγθεθξηκέλα ε έιιεηςε ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο 

ησλ ηαηξψλ, ε έιιεηςε  αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ηηκψλ κεηαμχ πξσηνηχπσλ θαη 

γελνζήκσλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ζπληαγνγξάθεζε γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο απφ ην 2010 ε πνιηηηθή εγεζία  

πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά κέηξσλ  πνπ αθνξνχζαλ ζε  κεηαξξπζκίζεηο ηνπ  

ζπζηήκαηνο πγείαο , ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ, ζπληαγνγξάθεζεο θαζψο θαη ελίζρπζεο 

ηεο ρξήζεο γελνζήκσλ κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο. 
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Κεθάιαην 2 

 

 

Δπξσπατθέο πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο ηνπ  
θαξκαθεπηηθνύ θόζηνπο 
 

 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ νη πνιηηηθέο  ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ επλννχλ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ θαη 

παξάιιεια ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ Σν απμαλφκελν θφζηνο 

ηεο  θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ζέηνπλ ηηο πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο  δαπάλεο ζην 

επίθεληξν  ηφζν ησλ εζληθψλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο . 

Οη αξρέο αληηιακβάλνληαη νινέλα  θαη πεξηζζφηεξν φηη ε ζσζηή ξχζκηζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγνξάο  κπνξεί λα νδεγήζεη  ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ ρσξίο λα 

δηαθπβεχεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Γη΄ απηφ θαη νη  πνιηηηθέο πνπ απμάλνπλ ην 

ηζνδχγην θφζηνπο- απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαξκάθσλ φπσο ε  πξνψζεζε ησλ 

γελνζήκσλ1 βξίζθνληαη ζηε πξψηε γξακκή. 

 

ε επξσπατθφ επίπεδν, πνιιέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θαξκαθεπηηθφ ηνκέα έρνπλ αλαιεθζεί. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο, 

κεηαμχ άιισλ γηα ηε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο  ηηκνιφγεζεο2 θαη απνδεκίσζεο  θαη  ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα  ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ3. Άιιεο 

πξσηνβνπιίεο αθνξνχλ ηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ πηνζεηψληαο  βέιηηζηεο θνηλέο πξαθηηθέο  ζηνλ ηνκέα ηεο   

ηερλνινγίαο ηεο πγείαο. Ζ «Κνηλή Έθζεζε ζρεηηθά κε ηα πζηήκαηα Τγείαο EC ECFIN–

EPC »4 απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ Τπνζέζεσλ  θαη ε 

                                                 
1
 Σα γελόζεκα θάξκαθα  είλαη ζεξαπεπηηθέο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηα πξωηόηππα θάξκαθα. Είλαη 

εμίζνπ απνηειεζκαηηθά αιιά θαηά κέζν όξν ηξεηο έωο ηέζζεξηο θνξέο θζελόηεξα από όηη ηα αληίζηνηρα 

πξωηόηππα πνπ έρεη ιήμεη ε παηέληα (Aaserud et al., 2009) 

 
2
 Οδεγία 89/105/EEC πνπ αθνξά ζηε δηαθάλεηα ηωλ κέηξωλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ηηκνιόγεζε θαη  ηελ 

απνδεκίωζε ηωλ θαξκάθωλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε ρξήζε. 

 
3
 ν Επξωπαϊθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθωλ (ΕΜΑ) είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ επνπηεία 

ηωλ θαξκάθωλ γηα αλζξώπηλε θαη θηεληαηξηθή ρξήζε 

 
4
 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp74_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp74_en.pdf
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Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2010) ηφληζε ηελ  αλάγθε 

δηαηήξεζεο ησλ δεκνζίσλ πξνυπνινγηζκψλ ππφ έιεγρν κέζα απφ ζηνρεπκέλεο 

πνιηηηθέο  νξζνινγηθήο ρξήζε ησλ θαξκάθσλ.  

 

Δίλαη γεγνλφο πσο πέξα απφ ην εηζφδεκα θαη ηελ αλάγθε γηα πεξίζαιςε, ε 

παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα  ηεο θαξκαθεπηηθήο 

θαηαλάισζεο είλαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο. Τπάξρνπλ 

πνιινί θαη δηάθνξνη θαλνληζκνί αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ σζηφζν παξά ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο ππάξρεη έλαο  θνηλφο ππξήλαο πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο θαη 

απνδεκίσζεο πνπ απνζθνπεί  ζηε ινγηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. Απηέο νη πνιηηηθέο 

ζηνρεχνπλ ηνπο δηαλνκείο θαξκάθσλ, ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο αζζελείο θαη  έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ ηηκνιφγεζε , ηελ απνδεκίσζε, ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ.  

2.1 Πνιηηηθέο ηηκνιόγεζεο 

 

2.1.1. Δμσηεξηθή ηηκή αλαθνξάο (External reference pricing ERP) 

 

 

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, νη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαζνξίδνληαη κέζσ ηεο εμσηεξηθήο ηηκήο αλαθνξάο (ERP) . Ο  ERP είλαη έλαο δείθηεο 

αλαθνξάο ν νπνίνο  θαζνξίδεη ηελ  ηηκή γηα έλα θάξκαθν ζε κε ρψξα ρξεζηκνπνηψληαο 

σο βάζε   ηελ ηηκή  πνπ έρεη ην ίδην θάξκαθν ζε έλα επηιεγκέλν θαιάζη άιισλ ρψξσλ .  

Ο κεραληζκφο απηφο εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζηα  θάξκαθα πνπ απνδεκηψλνληαη ελψ ηα 

κε απνδεκησλφκελα θάξκαθα  ηηκνινγνχληαη ειεχζεξα. Ζ εμσηεξηθή ηηκή  αλαθνξάο  

είλαη έλαο ηξφπνο γηα  άκεζν έιεγρν ησλ ηηκψλ. Παίξλεη ζπλήζσο ηε κνξθή ηεο 

ζέζπηζεο κίαο κέγηζηεο ηηκήο αλά κνλάδα, π.ρ. γηα θαζνξηζκέλε εκεξήζηα δφζε (ΚΖΓ),  

κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ίδηνπ θαξκάθνπ ζε άιιεο ρψξεο. Σν ζθεπηηθφ είλαη λα ειέγρνληαη 

νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη λα επσθειεζνχλ απφ έλα λνκηθφ κνλνπψιην. 

 

Ο ERP εθαξκφδεηαη ζε 24 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ . Ζ Γαλία, ε νπεδία, θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην εθαξκφδνπλ ηελ ειεχζεξε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ, ε νπνία 

επηηξέπεη ζηνπο παξαγσγνχο λα νξίζνπλ ηηκή θαηά ηελ έλαξμε ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

Απφ ην 2012, ε Γεξκαλία ρξεζηκνπνηεί  επηιεθηηθά ηελ ERP  σο έλα  απφ ηα θξηηήξηα 
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ηηκνιφγεζεο. πλήζσο, νη ηηκέο ειέγρνληαη κφλν γηα ηα πξντφληα πνπ   απνδεκηψλνληαη 

αιιά κεξηθέο θνξέο ειέγρνληαη θαη απηά πνπ δελ απνδεκηψλνληαη. Οη ηηκέο ζπλήζσο 

θαζνξίδνληαη ζην επίπεδν ηνπ  παξαγσγνχ (ηηκή ηνπ εξγνζηαζίνπ),  κεξηθέο θνξέο ζην 

επίπεδν ηνπ  ρνλδξέκπνξνπ (ηηκήο εξγνζηαζίνπ ζπλ πξνζαχμεζε  θέξδνπο 

ρνλδξεκπφξνπ ) ή ην επίπεδν ηνπ θαξκαθείνπ ( εξγνζηαζηαθή ηηκή ζπλ  θέξδνο 

ρνλδξεκπφξνπ θαη θαξκαθνπνηνχ ζπλ ΦΠΑ). Οη ρψξεο επηιέγνπλ σο επί ην πιείζηνλ 

ηε ρακειφηεξε ηηκή ή κηα κέζε ηηκή απφ ην  θαιάζη ησλ ηηκψλ άιισλ ρσξψλ. Οη πην 

ζπρλέο  ρψξεο  αλαθνξάο είλαη ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία ( αλαθέξεηαη απφ14 θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ), αθνινπζεί ε  Ηξιαλδία θαη ε Ηζπαλία (αλαθέξεηαη απν11). ε γεληθέο γξακκέο, 

θάζε ρψξα επηιέγεη έλα θαιάζη ρσξψλ  πνπ είλαη νηθνλνκηθά ζπγθξίζηκεο θαη 

γεσγξαθηθά θνληηλφηεξεο. Ζ επηινγή  ρσξψλ κε παξφκνηα επίπεδα νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο απνηειεί  έλα θαιφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ επηινγή κηαο νξζήο θαη 

πξνζηηήο ηηκήο, ελψ ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ηηκψλ κέζσ ηνπ ERP. 

 

Ζ επηινγή ησλ ρσξψλ  αλαθνξάο είλαη θαζνξηζηηθή  γηα ην  επίπεδν   ηηκήο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ,  θαζψο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο ΔΔ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ. χκθσλα κε ηε EUROSTAT (2007), ηα επίπεδα 

ησλ ηηκψλ ζηελ ΔΔ θπκαηλφηαλ κέρξη  60 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 2005. Οη ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο είραλ ηηο ρακειφηεξεο κέζεο ηηκέο (πεξίπνπ ην 70% ηεο ΔΔ θαηά 

κέζν φξν), ελψ ε Γεξκαλία είρε καθξάλ ην πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηηκψλ.  ρεηηθά  πην 

πξφζθαηα ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε 

ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ (Kanavos et al. 2011). ε έλα δείγκα απφ αθξηβά 

θάξκαθα, βξήθαλ δηαθνξέο ζηελ εξγνζηαζηαθή  ηηκή ηεο ηάμεο ηνπ 93%  Γηα  ηα 

θάξκαθα κε  ρακειή ηηκή ε δηαθνξά ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε. Με ηε ρξήζε ηεο 

εμσηεξηθήο  ηηκήο αλαθνξάο, νη ρψξεο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ ρακειή ηηκή θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηαρεία εμνηθνλφκεζε  κε ηνλ θίλδπλν σζηφζν  ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο ή 

ηεο  θαζπζηεξεκέλεο εηζφδνπ ηνπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά. 

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη νη δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηηκψλ  ζρεηίδνληαη κφλν ελ κέξεη κε 

ηα επίπεδα  εηζνδήκαηνο ηεο θάζε ρψξαο. Οη ζρεηηθέο ηηκέο(ηηκή θαξκάθνπ/ΑΔΠ),  

δείρλνπλ φηη νη ρψξεο κε πςειά  επίπεδα ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ , φπσο Γεξκαλία, Γαλία 

, θαίλεηαη λα έρνπλ ρακειή ζρεηηθή ηηκή. Αληηζέησο,  ρψξεο κε  ρακειή ηηκή, 

φπσο Πνισλία Ρνπκαλία Βνπιγαξία, θαίλεηαη λα πιεξψλνπλ ζρεηηθά κεγάιε ηηκή ζε 

ζρέζε κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (Eurostat 2007). Απηφ  ελ κέξεη ζπκβαίλεη επεηδή ηα 
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θάξκαθα  δηαηίζεληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο  κε ηε δπλαηφηεηα ηεο παξάιιειεο 

εμαγσγήο. 

 

Ζ ζπγθξάηεζε  ηνπ θφζηνπο κέζσ ηνπ ERP είλαη πεξηνξηζκέλε  γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο.  Πξψηνλ, ε ζχγθξηζε   ησλ  ηηκψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ είλαη δχζθνιε, 

επεηδή ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα ηηκνιφγεζεο θαη κηθξή δηαθάλεηα ζηηο 

δεκνζηεπκέλεο ηηκέο. Σα πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο  δηαθέξνπλ γηα θάζε ρψξα. 

Δπίζεο, νη παξαγσγνί κπνξεί λα  δηαπξαγκαηεχεηαη εθπηψζεηο κε ηνπο δηαλνκείο 

θαξκάθσλ νη νπνίεο  δελ αλαθνηλψλνληαη  θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ηηκψλ.  ηε 

ιίζηα ηηκψλ δελ εκθαλίδνληαη επίζεο νη κεηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ησλ 

κεραληζκψλ επηζηξνθήο. Δπίζεο, ην παξάιιειν εκπφξην κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ηηκέο 

ζε ρψξεο κε πςειέο ηηκέο.  Σέινο, ε δηαθνξεηηθή ζπζθεπαζία αθπξψλεη ηε ζχγθξηζε 

ησλ ηηκψλ. Γεχηεξνλ, ε θαξκαθνβηνκεραλία  κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο ζηνλ ERP. Να μεθηλήζεη δειαδή  ηελ δηαλνκή ζε ρψξεο κε πςειέο ηηκέο π.ρ. ζηελ 

Γεξκαλία, θαζηζηψληαο ηελ σο ρψξα αλαθνξάο θαη απμάλνληαο ηελ ηηκή θαη ζηηο άιιεο 

ρψξεο κε απνηέιεζκα ε  ERP ηηκή λα είλαη γηα θάπνηεο ρψξεο πνιχ πςειή θαη λα κελ 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο εζληθέο ζπλζήθεο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα κπνξεί ν παξαγσγφο λα 

απνθαζίζεη λα κελ πξνσζήζεη ην θάξκαθν ζε ρψξεο κε ρακειφ επίπεδν ηηκψλ ψζηε 

λα κελ κεησζεί ε ηηκή αλαθνξάο. Παξφια απηά  ε ERP είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα γξήγνξή κείσζε ηηκψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ρψξεο αλαθνξάο απηέο κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. 

 

2.1.2 Δζσηεξηθή ηηκή αλαθνξάο 

 

 

Με βάζε ηνλ κεραληζκφ εζσηεξηθήο ηηκήο αλαθνξάο (ΔΣΑ)  ην πνζφ πνπ 

απνδεκηψλεηαη απφ ην δεκφζην γηα θάζε θάξκαθν θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή  

παξφκνησλ ή ηζνδχλακσλ  θαξκάθσλ  πνπ αλήθνπλ  ζηελ ίδηα ρεκηθή, θαξκαθνινγηθή 

ή ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. Ζ εζσηεξηθή ηηκή πνπ νλνκάδεηαη  θαη ηηκή αλαθνξάο 

θαζνξίδεη ηε κέγηζηε ηηκή πνπ απνδεκηψλεη ν  δεκφζηνο αζθαιηζηηθφο θνξέαο γηα ηα 

θάξκαθα θαη ηελ αλψηεξε ηηκή πνπ δέρεηαη γηα ηα γελφζεκα. Ο αζζελήο θαιείηαη λα 

πιεξψζεη ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ιηαληθή ηηκή θαη ηελ ηηκή αλαθνξάο. Ζ 

ηηκή αλαθνξάο ηζρχεη γηα φια ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα εληφο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο 

πξντφλησλ θαη εθαξκφδεηαη ζε 20 ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. 
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 Σν ζθεπηηθφ   θαζνξηζκνχ  κέγηζησλ ηηκψλ είλαη ε δεκηνπξγία  ή ε ελίζρπζε  ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο θαξκαθεπηηθέο αγνξέο. ε γεληθέο γξακκέο, ε κέγηζηε ηηκή γηα ηα 

γελφζεκα νξίδεηαη σο πνζνζηφ ηεο ηηκήο ηνπ πξσηφηππνπ θαξκάθνπ. Πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ΔΣΑ είλαη λα  δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζεξαπεπηηθά ελαιιαθηηθά θάξκαθα, φπσο ηα 

γελφζεκα θάξκαθα. Σα ελαιιαθηηθά θάξκαθα  ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

νκαδνπνηνχληαη κε βάζε  ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία  αιιά κπνξεί λα νκαδνπνηνχληαη θαη 

κε βάζε ηελ  ρεκηθή ή θαξκαθεπηηθή   ππννκάδα ή κε θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαπάλσ. Μέζα ζε θάζε νκάδα νξίδεηαη κηα ηηκή αλαθνξάο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

είηε ε ρακειφηεξε ηηκή είηε ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ ηεο νκάδαο. ηαλ 

δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα γελφζεκα θάξκαθα ε νκάδα κπνξεί λα είλαη επξχηεξε 

ζπκπεξηιακβάλνληαο  ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. 

 

 Ζ ΔΣΑ  έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ, Κάλεη πην επαίζζεηνπο ηνπο  

αζζελείο θαη ηνπο ηαηξνχο απέλαληη  ηελ ηηκή ηνπ θαξκάθνπ ,ηδηαίηεξα εάλ νη αζζελείο 

είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ελαιιαθηηθέο θαξκαθεπηηθέο επηινγέο. Δάλ έλαο αζζελήο 

επηιέμεη απφ κηα νκάδα αλαθνξάο  έλα θάξκαθν κε πςειή ηηκή ηφηε ζα πξέπεη  λα 

πιεξψζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο απηνχ ηνπ θαξκάθνπ θαη ηεο ηηκήο 

αλαθνξάο. Γεχηεξνλ, νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζπρλά επηιέγνπλ λα αληαγσλίδνληαη 

κε ην κάξθεηηλγθ θαη φρη  κε ηελ ηηκνιφγεζε. Ζ ΔΣΑ, αλη 'απηνχ, αλαγθάδεη ηηο εηαηξείεο 

λα εηζέιζνπλ ζε αληαγσληζκφ ηηκψλ, κεηψλνληαο ηηο ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ ηηκή 

αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ή λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε  εζσηεξηθή  ηηκή αλαθνξάο, έρεη αλαθεξζεί 

φηη έλα ηέηνην ζρήκα  βνεζά ζηελ  εμνηθνλφκεζε πφξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ  θνξέσλ 

δηφηη  απμάλεη ηελ ζπλ-πιεξσκή κε ηνπο αζζελείο, κεηψλεη ηηο  ηηκέο  θαη ηε  ρξήζε ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ  (Aaserud et al. 2006, Espin θαη Rovira 2007).  Τπάξρνπλ , 

σζηφζν, θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηελ επίηεπμε πιήξνπο αληαγσληζκνχ ηηκψλ κέζσ ηεο 

ΔΣΑ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη  νη  ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή κεηψλνληαη κέρξη ην επίπεδν ησλ αλψηαησλ ηηκψλ 

πνπ επηβάιινληαη  απφ ηνλ θαλνληζκφ θαη δελ ππάξρεη θίλεηξν γηα κείσζε πέξα απφ 

απηφ. (Dylst θαη Simoens 2010, Puig-Junoy 2010). Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη, ζε 

ρψξεο κε ήδε πςειφ  κεξίδην αγνξάο γελφζεκσλ θαξκάθσλ, νη  επηρεηξήζεηο  

γελνζήκσλ  αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηηκή  (Dylst θαη Simoens 2011β). ε απηέο ηηο 

αγνξέο, ε ειεχζεξε δηακφξθσζε ηηκψλ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αλαθνξάο θαζψο απηή ε πνιηηηθή,  ελδερνκέλσο λα νδεγνχζε ζε 

κηθξφηεξν αληαγσληζκφ ηηκψλ. Χο εθ ηνχηνπ, φια ηα κέηξα πνπ απμάλνπλ ην κεξίδην 
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θαηαλάισζεο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ  βειηηψλνπλ ηηο  ζπλζήθεο   αληαγσληζκνχ  

ησλ ηηκψλ ηφζν  κε βάζε ηελ ΔΣΑ φζν θαη κε βάζε ηνλ ειεχζεξν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ. 

 

Ζ  εθαξκνγή ηεο ΔΣΑ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο ηηκέο εξγνζηαζίνπ. Ο 

ιφγνο είλαη φηη νη παξαγσγνί αλακέλνπλ φηη αλ κεηψζνπλ ηηο ηηκέο, νη πγεηνλνκηθέο 

αξρέο ζα νδεγήζνπλ ηηο ηηκέο αλαθνξάο πην θάησ. Δπίζεο, κέζα ζε έλα ζχζηεκα 

ηηκψλ αλαθνξάο, νη παξαγσγνί πξνηηκνχλ λα αληαγσλίδνληαη κέζσ εθπηψζεσλ ζε 

θαξκαθεία (π.ρ. εθπηψζεηο ηνπ 50% θαη άλσ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 20-70% ζηε 

Γαιιία) αληί κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ θαηαιφγνπ. Οη εθπηψζεηο, σζηφζν, γίλνληαη 

εηο βάξνο ηνπ θαηαλαισηή θαζψο ηα θαξκαθεία δελ κεηαθέξνπλ ηελ κείσζε  ζηνλ 

θαηαλαισηή (Puig-Junoy 2010). 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΔΣΑ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε δηαζεζηκφηεηα 

θαζεζηψησλ ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο. Ζ επηθνπξηθή αζθάιηζε κπνξεί λα θαιχςεη 

, ελ κέξεη ή πιήξσο, ην κε απνδεκηνχκελν κεξίδην θαη ζπλεπψο λα εμνπδεηεξψζεη 

νπνηαδήπνηε θίλεηξα γηα ηνπο αζζελείο λα αγνξάζνπλ ηελ θζελφηεξε ελαιιαθηηθή 

ιχζε. Απηφ κπνξεί λα έρεη εκκέζσο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ  

δεκφζησλ  αζθαιηζηηθψλ  θνξέσλ γηα πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαζψο ε  

ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε ζα κεηψζεη φρη κφλν ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ, αιιά θαη 

ηελ δηείζδπζε ζηελ αγνξά θζελφηεξσλ θαξκάθσλ. 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΣΑ κπνξεί λα ζεσξεζεί ρξήζηκε πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ηνπ 

θφζηνπο. Με ηελ ελίζρπζε  ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ 

γελφζεκσλ,  εμνηθνλνκεί ρξήκαηα  ρσξίο λα δεκηνπξγεί  δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ 

πγεία ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηλνηνκία. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα πξνηηκάηαη απφ 

ηα  ειεχζεξα ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ε ειεχζεξε αγνξά.  Ζ ΔΣΑ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ  πνιηηηθέο πνπ απμάλνπλ ηελ  

δηείζδπζε ησλ γελφζεκσλ, θαζψο απηέο ζα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ησλ 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη έηζη ζα επηηξέςνπλ  ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ 

αλαθνξάο. Σν θχξην κεηνλέθηεκα ησλ ηηκψλ αλαθνξάο δειαδή νη εθπηψζεηο ζηα 

θαξκαθεία κπνξεί λα ξπζκηζηεί  κέζσ ηεο πνιηηηθήο παξαθξάηεζεο ζηα θαξκαθεία 

απνξξνθψληαο ηεο ελ ιφγσ εθπηψζεηο.  

 

2.1.3 Δπηβνιή ΦΠΑ 
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Έλαο αθφκε ηξφπνο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ε επηβνιή ΦΠΑ επηπιένλ απφ 

ηνλ  θαζνξηζκέλν γηα ηα θάξκαθα . ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη δηαθνξεηηθφο 

ΦΠΑ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην θάξκαθν. Σέινο, ε ηηκή ηνπ 

θαξκάθνπ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κειψλ δειαδή ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη ησλ άξρσλ ηηκνιφγεζεο ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο. 

 

2.2  Πνιηηηθέο απνδεκίσζεο 

 

 

 Με βάζε ηηο πνιηηηθέο απνδεκίσζεο  θαξκάθνπ  πνπ αθνινπζνχληαη  θαζνξίδεηαη  

ε  κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα απνδεκησζεί απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα (εζσηεξηθή  

ηηκή αλαθνξάο). 

 

2.2.1 Αμηνιόγεζε ηεο Σερλνινγίαο Τγείαο ΑΣΤ (Health-technology assessment 
HTA) 

 

 

Ζ απνδεκίσζε ησλ θαξκάθσλ  κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ επίηεπμε εηδηθψλ 

θιηληθψλ  θαζψο θαη νηθνλνκνηερληθψλ θξηηεξίσλ (  κε βάζε ην θφζηνο-

απνηειεζκαηηθφηεηα). Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο πγείαο  γίλεηαη κηα 

εθηίκεζε   γηα ην επηπξφζζεην φθεινο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, πνπ πξνζθέξεη έλα    

θαηλνηφκν θάξκαθν ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο  αγσγέο. Απηφ δίλεη 

ηεθκεξησκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ 

θαξκάθσλ. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνσζεί ηελ 

Αμηνιφγεζε ηεο Σερλνινγίαο Τγείαο ρξεκαηνδνηψληαο ηέζζεξα κεγάια έξγα απφ ην 

1993−2008, απνζθνπψληαο ζηελ ελίζρπζή ηεο εληφο ηεο Δπξψπεο. ήκεξα,  ην 

Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Σερλνινγίαο Τγείαο έρεη ζέζεη κηα 

ιεηηνπξγηθή βάζε γηα κηα επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηα ζέκαηα ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο 

Σερλνινγίαο Τγείαο ελψ παξάιιεια πεξίπνπ 15 ρψξεο έρνπλ επίζεκνπο νξγαληζκνχο 

θαη ην ελδηαθέξνλ αλάκεημεο άιισλ ρσξψλ απμάλεηαη.  

 

Με ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο πγείαο ΑΣΤ αμηνινγείηαη ε πξφζζεηε αμία 

ελφο θαξκάθνπ ζε ζρέζε κε ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Έηζη, δίλεη ηεθκεξησκέλεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ απνδεκίσζε. Μέρξη ηψξα, ε ΑΣΤ 
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έρεη ρξεζηκνπνηεζεί  θαηά θχξην ιφγν ζηελ ΔΔ γηα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε 

θαη ηελ απνδεκίσζε θαη νξηζκέλεο θνξέο ηελ ηηκνιφγεζε. πκβάιιεη ζηε ιήςε  

απνθάζεσλ  βάζεη απνδείμεσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηα θάξκαθα εθείλα ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ ηελ πςειφηεξε  ζρέζε θφζηνπο νθέινπο. Ζ ΑΣΤ ρξεζηκνπνηείηαη  σο επί 

ην πιείζηνλ γηα ηελ αμηνιφγεζε  θπξίσο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, αλ θαη  νη 

ηαηξηθέο ζπζθεπέο, νη  θιηληθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ πγεία 

ππφθεηληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πγείαο. 

 

Δπεηδή  πνιιά  απφ ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ απνδεκηψλνληαη ζήκεξα  δελ 

έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πγείαο, ε ζπλνιηθή 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ είλαη άγλσζηε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ  είλαη ηα  ζηνηρεία γηα ηε Γεξκαλία, φπνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην 

40% φισλ ησλ ζπληαγψλ ήηαλ γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα κε ακθηζβεηνχκελε 

απνηειεζκαηηθφηεηα (WIdO 2011). ηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πεξηνξίδνπλ 

ηηο  απζαίξεηεο απνθάζεηο θαη ηελ ειεχζεξε ηηκνιφγεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ  κε ηε ρξήζε  ηεο ΑΣΤ. ηελ  Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη 

θαηαζθεπαζηέο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγνχλ ηελ ηηκή πνπ επηιέγνπλ  κε βάζε ηελ αμία 

γηα ηνπο αζζελείο. Παιαηφηεξα, ε Γεξκαλία είρε ειεχζεξε ηηκνιφγεζε ζηα λέα θάξκαθα 

θαη κάιηζηα θαηέγξαθε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζε φιε ηελ ΔΔ. χκθσλα κε ηνπο λένπο 

θαλφλεο, αλ κηα λέα ζεξαπεία δελ έρεη επηπξφζζεηα ζεξαπεπηηθά νθέιε, ε απνδεκίσζε 

δελ  ζα πξέπεη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή αληίζηνηρσλ θαξκάθσλ πνπ είλαη  ήδε 

ζηελ αγνξά. 

 

Δπεηδή  ηα νθέιε ηεο ΑΣΤ είλαη επξέσο αλαγλσξίζηκα, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο 

ρψξεο φπσο ην  Βέιγην, ε Γαλία, ε νπεδία, ε Φηλιαλδία, ε Οιιαλδία, ε Αγγιία, ε 

Ηξιαλδία, ε Πνξηνγαιία, ε Ννξβεγία, ε Δζζνλία,  Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Πνισλία, ε 

Οπγγαξία θαη ε Γεξκαλία. Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή ηεο σο έλα ζπζηεκαηηθφ εξγαιείν 

εηνηκάδεηαη ζηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ηε ινβελία, ηελ Σζερία θαη ηε ινβαθία. ε 

επξσπατθφ επίπεδν ιεηηνπξγεί ε  EUnetTHA24, πνπ είλαη κηα ζπλεξγαζία ησλ 

επξσπατθψλ νξγαληζκψλ ΑΣΤ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο, παξέρνληαο  

 κηα πιαηθφξκα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

αμηνιφγεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο κε δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα.5 

 

Ζ ΑΣΤ  ζπλίζηαηαη ζε κηα δηαδηθαζία αμηνινγήζεσλ θαη εθηηκήζεσλ  θαηά ηελ 

νπνία εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα, Ηδαληθά,  ε ΑΣΤ πξέπεη λα απαληήζεη ηηο 

                                                 
5
 http://www.eunethta.eu/ 
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αθφινπζεο βαζηθέο εξσηήζεηο (Le Polain et al. 2011): Υπάρτει κάποια ιαηρική ή 

κοινωνική ανάγκη για  ασηό ηο προϊόν; Θα έπρεπε  ηο θάρμακο  ασηό να αποζημιώνεηαι 

από ηο δημόζιο και έτει ηην  οικονομική δσναηόηηηα ηο δημόζιο να ηο αποζημιώζει; 

Πόζο περιζζόηερο θα  ήηαν διαηεθειμένη η κοινωνία να  πληρώζει  για ασηό  ηο 

θάρμακο ζε ζύγκριζη με μια σπάρτοσζα εναλλακηική θεραπεία; Σε περίπηωζη ποσ η 

παραπάνω  εναλλακηική λύζη (είηε πρόκειηαι για θαρμακεσηικά προϊόνηα ή ζσζκεσές) 

έτει μικρόηερο λόγο κόζηοσς αποηελεζμαηικόηηηας μήπως θα έπρεπε  να αποκλειζηεί 

από ηην αποζημίωζη εθόζον είναι λιγόηερο αποδοηική;  θνπφο ηεο ΑΣΤ είλαη λα 

αμηνινγεί ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ θαξκάθνπ θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ε  πξνζπκία ηνπ θνηλνχ λα πιεξψζεη ηηο ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο 

θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο. 

 

Ζ απφθαζε λα θαηαβιεζεί  γηα έλα θάξκαθν  δεκφζην ρξήκα ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαθαλήο, κε βάζε ζρεηηθά θξηηήξηα θαη  απνθάζεηο πνπ  λα είλαη αλαζεσξήζηκα. (Le 

Polain et al.2011). Γηαθάλεηα ζεκαίλεη φηη φια ηα θξηηήξηα απφθαζεο θαη ηα βήκαηα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο θαη ηελ  εθηίκεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ είλαη   

αληηθεηκεληθά,  επαιεζεχζηκα θαη πξνζβάζηκα   γηα ην θνηλφ. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, 

δεδνκέλνπ φηη νη απνθάζεηο ζπρλά πξέπεη λα επηηχρνπλ  κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

αληηθξνπφκελσλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο ε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ,  ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ γηα θαιχηεξε   

πνηφηεηα  πεξίζαιςεο. Οη πιεξσηέο (δεκφζηα ηακεία), νη πάξνρνη πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη νη αζζελείο αληηπξνζσπεχνπλ  δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη ζα πξέπεη 

λα είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ . 

 

2.2.2 Θεηηθή / αξλεηηθή ιίζηα 

 

 

 ια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ ζεηηθή ιίζηα  πνπ δηεπθξηλίδεη  πνηα 

ζπγθεθξηκέλα θαξκαθεπηηθά πξντφληα κπνξεί λα απνδεκησζνχλ. Κάπνηεο ρψξεο 

δηαζέηνπλ  επίζεο αξλεηηθέο ιίζηεο πνπ εμαηξνχλ ζπγθεθξηκέλα θαξκαθεπηηθά  

πξντφληα απφ ηελ απνδεκίσζε.   Οη ιίζηεο απηέο  αλαζεσξνχληαη  αλά δηαζηήκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη. ηα πεξηζζφηεξα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ oη ιίζηεο απνδεκίσζεο ζπλδένληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ζπλδπαζηηθήο πιεξσκήο. Οη  ιίζηεο απνδεκίσζεο  κεηψλνπλ ην δεκφζην θφζηνο θαζψο 

ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξκάθσλ ζηε ζεηηθή ιίζηα (δειαδή ν αξηζκφο ησλ 

θαξκάθσλ πνπ απνδεκηψλνληαη) κεηψλεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά  ε 
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ζπκπεξίιεςε  θαξκάθσλ ζε αξλεηηθφ θαηάινγν, δειαδή εμαηξνπκέλσλ απφ ηε 

δεκφζηα απνδεκίσζε, κπνξεί λα έρεη αβέβαηα απνηειέζκαηα ζηελ εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο, εάλ δελ έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά. Δάλ έλα θάξκαθν ζε κηα αξλεηηθή ιίζηα έρεη 

ππνθαηάζηαηα πνπ είλαη πην αθξηβά  ζηελ ζεηηθή ιίζηα, νη δαπάλεο κπνξεί λα 

απμεζνχλ. Κάηη ηέηνην  ζπλέβε ζηελ Ηζπαλία φπνπ ε κέζε ηηκή ησλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ  απμήζεθε κεηά ηνλ απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ 

θαξκάθσλ πνπ  πξνεγνπκέλσο απνδεκηψλνληαλ απφ ην δεκφζην (Puig-Junoy 2007). 

ε γεληθέο γξακκέο,  νη αξλεηηθέο ιίζηεο  κεηψλνπλ  ηνλ  αξηζκφ  ησλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ζηξνθήο πξνο 

αθξηβφηεξεο  ζπληαγέο, γεγνλφο πνπ  κπνξεί λα αθπξψζεη ηηο  εμνηθνλνκήζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη. 

 

Ζ επίδξαζε ησλ ζεηηθψλ θαηαιφγσλ  ζην θφζηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ  απνδεκίσζεο. Ζ  ζπκπεξίιεςε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

νπζηψλ ζε ζεηηθφ θαηάινγν πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην θξηηήξην ηεο  ζρέζεο θφζηνπο- 

νθέινπο αθνχ έρεη γηα παξάδεηγκα εμεηαζηεί ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπο κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πγείαο. Δπίζεο,  νη ζεηηθνί θαηάινγνη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 

ζπζηεκαηηθή θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε θαζψο ηα  λέα θαξκαθεπηηθά πξντφληα κπνξεί λα 

νδεγνχλ ζηε  δηαγξαθή θαη ηελ αλαηηκνιφγεζε  πθηζηάκελσλ ελαιιαθηηθψλ θαξκάθσλ. 

 

2.3 Πνιηηηθέο εηζόδνπ ζηελ αγνξά 

 

2.3.1 Δίζνδνο ησλ γελνζήκσλ ζηελ αγνξά  

 

 

ε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο,  γηα φια ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα απαηηείηαη   

άδεηα θπθινθνξίαο. ια ηα θάξκαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ γελφζεκσλ, 

αθνχ πάξνπλ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο, πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ 

θαηάζηαζε απνδεκίσζεο γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. Ζ ηξέρνπζα Οδεγία γηα ηε 

δηαθάλεηα (89/105 / ΔΟΚ) θαζνξίδεη  ηα αλψηαηα ρξνληθά φξηα γηα ηηκνιφγεζε θαη 

απνδεκίσζε ελψ επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ  θαη ηαρχηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ. Πξνο ην παξφλ, ε νδεγία απηή  είλαη ππφ αλαζεψξεζε θαη απνζθνπεί 

ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηηκνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο  ζε 120 εκέξεο γηα ηα 

θαηλνηφκα θάξκαθα θαη ζε κφιηο 30 εκέξεο γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα, αληί ησλ 180 

εκεξψλ πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Σν πηζαλφ κεηνλέθηεκα ηεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο γηα ηε 
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δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο  δαπαλψλ γηα ηα θαηλνηφκα θάξκαθα είλαη φηη 

ε  αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πγείαο ζα πξέπεη λα γίλεη πην γξήγνξα, θάηη ην 

νπνίν  κπνξεί ελδερνκέλσο λα κεηψζεη ηελ επηζηεκνληθή απζηεξφηεηα  θαη λα 

απνδπλακψζεη  ηε κεηέπεηηα ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ κε βάζε ηα επηζηεκνληθά 

ζηνηρεία. 

 

 Ο ρξφλνο απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο έσο ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ 

θαηάζηαζε απνδεκίσζεο πνηθίιεη ζεκαληηθά ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. ηε Γεξκαλία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηα δχν βήκαηα είλαη άκεζα. Ζ Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε Οπγγαξία, ε 

Οιιαλδία, ε νπεδία έρνπλ έλα κήλα αλακνλήο. Δλψ, ην Βέιγην, ε Σζερία , ε Λεηνλία, 

ε Ρνπκαλία θαη ε ινβαθία έρνπλ κέζν ρξφλν αλακνλήο πάλσ απφ έλα εμάκελν , 

θαζπζηεξψληαο ζεκαληηθά ηελ είζνδν ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη σο εθ ηνχηνπ  ηελ 

πεξεηαίξσ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. 

 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα  λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία  ηεο ηηκνιφγεζεο. Καηαξράο, 

ε ηηκνιφγεζε θαη ε απνδεκίσζε ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

Οη ρψξεο πνπ ην θάλνπλ απηφ έρνπλ θαηά κέζν φξν ρακειφηεξν ρξφλν αλακνλήο. 

Γεχηεξνλ, ζε πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ  νη δηαδηθαζίεο γηα εγγξαθή θαη  άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα  ηα γελφζεκα θάξκαθα ζα κπνξνχζε λα απνζπλδεζεί απφ ηελ 

αληίζηνηρε δηαδηθαζία γηα ηα θάξκαθα πνπ θαιχπηνληαη απφ  δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

(πξσηφηππα θάξκαθα). Απηφ ζα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε λα ιακβάλνπλ ηέηνηεο 

απνθάζεηο πξηλ ηε ιήμε ελφο δηπιψκαηνο  επξεζηηερλίαο ψζηε ηδαληθά ηα γελφζεκα 

θάξκαθα λα εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά κε ηελ ιήμε ηεο παηέληαο ησλ πξσηφηππσλ 

θαξκάθσλ .Σξίηνλ, ζε ρψξεο κε εζσηεξηθή  ηηκή  αλαθνξάο, φπνπ  ε ηηκή ησλ  

γελφζεκσλ  θάξκαθσλ ζπλδέεηαη κε απηή ησλ πξσηφηππσλ , ε ηηκνιφγεζε κπνξεί  λα 

είλαη απηφκαηε θαη άκεζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2009). 

 

ηελ έθζεζε ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2009 αλαθέξεηαη φηη ζην  δείγκα 

θαξκάθσλ πνπ αλέιπζε  ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη πξφζζεηε εμνηθνλφκεζε  ηεο ηάμεο 

ηνπ 20% απφ ηελ  είζνδν γελφζεκσλ ζηελ αγνξά  εάλ ε είζνδνο γηλφηαλ ακέζσο κεηά 

ηε ιήμε ηεο παηέληαο ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ. Κάηη ηέηνην ζα εμνηθνλνκνχζε  3 δηο 

επξψ επηπιένλ ησλ 15 δηο πνπ εμνηθνλνκήζεθαλ απφ ηελ   παξαηεξνχκελε είζνδν ησλ 

γελνζήκσλ. Γηα λα επηηαρπλζεί ε γξήγνξε  είζνδνο ησλ γελνζήκσλ ζηελ αγνξά  ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ άκεζε  δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο 

κε ηε βνήζεηα ελφο  ζπζηήκαηνο  αλαθνξάο ηηκψλ . 
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2.4  Πνιηηηθέο ειέγρνπ  ππέξβαζεο ησλ δαπαλώλ 

 

 

Οη πνιηηηθέο απηέο  απνζθνπνχλ  ζηνλ άκεζν έιεγρν ησλ δαπαλψλ. Απηφ κπνξεί 

λα γίλεη κε πάγσκα  θαη πεξηθνπέο ηηκψλ, κε ππνρξεσηηθέο εθπηψζεηο θαη κεηψζεηο πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο δηαλνκείο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

ζηνπο θξαηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Οη πνιηηηθέο παξαθξάηεζεο θαη απνπιεξσκήο 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ππέξβαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δηεθδηθψληαο  επηζηξνθέο 

απφ ηε βηνκεραλία κφιηο ν  πξνυπνινγηζκφο μεπεξάζεη ηνλ πξνβιεπφκελν ζηφρν. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην κεγάιν  κέιεκα ηνπ δεκνζίνπ είλαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ησλ ηηκψλ  πξνθεηκέλνπ ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ θηήζεο ησλ  θαξκάθσλ. 

 

2.4.1 Δθπηώζεηο / κεηώζεηο (rebates):  

 

 

Οη εθπηψζεηο θαη νη κεηψζεηο  επηβάιινληαη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο, ηνπο 

ρνλδξέκπνξνπο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο έηζη ψζηε λα ππνρξεψλνληαη ζηελ επηζηξνθή  

ελφο  κέξνπο ησλ εζφδσλ ηνπο. Ζ κείσζε  δελ ρξεηάδεηαη  λα ζπζρεηίδεηαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ-ζηφρν φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ 

απνπιεξσκήο.  Ζ κέζνδνο απηή ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη  σο κηα ελαιιαθηηθή ιχζε  αληί 

γηα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ε νπνία έρεη επηπηψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο ηηκήο 

αλαθνξάο. 

 

2.4.2  Παξαθξάηεζε (Clawback):  

 

 

Οη  πνιηηηθέο  παξαθξάηεζεο   εθαξκφδνληαη ζπλήζσο  ζηα θαξκαθεία 

απαηηψληαο απφ απηά  λα πεξάζεη έλα κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηα δεκφζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία.  Με ηελ πνιηηηθή απηή δεζκεχνληαη  είηε ηα δηθαηψκαηα  δηαλνκήο 

ησλ θαξκαθείσλ ή  νη εθπηψζεηο  αγνξψλ γηα   θάξκαθα  απφ ηηο θαξκαθαπνζήθεο. Σν 

ζθεπηηθφ ηνπ  κεραληζκνχ απηνχ  είλαη λα  δεζκεπηνχλ  απηέο νη  εθπηψζεηο νη νπνίεο 

απνηεινχλ αχμεζε  ησλ θεξδψλ  ησλ θαξκαθείσλ θαη λα απνδνζνχλ σο εηζφδεκα  

ζηνλ δεκφζην αζθαιηζηηθφ θνξέα. 
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2.4.3 Δπαλείζπξαμε  (Payback): 

 

 

χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο επαλείζπξαμεο ζηελ πεξίπησζε πνπ  ππάξρεη 

ππέξβαζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε δεκφζηα 

θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηφηε  απαηηείηαη  απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα πιεξψζνπλ  έλα 

κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο. 

 

Σν θνηλφ ζηνηρείν ησλ ηξηψλ απηψλ  κεραληζκψλ είλαη λα επηκεξηζηεί ν  

νηθνλνκηθφο θίλδπλνο ππέξβαζεο πξνυπνινγηζκνχ ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(θαηαζθεπαζηέο/ρνλδξεκπφξνπο ή ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο πιεξσηέο). Οη 

κεραληζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη ε θαξκαθνβηνκεραλία, νη 

θαξκαθαπνζήθεο  θαη νη θαξκαθνπνηνί θαηεπζχλνπλ ηνλ φγθν θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζνχλ  ππεχζπλνη  γηα ηελ αχμεζε ηνπ. 

 

Σα κέηξα απηά είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα. ηε Γαιιία, ε θαξκαθνβηνκεραλία 

πιεξψλεη εηεζίσο  εθπηψζεηο ζηα γαιιηθά αζθαιηζηηθά ηακεία. ηε Γεξκαλία, ε 

θπβέξλεζε αχμεζε ην 2010 ηελ κείσζε  επί ηνπ ηδίξνπ ησλ θαηαζθεπαζηψλ  απφ 6 ζε 

16%. Ζ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ κείσζε (rebate) είρε απμεζεί απφ 600  

εθαηνκκχξηα € ην 2005 ζε 1,5 δηζεθαηνκκχξηα ην 2010 θαη πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζε 

€ 2.000 εθαηνκκχξηα ην 2011 (BPI 2011). ηελ Οιιαλδία, νη θαξκαθνπνηνί δέρνληαη 

παξαθξάηεζε (clawback) πεξίπνπ ζην 6,8% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. Πξφζθαηα, ε 

Ηζπαλία εηζήγαγε κηα έθπησζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,5% ζηα πξσηφηππα  θάξκαθα θαη 4% 

ζηα θάξκαθα εθηφο παηέληαο. Οκνίσο, κηα έθπησζε  ηνπ 6% επί ησλ απνδεκηψκελσλ  

θαξκάθσλ  έρεη επηβιεζεί ζηελ Πνξηνγαιία ην 2010. 

 

ηελ Δπξψπε, ηνπιάρηζηνλ νθηψ ρψξεο εηζήγαγαλ πνιηηηθέο επαλείζπξαμεο. 

Απηέο ζπλήζσο  βαζίδνληαη ζε εγθεθξηκέλν εηήζην  παγθφζκην ζηφρν πξνυπνινγηζκνχ. 

Οη παξαγσγνί πιεξψλνπλ έλα κέξνο ηεο ππεξβάιινπζαο θαηαλάισζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζηα αηνκηθά  ηνπο κεξίδηα αγνξάο  ή / θαη ζηνπο  ξπζκνχο αλάπηπμεο ρσξίο λα νξίδεηαη 

αλψηαην φξην επαλείζπξαμεο.  Μεξηθέο θνξέο ππάξρνπλ εμαηξέζεηο γηα ηα γελφζεκα 

θαη θαηλνηφκα θάξκαθα. 

 

 Οη πνιηηηθέο επαλείζπξαμεο είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ησλ δεκφζησλ  αξρψλ  

γηα ηελ πξφιεςε ππέξβαζεο ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο, κε απηή ηελ πνιηηηθή 

απμάλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο  ηνπ επηπέδνπ ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο  κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε κείσζε ησλ ηηκψλ 
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ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ  πξνηηκάηαη απφ ηελ θαξκαθνβηνκεραλία (δηφηη δελ 

επεξεάδεη  άιιεο αγνξέο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ εμσηεξηθήο ηηκήο αλαθνξάο. Αληίζεηα 

κε ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ,  κε ηελ επαλείζπξαμε  δελ επηδεηλψλεηαη ην πξφβιεκα ηνπ 

παξάιιεινπ εκπνξίνπ θαζψο νη ηηκέο παξάζεζεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. 

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηνπ  είλαη ηερληθψο ζρεηηθά εχθνιε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ππάξρεη έλα  εχξπζκν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο πνπ θαηαγξάθεη  φιεο ηηο 

πσιήζεηο ησλ απνδεκησλφκελσλ θαξκάθσλ. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πνιηηηθέο επαλείζπξαμεο έρνπλ θαη θάπνηα  

κεηνλεθηήκαηα. Πξψηνλ, αλ ν πξνυπνινγηζκφο είλαη πνιχ πςειφο  ζε ζρέζε κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηφηε δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα 

ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θαξκάθσλ. Δάλ απφ ηελ άιιε πιεπξά αλ ν ζηφρνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ είλαη ρακειφηεξνο, ηφηε ε βηνκεραλία ηηκσξείηαη παξφιν πνπ  έρεη 

εμππεξεηήζεη ηηο  πξαγκαηηθέο αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Γεχηεξνλ,  ε πνιηηηθή 

ηεο επαλείζπξαμεο  κπνξεί λα κεηψζεη ηα θίλεηξα γηα ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, θαζψο εγγπάηαη ηελ επηζηξνθή ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο. 

Σξίηνλ,  κεηψλεη ηε δηαθάλεηα ζηελ πξαγκαηηθή  ηηκή ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαζψο αιιάδνληαο  ηελ πξαγκαηηθή αιιά φρη θαη ηελ παξαηηζέκελε   κεηψλεηαη  ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ηηκήο αλαθνξάο. Σέηαξηνλ, κπνξεί λα 

απνζαξξχλεη  ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ θαξκαθεπηηθψλ  

πξντφλησλ θαζψο ελδέρεηαη  ν ηδίξνο απφ ηα λέα θάξκαθα   λα απνδίδεηαη  ζην 

δεκφζην κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο επαλείζπξαμεο. Χζηφζν,  ε ζέζπηζε κηαο 

ζπκθσλίαο  κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θαξκαθνβηνκεραλίαο γηα ζπγθεθξηκέλν   ζηφρν ησλ 

δαπαλψλ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηε κείσζε ηεο πεξηηηήο θαηαλάισζεο θαη λα 

εμαζθαιίζεη  κηα πην νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ.  

 

Αξθεηέο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Πνξηνγαιία, έρνπλ 

αλαθέξεη εμνηθνλνκήζεηο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο επαλείζπξαμεο  (Espin and Rovira 2007). 

Χζηφζν, κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη θακία επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 

επίπησζεο ζηηο δαπάλεο. Οκνίσο, ππάξρνπλ ιίγα ζηνηρεία  γηα ηελ καθξνπξφζεζκε 

επίδξαζε πνπ έρνπλ νη  πνιηηηθέο παξαθξάηεζεο θαη κείσζεο  πάλσ ζηηο  δαπάλεο   

θαζψο απηέο δελ θαζνξίδνπλ αλψηεξν φξην δαπαλψλ. Δλψ  κε απηέο ηηο πνιηηηθέο 

βξαρππξφζεζκα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε, φπσο ζηε Γεξκαλία, έρεη  

βξεζεί  φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο  απηή  αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ 

εθκεδελίδνληαο νπνηαδήπνηε πηζαλή εμνηθνλφκεζε. Απηέο νη πνιηηηθέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη απνηεινχλ  ηζρπξά εξγαιεία πνιηηηθήο ζπγθξάηεζεο ηνπ 

θφζηνπο. Ηδηαίηεξα γηα ηηο  ρψξεο φπνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ  θαξκαθεπηηθψλ 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

 

33 

δαπαλψλ είλαη πςειφο  θαη δχζθνια  πξνβιέςηκνο ή φπνπ νη κεηψζεηο ησλ ηηκψλ είλαη 

δχζθνιν λα εμαζθαιηζηνχλ. Ζ πεξίπησζε ηεο επαλείζπξαμεο απμάλεη επίζεο 

ζεκαληηθά ηελ δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο  θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο.  

 

2.4.4  Ρπζκίζεηο επηκεξηζκνύ ηνπ θηλδύλνπ: 

 

 

    Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ αμηνινγείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ή βάζεη απφδνζεο 

θαη κπνξεί  λα πξνθαιέζεη κείσζε ησλ ηηκψλ ή επηζηξνθέο ρξεκάησλ απφ  ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο αλ  δελ επηηεπρζνχλ  νη πξν-ζπκθσλεκέλνη ζηφρνη. Οη ζπκθσλίεο 

επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζπκθσλίεο κεηαμχ πιεξσηψλ  (δεκφζηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαη ηδησηηθέο αζθάιεηεο πγείαο ) θαη θαξκαθεπηηθψλ  εηαηξεηψλ  ψζηε  λα 

κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ζην δεκφζην πξνυπνινγηζκφ γηα ηα  θπξίσο λέα αιιά θαη ηα 

ππάξρνληα θάξκαθα  πνπ επηθέξνπλ   αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ή ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ( Adamski et al. 2010). Ζ 

ινγηθή ησλ ζπκθσληψλ απηψλ είλαη λα επηηαρπλζεί ε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη νη νηθνλνκηθνί θίλδπλνη 

κνηξάδνληαη ζηε βάζε ηνπ εθηηκψκελνπ ή πξαγκαηηθνχ  θφζηνο-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ζην δεκνζηνλνκηθφ  αληίθηππν  ηνπ θαξκάθνπ. Ζ αλάγθε  γηα ηελ χπαξμε ηνπο 

ηνλίδεηαη απφ ην ζπλερψο απμαλφκελν κεξίδην πνπ θαηέρνπλ  ζηηο θαξκαθεπηηθέο 

δαπάλεο γηα  νξηζκέλεο ζεξαπείεο(π.ρ. θάξκαθα γηα ηνλ θαξθίλν) θαη ε απμαλφκελε 

αλεζπρία γηα έλα ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν ησλ λέσλ θαξκαθεπηηθψλ  πξντφλησλ ζε 

ζρέζε  κε ηα θαζηεξσκέλα θαξκαθεπηηθά πξντφληα.  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ: 

 

 Οη ζπκθσλίεο  ηηκήο-φγθνπ είλαη ζπζηήκαηα πνπ ελεξγνπνηνχλ  επηζηξνθέο 

απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο  ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο πξνζπκθσλεκέλνπ φγθνπ 

πσιήζεσλ.  Οη επηζηξνθέο κπνξεί λα είλαη κε ηε  κνξθή κείσζεο ηεο ηηκήο 

απνδεκίσζεο. Οη  πνιηηηθέο επαλείζπξαμεο (payback) είλαη επίζεο κηα κνξθή 

ζπκθσλίαο  ηηκήο-φγθνπ  θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο  

 

 

 Σα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα  πνπ βξίζθνληαη ππφ ην ζχζηεκα πξφζβαζεο 

ησλ αζζελψλ ρνξεγνχληαη δσξεάλ ή ζε ρακειφηεξε ηηκή γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε ρξεκαηνδφηεζε. Μπνξνχλ επίζεο λα θαζνξίδνπλ 
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έλα φξην δαπάλεο  γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν ζε επίπεδν αζζελψλ,  ρνξεγψληαο 

δσξεάλ ζεξαπεία φηαλ ην φξην  επηηεπρζεί. 

 

 Μνληέια  πνπ βαζίδνληαη ζε επηδφζεηο  ηα νπνία  ελεξγνπνηνχλ ηηο επηζηξνθέο 

εάλ έλα πξνζπκθσλεκέλν επίπεδν απφδνζεο, π.ρ. έλα επηζπκεηφ θέξδνο γηα ηελ 

πγεία, δελ έρεη επηηεπρζεί. 

 

Οη ζπκθσλίεο επηκεξηζκνχ  ηνπ θηλδχλνπ κεηψλνπλ  ηνλ θίλδπλν γηα ην δεκφζην 

ηεο  ππέξβαζεο ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ. Δίλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκεο  γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ηνπ πιεζπζκνχ φπνπ απνθέξνπλ ηα 

κεγαιχηεξα νθέιε. Οκνίσο , κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν ζπληαγψλ 

γηα κε εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ή γηα κε εγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ.  Οη 

ζπκθσλίεο ηηκήο- φγθνπ είλαη θαζηεξσκέλεο  θαη νη επηπηψζεηο ηνπο 

είλαη θαιά θαηαλνεηέο . ε φ, ηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ θαη ηα 

κνληέια βάζεη  επηδφζεσλ, ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη κάιινλ λα πεξηνξίδεηαη ζηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ ζπλδένληαη κε αζζέλεηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πγεία, 

φπνπ ππάξρεη έλα πηζαλφ θέξδνο γηα ηελ πγεία κέζα ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

πιαίζην, φπνπ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφ θαη ρακειφ πξφηππν θφζηνο θαη φηαλ ν 

δηνηθεηηθφο θφξηνο είλαη δηαρεηξίζηκνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε 

ζε θαηλνηφκα θαξκαθεπηηθά πξντφληα  ρσξίο εμαζθαιηζκέλα   νθέιε  ππάξρεη κεγάινο  

θίλδπλνο  έλα  θάξκαθν λα  ζπληαγνγξαθεζεί ζε επξχηεξεο νκάδεο αζζελψλ φπνπ  

δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. Μπνξεί λα είλαη  ζηε ζπλέρεηα πνιηηηθά δχζθνιν ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην λα δηαγξαθεί ην θάξκαθν απφ ηε δεκφζηα απνδεκίσζε.  

 

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ ξπζκίζεσλ 

επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ  (Espin, Rovira et al. 2011). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, εθηφο 

απφ ηηο πνιηηηθέο επαλείζπξαμεο κε ηε  κνξθή ηηκήο-φγθνπ, πνιιέο ξπζκίζεηο 

θαηακεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο είλαη 

εμαξηάηαη απφ ην θάξκαθν. Χο θαηλνηφκα εξγαιεία πνιηηηθήο, ηα νπνία  πεξηνξίδνπλ ηηο 

επηπηψζεηο θπξίσο ησλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ  ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο κε αβέβαην 

φθεινο, είλαη έλαο ελδηαθέξσλ  ηξφπνο γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ζπγθξάηεζε  ηνπ 

θφζηνπο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. 
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2.4.5 Πνιηηηθέο  παγώκαηνο   ηηκώλ θαη πεξηθνπώλ 

 

Σν πάγσκα ησλ ηηκψλ θαη ησλ νη πεξηθνπέο  ησλ  εηζεγκέλσλ ζηνλ θαηάινγν  

ηηκψλ  είηε είλαη πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο είηε  θαζνξίδνληαη κνλνκεξψο απφ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο. 

 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά  ή  σο ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ 

κεηψζεσλ , παξαθξαηήζεσλ ,πξνεηζπξάμεσλ  άιια θαη ησλ ξπζκίζεσλ επηκεξηζκνχ 

ηνπ θηλδχλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε, νη 

κεηψζεηο ησλ ηηκψλ εθαξκφδνληαη επί ησλ ηηκψλ ηηκνθαηαιφγνπ. Απηφ έρεη πεξαηηέξσ 

επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ζε άιιεο ρψξεο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ εμσηεξηθήο 

ηηκήο αλαθνξάο. 

 

Σν πάγσκα ησλ ηηκψλ θαη νη πεξηθνπέο  ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. Σν 2010 θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 2011 εθαξκφζηεθε  ζε ηνπιάρηζηνλ 10 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Οη 

κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ζηελ 

ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο δελ είλαη μεθάζαξε θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ  ζπρλά 

αληηζηαζκίδνληαη  απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ. Χζηφζν, απνηεινχλ πξαθηηθά πνιηηηθά 

εξγαιεία πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ  ζε βξαρππξφζεζκε εμνηθνλφκεζε, εηδηθά ζε 

πεξηφδνπο ζηελφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

 

2.4.6 Οη δεκόζηεο ζπκβάζεηο: 

 

 

  ιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηνλ 

εμσλνζνθνκεηαθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ  λα κεησζνχλ νη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ . Δπί ηνπ παξφληνο, ε Οιιαλδία θαη ε Γεξκαλία  είλαη γλσζηά παξαδείγκαηα 

γηα ηελ δηελέξγεηα αξθεηψλ ηέηνησλ  δεκφζησλ δηαγσληζκψλ. Σν 2009 δεθανθηψ θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ  ρξεζηκνπνηνχζαλ  δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αγνξά 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ( Leopold et al. 2008, Kanavos et al. 2009) Ζ ρξήζε ηνπο 

αθνξνχζε θπξίσο  λνζνθνκεία, αλ θαη ππάξρεη κηα  απμαλφκελε ηάζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε εμσλνζνθνκεηαθή  πεξίζαιςε. ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 

ζε νξηζκέλεο ρψξεο νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο  κπνξεί λα θαιχπηνπλ έσο ην 25% ησλ 

θαξκάθσλ πνπ αγνξάδνληαη ελψ ε ζπκβνιή ηνπο είλαη  κηθξφηεξε ζηελ εμσηεξηθή 

πεξίζαιςε.  Φάξκαθα πνπ αγνξάδνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο  δηαγσληζκνχ  είλαη ηα 

εκβφιηα, ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα παλδεκίεο αιιά θαη επψλπκα θαη γελφζεκα 
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θάξκαθα  πνπ αθνξνχλ  κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. εκαληηθφηεξν θξηηήξην  γηα ηνπο 

δηαγσληζκνχο  είλαη ε ηηκή ζεκαληηθφ θξηηήξην είλαη θαη ε δηαζεζηκφηεηα. 

 

ηελ Οιιαλδία  ε εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή παίξλεη 

απνθιεηζηηθέο ζπκβάζεηο γηα κηα πεξίνδν ηξηψλ ή έμη κελψλ  (Πνιηηηθή πξνηηκήζεσλ).  

Ζ  κέζε  έθπησζε  ηηκψλ εθρψξεζεο  γηα ηηο εηαηξείεο πνπ θέξδηζαλ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ην 2008 ήηαλ ζην 85% ηεο ιηαληθήο ηηκήο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ, δεκηνπξγψληαο εμνηθνλφκεζε € 355 εθαηνκκχξηα ή ην 1/3 ηεο αμίαο ηνπο 

ζηελ αγνξά (Kanavos et al. 2009).  ηε Γεξκαλία, ε δεκνπξάηεζε ιεηηνπξγεί σο κηα 

πξφζθιεζε γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή ιίζηαο παξέρνληαο έθπησζε 

ζηελ ηηκή (Δθπησηηθή  Πνιηηηθή).  Σν 98% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθνξψλ θαηά ην 2008 

ήηαλ γηα γελφζεκα πξντφληα θαη κφλν ην 2% γηα ηα πξσηφηππα  θάξκαθα. Έρεη 

ππνινγηζηεί φηη  ην 2010 ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αλαθηεζεί κέζσ δηαγσληζκψλ κέρξη 

€ 1.300.000.000  πνπ  ηζνδπλακεί  ζην 4,3% ησλ δαπαλψλ (WIdO 2011). 

 

 πζηήκαηα ζπκβάζεσλ  γηα ηα εμσλνζνθνκεηαθά  θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

έρνπλ επηηχρεη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηηκψλ. Ζ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο απμάλεηαη κε ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ δεκνζίνπ απέλαληη  ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ. Αλ  ππάξρνπλ δηαζέζηκα  γελφζεκα θάξκαθα δηαζέζηκα, ν 

δηαγσληζκφο  κπνξεί λα κεηψζεη ηηο πιεξσκέο πξνο ην επίπεδν ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο (OECD 2008, Dylst et al. 2011a). 

 

Μέρξη ζηηγκήο, ε καθξνπξφζεζκε επίδξαζε ηνπ δηαγσληζκνχ δελ  είλαη 

μεθάζαξε.  Μέλεη λα δηαπηζησζεί, εάλ νη ρακειέο ηηκέο πνπ επηηεχρζεθαλ κέζσ 

δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ ππνβνιή πξνζθνξψλ, 

εηδηθά κε ηε κνξθή ηεο «πνιηηηθήο πξνηίκεζεο», κπνξεί λα εμσζήζεη νξηζκέλνπο 

παξαγσγνχο απφ ηελ αγνξά, δεκηνπξγψληαο θπξίαξρε ζέζε γηα ιίγεο εηαηξείεο. Απηφ 

κπνξεί λα δηαβξψζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη  κειινληηθέο απμήζεηο ζηηο  ηηκέο  κπνξεί λα 

είλαη ε αθνχζηα ζπλέπεηα. Μέρξη ηψξα, πάλησο, ε ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηελ 

Οιιαλδία θαη ηελ Γεξκαλία δελ έρνπλ απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο. 

 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη φηη απμάλεη ηε δηαθάλεηα 

ησλ ηηκψλ.  Οη δηαγσληζκνί κεηαηνπίδνπλ  ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο , νη νπνίνη κπνξεί λα πεηχρνπλ  εθπηψζεηο ηηκψλ πνπ θαλνληθά 

παξαρσξνχληαη ζηνπο δηαλνκείο.  Μέζσ ησλ δηαγσληζκψλ απηέο νη εθπηψζεηο 

παξαηεξνχληαη άκεζα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ , θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ  εμσηεξηθή ηηκή αλαθνξάο  ε νπνία πξνθαιεί εθπηψζεηο κεηαμχ 
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ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ δηαλνκέσλ αληί   κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

 

Ζ δεκνπξαζία είλαη έλα  θαιά νξγαλσκέλν  θαη επηηπρεκέλν εξγαιείν γηα ηελ 

αγνξά  λνζνθνκεηαθψλ αιιά θαη εμσλνζνθνκεηαθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ  

έρνληαο  νπζηαζηηθή δπλακηθή ζηε  ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. ην κέιινλ ζα κπνξνχζε  

λα δηεξεπλεζεί , παξά ηηο πηζαλέο λνκηθέο εθηηκήζεηο, ε δηελέξγεηα ελφο δηεζλνχο 

δηαγσληζκνχ (European commission 2012). ηελ πεξίπησζε απηή ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία   κηαο νκάδαο ρσξψλ ζα κπνξνχζαλ   λα απνθνκίζνπλ αθφκε κεγαιχηεξα 

νθέιε απφ ηελ άπνςε ηεο κεησκέλσλ ηηκψλ. 

 

2.5  Πνιηηηθέο πνπ ζηνρεύνπλ ηνπο δηαλνκείο, ηνπο ηαηξνύο  θαη ηνπο 
αζζελείο 

 

 

 2.5.1.Πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ρνλδξέκπνξνπο  θαη ηνπο θαξκαθνπνηνύο 

 

 

2.5.1.1 Τπνθαηάζηαζε κε γελφζεκα 

 

 Οη θαξκαθνπνηνί κπνξεί  λα παξαθηλνχληαη ή λα ππνρξεψλνληαη  λα δηαλέκνπλ 

ην θζελφηεξν βηντζνδχλακν  θάξκαθν. Απηή ε πνιηηηθή  απνθαιείηαη «ππνθαηάζηαζε 

κε γελφζεκα». Ζ ππνθαηάζηαζε ελφο επψλπκνπ θαξκάθνπ κε έλα θζελφηεξν ( 

γελφζεκν) είλαη  δηθαίσκα ή ππνρξέσζε ησλ θαξκαθνπνηψλ . Απηή ε πνιηηηθή είλαη 

ππνρξεσηηθή ζε 8 θξάηε, ελδεηθηηθή ζε 14 θαη απνξξηπηηθή  ζε 7 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

(Vogler, S. 2012, Τπεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο),  Σν θχξην ζθεπηηθφ γηα ππνθαηάζηαζε κε 

γελφζεκα είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ ρσξίο λα ζίγνληαη νη 

ζηφρνη γηα ηελ πγεία. 

 

ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ηα γελφζεκα θάξκαθα είλαη θαηά κέζν φξν ηξεηο έσο 

ηέζζεξηο θνξέο θζελφηεξα απφ φ, ηη ηα αληίζηνηρα εθηφο παηέληαο πξσηφηππα. 

Δπηπιένλ, ηα γελφζεκα θάξκαθα έρεη  απνδεηρζεί φηη είλαη ηφζν θαιά γηα ηελ πγεία φζν  

θαη ηα πξσηφηππα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ( Aaserud et al. 2009) Ζ βηβιηνγξαθία 

δείρλεη φηη ε ππνθαηάζηαζε κε  γελφζεκα νδεγεί ζε κείσζε ησλ δαπαλψλ. Δπίζεο, 

νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ  πξντφληνο θαη ζε αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

 

38 

ελαιιαθηηθψλ  θζελφηεξσλ  θάξκαθσλ  (Espin and Rovira 2007). Χο εθ ηνχηνπ,  ε 

ππνθαηάζηαζε κε γελφζεκα έρεη  πςειφ δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο. 

 

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ ξπζκίζεη ηελ απνδεκίσζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο  ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

απνδεκησλφκελα θάξκαθα, θπξίσο κε παιηλδξνκηθά αιιά θαη γξακκηθά πεξηζψξηα 

θέξδνπο (Kanavos et al., 2011a). Κάπνηεο ρψξεο  ρξεζηκνπνηνχλ ηέιε  δηαλνκήο ή έλα 

κείγκα απφ παιηλδξνκηθφ / γξακκηθφ πεξηζψξην θέξδνπο  θαη  ηέινο δηαλνκήο γηα ηα 

θαξκαθεία. ηε ινβελία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη θαξκαθνπνηνί πιεξψλνληαη ζηε  

βάζε ελφο ηέινπο  ακνηβήο γηα ππεξεζία. ε έλα δείγκα  22 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ν 

κέζνο φξνο ησλ πεξηζσξίσλ γηα ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,5 

(νπεδία) θαη 18% (Κάησ Υψξεο), ηεο ηηκήο αγνξάο θαξκαθείνπ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 3 θαη 13% (Abda 2011, Kanavos et al. 2011a). 

 

2.5.1.2 Πεξηζψξηα θέξδνπο 

 

 

Δθαξκφδεηαη κε λφκν ζπγθεθξηκέλν πεξηζψξην θέξδνπο ζηελ ηηκή ησλ θαξκάθσλ. 

Απηφ αθνξά ηφζν  ηνπο ρνλδξέκπνξνπο  ( ηζρχεη ζε 23 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ) φζν θαη 

ηνπο θαξκαθνπνηνχο ( ηζρχεη ζε φια ηα θξάηε ). Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

έρνπλ ξπζκίζεη ηελ απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο  ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ 

θαξκαθνπνηψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα απνδεκησλφκελα θάξκαθα, θπξίσο κε 

παιηλδξνκηθά αιιά θαη γξακκηθά πεξηζψξηα θέξδνπο (Kanavos et al., 2011a). Κάπνηεο 

ρψξεο  ρξεζηκνπνηνχλ ηέιε  δηαλνκήο ή έλα κείγκα απφ παιηλδξνκηθφ / γξακκηθφ 

πεξηζψξην θέξδνπο  θαη  ηέινο δηαλνκήο γηα ηα θαξκαθεία. ηε ινβελία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη θαξκαθνπνηνί πιεξψλνληαη ζηε  βάζε ελφο ηέινπο  ακνηβήο γηα 

ππεξεζία. ε έλα δείγκα  22 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ν κέζνο φξνο ησλ πεξηζσξίσλ γηα 

ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 2,5 (νπεδία) θαη 18% (Κάησ Υψξεο), ηεο 

ηηκήο αγνξάο θαξκαθείνπ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 3 θαη 13% 

(Abda 2011, Kanavos et al. 2011a). 

 

Σα ηζρχνληα πεξηζψξηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα ξπζκηδφκελα πεξηζψξηα 

ιφγσ δχν παξαγφλησλ. ηνπο ρνλδξέκπνξνπο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο, νξηζκέλεο 

θνξέο  έρνπλ ρνξεγεζεί ζεκαληηθέο εθπηψζεηο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, νη νπνίεο 

απμάλνπλ ηα πξαγκαηηθά  πεξηζψξηα θέξδνπο. Δπίζεο, νη δεκφζηεο αξρέο απαηηνχλ 
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απφ ηνπο δηαλνκείο λα πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο ζην δεκφζην κε απνηέιεζκα  λα 

κεηψλνληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ δηαλνκέσλ. 

 

Αλ  ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ξπζκίδνληαη σο πνζνζηφ ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ηα 

θαξκαθεία ζα  νδεγεζνχλ ζε δηαθξίζεηο ησλ θαξκάθσλ νη νπνίεο ζα είλαη θαηά   ηεο 

ρξήζεο ησλ θζελφηεξσλ θαξκάθσλ. Κάηη ηέηνην δίλεη θίλεηξν γηα δηαλνκή αθξηβφηεξσλ 

θαξκάθσλ ην νπνίν κπνξεί  ελ κέξεη λα αληηζηαζκηζηεί κε παιηλδξνκηθά πνζνζηά 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο.  

 

Δκπεηξηθά δεδνκέλα  θαηαδεηθλχνπλ φηη ε  πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζε ηνπο θφζηνπο 

κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ ρνλδξεκπφξσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ,  

εμνπδεηεξψλεηαη  απφ ην θίλεηξν γηα πψιεζε αθξηβφηεξσλ θαξκάθσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα,  απηή ε πνιηηηθή απηή εθαξκφδεηαη ζπρλά ζηηο επξσπατθέο ρψξεο 

Έλαο ηξφπνο γηα λα κεησζεί ην θφζηνο γηα ηα δεκφζηα ηακεία  ζα ήηαλ  ε ρξήζε ηεο 

άκεζεο δηαλνκήο κε παξάθακςε ησλ   ρνλδξέκπνξσλ. Δπηπιένλ, κηα επξχηεξε 

ειεγρφκελε  ρξήζε ηνπ « ειεθηξνληθνχ θαξκαθείνπ » ζα κπνξνχζε λα είλαη νηθνλνκηθή 

θαζψο  ν αληαγσληζκφο κε βάζε ηελ  ηηκή ζα νδεγνχζε ζε  ζεκαληηθέο εθπηψζεηο 

ζηνπο πιεξσηέο( European Commission 2012) 

 

2.5.2 Πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ηνπο ηαηξνύο 

 

 

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, νη γηαηξνί έρνπλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα 

λα ζπληαγνγξαθνχλ θάξκαθα.6 Χο εθ ηνχηνπ, δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηελ 

νξζνινγηθή ή φρη  θαηαλάισζε ησλ θαξκάθσλ. Χο εηδηθνί, νη γηαηξνί αμηνινγνχλ ηηο 

αλάγθεο πγείαο ησλ αζζελψλ ηνπο θαζψο θαη  ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ησλ εηδηθψλ ζεξαπεηψλ. Δλεξγψληαο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ είλαη 

ζαθψο κηα  εζηθή ππνρξέσζε γηα ηνπο ηαηξνχο. Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

γηαηξνί αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο πηέζεηο θαη αιιεινζπγθξνπφκελα  «θίλεηξα», 

φπσο  ην λα θεξδίζνπλ έλα εηζφδεκα, λα είλαη ελήκεξνη κε ηε ρξήζε θαηλνηνκηψλ , λα 

δηαηεξνχλ ηζνξξνπεκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο (εάλ απηφ ηζρχεη),  λα είλαη αληηθεηκεληθνί 

ζηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο παξά ηηο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα αζθνχληαη  απφ ηελ 

πιεπξά ησλ πιεξσηψλ, ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ  αζζελψλ. Χο εθ ηνχηνπ, κεξηθέο 

θνξέο  νη ζπληαγέο  πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη  κπνξεί λα κελ είλαη νη βέιηηζηεο, κε ηελ 

                                                 
6
 Οινέλα θαη πεξηζζόηεξν, νη λνζνθόκεο θαη νη καίεο έρνπλ ην πεξηνξηζκέλν δηθαίωκα ζπληαγνγξάθεζεο 

θαξκάθωλ, βιέπε http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/127. 
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έλλνηα φηη  κπνξεί λα είλαη πεξηηηέο ή δαπαλεξέο παξά ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο. Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο  

ζπληαγνγξαθηθήο  ζπκπεξηθνξάο ησλ ηαηξψλ φπσο ηεο ζπληαγνγξαθηθήο 

παξαθνινχζεζεο, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε ζπληαγνγξάθεζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο  ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε ηε δηεζλή θνηλή νλνκαζία 

(ΗΝΝ), ηνπο  ζηφρνπο γηα ην θφζηνο ζπληαγήο, ηηο πνζνζηψζεηο ησλ ζπληαγψλ ,ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα, ηα  εθπαηδεπηηθά  θαη ελεκεξσηηθά εξγαιεία. 

 

 

2.5.2.1 Παξαθνινχζεζε ηεο ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

 

Σνπιάρηζηνλ 22 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ παξαθνινπζνχλ ζπληαγνγξαθηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ  ζε θάπνην βαζκφ, π.ρ. κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπληαγψλ. 

Οη ηξίηνη πιεξσηέο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπληαγέο 

επηκέξνπο γηαηξψλ θαη  λα  ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο ζε ζρέζε κε 

ζπληαγέο  ζπλαδέιθσλ  ηνπο κε ηελ ίδηα εηδηθφηεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή 

ρψξα. ηδαληθά, θάζε ζπληαγή απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνπο ηξίηνπο πιεξσηέο. Οη 

γηαηξνί  αλαηξνθνδνηνχληαη   κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζεκείν αλαθνξάο 

θαη κπνξεί λα δερηνχλ επίζθεςε απφ  εθπξνζψπνπο  ησλ ηξίησλ πιεξσηψλ, ζε 

πεξίπησζε κεγάισλ απνθιίζεσλ απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο, γηα λα δψζνπλ εμεγήζεηο. ε 

πεξίπησζε αλεμήγεησλ απνθιίζεσλ , ν γηαηξφο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη 

πξφζηηκα, λα ηνπ ππνβιεζεί αγσγή ή λα ράζεη  ην δηθαίσκα γηα ζπληαγνγξάθεζε . 

 

 

2.5.2.2 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο  ζπληαγνγξάθεζεο/ζπληαγνγξάθζε δξαζηηθήο νπζίαο  

 

 

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ ελδεηθηηθέο, κε δεζκεπηηθέο νδεγίεο  

ζπληαγνγξάθεζεο γηα ηνπο γηαηξνχο. Σνπιάρηζηνλ 24 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ 

θαηεπζπληήξηεο  νδεγίεο  ζπληαγνγξάθεζεο.  Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κπνξεί λα 

έρνπλ ηε κνξθή θιηληθψλ πξσηφθνιισλ  ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε  ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία αιιά κπνξεί θαη  λα βαζίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο. Απηά είλαη 

ππνρξεσηηθά ζε  Απζηξία,  Βέιγην, Γεξκαλία,  Οπγγαξία   ινβαθία, Διιάδα ελψ είλαη 

ελδεηθηηθά ζηηο ππφινηπεο ρψξεο. ε κεξηθέο ρψξεο, νη γηαηξνί ππνρξεψλνληαη  λα 

ζπληαγνγξαθνχλ κε ην  δηεζλέο -κε ηδηφθηεην φλνκα δειαδή ηελ δξαζηηθή νπζία  θαη 
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φρη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκάθνπ. Απηφ ζπκβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε πέληε 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ , ελδεηθηηθά ζε δεθανθηψ  θξάηε θαη ηέζζεξα θξάηε κέιε δελ ην 

εθαξκφδνπλ.  Ζ ζπληαγνγξάθεζε  κε ηε δξαζηηθή νπζία  αληί ηεο επσλπκίαο είλαη έλα 

βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν ζθεπηηθφ γηα 

απηφ είλαη λα πξνσζήζεη ηε ρξήζε ηνπ θζελφηεξνπ θαξκάθνπ κε ηελ ίδηα δξαζηηθή 

νπζία, έηζη ψζηε λα απνθέξεη νηθνλνκίεο ηφζν ζηνπο ηξίηνπο πιεξσηέο φζν  θαη ζηνπο 

αζζελείο ρσξίο λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. Έλαο 

ηξφπνο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ κέηξνπ είλαη ε εγθαηάζηαζε  ελφο ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο  ζπληαγνγξάθεζεο ζην νπνίν ε εκπνξηθή νλνκαζία   ζε κηα ζπληαγή ζα 

αιιάδεη απηφκαηα κε ην φλνκα ηεο δξαζηηθήο νπζίαο φπσο γίλεηαη ζηελ Οιιαλδία 

(Zuidberg 2010). 

 

 

2.5.2.3 Φαξκαθεπηηθφο πξνυπνινγηζκφο: 

 

 

Ο θαζνξηζκφο ζηφρσλ  πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε γηαηξφ αλά  πεξίνδν, πεξηνρή 

θαη  εηδηθφηεηα  ηαηξνχ είλαη έλα άιιν εξγαιείν γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σνπιάρηζηνλ 10 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηνχλ 

απηφ ην κέζν πνιηηηθήο, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Οη ζηφρνη κπνξεί λα είλαη  απιψο 

θαηαηνπηζηηθνί , κπνξεί λα πξνθαινχλ νηθνλνκηθέο απνδεκηψζεηο  ζε πεξίπησζε 

ππεξβάζεσλ (π.ρ. Γαιιία) ή / θαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε ρακειήο απφδνζεο (π.ρ. 

Σζερία, Γεξκαλία).   

 

 

2.5.2.4 Πνζνζηψζεηο ζπληαγψλ : 

 

 

Με βάζε απηή ηελ πνιηηηθή  κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζηφρνο γηα ην πνζνζηφ ησλ 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ πνπ ζα πξέπεη λα  ζπληαγνγξαθείηαη απφ θάζε ηαηξφ ή κπνξεί 

λα αθνξά ζε ζηφρν γηα ην  κέζν θφζηνο ησλ ζπληαγψλ (ηνπιάρηζηνλ 6 θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ).  
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2.5.2.5 Οηθνλνκηθά θίλεηξα: 

 

 

 Μπνξεί λα δίλνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο ηαηξνχο ή πξφζηηκα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αθνινπζνχλ ή αγλννχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ζπληαγνγξάθεζεο, ηνπο θαξκαθεπηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, ηηο πνζνζηψζεηο  ( 

εθαξκφδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 11 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ) 

 

 

2.5.2.6 Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε: 

 

 

Κάηη πνπ αθνινπζείηαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ είλαη ε δπλαηφηεηα 

γηα ηνπο ηαηξνχο λα ιακβάλνπλ ειεθηξνληθά  βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ 

ζπληαγνγξάθεζε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζπληαγνγξάθεζεο θαη λα θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ  ζε  

ζπλερή εθπαίδεπζε. Πξφηππα ζπληαγψλ  κπνξεί λα δεκνζηεχνληαη, έηζη ψζηε λα 

εθπαηδεπηνχλ νη γηαηξνί. 

 

Ζ ζπληαγνγξαθηθή  ζπκπεξηθνξά  κπνξεί επίζεο λα βειηησζεί, φηαλ ν 

νηθνγελεηαθφο ν γηαηξφο είλαη ζε ζέζε  γλσξίδεη φια ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ    

ιακβάλεη ν αζζελήο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ αιιειεπίδξαζεο 

θαξκάθνπ. Απηά παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ ε επίδξαζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ κεηαβάιιεηαη φηαλ ιακβάλνληαη έλα άιιν 

θάξκαθν ή θάπνηα  ζπγθεθξηκέλε ηξνθή. Απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηεο  

ζπληαγνγξάθεζεο ιάζνο ζπλδπαζκνχ αγσγψλ. Μπνξεί επίζεο  λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα εκπνδίζεη ηε ζπζηεκαηηθή ζπληαγνγξάθζε  θαη απνδεκίσζε  ησλ "ππεξβνιηθψλ" 

ζπλδπαζκψλ θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ  θαζψο  ζηελ νπζία δελ   είλαη γλσζηέο  νη  

επηπηψζεηο ηνπο  ζηελ  πγείαο ησλ  αζζελψλ. 

 

Δίλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο  ησλ εξγαιείσλ  βειηίσζεο ηεο 

ζπληαγνγξάθηθήο  ζπκπεξηθνξάο ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο  ιφγσ ηεο πνζφηεηαο 

θαη ηεο πνηθηιίαο ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή. Γελ ππάξρεη  παγθνζκίσο θακία  

επίζεκε αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ  (Espin and Rovira 2007). Ζ βηβιηνγξαθία 

δείρλεη φηη ζε γεληθέο γξακκέο, έλα κείγκα απφ παξεκβάζεηο φπσο  ηα ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο ζπληαγνγξαθίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 
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πιεξνθνξηψλ ζπλδπαζκέλε κε εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ελψ ε  

απνθιεηζηηθή εζηίαζε ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ κφλε ηεο δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή (Gill et al 1999, Soumerai et al. 1989, Gray 2006).  Σα ειεθηξνληθά 

θαλνληζηηθά ζπζηήκαηα ζπληαγνγξάθεζεο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ  ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζπληαγψλ  θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο αλά ζπληαγή (Anton et al 2004, 

McMullin et al 2004).  Σα νηθνλνκηθά (αληη)θίλεηξα έρνπλ απνηέιεζκα ζηε ζπγθξάηεζε 

ηνπ θφζηνπο θαη βειηηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. (Chaix -

Couturier et al. 2000, Ashworth et al. 2004) 

 

 

2.5.3 Πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ηνπο αζζελείο 

 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ  θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο πξνυπνζέηεη  νη  αζζελείο λα 

θαιχπηνληαη απφ θάπνην  αζθαιηζηηθφ θνξέα πγείαο ψζηε  λα κνηξαζηεί ην θφζηνο ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Ζ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηε 

κνξθή αηέιεηαο, ζπλαζθάιηζεο ή ζπλ-πιεξσκήο. Ζ ζπλαζθάιηζε, φηαλ  δειαδή νη 

αζζελείο πιεξψλνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ, είλαη ε πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε  ζηελ πεξίπησζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Σν ζθεπηηθφ γηα 

ηε ρξήζε ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο είλαη ε αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ αζζελψλ 

ζηηο ηηκέο, ε κείσζε ηεο άζθνπεο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ε δεκηνπξγία εζφδσλ γηα 

ηνπο δεκφζηνπο πιεξσηέο  κε  ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ. 

 

Ζ  δήηεζε γηα θξνληίδα πγείαο είλαη αλειαζηηθή, δειαδή γηα παξάδεηγκα,  ε 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηά 1% ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ιηγφηεξν απφ 1%. Χζηφζν, ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο απμάλεηαη κε 

ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ  επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, δειαδή ν επηκεξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο θαζηζηά ηνπο αζζελείο πεξηζζφηεξν επαίζζεηνπο ζηηο ηηκέο (Ringel et. al 

2005). 

 

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ θαλφλεο  επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. 

Απηνί κπνξεί λα δηαθέξνπλ   σο πξνο ηνπο  ζπληειεζηέο απνδεκίσζεο  , φπσο  γηα 

παξάδεηγκα 100% γηα δσηηθήο ζεκαζίαο θάξκαθα ,  80% γηα ην ρξφληεο παζήζεηο θαη 

60% ή ρακειφηεξα γηα ηα άιια θάξκαθα. Δπίζεο, νη εππαζείο νκάδεο αζζελψλ κπνξεί  

λα  πξνζηαηεχνληαη  απφ ηηο ππεξβνιηθέο  πιεξσκέο κέζσ εηδηθψλ (ζπρλά 
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ζπλαξηεκέλσλ  απφ ην εηζφδεκα) θαλφλσλ, φπσο   κεησκέλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ζην θφζηνο,  απαιιαγέο  θ.η.ι. 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ αιιά ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη αβέβαηα. Ζ ζπλνιηθή επίπησζε ησλ 

πνιηηηθψλ επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ζηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ δελ έρεη αμηνινγεζεί. Κακία ρψξα δελ έρεη ζπγθξίλεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο γηα θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο κε κηα ελαιιαθηηθή ιχζε κε  

επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο (Espin θαη Rovira 2007). Χζηφζν, ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο 

θαίλεηαη λα απμάλεη  ηε ρξήζε ησλ θζελφηεξσλ γελφζεκσλ θαη έηζη λα δεκηνπξγεί 

εμνηθνλφκεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα απμήζεη ηηο ηηκέο 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαζψο απμάλεη ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο  κέζσ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδησηηθψλ πφξσλ. 

 

 

2.5.3.1  Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο: 

 

 

Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ   πνπ λα απεπζχλνληαη ζηνπο αζζελείο  

ζηνρεχνληαο ζηελ  νξζνινγηθή ρξήζε  ησλ θαξκάθσλ( π.ρ. γηα ηα αληηβηνηηθά)  θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε γελφζεκσλ θαξκάθσλ . 

 

 

2.5.3.2 πγρξεκαηνδφηεζε θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ:  

 

 

Αθνξά θαλφλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ην κεξίδην πιεξσκήο 

πνπ βαξχλεη ηδησηηθά ηνπο αζζελείο Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ εθαξκφδνπλ  

δηαθνξνπνηεκέλα πνζνζηά απνδεκίσζεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαξκάθνπ. 

Γηα παξάδεηγκα  100% απνδεκίσζε  γηα ηα απαξαίηεηα θάξκαθα, 80% γηα ηηο  ρξφληεο 

παζήζεηο θαη 60% γηα άιια θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Δπίζεο, νη επάισηεο νκάδεο 

πξνζηαηεχνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ απφ ηηο κεγάιεο άκεζεο  δαπάλεο. 
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Κεθάιαην 3 

 

 

Γελόζεκα θάξκαθα 

 

 

3.1 Οξηζκόο 

 

 

Γελφζεκν θάξκαθν είλαη έλα θάξκαθν πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα είλαη νπζησδψο φκνην κε ην ήδε εγθεθξηκέλν πξσηφηππν θάξκαθν πνπ 

θπθινθνξεί ζηελ αγνξά. Σν γελφζεκν θάξκαθν πεξηέρεη ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία κε ην 

πξσηφηππν θάξκαθν  θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ίδηα δνζνινγία πξνθεηκέλνπ λα 

ζεξαπεχζεη ηελ ίδηα λφζν κε ην πξσηφηππν θάξκαθν. Σν φλνκα ηνπ γελφζεκνπ 

θαξκάθνπ, ε εκθάληζε (φπσο ην  ρξψκα ή ην ζρήκα) θαη ε ζπζθεπαζία κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ ην πξσηφηππν θάξκαθν. 

 

 ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΤΓ3α/νηθ.82161 πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2374/Β΄ ηεο 24.8.2012 ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε, ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ ππ' αξηζκφ 2001/83/ΔΚ Οδεγία «πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθα γηα ηα θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε» Άξζξν 10, 2 β: σο «γελφζεκν θάξκαθν» λνείηαη 

έλα θάξκαθν κε ηελ ίδηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ζε δξαζηηθέο νπζίεο, ηελ ίδηα 

θαξκαθνηερληθή κνξθή κε ην θάξκαθν αλαθνξάο θαη ηνπ νπνίνπ ε βηντζνδπλακία κε ην 

θάξκαθν αλαθνξάο έρεη απνδεηρζεί βάζεη ησλ θαηάιιεισλ κειεηψλ 

βηνδηαζεζηκφηεηαο.  

 

Σα γελφζεκα θάξκαθα θπθινθνξνχλ είηε κε ηε δηεζλψο εγθεθξηκέλε κε 

εηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή νλνκαζία  (International Non-proprietary Name-ΗΝΝ), είηε κε 

εκπνξηθφ ζήκα θαη νλνκαζία νπφηε θαη νλνκάδνληαη γελφζεκα κε εκπνξηθή  νλνκαζία 

ή επψλπκα γελφζεκα ( Branded Generics). 
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 ηελ Διιάδα φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο  θπθινθνξνχλ ηα επψλπκα  γελφζεκα κε 

εκπνξηθή νλνκαζία πνπ πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή πεξίνδνο 

πξνζηαζίαο ηεο παηέληαο έρεη ιήμεη θαη σο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα παξαρζνχλ λφκηκα.  

 

3.2 Βηνδηαζεζηκόηεηα θαη Βηντζνδπλακία 

 

 

Ζ βηνδηαζεζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηα λέα θάξκαθα θαη ε βηντζνδπλακία ζηα 

νπζησδψο φκνηα θάξκαθα ( γελφζεκα), απηψλ πνπ ε πξνζηαζία ηνπ δηπιψκαηνο 

επξεζηηερλίαο έιεμε θαη παξαζθεπάδνληαη απφ νπνηαδήπνηε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία. Ο 

νξηζκφο ηεο βηνδηαζεζηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ Αθαδεκία ησλ Φαξκαθεπηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, είλαη ε θαηακέηξεζε ηεο ζρεηηθήο πνζφηεηαο ελφο ρνξεγνχκελνπ 

θαξκάθνπ πνπ θζάλεη ζηε γεληθή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ξπζκφ 

πνπ ζπκβαίλεη. Μειέηε βηνδηαζεζηκφηεηαο δηεμάγεηαη γηα θάζε λέν θάξκαθν πνπ 

εηζέξρεηαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη δηέπεηαη απφ ηνλ δηεζλή λφκν ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο (παηέληα).  

 

ηαλ  παξέιζεη ν ρξφλνο πξνζηαζίαο, ηφηε ην θάξκαθν δχλαηαη λα παξαρζεί απφ 

άιιεο θαξκαθνβηνκεραλίεο, αξθεί λα παξάγνπλ ην θάξκαθν κε πξνδηαγξαθέο ίδηεο ή 

παξαπιήζηεο κε εθείλεο ηνπ πξσηφηππνπ, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Γηα λα 

δηαπηζησζεί φηη ην γελφζεκν θάξκαθν είλαη ίδην κε ην πξσηφηππν, ρξεηάδεηαη λα 

εθπνλεζεί κειέηε ζχγθξηζεο ε νπνία νλνκάδεηαη κειέηε βηντζνδπλακίαο. Ζ κειέηε 

βηντζνδπλακίαο εμαζθαιίδεη κε αδηάζεηζην επηζηεκνληθφ ηξφπν φηη έλα γελφζεκν 

θάξκαθν θαη ην αληίζηνηρν πξσηφηππν πξντφλ αλαθνξάο φηαλ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα 

δφζε, παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθά ην ίδην πνζνζηφ θαη έθηαζε ηεο βηνινγηθήο 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 

Οη κειέηεο βηντζνδπλακίαο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο απζηεξνχο 

θαλφλεο πνπ νξίδεη ε νξζή θιηληθή πξαθηηθή (Good Clinical Practice, GCP). χκθσλα 

κε ηνλ ΔΜΑ (European Medicines Agency) θαη ηνλ ΔΟΦ, φηαλ δχν θάξκαθα έρνπλ 

απνδείμεη ηε βηντζνδπλακία ηνπο, ζπλεπάγεηαη φηη έρνπλ θαη ηελ ίδηα θιηληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθνπ 

(ΔΟΦ) δεηά απφ ηνπο αηηνχληεο λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθέο κειέηεο πνπ νλνκάδνληαη 

κειέηεο βηντζνδπλακίαο. Ζ κειέηε βηντζνδπλακίαο απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν ηνπ 

θαθέινπ πνπ ζπλνδεχεη έλα θάξκαθν πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη έγθξηζε θπθινθνξίαο. Ζ 

έλλνηα ηεο βηντζνδπλακίαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 
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γελφζεκσλ θαξκάθσλ. Με απινχο φξνπο, ην γελφζεκν θάξκαθν νθείιεη λα είλαη 

εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ κε ην αληίζηνηρν πξσηφηππν πξντφλ αλαθνξάο. 

 

3.3 Γηπιώκαηα επξεζηηερλίαο (παηέληα) 

 

 

Σν θφζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο θαη βηνηερλνινγηθήο έξεπλαο, γηα ηελ αλαθάιπςε 

λέσλ, πξσηφηππσλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ, είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Ζ θάιπςε απηνχ ηνπ 

θφζηνπο  είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα πξσηφηππα θάξκαθα θαιχπηνληαη 

απφ δίπισκα επξεζηηερλίαο (παηέληα), απφ ηελ ψξα πνπ ζα ζπληεζεί ην κφξηφ ηνπο θαη 

γηα ηα επφκελα 20 ρξφληα. Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα, 12-13 ρξφληα, αλαιψλεηαη 

ζηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο (θιηληθέο κειέηεο αζθάιεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, δνζνινγία, άδεηα θπθινθνξίαο, ηηκνιφγεζε, αζθαιηζηηθή 

θάιπςε θνθ) κέρξη ν αζζελήο λα έρεη πξφζβαζε ζην λέν θάξκαθν . 

 

Μηα εηαηξεία κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα γελφζεκν θάξκαθν κε ζθνπφ ηε δηάζεζή 

ηνπ ζηελ αγνξά κφλν εθφζνλ έρεη παξέιζεη ε πεξίνδνο «απνθιεηζηηθφηεηαο» ηνπ 

θαξκάθνπ αλαθνξάο. Ζ ελ ιφγσ πεξίνδνο απνθιεηζηηθφηεηαο παξέρεηαη απφ ηνλ λφκν 

ζηελ εηαηξεία πνπ αλέπηπμε ην θαηλνηφκν θάξκαθν ζην νπνίν βαζίδεηαη ην γελφζεκν 

θάξκαθν. χκθσλα κε ηε θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία, ε θαηλνηφκνο εηαηξεία δηαηεξεί 

απνθιεηζηηθφηεηα δεδνκέλσλ θαη εκπνξηθή απνθιεηζηηθφηεηα (ζπλήζσο 10 έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξψηεο έγθξηζεο). Με βάζε ηε λνκνζεζία  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Οδεγία 2004/27/ΔΔ) ην  νξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα θηάζεη θαηά 

πεξίπησζε έσο θαη ηα 11 ρξφληα. πγθεθξηκέλα δίλεηαη  έλα  δηάζηεκα   νρηψ ρξφλσλ 

απφ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ πξσηφηππνπ θαξκάθνπ γηα  απνθιεηζηηθή ρξήζε  ζηελ 

αγνξά. Δάλ εληφο ησλ 8 πξψησλ εηψλ θαηαρσξεζεί λέα έλδεημε ηφηε ε 

απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ αγνξά απμάλεηαη  θαηά δχν ζπλ έλα ρξφλν. ηαλ επέιζεη ε 

ιήμε, νλνκάδεηαη πιένλ «εθηφο παηέληαο πξσηφηππν θάξκαθν»  (off-patent). Μεηά  ηε 

ιήμε ηεο παηέληαο, δίλεηαη άκεζα ε δπλαηφηεηα γηα ηελ θπθινθνξία γελφζεκσλ 

ζθεπαζκάησλ παξάιιεια κε ηα  πξσηφηππα εθηφο παηέληαο  θάξκαθα. 

 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ελφο θαηλνηφκνπ θαξκάθνπ νη θαηλνηφκεο εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζην δίθαην επξεζηηερλίαο. Ζ ελ ιφγσ πξνζηαζία αθνξά λέεο 

ρξήζεηο ηνπ θαξκάθνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα λέεο ελδείμεηο. Γηα φζν δηάζηεκα ηζρχεη 

ην δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ηε ρξήζε ήδε πξνζηαηεπφκελνπ ζθεπάζκαηνο (use 
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patent), δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά γελφζεκν θάξκαθν γηα ηελ 

πξνζηαηεπφκελε έλδεημε, αθφκα θαη αλ έρεη παξέιζεη ε πεξίνδνο απνθιεηζηηθφηεηαο 

ηνπ θαξκάθνπ αλαθνξάο. Μέρξη ηε ιήμε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο γηα ρξήζε ήδε 

πξνζηαηεπφκελνπ ζθεπάζκαηνο, ηα γελφζεκα θάξκαθα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζηελ 

αγνξά κφλν γηα ελδείμεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηνρπξσζεί κε δίπισκα επξεζηηερλίαο. 

 

3.4 Γηαδηθαζία έγθξηζεο γελόζεκνπ θαξκάθνπ 

 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ "απνθιεηζηηθφηεηαο" ηνπ πξσηνηχπνπ θαξκάθνπ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αδεηνδφηεζεο ζηα γελφζεκα πξντφληα. Ζ αδεηνδφηεζε ησλ 

γελνζήκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία απφ 

θάπνηα εζληθή αξρή ηεο Δ.Δ. ή απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (ΔΜΑ)θαη 

πξνβιέπεη εμνλπρηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη κειέηε βηντζνδπλακίαο (bioequivalence study) ή κειέηε εμαίξεζεο απφ ηελ 

ππνβνιή κειέηεο βηντζνδπλακίαο (biowaiver justification) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

ηνπ πξνο εμέηαζε γελφζεκνπ. 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), φπσο θαη νη αληίζηνηρνη Οξγαληζκνί 

Φαξκάθσλ ησλ ινηπψλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αμηνινγνχλ ηηο 

κειέηεο βηντζνδπλακίαο νη νπνίεο απνηεινχλ θιηληθέο κειέηεο, ππνθείκελεο ζε έγθξηζε 

απφ ηνλ ΔΟΦ θαη δηελεξγνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε Κξαηηθά Ννζνθνκεία ή Ηδησηηθέο Κιηληθέο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ 

(Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Σξίηεο Υψξεο π.ρ. ΖΠΑ, Καλαδάο).  Ζ 

αθνινπζνχκελε πξνεγθξηηηθή δηαδηθαζία δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

αζθάιεηα, θαη πνηφηεηα ησλ γελνζήκσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ηαλ έλα γελφζεκν 

θάξκαθν ιάβεη έγθξηζε θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά, ε ρξήζε ηνπ εμαθνινπζεί λα 

ειέγρεηαη κε πξνζνρή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο αξκφδηεο γηα ηελ πγεία αξρέο. Δλ 

νιίγνηο, ηα γελφζεκα θάξκαθα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ίδηα αθξηβψο πξφηππα 

πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηα νπνία ζπκκνξθψλνληαη θαη ηα 

πξσηφηππα θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 

ε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε ηξίηεο ρψξεο (πρ. 

Ηλδία, ΖΠΑ, θιπ.) πνπ εηζάγνληαη ζηελ ΔΔ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

επηζεψξεζε απφ κηα αξκφδηα αξρή ηεο ΔΔ, νκνίσο θαη απφ ηνλ ΔΟΦ, θαη ε έθδνζε 

ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Καλφλσλ Καιήο Καηαζθεπαζηηθήο Πξαθηηθήο  (EU GMP 
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certificate). Δμ άιινπ θαηά ηελ έγθξηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ αλζξψπηλεο ρξήζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γελνζήκσλ δειψλεηαη 

πάληα θαη ην αληίζηνηρν εξγνζηάζην απνδέζκεπζεο παξηίδαο, ην νπνίν πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα βξίζθεηαη ζηελ Δπξσπατθή. ζνλ αθνξά ζηηο δξαζηηθέο πξψηεο χιεο, 

ππνρξεσηηθά ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θνηλνηηθέο απαηηήζεηο Καλφλσλ Καιήο 

Παξαγσγήο είηε παξάγνληαη ζηελ ΔΔ είηε ζε ηξίηεο ρψξεο θαη ειέγρνληαη αλάινγα. 

 

3.5 Σηκνιόγεζε θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα 

 

 

 χκθσλα κε ηηο  Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ (Αξηζ. Γ5(α)/νηθ. 69976 –

 ΦΔΚ B 1958 – 11.09.2015) ζηελ Διιάδα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ. 

 

3.5.1 Σηκνιόγεζε ησλ πξντόλησλ αλαθνξάο ππό πξνζηαζία 

 

 

Ζ αλψηαηε ηηκή παξαγσγνχ (ex factory) ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο ππφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο νξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δεκνζηεχνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία. Οη κέγηζηεο 

ηηκέο αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά πξνο ηα θάησ θάζε θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη έλα δειηίν 

ηηκψλ. Γηα λα ιάβεη ηηκή γηα πξψηε θνξά έλα θάξκαθν, πξέπεη λα έρεη ηηκνινγεζεί ζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξία θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γελ επηηξέπνληαη απμήζεηο 

ηηκψλ πθηζηάκελσλ θαξκάθσλ, παξά κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο δηνξζψζεσλ 

πξνγελέζηεξσλ ιαζψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο, 

δηεμάγεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΔΟΦ, έξεπλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ζηα νπνία 

πθίζηαληαη θαη αλαθνηλψλνληαη ζηνηρεία απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζε θνξείο ησλ ρσξψλ 

απηψλ, ή ζε επίζεκνπο θαη έγθξηηνπο Δπξσπατθνχο θνξείο. 

 

3.5.2 Σηκνιόγεζε ησλ πξντόλησλ αλαθνξάο ρσξίο πξνζηαζία 

 
 

Ζ αλψηαηε ηηκή παξαγσγνχ (ex factory) ησλ θαξκάθσλ αλαθνξάο κεηά ηε ιήμε 

ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο κεηψλεηαη απηφκαηα είηε ζην 50% ηεο 

ηειεπηαίαο ηηκήο ππφ πξνζηαζία, είηε ζηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

 

53 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεξψληαο φπνηα απφ ηηο δχν είλαη ε 

ρακειφηεξε. Δηδηθφηεξα, γηα ηα θάξκαθα αλαθνξάο γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρν πξντφλ γελφζεκν κε θαηαγεγξακκέλεο  πσιήζεηο, θαηά ην ηειεπηαίν 

δσδεθάκελν πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αλαηηκνιφγεζεο απφ ηνλ ΔΟΦ 

(κνλαδηθά), ηζρχεη απνθιεηζηηθά ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηαλ γελφζεκν πξντφλ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά θαη έρεη 

πσιήζεηο, ε κείσζε θαηά 50% εθαξκφδεηαη αθφκε θαη αλ απηή είλαη ρακειφηεξε απφ 

ην κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γελ επηηξέπνληαη απμήζεηο ηηκψλ πθηζηάκελσλ θαξκάθσλ, παξά κφλνλ ζε 

πεξηπηψζεηο δηνξζψζεσλ πξνγελέζηεξσλ ιαζψλ. 

 

3.5.3 Σηκνιόγεζε ησλ γελόζεκσλ πξντόλησλ 

 

 

Ζ αλψηαηε ηηκή (ex factory) παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα  γελφζεκσλ θαξκάθσλ 

νξίδεηαη ζην 65% ηεο ηηκήο ησλ αληίζηνηρσλ θαξκάθσλ αλαθνξάο, ησλ νπνίσλ ε ηηκή 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ  ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ αλαθνξάο 

ρσξίο πξνζηαζία. Δάλ γηα έλα γελφζεκν δελ ππάξρεη πξντφλ αλαθνξάο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, ε ηηκή, εθφζνλ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία θάξκαθα αλαθνξάο, νξίδεηαη ζην 

65% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γελ επηηξέπνληαη απμήζεηο ηηκψλ πθηζηάκελσλ θαξκάθσλ, παξά κφλνλ ζε 

πεξηπηψζεηο δηνξζψζεσλ πξνγελέζηεξσλ ιαζψλ. 

 

 3.6 Πνιηηηθέο ελίζρπζεο γελόζεκσλ θαξκάθσλ  

 

 

 Ζ βηβιηνγξαθία παξέρεη ζηνηρεία απφ δηάθνξεο ρψξεο ζρεηηθά κε ηα πνιηηηθά 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ   ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ γελφζεκσλ 

θάξκαθσλ. Έλα επξχ θάζκα πνιηηηθψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  ψζηε λα εληζρπζεί ε 

ρξήζε ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ.  Οη  πνιηηηθέο απηέο  κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

σο πνιηηηθέο  ηεο δήηεζεο  θαη πνιηηηθέο ηεο πξνζθνξάο ησλ γελνζήκσλ.  ηελ πιεπξά 

ηεο πξνζθνξάο νη πνιηηηθέο αθνξνχλ ηελ είζνδν θαη ηε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ησλ 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαζψο θαη  ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ  ηηκνιφγεζε ,ηελ απνδεκίσζε  

θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ. ηελ ε πιεπξά ηεο δήηεζεο νη 
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πνιηηηθέο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο παξεκβάζεηο ζηελ ζπληαγνγξάθεζε , κε ηε δηαλνκή 

ησλ θαξκάθσλ θαη κε ηελ απνδνρή ησλ γελνζήκσλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο αζζελείο. Ζ 

αμηνιφγεζε  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ είλαη δχζθνιε θαζψο δελ κπνξεί 

λα πνζνηηθνπνηεζεί  ψζηε  λα απνδνζεί ζε θάζε πνιηηηθή ε εμνηθνλφκεζε πνπ 

πξνθχπηεη γηα ην ζχζηεκα πγείαο  

 

3.6.1 Μέηξα ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

 

 

3.6.1.1Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο γελνζήκσλ θαξκάθσλ 

 

 

Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ελφο 

γελνζήκνπ ζηελ αγνξά έρεη άκεζε   επίπησζε ζηνλ αληαγσληζκφ εληφο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο  αγνξάο. Ο αληαγσληζκφο επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα  ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ην γελφζεκν φζν θαη απφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ. Ζ ηξέρνπζα λνκνζεζία 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ επηηξέπεη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα  κειέηεο βηντζνδπλακίαο, πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα παξάηαζε ζηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο.  Αληηζέησο,  ζηνλ Καλαδά θαη ηηο ΖΠΑ, νη δηαδηθαζίεο  πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαζψο θαη ε αίηεζε γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο γελνζήκσλ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

αγνξά  ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Κάηη ηέηνην  ζα 

πξέπεη ζεσξεηηθά λα νδεγήζεη ζε  αληαγσληζκφ ζην  επίπεδν ηηκψλ ν νπνίνο ζα 

εληαζεί κε ηελ είζνδν πεξηζζφηεξσλ γελνζήκσλ γηα ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία. Ο 

αληαγσληζκφο ησλ ηηκψλ θαη ε δηακφξθσζε ρακειφηεξσλ ηηκψλ κε ηελ είζνδν ησλ 

γελνζήκσλ νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ ε νπνία κπνξεί λα είλαη γηα κία ρψξα  

κεγαιχηεξε φζν πην άκεζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θπθινθνξίαο ησλ γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ . 

 

3.6.1.2 Ρχζκηζε ηηκνιφγεζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ 
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 ηηο ρψξεο κε ψξηκε αγνξά  γελφζεκσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ  ε ξχζκηζε 

ησλ ηηκψλ είλαη πξναηξεηηθή.  ηηο ΖΠΑ γηα παξάδεηγκα δελ επηβάιινληαη  αλψηαηα 

φξηα  ζηηο ηηκέο ησλ γελφζεκσλ πξντφλησλ. ηηο  ρψξεο ηεο  Δπξψπεο Έλσζεο  ηα 

ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο  γελφζεκσλ  θάξκαθσλ  κπνξεί λα είλαη είηε  ζπζηήκαηα 

ειεχζεξεο ηηκνιφγεζεο, φπνπ νη θαηαζθεπαζηέο είλαη (ζρεηηθά) ειεχζεξνη λα 

θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ γελφζεκσλ  θάξκαθσλ , είηε  ζπζηήκαηα ξπζκηδφκελσλ απφ 

έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην ηηκψλ . Μηα έξεπλα  πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Δπξσπατθφο 

χλδεζκνο Γελφζεκσλ Φαξκάθσλ (European Generic medicines Association ) ην 

2011, έδεημε φηη  ην 80% ησλ ρσξψλ  είραλ έλα ζχζηεκα ξπζκηδφκελσλ ηηκψλ , ελψ ην 

20% είρε ζχζηεκα ειεχζεξεο ηηκνιφγεζεο. ζνλ αθνξά ηηο ρψξεο κε ζπζηήκαηα 

ξπζκηδφκελσλ  ηηκψλ,  νη ηηκέο ησλ γελφζεκσλ θαζνξίδνληαη είηε σο πνζνζηφ ηνπ 

πξσηφηππνπ είηε  κε βάζε ην κέζν  φξν ησλ ηηκψλ επηιεγκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

είηε κε έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν. 

 

Ζ βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ζηηο ρψξεο φπνπ νη ηηκέο ησλ  πξσηφηππσλ θαξκάθσλ 

δηακνξθψλνληαη  ειεχζεξα απφ ηνπο  θαηαζθεπαζηέο έρνπλ  πςειφηεξεο ηηκέο, ελψ νη 

ρψξεο κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ  έρνπλ ηηο ρακειφηεξεο 

ηηκέο.( Martikainen  2005, Schulz 2004). ε ρψξεο φπνπ πηνζεηείηαη έλα ζχζηεκα 

ειεχζεξεο ηηκνιφγεζεο, νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ κπνξεί λα 

ρξεψζνπλ επηπιένλ ηηκέο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ δηπιψκαηνο 

επξεζηηερλίαο. Σα πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο  πξνζειθχνπλ ηελ είζνδν ησλ γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ ζηελ  αγνξά. Αληίζεηα, ζηηο  ρψξεο πνπ πηνζεηείηαη  ην ζχζηεκα  

ξπζκηδφκελσλ  ηηκψλ, ε ξχζκηζε ησλ ηηκψλ νδεγεί ηα πξσηφηππα θάξκαθα λα έρνπλ 

ρακειφηεξε ηηκή θαζ΄ φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θαξκάθνπ, απνζαξξχλνληαο έηζη ηελ 

είζνδν ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά. Ζ πεξηνξηζκέλε δηάρπζε ησλ 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζε απηέο ηηο αγνξέο πεξηνξίδεη ηνλ  αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ  

κεηά ηε ιήμε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. 

 

Τπάξρνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ησλ ηηκψλ ζε κηα αγνξά πνπ ην δίπισκα επξεζηηερλίαο έρεη ιήμεη. ηα 

ζηνηρεία απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ γελνζήκσλ ζηελ 

αγνξά θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ ηηκψλ. Σν πιήζνο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

γελνζήκσλ ζε κηα αγνξά  επεξεάδεη ζεκαληηθά ην βαζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε 

επίπεδν ηηκψλ, νδεγψληαο ζε  αθφκε ρακειφηεξεο ηηκέο δηφηη  ε ηηκή ησλ γελνζήκσλ 

είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ ησλ γελνζήκσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

αγνξά. 
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3.6.1.3 Ρχζκηζε απνδεκίσζεο θαξκάθσλ 

 

 

Ζ ξχζκηζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε  ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ.  Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ηηκήο αλαθνξάο ζε κηα νκάδα  

παξφκνησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ αζζελή απφ 

ηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. ε πεξίπησζε πνπ έλα ζθεχαζκα έρεη πςειφηεξε ηηκή 

απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο ν αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη  λα θαιχπηεη ηε δηαθνξά. Ζ 

πνιηηηθή απηή δίλεη θίλεηξν γηα κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ γελνζήκσλ θαζψο απηά 

βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ ηηκή αλαθνξάο. Ζ νκαδνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηε 

δξαζηηθή νπζία ή ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. 

 

 

3.6.2 Μέηξα  ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

 

 

3.6.2.1  Κίλεηξα γηα ζπληαγνγξάθεζε 

 

 

 Απφ ηελ πιεπξά ελίζρπζεο ηεο δήηεζεο κηα ζεηξά απφ θίλεηξα κπνξεί λα 

δνζνχλ ζηνπο   γηαηξνχο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο ψζηε λα ρνξεγήζνπλ γελφζεκα θαη 

λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξσηφηππα θάξκαθα. Σα θίλεηξα αθνξνχλ θπξίσο  ηε 

ζπληαγνγξαθηθή   ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ , πξφηππα δηαλνκήο γηα ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

3.6.2.2 Κίλεηξα ζπληαγνγξαθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηαηξψλ  

 

 

Κχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία δήηεζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ είλαη ν 

ηαηξφο  φπνπ κέζσ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο κπνξεί λα εληζρχζεη  ηελ δηείζδπζε ησλ 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά . Δπεηδή φκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ν ηαηξφο δελ  παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζηελ ηηκή ησλ θαξκάθσλ δειαδή 

ε ρακειή ηηκή ησλ γελνζήκσλ δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο θίλεηξν ζπληαγνγξάθεζεο 
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γηα ηνπο ηαηξνχο,  ζα πξέπεη λα ηνπο δνζνχλ άιια θίλεηξα νηθνλνκηθνχ θαη κε 

ραξαθηήξα. 

 

3.6.2.3 Οηθνλνκηθά  θίλεηξα ζπληαγνγξάθεζεο 

 

 

 ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πεξηιακβάλεηαη ε ζέζπηζε θαξκαθεπηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηε  ζπληαγνγξάθεζε ησλ ηαηξψλ  ε νπνία είλαη έλα κέηξν 

πεξηνξηζκνχ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη θαη΄ επέθηαζε θίλεηξν ζπληαγνγξάθεζεο 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ. Σν θίλεηξν απηφ  κπνξεί λα δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε είηε 

λα  αληακείβεη  ηνπο ηαηξνχο φηαλ ζπληαγνγξαθνχλ θάησ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, είηε 

λα  ηηκσξεί εθείλνπο νη νπνίνη  ππεξβαίλνπλ  ηνλ πξνυπνινγηζκφ, είηε θαη ηα δχν. Ζ 

δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη πσο ην θίλεηξν απηφ γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξέπεη νη 

πξνυπνινγηζκνί λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη  λα ζπλδένληαη κε ζαθείο θαη εθαξκφζηκνπο 

θαλφλεο. 

 

3.6.2.4 Με νηθνλνκηθά θίλεηξα ζπληαγνγξάθεζεο 

 

 

Σα θίλεηξα απηά  έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζπληαγνγξάθεζεο 

γελνζήκσλ. ε απηά  πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπληαγνγξαθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, π.ρ. κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπληαγψλ φπνπ νη  ηξίηνη πιεξσηέο, ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπληαγέο επηκέξνπο γηαηξψλ θαη  

λα  ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ζπληαγέο  ζπλαδέιθσλ  ηνπο 

κε ηελ ίδηα εηδηθφηεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ρψξα.  Ο έιεγρνο  απφ ηνπο 

ηξίηνπο πιεξσηέο απνηειεί επίζεο θίλεηξν θαζψο ζε  πεξίπησζε αλεμήγεησλ 

απνθιίζεσλ , ν γηαηξφο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη πξφζηηκα, λα ηνπ ππνβιεζεί 

αγσγή ή λα ράζεη  ην δηθαίσκα γηα ζπληαγνγξάθεζε . Δπίζεο ε ρξήζε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ πνπ λα πεξηιακβάλεη γελφζεκα θαη ν θαζνξηζκφο πνζνζηνχ ζπληαγψλ πνπ 

λα πεξηιακβάλνπλ γελφζεκα  κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζπληαγνγξάθεζε ηνπο. Σν 

απνηέιεζκα φισλ απηψλ  ησλ  κέηξσλ δελ είλαη ζαθέο  σζηφζν εηθάδεηαη φηη αλ απηά 

ηα κέηξα – θίλεηξα  δελ εθαξκφδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη  απζηεξά  απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ηφηε ε  απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζα είλαη κηθξή. 
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Γηα  λα είλαη νη πνιηηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ  

επηηπρείο  ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ηα θαξκαθεία.  Δίλαη 

ζεκαληηθφ  νη θαξκαθνπνηνί λα απνδεκηψλνληαη  θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ  

απνζαξξχλνληαη ζην λα   δηαλέκνπλ ην ιηγφηεξν αθξηβφ πξντφλ πνπ είλαη ζπλήζσο  ην 

γελφζεκν. Δπίζεο, ν θαξκαθνπνηφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη ην 

επψλπκν θάξκαθν πνπ έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ν ηαηξφο   κε  έλα θζελφηεξν (γελφζεκν) 

πξντφλ  εθ 'φζνλ απηφ είλαη δηαζέζηκν. 

 

 ζνλ αθνξά  ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ αλ απηά  ξπζκίδνληαη 

σο πνζνζηφ ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο , ηφηε ηα θαξκαθεία ζα  νδεγεζνχλ ζε δηαθξίζεηο 

ησλ θαξκάθσλ νη νπνίεο ζα είλαη θαηά   ηεο ρξήζεο ησλ θζελφηεξσλ γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο , ην πάγην ηέινο αλά ζπληαγή ή ην 

θζίλνλ  πεξηζψξην θέξδνπο  ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε είηε λα 

αθήλεη  αδηάθνξνπο ηνπο θαξκαθνπνηνχο (πάγηα ηέιε) ή  ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, 

λα απνηειεί  θίλεηξν δηαλνκήο γελφζεκνπ θαξκάθνπ (θζίλνλ  πεξηζψξην θέξδνπο) 

 

Σέινο,  ζε θάπνηεο ρψξεο ην θαλνληζηηθφ πιαίζην επηηξέπεη ζηνπο  

θαξκαθνπνηνχο   λα ιακβάλνπλ εθπηψζεηο απφ  ηνπο ρνλδξέκπνξνπο θαη ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο. Απηέο νη  πξαθηηθέο ζπλήζσο παξέρνπλ θίλεηξα ζηνπο θαξκαθνπνηνχο  

γηα ηε δηαλνκή θάξκαθσλ  πνπ  ηνπο πξνζθέξεηαη   πςειφηεξε έθπησζε. 

 

3.6.2.5 θίλεηξα ζηνπο αζζελείο 

 

 

Βαζηθφ ξφιν  ζηελ πξφζιεςε θαη θαηαλάισζε ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ 

δηαδξακαηίδνπλ δχν βαζηθνί παξάγνληεο. Απηνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα νηθνλνκηθά  

θίλεηξα  γηα ηελ αγνξά γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη κε ηελ  απνδνρή  ησλ γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ  απφ ηνπο αζζελείο. 

 

3.6.2.5.1 Οικονομικά κίνηηρα 

 

 

 Έλα απφ ηα βαζηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα κπνξεί λα πξνέιζεη απφ   ην ζχζηεκα 

απνδεκίσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. ηαλ  γηα ηε δαπάλε ελφο θαξκάθνπ 

ππάξρεη ζπγρξεκαηνδφηεζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη αζζελή   ηφηε  ππάξρεη έλα  

θφζηνο πνπ επηβαξχλεη  ηνλ αζζελή. Με ηελ  εηζαγσγή ηεο ηηκήο αλαθνξάο δίλεηαη 
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θίλεηξν ζηνλ αζζελή λα πξνηηκήζεη ηα γελφζεκα ζθεπάζκαηα θαζψο ε δηαθνξά ηεο 

ηηκήο πνπ ζα θαιείηαη λα πιεξψζεη ζα είλαη  ρακειφηεξε απφ φηη ε δηαθνξά απφ ηα 

πξσηφηππα θάξκαθα. 

 

3.6.2.5.2 Κίνηηρα για ηην αποδοτή ηων γενοζήμων θαρμάκων. 

 

 

ε πνιιέο ρψξεο, ε αληίιεςε ησλ αζζελψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ δελ είλαη θαιή. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο 

ησλ αζζελψλ φζν θαη ζηελ θξηηηθή πνπ γίλεηαη ζηα γελφζεκα ζθεπάζκαηα γηα κε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  Οξζψλ Πξαθηηθψλ Παξαζθεπήο θαη  ηελ 

έιιεηςε ειέγρσλ  πνηφηεηαο  ησλ παξαγφκελσλ θαξκάθσλ . 

 

 Δάλ νη αζζελείο έρνπλ  ακθηβνιίεο γηα ηελ  πνηφηεηα   ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ  

ην πην πηζαλφ είλαη λα αξλεζνχλ λα ηα θαηαλαιψζνπλ.  Ζ αληίιεςε ησλ αζζελψλ γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ είλαη θάηη πνπ απαηηεί ρξφλν γηα λα αληηζηξαθεί.   Ζ Οξζή 

Παξαζθεπαζηηθή Πξαθηηθή είλαη έλα ζχλνιν αξρψλ πνπ απνζθνπεί  ζην λα 

εμαζθαιίζεη φηη ηα εγθεθξηκέλα  θάξκαθα θαηαζθεπάδνληαη κφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο θαηαζθεπαζηέο, ησλ νπνίσλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη  νη δηαδηθαζίεο 

επηζεσξνχληαη ηαθηηθά, θαη φηη ηα πξντφληα  παξάγνληαη  ζχκθσλα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ Οξζή Παξαζθεπαζηηθή Πξαθηηθή  

νξίδνληαη  απφ ην Δπξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην θαη ηελ επζχλε γηα ηελ έγθξηζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαξκάθσλ ηελ έρνπλ νη θαξκαθεπηηθέο αξρέο θάζε 

ρψξαο. ζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο απφ ρψξεο κε κέιε ηεο ΔΔ, ν Δπξσπατθφο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ  θάλεη ρξήζε  ησλ  

ζπκθσλψλ  ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο κε ηνλ Καλαδά, ηηο ΖΠΑ, ηελ Απζηξαιία, ηε Νέα 

Εειαλδία, ηελ Διβεηία, θαη ηελ Ηαπσλία. 

 

εκαληηθή γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα 

θάξκαθα, θξίλεηαη ε δεκηνπξγία εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ  γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

ηφζν νη αζζελείο φζν θαη η δεκφζην ζχζηεκα  πγείαο. 
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3.7 Η  αγνξά γελνζήκσλ δηεζλώο 

 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ γελνζήκσλ ζε παγθφζκην επίπεδν νδεγείηαη απφ ηηο  

θπβεξλήζεηο νη νπνίεο  θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ  πςεινχ ρξένπο θαη ησλ  

δεκνζηνλνκηθψλ  ειιεηκκάησλ  δεκηνπξγνχλ πνιηηηθέο ελίζρπζεο ησλ γελνζήκσλ . 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο IMS  ν φγθνο ησλ γελνζήκσλ ζε παγθφζκην επίπεδν 

ηελ πεξίνδν 2008-2012 απμήζεθε απφ ηα 715  δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηα 938.   ηηο 

ψξηκεο αγνξέο ζα ζπλερηζηεί ε αχμεζε ησλ γελνζήκσλ ην 2012-2016 κε  κέζν εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο ζην 11%. 

 

 

 

 Γηάγξακκα 5: 2008-2012: Παγθφζκηεο πσιήζεηο γελνζήκσλ ζε φγθν  

 Πεγή : IMS Health 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε «TechNavio»2014–2018 ηνπ νκίινπ  γηα ηηο Δπηζηήκεο 

ηεο Εσήο θαη ηεο Τγείαο Deloitte,  ηα  εηήζηα έζνδα  ην 2013 αλέξρνληαλ ζηα 168 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη απφ ην 2013 έσο ην 2018 αλακέλεηαη κε  κέζν εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο  ζην 11%  λα αγγίμνπλ ηα 283 δηζεθαηνκκχξηα. 
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Γηάγξακκα 6:Παγθφζκηα αγνξά γελνζήκσλ θαξκάθσλ 

Πεγή :TechNavio Analysis 

 

3.8 Η αγνξά ησλ γελνζήκσλ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ 

 

 

ιεο νη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ βιέπνπλ  ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο ησλ γελνζήκσλ σο 

κηα θαιή επθαηξία γηα λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. 

πξνζθέξνληαο θζελφηεξα πξντφληα απφ ηα θάξκαθα κε ελεξγά δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο εμαζθαιίδνληαο  έλα ηζνδχλακν απνηέιεζκα γηα ηελ πγεία.. Σν 2012 ηα 

γελφζεκα θάξκαθα αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ φγθνπ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε  βαζηθή αζθάιεηα πγείαο ζηε 

Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Νέα Εειαλδία θαη ηε Γαλία, ελψ αληηπξνζψπεπαλ 

ιηγφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην ηεο αγνξάο ζην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηξιαλδία, 

ηελ Διβεηία, ηελ Ηαπσλία  θαη ηελ Διιάδα. 
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Γηάγξακκα 7: Μεξίδην ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζηε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή αγνξά, ην 

2012 (ή ην πιεζηέζηεξν έηνο) 

Πεγή: ηαηηζηηθά Τγείαο ΟΟΑ 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en 

 

 

3.9 Η αγνξά γελνζήκσλ  ζηελ Δ.Δ. 

 

 

Δπί ηνπ παξφληνο, πεξίπνπ ην 43% ηνπ φγθνπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

ζηελ ΔΔ απνηειεί  γελφζεκα θάξκαθα  αιιά απηφ αληηζηνηρεί  κφιηο ζην  18% ηεο 

αμίαο. Σα κεξίδηα ζε φγθν θαη αμία πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ  κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σν 

79% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη ζηε Λεηνλία είλαη ηα 

γελφζεκα θάξκαθα αιιά κφλν ην 27% ζηελ Απζηξία. Οκνίσο, ζε φξνπο  αμίαο ην 

κεξίδην ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θπκαίλεηαη  κεηαμχ 12% ζηε νπεδία θαη 40% ζε 

Πνισλία θαη  Ρνπκαλία.(Γηάγξακκα 8) 

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en
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Γηάγξακκα 8: Μεξίδηα αγνξάο γελνζήκσλ  ζε φγθν θαη αμία, ην 2010 ή πην πξφζθαηα 

ζηνηρεία. 

Πεγή: IMS 2010, EGA 2011,2010 ,Τπεξεζίεο Δπηηξνπήο (DG ECFIN). 

εκείσζε: Γελ ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα Βνπιγαξία, Δζζνλία, Ληζνπαλία,  Λνπμεκβνχξγν θαη 

Μάιηα. Ο κέζνο φξνο ηεο ΔΔ  σο εθ ηνχηνπ εθηηκάηαη  εθηφο ησλ ρσξψλ απηψλ. Κχπξνο: δεκφζηνο ηνκέαο 

κφλν. 

 

3.10 Η εμνηθνλόκεζε ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε από ηε ρξήζε 
γελνζήκσλ ζηελ ΔΔ 

 

 

Ζ βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε ππνθαηάζηαζε κε  γελφζεκα νδεγεί ζε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ. Δπίζεο, νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ  πξντφληνο θαη ζε αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ  θζελφηεξσλ  θάξκαθσλ  (Espin and Rovira 2007). Χο εθ 

ηνχηνπ,  ε ππνθαηάζηαζε κε γελφζεκα έρεη  πςειφ δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο. 

 

Μηα πξφζθαηε ιεπηνκεξήο κειέηε ζε επηά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ (Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Γεξκαλία, Γαιιία, Πνισλία, Διιάδα, Πνξηνγαιία Οπγγαξία) γηα ηελ πεξίνδν 

2012-2016 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2012)  ππνινγίδεη φηη ην θαζαξφ απνηέιεζκα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξίηνπ πιεξσηή  πξνέξρεηαη  απφ ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη   απφ ηα πξντφληα  εθηφο παηέληαο ε νπνία ππεξθαιχπηεη  ην θφζηνο ησλ 

λέσλ θαξκάθσλ. Ζ θαζαξή αζξνηζηηθή επίπησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ  αλέξρεηαη ζε 

19 δηο €: € 30 δηο εμνηθνλνκήζεηο απφ ηα εθηφο παηέληαο θάξκαθα κείνλ € 11 δηο  

θφζηνπο εγγξαθψλ λέσλ θαξκάθσλ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κείσζε πεξίπνπ 20% ζε 

δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε γηα απηά ηα επηά θξάηε. 
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 ε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο(European Economy/ European 

Commission 2012) παξνπζηάδεηαη  κε βάζε κηα απιή πξνζνκνίσζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε κεξίδηα αγνξάο γελνζήκσλ  ζε φγθν θαη αμία (Γηάγξακκα 8), θαη 

κε ηελ παξαδνρή φηη ην κεξίδην αγνξάο ζε φγθν απμάλεηαη  ζε φιεο ηηο ρψξεο ζε 80% - 

φπσο ζηε Λεηνλία -, ππνινγίζηεθε  φηη ε εμνηθνλφκεζε ζηε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε ηζνδπλακνχζε κε  33% ή κε  € 43 δηο  γηα ηελ  ΔΔ (Γηάγξακκα 9 ) .Ζ δπλεηηθή 

εμνηθνλφκεζε είλαη θπζηθά πςειφηεξε  γηα ηηο ρψξεο κε ζεκεξηλά  ρακειφηεξα κεξίδηα 

αγνξάο ζε φγθν γελνζήκσλ  θαη κε πςειφηεξεο  αλαινγίεο ηηκψλ κεηαμχ παξαγσγήο 

πξσηφηππσλ  θαη γελφζεκσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. ε απηή ηε κειέηε 

ππνινγίδεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκεζεί 40% θαη πιένλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

δαπαλψλ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Δλψ απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε πξφρεηξεο 

ππνζέζεηο, άιιεο κειέηεο, θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα.  

 

 

Γηάγξακκα 9: Γπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο  απφ ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ γελφζεκσλ 
θαξκάθσλ ζην 80% ηεο αγνξάο, ζε εθαηνκκχξηα επξψ θαη ζε πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο  
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ην 2009 
Πεγή:IMS (2010), EGA (2011), Τπεξεζίεο Δπηηξνπήο (DG ECFIN). 
εκείσζε: ην δεμηφ γξάθεκα, νη δαπάλεο γηα ηελ ΔΔ δηαηξείηαη κε 10. Κχπξνο: κφλν ν 
δεκφζηνο ηνκέαο  
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Ο Δπξσπατθφο χλδεζκνο Γελφζεκσλ Φαξκάθσλ (EGA) έρεη ππνινγίζεη 

απνηακηεχζεηο ζηελ ΔΔ ησλ  πεξίπνπ 30 δηο € (EGA 2009).  Δπίζεο εθηηκάηαη 

εμνηθνλφκεζε έσο θαη 48%, αλ πξαγκαηνπνηεζεί ε πιήξεο δπλακηθή ησλ  γελφζεκσλ 

(Simoens 2006, 2011a, 2011b). Σέινο,  εθηηκάηαη φηη ελλέα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πέηπραλ  

εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεσο ησλ 26 δηο € ην 2010 (EGA 2011). 

 

3.11 Η αγνξά γελνζήκσλ ζηελ Διιάδα 

 

 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία  ηνπ ΟΟΑ ηνπ 2012 ε Διιάδα βξίζθεηαη πνιχ θάησ ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ζηηο πσιήζεηο γελφζεκσλ ηφζν ζε φγθν φζν θαη ζε 

αμίεο παξά ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ ρξήζε ησλ γελνζήκσλ . 

πγθεθξηκέλα ην 2012   νη πσιήζεηο γελνζήκσλ αλέξρνληαλ  ζην 18% ζε φγθν θαη 

αμίεο ηελ ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ήηαλ  45% ζε φγθν θαη 23% ζε αμίεο. Σα γελφζεκα 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη πεξίπνπ 3.000 ζε επίπεδν ζπζθεπαζίαο 

(ζηνηρεία 2011) ζε ζχλνιν πεξίπνπ 7.300 θαξκάθσλ ( ηνηρεία ΔΟΦ).   

 

 Σα ζηνηρεία δείρλνπλ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ γελνζήκσλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά  ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ σζηφζν απέρεη πνιχ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδίαο πλεηαηξηζκψλ Φαξκαθνπνηψλ Διιάδνο 

(ΟΦΔ), ην 2014, απφ πιεπξάο φγθνπ, ηα γελφζεκα απνξξφθεζαλ ην 24,5% ηνπ 

φγθνπ  θαξκάθσλ πνπ πσιήζεθαλ θαη απφ πιεπξάο αμίαο, κφιηο ην 21,61%. 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Μλεκνλίνπ ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ 

πξέπεη λα θηάζεη ζην 50% πνπ είλαη ν Δπξσπατθφο κέζνο φξνο. πγθεθξηκέλα, έσο ην 

2016  ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ γηα εμσηεξηθνχο αζζελείο θαηά 

φγθν ζα πξέπεη  λα είλαη ζην 60% . 

 

3.12 Η εμνηθνλόκεζε ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε από ηε ρξήζε 
γελνζήκσλ ζηελ Διιάδα  

 

 

ε γεληθέο γξακκέο ην θφζηνο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θπκαίλεηαη απφ 20% 

έσο 80% ηνπ θφζηνπο ησλ πξσηνηχπσλ. Δπηπιένλ, ν αληαγσληζκφο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηα γελφζεκα ζε θάζε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, ηείλεη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 
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πξσηνηχπσλ, κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο. ε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο(European Economy/ European 

Commission 2012) ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ζρεηηθά κε κεξίδηα αγνξάο γελνζήκσλ  

ζε φγθν θαη αμία  ηνπ 2011 θαη κε ηελ παξαδνρή φηη ην κεξίδην αγνξάο απμαλφηαλ ζε 

φγθν   ζηελ Διιάδα ζε 80% ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκεζεί  ην 42%  ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ. χκθσλα κε ην Ίδξπκα Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ (ΗΗΔ) ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ εθηηκάηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ γελνζήκσλ ζην 60 κε 

80% ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε 2 δηζ. επξψ εηεζίσο.  

 

3.13 Μειέηεο γηα ηηο ζηάζεηο ησλ αζζελώλ απέλαληη ζηα γελόζεκα 
θάξκαθα ζηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία 

 

 

 Ζ απμεηηθή ηάζε   ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο είλαη έλα ζέκα πνπ 

πξνβιεκαηίδεη δηεζλψο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν  γίλεηαη αληηιεπηφ  φηη ε 

αληηθαηάζηαζε πξσηφηππσλ θαξκάθσλ κε θζελφηεξα γελφζεκα είλαη έλαο ηξφπνο  λα 

κεησζεί  ην θαξκαθεπηηθφ θφζηνο ηφζν γηα ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο φζν θαη γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο γελνζήκσλ ζε παγθφζκην επίπεδν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα  είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο κείσζεο ησλ θξαηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ. Δπίζεο, ε εμνηθνλφκεζε  πφξσλ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ αθξηβφηεξα θαηλνηφκα θάξκαθα.   

 

Ο βαζκφο αληηθαηάζηαζεο ησλ πξσηφηππσλ θαξκάθσλ κε γελφζεκα εμαξηάηαη 

απφ ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο πνπ είλαη νη αζζελείο. Γηα ηνλ 

ιφγσ απηφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη δηελεξγεζεί πιήζνο κειεηψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε άπνςε θαη ε ζηάζε ησλ αζζελψλ απέλαληη ζηα 

γελφζεκα θάξκαθα. Μεηά απφ έιεγρν  ζρεηηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί  ζην 

δηαδίθηπν απφ ην 1990  έσο ζήκεξα θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα 19 κειεηψλ απφ 

ηηο νπνίεο 6 αθνξνχλ ηηο ΖΠΑ, 6  ηελ Δπξψπε, 2 ηνλ Καλαδά  θαη απφ κία  ηελ 

Απζηξαιία, ηελ Βξαδηιία, ηελ Σνπξθία, ηελ Μαιαηζία θαη ηελ Ηνξδαλία.  Μηα πεξίιεςε 

ησλ κειεηψλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ  πίλαθα 5. 

 

ηηο ΖΠΑ  ε αγνξά ησλ γελνζήκσλ  είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε κε κεγάιε 

δηείζδπζε ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά   θαζψο   ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

ΟΟΑ ην 2013 ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ ησλ  γελνζήκσλ θαξκάθσλ  είλαη ζην 84% θαη 
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ε αμία ζην 28%. ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε εκπεηξία κε γελφζεκα είλαη ζε ηέηνην βαζκφ 

φπνπ ζπγθεθξηκέλα  ην 1994 ζε εζληθφ επίπεδν ην 29%  ζεσξεί  φηη ηα γελφζεκα 

θάξκαθα  έρνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα κε ηα πξσηφηππα θαη ην 45% ζεσξεί ηνπο δχν 

ηχπνπο θαξκάθσλ «ζρεδφλ ίδηα» (Muirhead 1994). Σν 2009 ζε κηα κεγάιε κειέηε 2500 

αζζελψλ  ην 70% πηζηεχεη φηη ηα γελφζεκα έρνπλ κεγαιχηεξε αμία ( ζρέζε πνηφηεηαο 

ηηκήο) θαη ην 37,6% ζα πξνηηκνχζε ηα γελφζεκα απφ ηα πξσηφηππα θάξκαθα (William 

H. Shrank et al.2009). 

 

Ο Καλαδάο είλαη κηα επίζεο ρψξα κε αλεπηπγκέλε αγνξά γελνζήκσλ . Σν 2014 

ην κεξίδην αγνξάο γελνζήκσλ ζε ζπληαγέο έθηαλε ην 67%( Καλαδηθφο Οξγαληζκφο 

Γελνζήκσλ Φαξκάθσλ (CGPA)) Ήδε ζε κειέηε ηνπ 1991 ην 80% ησλ αζζελψλ 

δέρηεθε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξσηφηππνπ κε γελφζεκν θάξκαθν (Kendall et al. 

1991) 

 

ηελ Δπξψπε παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ζηνπο αζζελείο αλάινγα κε ην 

πφζν αλεπηπγκέλε είλαη ε αγνξά γελνζήκσλ. ηε Γεξκαλία ε δηείζδπζε ησλ 

γελνζήκσλ είλαη κεγάιε θαζψο  ν φγθνο ησλ γελνζήκσλ ην 2013 θηάλεη ζην 76% θαη ε 

αμία ηνπο  ζην 35%. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην  2005 νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 63% 

γλψξηδαλ ηε δηαθνξά πξσηνηχπσλ θαη γελνζήκσλ θαξκάθσλ  θαη ην 30% είρε ήδε 

εκπεηξία κε γελφζεκν θάξκαθν. Βάζεη ζηνηρείσλ (ΟΟΑ 2013 ,Finish Competition 

Authority FCA 2014) xψξεο κε κέηξηα δηείζδπζε γελνζήκσλ είλαη ε Ηζπαλία ( 34% 

φγθνο, 15% αμίεο), ε Ννξβεγία ( 42% φγθνο, 17% αμίεο), ε Πνξηνγαιία ( 30% φγθνο, 

23% αμίεο), ε Φηλιαλδία ( 40% φγθνο, 20% αμίεο). ε απηέο ηηο ρψξεο ε απνδνρή ησλ 

γελνζήκσλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ Γεξκαλία αιιά ε γλψζε ηνπο γηα ηα γελφζεκα 

βξίζθεηαη ζε θαιφ επίπεδν. ηελ Ηζπαλία παξ‟ φιν πνπ ην 2003 ε δηείζδπζε  ησλ 

γελνζήκσλ ήηαλ κηθξή (9% ζε φγθν , 5% ζε αμίεο) νη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ θάξκαθα 

γηα  ρξφληεο παζήζεηο κεηά απφ ελεκέξσζε πνπ είραλ απφ ηνλ ηαηξφ  γηα ηα γελφζεκα 

δέρηεθαλ ζε πνζνζηφ 98,9% ηελ αιιαγή ζε γελφζεκν απφ πξσηφηππν (Valles et al. 

2003). ηε Ννξβεγία ην 2006 ην 41% ησλ αζζελψλ δελ επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

κε γελφζεκα (Kjoenniksen et al. 2006). ηελ Φηιαλδία ην 2007 ην 71% ησλ αζζελψλ 

αξλήζεθαλ ηα γελφζεκα ( Heikkila et al. 2007). ηελ Πνξηνγαιία ην 2007 ππήξραλ 

ζηελ πιεηνλφηεηα  ζσζηέο ηνπνζεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

γελνζήκσλ θαη ηελ νκνηφηεηα ηνπο κε ηα πξσηφηππα θάξκαθα ( Figueiras et al. 2007).   
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Πίλαθαο 5 : Πεξίιεςε κειεηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν  πνπ εξεπλνχλ ηελ άπνςε ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα 

Μειέηε Υώξα Μεζνδνινγία Γείγκα 
Αξηζκόο 
αζζελώλ Απνηειέζκαηα εκεηώζεηο 

Kendall et 
al. 1991 Καλαδάο 

 Αλάιπζε 
ζπληαγψλ  

Αιπζίδα 
θαξκαθείσλ 295 

1) Σν 80% ησλ αζζελψλ  δέρζεθε ηελ αληηθαηάζηαζε κε ην  
πξνζθεξφκελν γελφζεκν θάξκαθν.2) Οη ειηθησκέλνη ήηαλ 
ιηγφηεξν πηζαλφ λα δερζνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε.   

Rosendahl 
1994 ΖΠΑ Δξσηεκαηνιφγην 

Βάζε 
δεδνκέλσλ 
θνηλφηεηαο 736 

1) Σν 33% ειηθίαο 45-65 δήηεζαλ απφ ηαηξφ- θαξκαθνπνηφ 
γελφζεκν. 2)Σν 29% άλσ ησλ 65 εηψλ  δήηεζε απφ ηαηξφ- 
θαξκαθνπνηφ γελφζεκν.   

Muirhead 
1994 ΖΠΑ 

Σαρπδξνκηθή 
απνζηνιή 

εξσηεκαηνινγίσλ 

Μειέηε ζε 
εζληθφ 

επίπεδν 876 

1) Σν 29% ζεσξεί φηη ηα γελφζεκα θάξκαθα έρνπλ  ίδηα  
πνηφηεηα κε ηα πξσηφηππα. 2) Σν 45% ζεσξεί ηνπο δχν ηχπνπο 
θαξκάθσλ φηη  είλαη «ζρεδφλ ίδηα».3) Οη αζζελείο κε 
ρακειφηεξν εηζφδεκα ζεσξνχλ φηη ηα  γελφζεκα θάξκαθα είλαη 
θαηψηεξεο πνηφηεηαο.   

Ganther 
and 
Kreling 
1995 ΖΠΑ 

Σαρπδξνκηθή 
απνζηνιή 

εξσηεκαηνινγίσλ Ννηθνθπξηά 355 

1) Ζ Αληίιεςε γηα ηνπο  θηλδχλνπο εμαξηάηαη απφ ηελ 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο. 2) Σν 54%  ησλ αζζελψλ  ζεσξεί ηα 
γελφζεκα πην επηθίλδπλα γηα θαξδηνινγηθέο παζήζεηο. 3)  Σν 
14%  ησλ αζζελψλ ζεσξνχλ ηα γελφζεκα   ιηγφηεξν επηθίλδπλα 
γηα ζηξεπηνθνθθηθέο ινηκψμεηο ηνπ  ιαηκνχ. 4) Σα νηθνλνκηθά 
θίλεηξα είλαη  ζεκαληηθά  ηε ρξήζεο ησλ γελφζεκσλ.   

Momani et 
al. 2000 ΖΠΑ 

Σαρπδξνκηθή 
απνζηνιή 

εξσηεκαηνινγίσλ Ννηθνθπξηά 303 
Σν αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ησλ αζζελψλ πεξηιάκβαλε 
ππνρξεσηηθά γελφζεκα ζην 51% ησλ πεξηπηψζεσλ 

Με γεληθεπκέλα 
απνηειέζκαηα, δείγκα απφ 3 
κφλν Πνιηηείεο 

Valles et 
al. 2003 Ηζπαλία πλέληεπμε 

 Αζζελείο κε 
βηβιηάξην 4620 

Σν 98,9% δέρηεθαλ ηελ αιιαγή ζε γελφζεκν κεηά ηελ 
ελεκέξσζε.  

νη αζζελείο έιαβαλ 
πεληάιεπηε ελεκέξσζε γηα 
ηα γελφζεκα  απφ ηνλ ηαηξφ  

w.Himmel 
et al 2005  Γεξκαλία Δξσηεκαηνιφγην 

Ηαηξεία 
Γεληθψλ 
Ηαηξψλ 804 

1) Σν 63% ησλ αζζελψλ γλψξηδαλ ήδε ηε δηαθνξά 
πξσηνηχπσλ - γελνζήκσλ. 2)Σν 37% ζεσξεί ηα θζελά 
θάξκαθα θαηψηεξα ή δηαθνξεηηθά απφ ηα πξσηφηππα. 3)Σν 
30% είρε ιάβεη γελφζεκν απφ ηνλ ηαηξφ θαη ην 1/2 απηψλ ήηαλ 
ηνπιάρηζηνλ αξρηθά δχζπηζην. 

Οη αζζελείο ελεκεξψζεθαλ 
γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 
γελνζήκσλ. 
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Πίλαθαο 5: (ζπλέρεηα) 

Μειέηε Υώξα Μεζνδνινγία Γείγκα 
Αξηζκόο 
αζζελώλ Απνηειέζκαηα εκεηώζεηο 

Bertoldi et 
al. 2005 Βξαδηιία 

Γνκεκέλε 
ζπλέληεπμε Ννηθνθπξηά 3182 

1)Σν 86% ζπκκεξίζηεθε φηη ηα γελφζεκα θάξκαθα θνζηίδνπλ 
ιηγφηεξν.2)Σν   70% ζπκκεξίζηεθε φηη ε πνηφηεηα είλαη 
παξφκνηα κε ηα πξσηφηππα 3) Ζ ηηκή θαζνξηζηηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή θαξκάθσλ    

Hassali et 
al. 2005 Απζηξαιία 

Ζκηδνκεκέλε 
ζπλέληεπμε Ννηθνθπξηά 16 

1)Τπήξρε κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα γελφζεκα θάξκαθα. 
2) Δκπφδηα ζηελ απνδνρή ήηαλ επηξξνή απφ ηνπο ηαηξνχο, 
παξελέξγεηεο θαη ζχγρπζε κε δηαθνξεηηθέο κάξθεο.   

Pereira et 
al. 2005 Καλαδάο 

Απηνδηαρεηξηδφκελν 
εξσηεκαηνιφγην Κιηληθή 81 

Σν 40% ζπκθψλεζε φηη φια ηα γελφζεκα πξντφληα πνπ 
θξίλνπλ νη αξρέο ηνπ Καλαδά βηντζνδχλακα ζα κπνξνχζαλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ αληί ησλ πξσηνηχπσλ   

Kjoenniksen 
et al. 2006 Ννξβεγία 

Σαρπδξνκηθή 
απνζηνιή 

εξσηεκαηνινγίσλ Ννηθνθπξηά 386 

1)Σν 41% ησλ αζζελψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ αληηθαηάζηαζή  
κε γελφζεκα.2) Σα δχν ηξίηα ησλ αηφκσλ πνπ  είραλ 
ρξεζηκνπνηήζεη γελφζεκα θάξκαθα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη    

Heikkila et 
al. 2007 Φηλιαλδία εξσηεκαηνιφγην 

θαξκαθεία 
θνηλνηήησλ 760 

1) 547 εξσηεζέληεο αξλήζεθαλ ηα γελφζεκα θάξκαθα ελψ 
213 ηα απνδέρζεθαλ. 2) Ζ ππνθαηάζηαζε κε γελφζεκα ήηαλ  
επηηπρεκέλν κεηαξξπζκηζηηθφ κέηξν. 3) Ο ζεκαληηθφηεξνο 
ιφγνο  άξλεζεο ππνθαηάζηαζεο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζή  γηα ηα 
θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. 

Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 
θαη ζηηο δχν γεσγξαθηθέο 
πεξηνρέο ήηαλ θάησ ηνπ 
 50% θαη ελδεηθηηθφ  ηεο 
αδχλακεο κεζνδνινγίαο 

Figueiras et 
al. 2007 Πνξηνγαιία εξσηεκαηνιφγην 

Γεκφζηα 
κέξε 1125 

1)Τπήξραλ ζσζηέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαη ηελ   
νκνηφηεηά ηνπο κε ηα πξσηφηππα θάξκαθα.2)Ζ ειηθία θαη ην 
επίπεδν εθπαίδεπζεο ζπζρεηίδνληαλ κε ηηο  πεπνηζήζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

Ζ κειέηε δελ είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ 
πνξηνγαιηθνχ πιεζπζκνχ, 
θαζψο  θάιππηε κφλν αζηηθά  
θέληξα. 

Iosifescu et 
al. 2008 ΖΠΑ ζπλέληεπμε 

Σξηηνβάζκην 
λνζνθνκείν 311 

Οη ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε ρακειφ εηζφδεκα θαη 
ρακειή κφξθσζε εκπηζηεχνληαλ ηα γελφζεκα θάξκαθα. 

 Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα 
ήηαλ πεξηνξηζκέλε ιφγσ 
κηθξνχ δείγκαηνο απφ έλα 
κφλν ίδξπκα 
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Πίλαθαο 5 : (ζπλέρεηα) 

Μειέηε Υώξα Μεζνδνινγία Γείγκα 
Αξηζκόο 
αζζελώλ Απνηειέζκαηα εκεηώζεηο 

Al-Gedadi 
et al. 2008 Μαιαηζία  εξσηεκαηνιφγην 

Δηήζηα 
Αλνηρηή Μέξα  

ζην 
Παλεπηζηήκην 400 

1) Σν 28% ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηνλ φξν γελφζεκν 
θάξκαθν.2)Σν 64% θαηαλνεί φηη ηα γελφζεκα θάξκαθα 
θνζηίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηα πξσηφηππα.3) Σν 32% ζεσξεί φηη 
ηα γελφζεκα θάξκαθα κπνξεί λα έρνπλ  πεξηζζφηεξεο 
παξελέξγεηεο.4) Σν 34% είρε ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 
γελφζεκα θάξκαθα απφ ηνπο θαξκαθνπνηνχο. 

Ζ γελίθεπζεο ήηαλ 
πεξηνξηζκέλε ιφγσ κηθξνχ 
δείγκαηνο θαη ηερληθή 
δεηγκαηνιεςίαο κε 
πηζαλφηεηαο πνπ κπνξεί λα 
πξνθάιεζε πξνθαηάιεςε 
ζηηο απαληήζεηο. 

William H. 
Shrank et 
al.2009 ΖΠΑ 

Σαρπδξνκηθή 
απνζηνιή 

εξσηεκαηνινγίσλ 

Αζθαιηζηηθφο 
Οξγαληζκφο 

PBM 2500 

1) Σν 70% ησλ αζζελψλ ζπκθψλεζε φηη ηα γελφζεκα έρνπλ 
κεγαιχηεξε αμία (πνηφηεηα-ηηκή) απφ ηα πξσηφηππα.2)  Δλψ 
ην 56% πηζηεχεη φηη νη Ακεξηθάλνη ζα  έπξεπε λα 
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα γελφζεκα ,ην 37,6% ζα 
πξνηηκνχζε ηα γελφζεκα απφ ηα πξσηφηππα. 3) Σν 10% 
πηζηεχεη φηη ηα γελφζεκα πξνθαινχλ πεξηζζφηεξεο 
παξελέξγεηεο.4) Σν 29,9% ζπκθψλεζε φηη ηα πξσηφηππα είλαη 
πην απνηειεζκαηηθά απφ ηα γελφζεκα.5) Σν 19,6% αλέθεξε φηη 
ν ηαηξφο ηνπο κηιάεη γηα ηα γελφζεκα    

H. 
Lebanova 
et al.2011 Βνπιγαξία εξσηεκαηνιφγην 

 Γεκφζηα 
θαξκαθεία 225 

1) Σν 74% ησλ αζζελψλ δελ είλαη πιεξνθνξεκέλνη γηα ηα 
γελφζεκα. 2) Σν 94% πηζηεχεη φηη ηα γελφζεκα είλαη θαηψηεξα 
απφ ηα πξσηφηππα φζνλ αθνξά ηελ  πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα 
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.   

Toklu HZ 
et al.2012 Σνπξθία εξσηεκαηνιφγην Φαξκαθεία   101 

1) Σν 24% ησλ αζζελψλ πηζηεχνπλ φηη ηα γελφζεκα δελ 
δηαθέξνπλ απφ ηα πξσηφηππα. 2) Σν 26% ησλ αζζελψλ 
δέρηεθαλ ην γελφζεκν πνπ ηνπο πξφηεηλε ν ηαηξφο. 3) Σν 10% 
αζζελψλ δέρηεθε ην γελφζεκν πνπ πξφηεηλε ν 
θαξκαθνπνηφο4) Σν 82% ησλ αζζελψλ ζεσξεί ην θφζηνο σο 
ην βαζηθφηεξν παξάγνληα επηινγήο γελνζήκνπ   

El-Dahiyat 
and 
Kayyali 
2013 Ηνξδαλία εξσηεκαηνιφγην 

Ννζνθνκεία, 
ηαηξεία, 

θαξκαθεία 400 

1) Σν 83% πηζηεχεη φηη ην θφζηνο ησλ  θαξκάθσλ είλαη πςειφ 
2)Σν 92% πξνηηκά ην θζελφηεξν θάξκαθν. 3) Σν 78% δέρηεθε 
ηελ αιιαγή ζε γελφζεκν πηζηεχνληαο φηη ηνπ πξνζθέξεη 
ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε.   
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  Σέινο, ζηελ Βνπιγαξία ππάξρεη κηα ηδηφκνξθε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε δηείζδπζε 

ησλ γελνζήκσλ είλαη πςειή θαζψο ε αγνξά γηα δηαθφξνπο ιφγνπο θαζίζηαηαη κε 

αληαγσληζηηθή γηα ηα πξσηφηππα θάξκαθα  αιιά ε απνδνρή ησλ γελνζήκσλ είλαη 

ρακειή. Βάζεη ζηνηρείσλ IMS ην 2011 νη πσιήζεηο γηα ηα γελφζεκα  αλέξρνληαλ ζην 

75% ζε φγθν θαη 44% ζε αμίεο φκσο ην 94% ησλ αζζελψλ πηζηεχεη φηη ηα γελφζεκα 

είλαη θαηψηεξα απφ ηα πξσηφηππα φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

Ζ Σνπξθία είλαη κηα ρψξα κε θαιή δηείζδπζε ζηελ αγνξά ησλ γελνζήκσλ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ ην 2011  ν φγθνο ησλ γελνζήκσλ αλέξρεηαη ζην 51% 

θαη νη αμίεο ζην 36%. ε κειέηε ηνπ 2011 ην  24% ησλ αζζελψλ πηζηεχεη φηη ηα 

γελφζεκα δελ δηαθέξνπλ απφ ηα πξσηφηππα θαη  ην 26% ησλ αζζελψλ δέρηεθε ην 

γελφζεκν πνπ ηνπ πξφηεηλε ν ηαηξφο( Toklu HZ et al.2012). 

 

Ζ Ηνξδαλία είλαη  κηα ρψξα κε αλεπηπγκέλε αγνξά γελνζήκσλ κε φγθν 

πσιήζεσλ 63% θαη αμία 48% (IMS 2004.) ε κειέηε ηνπ 2013 ην 92%  ησλ αζζελψλ 

πξνηηκά ην θζελφηεξν θάξκαθν θαη  ην 78% δέρηεθε ηελ αιιαγή ζε γελφζεκν 

πηζηεχνληαο φηη ηνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε (El-Dahiyat and Kayyali 

2013). 

 

Ζ Μαιαηζία είλαη κηα ρψξα πνπ παξάγεη θαη εμάγεη γελφζεκα. ηελ εγρψξηα 

αγνξά ηα γελφζεκα ην 2011 αληηπξνζψπεπαλ ην 41% ηεο αγνξάο ζε αμίεο.  Μειέηε 

ηνπ 2008 έδεημε φηη ην  28% ησλ αζζελψλ   ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηνλ φξν γελφζεκν 

θάξκαθν θαη  ην 32% ζεσξεί φηη ηα γελφζεκα θάξκαθα κπνξεί λα έρνπλ  πεξηζζφηεξεο 

παξελέξγεηεο. Σέινο, ν 34% είρε ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα απφ 

ηνπο θαξκαθνπνηνχο.( Al-Gedadi et al. 2008). 

 

ηελ Απζηξαιία , ε δηείζδπζε ησλ γελνζήκσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαζψο ην 

2009 νη ζπληαγέο γελνζήκσλ  απνηεινχζαλ ην 30% ηνπ φγθνπ θαη  ην 15% ηεο αμίαο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ ηνπ  εζληθνχ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο PBS 

(Pharmaceutical Benefits Scheme ). ε κειέηε ηνπ 2005 πνπ ζηεξηδφηαλ  ζηελ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θάλεθε φηη ππήξρε κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα γελφζεκα 

θάξκαθα θαη σο εκπφδηα ζηελ απνδνρή ηνπο ήηαλ ε επηξξνή απφ ηνπο ηαηξνχο, νη 

παξελέξγεηεο θαη ζχγρπζε κε δηαθνξεηηθέο κάξθεο(Hassali et al. 2005). 

 

ηε Βξαδηιία , ε αγνξά ησλ γελνζήκσλ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε κε απμεηηθέο 

ηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην κεξίδην αγνξάο ησλ γελνζήκσλ ζε φγθν απφ 55% 

ην 2010 έθηαζε ζην 61% ην 2014. ε κειέηε ηνπ 2005 Σν 86% ησλ θαηαλαισηψλ  



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

72 

ζπκκεξίζηεθε φηη ηα γελφζεκα θάξκαθα θνζηίδνπλ ιηγφηεξν θαη ην   70% ζπκκεξίζηεθε 

φηη ε πνηφηεηα είλαη παξφκνηα κε ηα πξσηφηππα θαζψο θαη φηη ε ηηκή είλαη  

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή θαξκάθσλ (Bertoldi et al. 2005). 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζχλνςε ησλ κειεηψλ δελ είλαη εχθνιν λα βγνπλ γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα θαζψο δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο επηθξαηνχλ 

ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί νη κειέηεο. πκπεξάζκαηα, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

γηα νκνεηδείο θαηαζηάζεηο φπσο γηα ρψξεο κε αλεπηπγκέλε νηθνλνκία θαη αλεπηπγκέλε 

αγνξά γελνζήκσλ πνπ είλαη γηα παξάδεηγκα νη ΖΠΑ θαη ε Γεξκαλία. ε απηέο ηηο ρψξεο 

νη αζζελείο είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλνη γηα ηα γελφζεκα θαζψο ζε κεγάιν πνζνζηφ 

ππάξρεη εκπεηξία. Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα κπνξεί λα θαηαγξαθεί , φηη  ε δηελέξγεηα 

κειεηψλ  ζε παγθφζκην επίπεδν πνπ αθνξνχλ ηελ ζηάζε ησλ αζζελψλ απέλαληη ζηα 

γελφζεκα θαλεξψλεη ην ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη δηεζλψο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ γελνζήκσλ. 

 

 

3.14  Μειέηεο γηα ηηο ζηάζεηο ησλ αζζελώλ απέλαληη ζηα γελόζεκα  ζηελ 
Διιάδα 

 

 

Μεηά απφ έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαηαγξάθεθαλ κφιηο 4 έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ άπνςε θαη ηελ ζηάζε ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα ζηελ Διιάδα. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ θαηαγξάθεθε θακία έξεπλα πξηλ ην 2012 γεγνλφο πνπ δείρλεη 

ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη έξεπλεο θαη ηα θπξηφηεξα απφ ηα  απνηειέζκαηα ηνπο. 

 

Σν 2012 δηελεξγείηαη έξεπλα απφ ηελ εηαηξεία έξεπλαο γλψκεο  Focus-Bari  γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φαξκαθνβηνκεραλίαο (ΠΔΦ). Πξφθεηηαη γηα 

έξεπλα γλψκεο πνπ δηελεξγήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 κε ηελ κέζνδν ησλ 

ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηπραία επηινγή δείγκαηνο, αιιά κε πξνδηαγξαθέο 

ηέηνηεο ψζηε λα ηεξείηαη ε πιεζπζκηαθή αλαινγία σο πξνο ην θχιν θαη ηελ ειηθία. Σν 

δείγκα απνηειείην απφ 800 άηνκα, άλδξεο θαη γπλαίθεο 35-70 εηψλ, πνπ θαηνηθνχζαλ 

ζην λνκφ Αηηηθήο. Σα απνηειέζκαηα πεξηιεπηηθά είλαη: 

   

 ην 29% γλψξηδε θαιά ηη ζεκαζία ηνπ φξνπ «γελφζεκν θάξκαθν» ελψ ην 42% 

απάληεζε φηη γλψξηδε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ ζην πεξίπνπ 
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 Απφ απηνχο  πνπ γλψξηδαλ ηη είλαη ηα γελφζεκα  ην 60% δελ είρε αξλεηηθή 

άπνςε, ελψ ην 20% ήηαλ αξλεηηθνί απέλαληη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

θαξκάθσλ. 

 ην 51% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ζεηηθνί σο πξνο ηελ πξφζεζή ηνπο λα πάξνπλ 

γελφζεκν θάξκαθν ζην κέιινλ 

 Μεηαμχ ησλ επσλχκσλ θαη αλσλχκσλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ, νη Έιιελεο 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί απέλαληη ζηελ πξννπηηθή ρξήζε ησλ 

ειιεληθψλ επσλχκσλ γελνζήκσλ, αμηνινγψληαο ηα σο πνηνηηθφηεξα ζε ζρέζε 

κε ηα επψλπκα εηζαγφκελα γελφζεκα. 

 σο πξνο ην κέζν ελεκέξσζεο γηα ηα θάξκαθα, νη Έιιελεο εκθαλίδνληαη λα 

εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο (54%), κεηά ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο (38%) θαη ηνπο γηαηξνχο γεληθήο θαηεχζπλζεο (29%). Με ηελ 

ίδηα ζεηξά θαηαηάζζνπλ σο αμηφπηζηεο πεγέο ηεο πξναλαθεξφκελεο νκάδεο θαη 

γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα.  

 

Σν 2012 επίζεο, δεκνζηεχεηαη έξεπλα κε ηίηιν  «Κνηλσληθννηθνλνκηθά  

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ γελφζεκα θάξκαθα ζηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο»  (Αζ. Εαραξίνπ et al 2012). Πξφθεηηαη γηα έξεπλα πνπ έγηλε  κε κνξθή 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε  457  αζζελείο θαη ζπλνδνχο ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο. Σα απνηειέζκαηα  ηεο έξεπλαο πεξηιεπηηθά είλαη: 

 

 Πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ αζζελψλ γλσξίδεη ηα γελφζεκα θάξκαθα 

 ην 1/3 απφ απηνχο πνπ ιακβάλνπλ γελφζεκα δειψλνπλ δπζαξέζθεηα γηα ηελ 

ελεκέξσζε πνπ είραλ απφ ηνλ ηαηξφ ηνπο 

 Πνζνζηφ 34% εμέθξαζε πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηελ  

αζθάιεηα ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζε ζρέζε κε ηα αθξηβφηεξα πξσηφηππα 

 Ζ ρξήζε γελνζήκσλ ή ε  αιιαγή πξσηνηχπσλ ζε γελφζεκα ζπλδπάδεηαη κε 

ρακειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη εηζνδήκαηνο αζζελψλ θαζψο θαη 

ρακειφηεξε πξφζβαζε ζε εηδηθφ ηαηξφ. 

 

 Σν 2012 ε  TNS Icap ζε ζπλεξγαζία κε ηε BaaS, δηεξεχλεζαλ ηηο ηξέρνπζεο 

απφςεηο ζην επξχ θνηλφ φζνλ αθνξά ζηα γελφζεκα θάξκαθα θαη παξάιιεια 

θαηέγξαςαλ ην θιίκα θαη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

 

  Ζ ηειεθσληθή έξεπλα ηεο TNS ICAP έγηλε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θνηλνχ 15-65 εηψλ θαη θαηέγξαςε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα: 
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 Σν 39% ησλ εξσηεζέλησλ  δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα 

θάξκαθα,  ην 30% έρεη αθνχζεη θάηη θαη ην 31%  δελ γλσξίδεη  

 Απφ απηνχο πνπ δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα, ην 51% ζα 

πξνβιεκαηηδφηαλ ηδηαίηεξα αλ ν γηαηξφο  ηνπο ζπληαγνγξαθνχζε  γελφζεκν  

 6 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο δειψζαλ φηη ζα πξνβιεκαηηδφληνπζαλ ηδηαίηεξα αλ ν 

γηαηξφο ηνπο ζπληαγνγξαθνχζε γελφζεκα θάξκαθα 

 ηε δηαηχπσζε «ηα γελφζεκα θάξκαθα έρνπλ παξελέξγεηεο θαη δελ είλαη 

αζθαιή» ζπκθψλεζε ην 21%  θαη δηαθψλεζε ην 35% 

 ηε δηαηχπσζε «ηα γελφζεκα θάξκαθα εηζάγνληαη απφ ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο» 

ζπκθψλεζε ην 39%,  δηαθψλεζε ην  24% 

 ηε δηαηχπσζε «ηα γελφζεκα θάξκαθα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ηα 

επψλπκα ζπκθψλεζε 29%,  δηαθψλεζε  ην 37%  

 ηε δηαηχπσζε ηα γελφζεκα θάξκαθα είλαη πην θζελά  απφ ηα επψλπκα 

ζπκθψλεζε  ην 43%,  δηαθψλεζε ην  30%  

 

Ζ έξεπλα ηεο  Baas  θαηέγξαςε ηελ γεληθή αληίιεςε ζηα θνηλσληθά δίθηπα ε 

νπνία ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ: 

 

 Σα γελφζεκα ζεσξνχληαη επηθίλδπλα, αλαπνηειεζκαηηθά, ε πξνέιεπζε ηνπο 

είλαη απφ ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο θαη ππάξρνπλ θφβνη γηα παξελέξγεηεο 

 Τπάξρνπλ ππνςίεο φηη εμππεξεηνχλ εζληθά θαη πνιπεζληθά ζπκθέξνληα 

 Οη ηαηξνί θαη νη θαξκαθνπνηνί αληηδξνχλ ζηε ρξήζε ηνπο  

 Ζ θπβέξλεζε θαη ν ΔΟΦ ζεσξνχλ ηα γελφζεκα απνιχησο αζθαιή 

 Τπάξρνπλ πνισκέλεο απφςεηο, παξαπιεξνθφξεζε θαη πξνηίκεζε ζηα 

ειιεληθά γελφζεκα 

 

ζνλ αθνξά ηελ αίζζεζε  πνπ ππάξρεη γηα ηα γελφζεκα θαηαγξάθνληαη ηα 

παξαθάησ 

 

 Ζ γεληθή αληίιεςε γηα ηα γελφζεκα είλαη αξλεηηθή ζην 57% , ζεηηθή ζην 25% 

 Ζ ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο είλαη αξλεηηθή ζην 55,9% θαη ζεηηθή ζην 20,8% 

 Ζ αζθάιεηα είλαη αξλεηηθή ζην 64,4% θαη ζεηηθή ζην 15,5% 

 

Σέινο, ην 2013 δεκνζηεχεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη ην ηκήκα 

Φαξκαθεπηηθήο ε δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο  ε Λενλψξαο θαιηζά  κε ζέκα «Οη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε αζζελψλ-θαηαλαισηψλ θαη επαγγεικαηηψλ 
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πγείαο ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηα γελφζεκα θάξκαθα». ηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη 

έξεπλα  κε εξσηεκαηνιφγην  ε νπνία δηεμήρζε ζε θαξκαθεία  ζε 364 άηνκα . Σα 

θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο είλαη: 

  

 Σν 16% ησλ ζπκκεηερφλησλ  δήισζαλ πσο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ 

γελφζεκα θάξκαθα  θαη ην 36% φηη δελ γλσξίδνπλ αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

 Σν 51% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζήκεξα 

γελφζεκα θάξκαθα. 

 ην 49% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ πσο γλσξίδνπλ ηί είλαη ηα γελφζεκα 

θάξκαθα, ην 43% φηη έρεη αθνχζεη θαη ην 7% φηη δελ γλσξίδεη 

 Οη θπξηφηεξεο πεγέο ελεκέξσζεο είλαη ηα ΜΜΔ γηα ην 47%, ην δηαδίθηπν γηα ην 

17% θαη θίινη/ζπγγελείο γηα ην 11% 

 

 Σν 72% δειψλεη πσο δελ ηνπο έρεη πξνηείλεη πνηέ ν ηαηξφο ή ν θαξκαθνπνηφο 

αληηθαηάζηαζε θαξκάθνπ κε γελφζεκν 

 

 Κχξηνη ιφγνη πνπ απνηξέπνπλ ηε ρξήζε γελφζεκσλ θάξκαθσλ είλαη ην «δελ ηα 

γλσξίδσ» ζην 44% θαη «δελ ηα εκπηζηεχνκαη» ζην 63% 

 

 

Βηβιηνγξαθία  

 

Διιεληθή  

 

Λενλψξα θαιηζά «Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε αζζελψλ-θαηαλαισηψλ θαη 
επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηα γελφζεκα θάξκαθα» Παλεπηζηήκην Παηξψλ 
2013 ζ. 68-97 
 
TNS ICAP, BaaS (2012), Γενόζημα Φάρμακα, Αζήλα, Γηαζέζηκν απφ: http://www.tnsicap.gr/. 
Last Accessed 15 Dec 2012  
 
Ξελόγισζζε 

 
 

Guidelines for biopharmaceutical studies in man. A.Ph.A. Academy of Pharmaceutical Science, 
Washington, DC. Feb. 1972 
 
Pharmacokinetics and Biopharmaceutics: A definition of terms. J Pharmacokin and Biopharm 
1973 
 
European Generic medicines association: How to increase patient access to generic medicines 
in European Healthcare Systems. Frank Bongers, Hugo Carradinha, June 2009 
 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

76 

EMEA questions and answers on Generic Medicines. European Medicines Agency, June 2007. 
 
Martikainen, J.; Kivi, I.; Linnosmaa,  I. European prices of newly launched reimbursable 
pharmaceuticals – a pilot study. Health Pol. 2005, 74, 235–246. 
 
 Schulz,   A. Evolving  dynamics of US and European generics markets. J. Generic Med. 2004, 
2, 23–32. 
 
Derek R. King, Panos Kanavos Encouraging the Use of Generic Medicines: Implications for 
Transition Economies Croatian Medical Journal 43(4):462-469,2002 
 
P. Kanavos Generic policies: rhetoric vs. Reality   Euro Observer   Summer 2008 
Volume 10, Number 2 
 
Kanavos  P, Costa-Font J, Seeley E. Competition   in off-patent drug markets. 
Issues, regulation  and evidence. Economic Policy 2008; 55(July):498–539. 
 
Momani A. et al. Drug-management strategies: consumers' perspectives. J Manage Care 
Pharm 2000; 6(2):122–128. 
 
Valles JA et al. A prospective multicenter study of the effect of patient education on acceptability 
of generic prescribing in general practice. Health Policy 2003; 65(3): 269–275. 
 
 Bertoldi AD et al. Generic drugs in Brazil: known by many, used by few. Cadernos de saude 
publica/Ministerio da Saude, Fundacao Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saude 
Publica 2005; 21(6): 1808–1815. 
 
Kendall KW et al. Consumer response to generic/chemically equivalent drugs. J Public Policy 
Mark 1991; 10(2): 182–201.  
 
Rosendahl I. Consumers on generics: some clues on their views from AARP. Drug Topics 1994: 
May (suppl): 54s–56s 
 
 Muirhead G. How consumers see managed care. Drug Topics 1994; May: 40–54. 
 
  Ganther JM, Kreling DH. Consumer perceptions of risk and required cost savings for generic 
prescription drugs. J Am Pharm Assoc (Wash) 2000; 40(3): 378–383.  
 
 Momani A et al. Drug-management strategies: consumers‟ perspectives. J Manage Care 
Pharm 2000; 6(2): 122–128.  
 
 Valles JA et al. A prospective multicenter study of the effect of patient education on 
acceptability of generic prescribing in general practice. Health Policy 2003; 65(3): 269–275.  
 
 Bertoldi AD et al. Generic drugs in Brazil: known by many, used by few. Cadernos de saude 
publica/Ministerio da Saude, Fundacao Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saude Publica 2005; 
21(6): 1808–1815.  
 
 Hassali MA et al. Generic medicines: perceptions of consumers in Melbourne Australia. Int J 
Pharm Pract 2005; 13(4): 257–264.  
 
 Pereira JA et al. Are brand-name and generic warfarin interchangeable? A survey of Ontario 
patients and physicians. Can J Clin Pharmacol 2005; 12(3): e229–e239. 
 
  Kjoenniksen I et al. Patients‟ attitudes towards and experiences of generic drug substitution in 
Norway. Pharm World Sci 2006; 28(5): 284–289. 
 
  Heikkila R et al. Customers‟ and physicians‟ opinions of and experiences with generic 
substitution during the first year in Finland. Health Policy 2007; 82(3): 366–374. 
 
  Figueiras JM et al. People‟s views on the level of agreement of generic medicines for different 
illnesses. Pharm World Sci 2008; 30: 590–594. 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

77 

  
 Iosifescu A et al. Beliefs about generic drugs among elderly adults in hospital-based primary 
care practices. Patient Educ Counsel 2008; 73: 377–383.  
 
Al-Gedadi NA et al. A pilot survey on perceptions and knowledge of generic medicines among 
consumers in Penang, Malaysia. Pharm Pract 2008; 6(2): 93–97. 
 
Hale Z. TOKLU et al. Knowledge and attitudes of the pharmacists, prescribers and patients 
towards generic drug use in Istanbul – Turkey. Pharmacy Practice (Internet) 
2012 Oct-Dec;10(4):199-206. 
 
William H. Shrank et al. Patients' Perceptions Of Generic Medications Health Affairs, 28, no.2 
(2009):546-556 
 
El-Dahiyat and Kayyali. Evaluating patients‟ perceptions regarding generic medicines in Jordan. 
Journal of Pharmaceutical Policy and Practice 2013, 6:3 http://www.joppp.org/content/6/1/3 
 
Hristina Lebanova et al. Patients‟ attitude about generics – Bulgarian perspective. Marmara 
Pharmaceutical Journal 16: 36-40, 2012 
 
W. Himmel et al. What do primary care patients think about generic drugs? International Journal 
of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Vol.43- No 10/2005(472-479). 
 
Mohamed A.A. Hassali et al. Consumers‟ views on generic medicines: a review of the literature. 
International Journal of Pharmacy Practice 2009; 17: 79–88 
 
 
Ιζηνζειίδεο  
 
 
http://www.elliniko-farmako.gr 
 
http://www.eof.gr 
 
http://www.egagenerics.com 
 
http://www.baas.gr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.joppp.org/content/6/1/3
http://www.elliniko-farmako.gr/
http://www.eof.gr/
http://www.baas.gr/


 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

78 

Κεθάιαην 4  

 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 
 

 

4.1 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο  

 

 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε αχμεζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο ζηελ 

Δπξψπε ζε ζπλδπαζκφ  απφ ηε κηα κεξηά, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αλάγθε 

ειέγρνπ ησλ  δεκνζίσλ δαπαλψλ  θαη απφ ηελ άιιε  κε ηελ αλάγθε  βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,  νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε πνιηηηθψλ 

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ  πνπ δελ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο 

θαηαλάισζεο. Μία βαζηθή πνιηηηθή  πνπ θηλείηαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε  

πξνψζεζε ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2013, ζηελ Δπξψπε 

ηα γελφζεκα θάξκαθα   αληηπξνζσπεχνπλ ην 54% ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ζε φγθν  

θαη ην  21% ζε αμία ( IMS Health, MAT Jun 2013 ). Ο φγθνο πσιήζεσλ θπκαίλεηαη 

απφ 34,2% ζηελ Διιάδα έσο 80,5% ζηε Γεξκαλία. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ππάξρεη 

πεξηζψξην γηα κεγαιχηεξε δηείζδπζε ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Γηα λα απμεζεί ε δήηεζε ησλ γελνζήκσλ ρξεηάδεηαη λα  εθαξκνζηνχλ πνιηηηθέο πνπ λα 

απεπζχλνληαη ζηελ αληαπφθξηζε   ησλ ηαηξψλ , ησλ θαξκαθνπνηψλ  θαη ησλ αζζελψλ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ  απνδνρή ησλ 

γελνζήκσλ θαξκάθσλ  απφ ηνπο αζζελείο ζηελ Διιάδα.  

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθεί ε απνδνρή ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ 

απφ ηνπο αζζελείο ζηελ Διιάδα.  Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη λα 

αμηνινγεζνχλ επίζεο: 

 

 ε γλψζε  θαη ε  πιεξνθφξεζε ησλ αζζελψλ   γηα  ηα γελφζεκα θάξκαθα 

 ε αληίιεςε ησλ  αζζελψλ  γηα ηα γελφζεκα ζε ζρέζε κε ηα πξσηφηππα 

 ε αληίιεςε ησλ  αζζελψλ  γηα ηα ειιεληθά γελφζεκα ζε ζρέζε κε ηα μέλα 

 ε δηάζεζε ησλ αζζελψλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην πξσηφηππν θάξκαθν κε 

γελφζεκν. 
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4.2 Πξνθαηαξθηηθή  έξεπλα 

 

Μεηά απφ έξεπλα θαηαγξάθεθαλ νη  δηαζέζηκεο δηεζλψο κειέηεο  πνπ αθνξνχλ 

ηελ ζηάζε ησλ αζζελψλ απέλαληη ζηα γελφζεκα θάξκαθα. Οη δηεζλείο κειέηεο παξφιν 

πνπ θαηαγξάθνπλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα γηα ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο απφςεηο ησλ 

αζζελψλ δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο δεδνκέλνπ φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη ζηνπο αζζελείο ηεο Διιάδαο 

θαζψο ηφζν ην  θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ  φζν θαη ην ζχζηεκα  πγείαο θαη 

αζθάιηζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα άιια. ην θεθάιαην ηξία γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά 

ζε απηέο ηηο κειέηεο πξνθεηκέλνπ ηα επξήκαηα ηνπο λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ζχγθξηζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηηο κειέηεο αζζελψλ ζηελ Διιάδα, νη κειέηεο είλαη ιίγεο , κφιηο 

ηέζζεξηο, θαη αθνξνχλ ηελ πεξίνδν ηνπ  2012.  ηηο ηξείο απφ απηέο ην δείγκα δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα θαηαλαιψζεη θαη λα 

πξνκεζεπηεί  γελφζεκα θάξκαθα  κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πεξίζαιςεο. Οη δχν  κεγαιχηεξεο έξεπλεο είλαη ηειεθσληθέο ζε ηπραία λνηθνθπξηά θαη 

κία ζε θαξκαθεία. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη ε πξνυπφζεζε ην δείγκα λα είλαη 

αζθαιηζκέλν ζην δεκφζην ζχζηεκα  πεξίζαιςεο ψζηε  ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ πνπ 

δπλεηηθά  κπνξεί λα ηνπ ζπληαγνγξαθεζνχλ λα επηβαξχλεη ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο 

.‟ζνλ αθνξά ηε κειέηε ζε θαξκαθείν  πάιη δελ ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο θαζψο νη πειάηεο ησλ θαξκαθείσλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ αγνξάδνπλ κε 

ζπληαγνγξαθνχκελα ζθεπάζκαηα θαη παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα. Δπηπιένλ, ζην 

θαξκαθείν δελ εμαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη ν θαξκαθνπνηφο ζηελ επηινγή θαξκάθνπ. 

 

Σέινο, απφ ην 2012 κία  ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί  ην κεξίδην αγνξάο θαη ε θαηαλάισζε ησλ γελνζήκσλ. 

Παξφιν πνπ ν φγθνο πσιήζεσλ ησλ γελνζήκσλ έρεη απμεζεί απφ ην 2012 έσο ην 

2015,  δελ ππάξρνπλ πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ λα  αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε ζηάζε  ησλ 

αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα ψζηε λα θαηαλνεζεί ζε πνην βαζκφ ε αχμεζε απηή κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο ησλ αζζελψλ. Μία έξεπλα πνπ ζα αθνξά ζηελ 

απνδνρή ησλ γελνζήκσλ απφ ηνπο αζζελείο ζηελ Διιάδα ην 2015 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί  σο ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νη πνιηηηθέο ελίζρπζεο 

ησλ γελνζήκσλ ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζην κέιινλ. 
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4.3 Πξνζδηνξηζκόο κεζόδνπ έξεπλαο θαη επαθήο 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ αμηνινγεζεί ε απνδνρή ησλ γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ  απφ ηνπο αζζελείο, θξίζεθε θαηάιιειε γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ  ε εθπφλεζε  κέζσ δεκνζθφπεζεο κηαο έξεπλαο πνζνηηθήο, πεξηγξαθηθήο, 

κε  δηαηνκεαθφ ζρέδην. Ζ έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη πνζνηηθή πεξηγξαθηθή γηαηί έρεη σο 

ζηφρν λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι  ηκεκάησλ ησλ αζζελψλ, λα δψζεη ηελ αλαινγία 

ησλ αζζελψλ πνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, λα δηαπηζησζεί ε αληίιεςε 

ησλ αζζελψλ γηα επηκέξνπο ζέκαηα-ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα πξνβιέςεηο.  Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε πξνζσπηθή ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απφ ηνλ εξσηψκελν. Ζ 

κέηξεζε ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κία θνξά (δηαηνκεαθφ ζρέδην). 

 

4.4 Γηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο 

 

 

4.4.1 Πξνζδηνξηζκόο πιεζπζκνύ 

 

 

Ο ππφ κειέηε πιεζπζκφο αθνξά  αζζελείο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα θαη  

ρξεζηκνπνηνχλ ην ειιεληθφ δεκφζην ζχζηεκα θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  θαη πεξίζαιςεο. 

πγθεθξηκέλα ε έξεπλα αθνξά θαηνίθνπο ησλ πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Πεινπνλλήζνπ , 

ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηνλ  Μάξηην έσο ηνλ Μάην ηνπ 2015.   

 

4.4.2 Καζνξηζκόο κνλάδαο δεηγκαηνιεςίαο 

 

 

Ζ κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο αθνξά αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά  παζνινγηθά ηαηξεία. Ζ επηινγή απηήο ηεο κνλάδαο έγηλε πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζεί ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είηε ρξεζηκνπνηεί ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα 

πξηλ ηελ επίζθεςε ζην ηαηξείν  είηε  δχλαηαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κεηά ηελ επίζθεςε.  
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4.4.3  Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

 

 

Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο είλαη δείγκα κε πηζαλφηεηαο  θαζψο ε πηζαλφηεηα πνπ 

έρεη έλα άηνκν λα ζπκκεηέρεη ζην δείγκα είλαη άγλσζηε θαη ην δείγκα είλαη  

ππνθεηκεληθφ θαζψο νη αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζηα ηαηξεία ζεσξνχληαη απφ ηνλ 

εξεπλεηή  πην θαινί πιεξνθνξηνδφηεο θαζψο είλαη αζζελείο πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα 

θαηαλαιψζνπλ γελφζεκα θάξκαθα  θαη λα ηα πξνκεζεπηνχλ κέζσ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πεξίζαιςεο. 

 

4.5 Αλάπηπμε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

4.5.1 ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

Μηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη φηη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ θπκαίλεηαη απφ πνιχ ρακειφ έσο 

πςειφ,  κε  έλα κεγάιν κέξνο  λα αλήθεη  ζηελ ηξίηε ειηθία. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ βαζίζηεθε ζηελ αλάγθε  λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιφ ψζηε λα 

γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ.  

 

Γεδνκέλνπ φηη ν ηξφπνο δηαηχπσζεο ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ θαζψο θαη νη 

απαληεηηθέο επηινγέο θαη θιίκαθεο κέηξεζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην 

αδηακθηζβήηεην ησλ απαληήζεσλ θαη ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα θαη γεληθφηεξε 

πνηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ (Κνπξεκέλνο, 2008),  ν ηχπνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ επηιέρηεθε ήηαλ  εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο  θαη απνθεχρζεθε   ε ρξήζε 

θιηκάθσλ κέηξεζεο  παξφιν πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο.   

 

4.5.2 Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη δνκεκέλε κνξθή θαη νη εξσηήζεηο αθνινπζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά δεκηνπξγψληαο κηα ινγηθή αιιεινπρία πνπ  αληηζηνηρεί   ζε επηά   

ζεκαηηθέο ελφηεηεο.   Τπάξρνπλ 18 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαζψο θαη 7 εξσηήζεηο 
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πνπ αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Ο  θαηαιεθηηθφο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ  είλαη 

απνηέιεζκα ζπγθεξαζκνχ ηνπ πιήζνπο ησλ πιεξνθνξηψλ  πνπ ζα έπξεπε λα 

ζπιιερζνχλ  θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ δηέζεηαλ νη αζζελείο πξηλ ηελ είζνδν 

ηνπο ζηα ηαηξεία.  

 

 Οη ζηφρνη ηεο  έξεπλαο θαη ην πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ  θαζφξηζαλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα έπξεπε λα αληιεζνχλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ δνκή  πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: 

 

 1ε Δλόηεηα (εξσηήζεηο 1-3) 

 

Απνηεινχλ   εηζαγσγή ζην εξσηεκαηνιφγην θαη έρνπλ σο  ζηφρν λα δψζνπλ κηα 

εηθφλα ζρεηηθά κε ηε γλψζε ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα θαη ηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ηνπο.  

 

2ε Δλόηεηα (εξσηήζεηο4-6) 

 

Οη εξσηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα αληιήζνπλ  πιεξνθνξίεο γηα ην αλ  νη 

αζζελείο βξίζθνληαη ζε  αγσγή , αλ  γλσξίδνπλ αλ  ε αγσγή ηνπο πεξηιακβάλεη 

γελφζεκα θαη αλ έρνπλ εκπεηξία απφ γελφζεκα. 

 

3ε Δλόηεηα (εξσηήζεηο 7-10) 

 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο νη αζζελείο θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ ηα γελφζεκα 

κε ηα πξσηφηππα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηηκή. 

 

4ε Δλόηεηα (εξσηήζεηο 11-12) 

 

 ε απηή ηελ ελφηεηα νη αζζελείο θαινχληαη λα  θαηαηάμνπλ σο πξνο ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο  ηα ειιεληθά γελφζεκα   ζε ζρέζε κε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

απηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα γελφζεκα ησλ αλαπηπζζφκελσλ   ρσξψλ. 

 

5ε Δλόηεηα (εξσηήζεηο 13 -14) 

 

ε απηέο ηηο εξσηήζεηο νη αζζελείο θαινχληαη λα απαληήζνπλ γηα ην εάλ ηνπο 

πξνηάζεθε πνηέ απφ ηνλ ηαηξφ ηνπο λα αληηθαηαζηήζνπλ ην θάξκαθν πνπ ιάκβαλαλ κε 

γελφζεκν θαη ηη ηειηθά έπξαμαλ. 
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6ε Δλόηεηα  (εξσηήζεηο 15-17)   

 

Ζ  ελφηεηα απηή απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα καο δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ αζζελψλ  λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αγσγή ηνπο κε 

γελφζεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο ην πξνηείλεη ν ζεξάπσλ ηαηξφο ή ν 

θαξκαθνπνηφο. Δπίζεο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ ζα δέρνληαλ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

 

7ε Δλόηεηα (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία) 

 

Σέινο, ζηελ ελφηεηα κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην 

δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε  ην θχιν, ηελ ειηθία ,ην επίπεδν  εθπαίδεπζεο ,ηελ 

θχξηα απαζρφιεζε, ην εηήζην εηζφδεκα , ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηελ πεξηνρή 

δηακνλήο κε βάζε ηελ νπνία  ν πιεζπζκφο δηαρσξίδεηαη ζε αζηηθφ (>10.000 θάηνηθνη) 

εκηαζηηθφ (2000-9999 θάηνηθνη)  θαη αγξνηηθφ (<2000 θάηνηθνη). 

 

 

4.6 Αλάιπζε ζηνηρείσλ 

 

 

4.6.1 Δπεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε εξσηεκαηνινγίσλ 

 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα, επεηδή ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε 

παξνπζία ηνπ εξεπλεηή δελ ππήξμαλ αλαπάληεηεο εξσηήζεηο. Απηφ νδήγεζε ζην λα 

γίλνπλ απνδεθηά φια ηα εξσηεκαηνιφγηα . Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

δφζεθε αχμσλ αξηζκφο ζην θάζε έλα απφ απηά πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αληηζηνηρία 

ησλ απαληήζεσλ θαη δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε 

θσδηθνπνίεζε. Κάζε εξψηεζε πήξε ηε κνξθή ηεο  κεηαβιεηήο Qρ κε ρ ίζν κε ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ηεο εξψηεζεο (Q1, Q2,…….Q17). ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο νη απαληήζεηο πήξαλ κηα ηηκή πνπ αληηζηνηρνχζε ζηε ζεηξά πνπ 

θαηαγξάθνληαλ π.ρ. 1 γηα ηελ α. απάληεζε, 2 γηα ηελ β. απάληεζε θαη νχησ θαζεμήο.  

ηηο δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο  κε δχν δπλαηέο απαληήζεηο δφζεθαλ νη ηηκέο 0 θαη 1 

αληίζηνηρα. Γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία κφλν πνπ αληί 

γηα ηε κεηαβιεηή  Q  δφζεθε ε κεηαβιεηή D ζε θάζε δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν. Π.ρ. γηα ην 

δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν «θχιν» δφζεθε ε κεηαβιεηή  D1. Γηα θάζε απάληεζε δφζεθε κηα 
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αξηζκεηηθή ηηκή. Δμαίξεζε απνηέιεζε ν Αζθαιηζηηθφο Φνξέαο φπνπ νη απαληήζεηο 

δφζεθαλ ζε θείκελν. Σέινο, γηα ηελ πεξηνρή δηακνλήο έγηλε επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ θαη  νη πεξηνρέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή   ζε ηξείο 

απαληήζεηο αζηηθφ, εκηαζηηθφ θαη αγξνηηθφ κε βάζε ηνλ   πιεζπζκφ ηνπο. Αζηηθφ άλσ 

ησλ 10.000 θαηνίθσλ ,  εκηαζηηθφ απφ 2000 έσο 9999 θαηνίθνπο   θαη αγξνηηθφ θάησ 

απφ 2000 θαηνίθνπο. Γηα θάζε κηα θαηεγνξία αληηζηνηρήζεθε θαη κηα αξηζκεηηθή ηηκή. 

 

 

4.6.2 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ SPSS (Statistical, Package for  Social Sciences). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηαγξάθεθε ε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ γηα θάζε εξψηεζε.   

 

ηε ζπλέρεηα  δφζεθε ε εληνιή ζην πξφγξακκα γηα δηαζηαπξσκέλε πηλαθνπνίεζε 

(crosstabs) πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ  πίλαθεο ζπλάθεηαο θαη λα εμεηαζηεί κε 

πνην ηξφπν απάληεζαλ ζε θάπνηεο άιιεο κεηαβιεηέο νη εξσηψκελνη πνπ απάληεζαλ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζε κηα κεηαβιεηή.  Ζ εληνιή απηή καο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ .  Ζ ηηκή ηεο  ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο δήισλε αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (p<0.05) ή φρη 

(p> 0,05). ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε  έρεη γίλεη  δηαζηαχξσζε νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ  κε  

επηκέξνπο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο θαη κε ηελ εξψηεζεο Q01 πνπ αθνξά ζην αλ 

γλσξίδνπλ νη αζζελείο  ηη είλαη ηα γελφζεκα   γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα 

κεηαμχ ηνπο. 

 

4.7 Γεκνγξαθηθά απνηειέζκαηα 

 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκκεηείραλ 192 αζζελείο πνπ πξνζήιζαλ 

ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά παζνινγηθά ηαηξεία. Έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε ην δείγκα λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ αζζελψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ειιεληθφ  δεκφζην ζχζηεκα 

πεξίζαιςεο θαη δέρνληαη  απνδεκίσζε γηα  έλα πνζνζηφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

απφ ην δεκφζην. Γηα ην ιφγν απηφ  ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνήιζαλ απφ  έλα επξχ 

ειηθηαθφ θαη εηζνδεκαηηθφ θάζκα θαη  θάιπςαλ φρη κφλν  αζηηθέο πεξηνρέο, πνπ 

απνηειεί θαη ηνλ θχξην φγθν ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
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Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ θαηαγξάθεθαλ κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ θχιινπ, ηεο ειηθίαο, ηεο εθπαίδεπζεο ,ηεο θχξηαο απαζρφιεζεο , 

ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο, ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηνπ ηφπνπ δηακνλήο. 

 

4.7.1 Φύιν δείγκαηνο 

 

Πνζνζηό αλδξώλ -γπλαηθώλ

51%

49%

Άλδξαο

Γπλαίθα

 

Γηάγξακκα 10 : Πνζνζηφ αλδξψλ – γπλαηθψλ 

 

Σν δείγκα ήηαλ πιήξσο  ηζνξξνπεκέλν σο πξνο ην θχιν. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 97 άλδξεο θαη 95 γπλαίθεο κε πνζνζηφ 50,5% θαη 49,5% αληίζηνηρα. 

 

4.7.2 Ηιηθία δείγκαηνο 

 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα  ην δείγκα ησλ  αζζελψλ θαιχπηεη φιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο άλσ ησλ 18 εηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ  

κεζήιηθεο  κε ηελ ειηθηαθή νκάδα  51-65 εηψλ  λα θαηαγξάθεη πνζνζηφ 42,7 %.  Ζ 

επφκελε ειηθηαθή νκάδα είλαη απηή ησλ 66-80 εηψλ κε πνζνζηφ 24%.  Αθνινπζεί ε 

ειηθηαθή νκάδα 36-50 εηψλ κε πνζνζηφ 21,9%. Μηθξφηεξα πνζνζηά θαηαγξάθνπλ νη  

ειηθηαθέο  νκάδεο 18-35 εηψλ κε πνζνζηφ 6,3% θαη άλσ ησλ 81 εηψλ κε πνζνζηφ 

5,2% θαζψο νη ειηθίεο απηέο έρνπλ κηθξφηεξε πξφζβαζε ζε παζνινγηθά ηαηξεία. Οη κελ 

λένη ιφγσ κηθξήο αλάγθεο  ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη δε ππέξγεξνη ιφγσ 

ρακειήο αληηπξνζψπεπζεο θαη δπζθνιίαο πξφζβαζεο ζηα ηαηξεία. 
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Γηάγξακκα 11 : Ζιηθία αζζελψλ 

4.7.3  Μόξθσζε δείγκαηνο 

 

 

Σν δείγκα παξνπζηάδεη κηα ηδηαηηεξφηεηα φζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ην 

νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί ρακειφ  θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο  ζην γεγνλφο φηη πάλσ 

απφ ην 70% ηνπ δείγκαηνο έρεη ειηθία άλσ ησλ 50 εηψλ, ειηθίεο κε γεληθά  ρακειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν.  Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απνιπηήξην ιπθείνπ θαηέρεη ην 29,2% 

θαη αθνινπζεί ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δεκνηηθνχ κε πνζνζηφ 25,5%. Πηπρίν αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαηέρεη ην 14,1%, πηπρίν κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηέρεη ην 

12% , απνιπηήξην γπκλαζίνπ ην 11,5% , κεηαπηπρηαθφ-δηδαθηνξηθφ ην 5,7% θαη ηέινο 

2,1% έρεη ηίηιν ηερληθήο ζρνιήο. 

 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο

26%

11%

29%

2%

12%

14%
6%

Γεκνηηθφ

Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ

Απνιπηήξην Λπθείνπ

Σερληθή ρνιή

Πηπρην κεηαδεπη/κηαο

εθπαίδεπζεο

Πηπρίν αλψηαηεο

εθπαίδεπζεο
Μεηαπηπρηαθφ δηδαθηνξηθφ

 

Γηάγξακκα 12 : Δπίπεδν εθπαίδεπζεο αζζελψλ 
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4.7.4 Κύξηα απαζρόιεζε δείγκαηνο 

 

Απαζρόιεζε

13%

9%

16%
3%8%

18%

33%
Διέπζεξνο επαγγεικαηίαο

Μηζζσηφο δεκνζίνπ

Μηζζσηφο ηδησηηθνπ

Αγξφηεο

Άλεξγνο

Οηθηαθά

πληαμηνχρνο

 

Γηάγξακκα 13: Κχξηα απαζρφιεζε αζζελψλ 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο , ην 

32,3% είλαη ζπληαμηνχρνη. Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 18,2% νη νηθηαθά. Οη κηζζσηνί ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα αλέξρνληαη  ζε πνζνζηφ ζην  15,6%, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε 

13% θαη νη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε 9,4%. Οη άλεξγνη εκθαλίδνληαη κε πνζνζηφ 

8,3% θαη νη αγξφηεο κε πνζνζηφ 3,1% 

 

4.7.5 Δηήζην εηζόδεκα δείγκαηνο 

 

 

Σν δείγκα ζε πνζνζηφ 30,7% δειψλεη εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ 8000 επξψ. 

Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 28,6%   ε εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία 8001-12000. Σν 20.8% ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη εηήζην εηζφδεκα 12.001-18.000 επξψ θαη αθνινπζεί ε θαηεγνξία 

18.001-25.000 επξψ κε πνζνζηφ 9,4%. ηε θαηεγνξία 25.001-40.000 εκπίπηεη ην 4,7% 

ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ θαηεγνξία 40.001-60.000 ην 3,1% θαη ηέινο εηζνδήκαηα άλσ ησλ 

60.000 επξψ δειψλεη ην 2,6% ηνπ πιεζπζκνχ. 
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Δηζόδεκα

30%

29%

21%

9%
5% 3% 3% <8000

8001-12000

12001-18000

18001-25000

25001-40000

40001-60000

>60000

 

Γηάγξακκα 14: Δηζφδεκα αζζελψλ 

 

4.7.6 Πεξηνρή δηακνλήο δείγκαηνο 

 

Με βάζε ηελ πεξηνρή δηακνλήο   ν πιεζπζκφο δηαρσξίδεηαη ζε αζηηθφ άλσ ησλ 

10.000 θαηνίθσλ ,  εκηαζηηθφ απφ 2000 έσο 9999 θαηνίθνπο   θαη αγξνηηθφ θάησ απφ 

2000 θαηνίθνπο. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη ν δηαρσξηζκφο έγηλε απφ ηνλ εξεπλεηή. ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα   ζε αζηηθή πεξηνρή δηακέλεη  ην 84,9% ηνπ πιεζπζκνχ, ζε 

εκηαζηηθή ην 7,3% θαη ζε αγξνηηθή ( ρσξηφ) ην 7,8% ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Πεξηνρή δηακνλήο

85%

7%

8%

Αζηηθή

Ζκηαζηηθή

Αγξνηηθή

 

Γηάγξακκα 15: Πεξηνρή δηακνλήο αζζελψλ 
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4.7.7 Αζθαιηζηηθόο Φνξέαο  

 

Εεηήζεθε απφ ηνπ εξσηψκελνπο λα θαηαγξάςνπλ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ. Παξφιν πνπ ηα πνζνζηά δηακνηξάδνληαη ζε πνιιά ηακεία αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην 45,3% είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ , ζην δεκφζην ΟΠΑΓ νη 

αζθαιηζκέλνη αλέξρνληαη ζην 10,4%, ζηνλ ΟΑΔΔ 9,9%, ζην ΝΑΣ 7,3% θαη ζηνλ ΟΓΑ 

ην 5,7%. Οη αλαζθάιηζηνη αλέξρνληαη ζην 6,3% (Πξφλνηα) ελψ ην 6,3% ησλ 

εξσηεζέλησλ δελ απάληεζαλ. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην 3,6% αλέθεξαλ ηνλ 

επξχηεξν αζθαιηζηηθφ θνξέα ΔΟΠΤΤ ρσξίο   λα θαηαδεηθλχνπλ ην ηακείν ζην νπνίν 

είλαη αζθαιηζκέλνη. Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα αθξηβή πνζνζηά αζζελψλ 

ζην θάζε αζθαιηζηηθφ ηακείν.   

 

Πίλαθαο 6 : Καηαλνκή αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ 

Αζθαιηζηηθφο 

θνξέαο 

πνζνζηφ 

αζζελψλ 

Αζθαιηζηηθφο 

θνξέαο 

πνζνζηφ 

αζζελψλ 

Αζθαιηζηηθφο 

θνξέαο 

πνζνζηφ 

αζζελψλ 

Αζθαιηζηηθφο 

θνξέαο 

πνζνζηφ 

αζζελψλ 

ΓΔΗ 0,5 ΙΚΑ 45,3 ΠΡΟΝΟΙΑ 6,3 ΣΤΓΚΤ 0,5 

ΔΟΠΠΤ 3,6 ΝΑΣ 7,3 Σ.ΝΟΜΙΚΩΝ 0,5 ΓΑ 6,3 

ΔΣΑΑ 1,0 ΟΑΔΔ 9,9 ΣΑΠΙΛΣ 0,5     

ΗΑΠ 0,5 ΟΓΑ 5,7 ΣΔΒΔ 0,5     

ΙΓΙΩΣΙΚΗ 0,5 ΟΠΑΓ 10,4 ΣΑΤ 0,5     
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Κεθάιαην 5 

 

 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ 

αλαθνξά αθνινπζεί ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ φπσο αθξηβψο θιήζεθαλ λα ηηο 

απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Γηα θάζε εξψηεζε θαηαγξάθνληαη  νη ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη πην εχθνιε ε αθνκνίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS (Statistical, Package for  

Social Sciences). ε θάπνηεο εξσηήζεηο γίλεηαη δηαζηαπξσκέλε πηλαθνπνίεζε κε ηελ 

εξψηεζε , κεηαβιεηή , « γλσξίδεηε  ηη είλαη ηα γελφζεκα θάξκαθα ;»  θαζψο θαη κε ηηο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ειηθία, εθπαίδεπζε, εηζφδεκα θαη πεξηνρή δηακνλήο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη  ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

αλ νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ θπςειψλ ηνπ πίλαθα 

ζπλάθεηαο είλαη πξαγκαηηθέο θαη δελ νθείινληαη ζηελ ηχρε γίλεηαη κε ην ρ2. Ζ χπαξμε 

ζπλάθεηαο δειψλεηαη κε  ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα p ε νπνία πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξε ηεο ηηκήο 0,05  γηα λα δειψλεη ζπζρέηηζε. 

 

 

 5.1 Πξώηε ελόηεηα εξσηήζεσλ   

 

 Ζ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 1-3) απνηειεί  εηζαγσγή ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαη έρεη  σο  ζηφρν λα δψζεη κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηε γλψζε θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα. Παξαθάησ αθνινπζεί αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ. 

 

Δξώηεζε 1. Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα γελόζεκα θάξκαθα; 

 

Οη αζζελείο  απάληεζαλ «λαη» ζε πνζνζηφ  58,9%, «φρη» ζε πνζνζηφ 15,1% θαη 

«έρσ αθνχζεη αιιά δελ γλσξίδσ αθξηβψο» ζε πνζνζηφ 26%. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ζε 

έλα δείγκα πιεζπζκνχ κε ζρεηηθά ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ φκσο έρεη 
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πξφζβαζε ζε παζνινγηθά ηαηξεία ζρεδφλ ηα 2/3 πηζηεχνπλ φηη γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα 

γελφζεκα θάξκαθα. Ζ δπλαηφηεηα πνπ  δφζεθε  ζηνπο αζζελείο λα απαληήζνπλ φηη 

δελ γλσξίδνπλ αθξηβψο θάλεη  ην απνηέιεζκα ηεο απάληεζεο «λαη» πην αμηφπηζην. 

 

 

 Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα γελόζεκα θάξκαθα;

59%
 15%

 26%
Ναη

ρη

Έρσ αθνχζεη αιιά δελ

γλσξίδσ αθξηβψο

 

Γηάγξακκα 16 : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε  «γλσξίδεηε ηη είλαη ηα γελφζεκα θάξκαθα;» 

  

Ζ εξψηεζε απηή δηαζηαπξψλεηαη κε θάπνηεο απφ ηηο επφκελεο εξσηήζεηο γηα λα 

δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο  εθάζηνηε εξψηεζεο θαη ηνπ αλ είλαη 

γλψζηεο ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ νη αζζελείο . 

 

Δξώηεζε 2. Από πνπ έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηα γελόζεκα θάξκαθα; 

 

 

Απηή ε εξψηεζε έδηλε  ηε δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιέο απαληήζεηο δειαδή ε κηα 

απάληεζε δελ απέθιεηε  ηηο ππφινηπεο θαη εκθαλίδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αζζελψλ. Ζ εξψηεζε απηή ηέζεθε κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη πεγέο ελεκέξσζεο 

ησλ αζζελψλ θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζνχλ γηα ηπρφλ κειινληηθή 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε ησλ αζζελψλ. Σα ΜΜΔ ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαλ σο ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θαη εθεκεξίδα είλαη ε πην ηζρπξή πεγή 

ελεκέξσζεο κε πνζνζηφ 43,2%. Αθνινπζεί ε ελεκέξσζε απφ ηνλ ηαηξφ κε πνζνζηφ 

30,7% θαη απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ κε 21,9%. Ζ ελεκέξσζε απφ θίινπο – ζπγγελείο 

γίλεηαη ζε πνζνζηφ  10,4% θαη απφ ην δηαδίθηπν  9,9%. Σέινο , 2,6% γλσξίδεη ηα 

γελφζεκα ιφγσ επαγγέικαηνο, 2,1% απφ δηαθεκηζηηθφ έληππν θαη 1,6% απφ ηνλ 

ΔΟΦ. Δλδεηθηηθά είλαη ηα ρακειά πνζνζηά πνπ εκθαλίδνπλ ην δηαθεκηζηηθφ έληππν 

θαη ν ΔΟΦ. Οη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο θαη ν ΔΟΦ  κπνξνχλ λα παίμνπλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ αζζελψλ θαη ζηελ ελζάξξπλζε γηα πεξαηηέξσ  ρξήζε 

γελνζήκσλ θαξκάθσλ. 
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πνζνζηό

 Από πνπ έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηα γελόζεκα θάξκαθα;

Λφγσ επαγγέικαηνο

Απφ θίινπο-ζπγγελείο

Απφ δηαθεκηζηηθφ έληππν

Απφ ην δηαδίθηπν

Απφ ηα ΜΜΔ 

Απφ ηνλ ΔΟΦ

Απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ κνπ

Απφ ην γηαηξφ κνπ

 

Γηάγξακκα 17 : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε  «απφ πνπ έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηα γελφζεκα 
θάξκαθα;» 

 

 

Δξώηεζε 3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ κελώλ έρεηε δηαβάζεη ή 

αθνύζεη νπνηαδήπνηε είδεζε ή δηαθήκηζε πνπ λα ελζαξξύλεη ηε 

ρξήζε γελνζήκσλ; 

 

 

ε κηα πεξίνδν πνπ γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  απνηειεί ε 

δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο γελνζήκσλ  θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πξσηνηχπσλ εθηφο 

παηέληαο, θξίζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη αζζελείο ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν έγηλαλ δέθηεο  νξγαλσκέλσλ κελπκάησλ πνπ λα ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε 

γελνζήκσλ. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζεηηθά απάληεζε ην 30,2% 

ησλ αζζελψλ, αξλεηηθά ην 43,8% θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκεζεί ην 26%. Αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, νη αζζελείο 

έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα  αζξνηζηηθά απφ ΜΜΔ, δηαθεκηζηηθφ 

έληππν θαη ΔΟΦ ζε πνζνζηφ 47%, ην φηη ην  30% ησλ αζζελψλ έιαβε πιεξνθφξεζε 

ην ηειεπηαίν ηξίκελν δείρλεη πσο ππάξρεη ελεξγή θακπάληα γηα ηα γελφζεκα 

θάξκαθα. Χζηφζν νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 74% δελ έρνπλ δερηεί ή δελ ζπκνχληαη λα 

έρνπλ δερηεί θάπνηα είδεζε ή δηαθήκηζε πνπ λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε γελνζήκσλ.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ κελώλ έρεηε δηαβάζεη ή αθνύζεη 

νπνηαδήπνηε είδεζε ή δηαθήκηζε πνπ λα ελζαξξύλεη ηε ρξήζε γελνζήκσλ 

30,2%

43,8%

26,0%

Ναη

ρη

Γελ ζπκάκαη

 

Γηάγξακκα 18 : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε  «θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ κελψλ 
έρεηε δηαβάζεη ή αθνχζεη νπνηαδήπνηε είδεζε ή δηαθήκηζε πνπ λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε 
γελνζήκσλ;» 

 

5.2 Γεύηεξε ελόηεηα εξσηήζεσλ   

 

 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ  (εξσηήζεηο4-6) έρεη σο ζηφρν λα αληιήζεη  

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ  νη αζζελείο βξίζθνληαη ζε  αγσγή , αλ  γλσξίδνπλ αλ  ε 

αγσγή ηνπο πεξηιακβάλεη γελφζεκα θαη αλ έρνπλ εκπεηξία απφ γελφζεκα. 

 

Δξώηεζε 4. Λακβάλεηε θάπνηα αγσγή απηή ηελ πεξίνδν; 

 

 

Δπεηδή  δχν απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε 

αληίιεςε ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα θαη ε δηάζεζε ηνπο λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξσηφηππα θάξκαθα κε απηά, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ην 

πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγσγή . πσο πξνθχπηεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ην 64,1% βξίζθεηαη ζε ήδε ζε αγσγή θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ ζην 

ηαηξείν θαη ην 34,9 δελ ιακβάλεη θάπνην θάξκαθν . 
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Λακβάλεηε αγσγή απηή ηελ πεξίνδν;

35,9%

64,1%

Ναη

ρη

 

Γηάγξακκα 19: Απάληεζε ζηελ εξψηεζε  «Λακβάλεηε θάπνηα αγσγή απηή ηελ πεξίνδν;» 
 
 

Δξώηεζε 5. Αλ λαη ηη από ηα παξαθάησ ηζρύεη; 

α. Λακβάλσ αγσγή κε πξσηόηππν/α θάξκαθν/α 

β. Λακβάλσ αγσγή κε γελόζεκν/α θάξκαθν/α 

γ. Λακβάλσ αγσγή κε πξσηόηππα θαη γελόζεκα θάξκαθα 

δ. Γελ γλσξίδσ ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλσ αλ είλαη πξσηόηππα ή 

γελόζεκα 

 

 

Ζ εξψηεζε απηή απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε 

αγσγή δειαδή ζην 64,1% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο θαη σο ζθνπφ έρεη λα δείμεη ην 

πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλεη γελφζεκα θάξκαθα θαζψο θαη απηνχο πνπ δελ 

γλσξίδνπλ αλ ε αγσγή ηνπο πεξηιακβάλεη γελφζεκα θάξκαθα. Έηζη ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, αγσγή κφλν κε πξσηφηππα θάξκαθα ιακβάλεη ην 29,3%, αγσγή κε 

γελφζεκν θάξκαθν ην 5,7%, αγσγή κε πξσηφηππν θαη γελφζεκν ην 33,3% θαη δελ 

γλσξίδεη αλ ε αγσγή απνηειείηαη απφ πξσηφηππα ή γελφζεκα θάξκαθα ην 31,7%. Απφ 

ηηο απαληήζεηο πξνθχπηεη φηη ην 39% ησλ αζζελψλ βξίζθεηαη ζε αγσγή κε γελφζεκα 

πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα είλαη αθφκα κεγαιχηεξν αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην 32% δελ 

γλσξίδεη αλ ε  αγσγή ηνπ πεξηιακβάλεη γελφζεκα.  
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Ση είδνπο αγσγή ιακβάλεηε;

29,3%

5,7%

33,3%

31,7%
πξσηφηππν θάξκαθν

γελφζεκν θάξκαθν

πξσηφηππν& γελφζεκν

Γελ γλσξίδσ

 

Γηάγξακκα 20 : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε « ηη είδνπο αγσγή ιακβάλεηε;» 

 

 

Δξώηεζε 6. Έρεηε ιάβεη πνηέ γελόζεκν θάξκαθν; 

  

Ζ εξψηεζε απηή είρε σο ζθνπφ λα απνθαιχςεη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ 

έρεη θαηαλαιψζεη γελφζεκν θάξκαθν θαζψο θαη απηνχο πνπ δελ ην γλσξίδνπλ. Έηζη 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 41,7% έρεη ιάβεη γελφζεκν, ην 33,9% δελ έρεη ιάβεη 

θαη ην 24,5% δελ γλσξίδεη αλ έρεη ιάβεη πνηέ γελφζεκν θάξκαθν. ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα θαίλεηαη φηη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πιεζηάδεη ην ήκηζπ έρεη εκπεηξία 

κε γελφζεκν θάξκαθν.  

 

 

Έρεηε ιάβεη πνηέ γελόζεκν θάξκαθν;

41,7%

33,9%

24,5%

Ναη

ρη

Γελ γλσξίδσ

 

Γηάγξακκα 21: Απάληεζε ζηελ εξψηεζε «έρεηε ιάβεη πνηέ γελφζεκν θάξκαθν;» 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο.  Ζ εξψηεζε 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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«έρεηε ιάβεη πνηέ γελφζεκν θάξκαθν»  δε ζπζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  είλαη 0.725 κε (p>0,5). Ζ εξψηεζε δελ ζπζρεηίδεηαη 

κε ηελ πεξηνρή δηακνλήο θαζψο ην p=0.342. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία  θαη ην εηζφδεκα  θαζψο ην p= 0,096 θα 0,432 αληηζηνίρσο. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο κε ηελ εξψηεζε 1 αλ 

γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα κε  p= 0  θαη ην ρ2 = 26,607. Απηνί πνπ απάληεζαλ 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε αλ έρνπλ ιάβεη γελφζεκν γλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηη είλαη ηα γελφζεκα απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ αλ έρνπλ 

ιάβεη γελφζεκν. 

 

Πίλαθαο 7: Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 6  κε εξψηεζε γηα γλψζε γελνζήκσλ 

 

  Γλώζε γελνζήκσλ ύλνιν 

Ναη ρη ρη 
αθξηβψο 

Δξώηεζε 6 

Ναη 59 2 19 80 

ρη 38 13 14 65 

Γελ γλσξίδσ 16 14 17 47 

ύλνιν 113 29 50 192 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

26,607
a
 4 0 

Likelihood Ratio 30,07 4 0 

Linear-by-Linear 
Association 

10,069 1 0,002 

N of Valid Cases 
192   

a. 0 cells (0, 0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7, 10. 

 

 

5.3 Σξίηε ελόηεηα εξσηήζεσλ   

 

 

ηελ  ηξίηε ελφηεηα εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 7-10)   νη αζζελείο θαινχληαη λα 

δψζνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα ζπγθξίλνληαο ηα  κε ηα 

πξσηφηππα θάξκαθα  σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηηκή. 

 

 

Δξώηεζε 7. «Σα γελόζεκα θάξκαθα είλαη  εγθεθξηκέλα από ηνλ ΔΟΦ όπσο θαη 

ηα πξσηόηππα θάξκαθα» 
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Απηή είλαη κηα έκκεζε εξψηεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαη  

έρεη σο ζηφρν λα δψζεη κηα εηθφλα γηα ην θαηά πφζν  ζεσξνχλ νη αζζελείο  φηη ηα 

γελφζεκα θάξκαθα  είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην θξάηνο φπσο θαη ηα πξσηφηππα. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 57,3% ησλ αζζελψλ  ζεσξεί φηη είλαη εγθεθξηκέλα , ην 

3,6 πηζηεχεη φηη δελ είλαη εγθεθξηκέλα θαη ην 39,1% δελ γλσξίδεη. Γεγνλφο πάλησο είλαη 

φηη ην 43% ησλ αζζελψλ (   αζξνηζηηθά απάληεζε «δηαθσλψ» θαη απάληεζε  «δελ 

γλσξίδσ») θαηά θάπνην ηξφπν  ακθηζβεηνχλ ηελ αμηνπηζηία ησλ γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ. 

 

 

Σα γελόζεκα θάξκαθα είλαη  εγθεθξηκέλα από ηνλ ΔΟΦ όπσο θαη 

ηα πξσηόηππα θάξκαθα:

57,3%

3,6%

39,1%
πκθσλψ

Γηαθσλψ

Γελ γλσξίδσ

 

Γηάγξακκα 22 : Απάληεζε ζηελ πξφηαζε «Σα γελφζεκα θάξκαθα είλαη  εγθεθξηκέλα απφ 

ηνλ ΔΟΦ φπσο θαη ηα πξσηφηππα θάξκαθα» 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο.  Δδψ 

βιέπνπκε φηη κπνξεί λα ππάξρεη ζπλάθεηα ηεο εξψηεζεο  κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαζψο ην p= 0,040 θαη ην ρ2 = 10,018 άιια επεηδή ην  πνζνζηφ 

ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 33,3%) ε εμάξηεζε 

ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε. Οη απφθνηηνη κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο 

ζπκθσλνχλ φηη ηα γελφζεκα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΦ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηνπο απνθνίηνπο   γπκλαζίνπ – ιπθείνπ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο  ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηνπο απφθνηηνπο δεκνηηθνχ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη φζν απμάλεηαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν απμάλεηαη θαη ε γλψζε φηη ηα γελφζεκα θάξκαθα είλαη εγθεθξηκέλα 

απφ ηνλ ΔΟΦ. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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Πίλαθαο  8 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 7 θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

  

εξώηεζε 7 

ύλνιν πκθσλψ Γηαθσλψ  

Γελ 

γλσξίδσ 

Μνξθσηηθό 

Δπίπεδν 

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 22 3 24 49 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 
44 2 36 82 

Απφθνηηνο 

Μεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο 

44 2 15 61 

ύλνιν 110 7 75 192 

Chi-Square Tests   

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided)   

Pearson Chi-Square 10,018
a
 4 ,040   

Likelihood Ratio 10,241 4 ,037   

Linear-by-Linear 

Association 
8,125 1 ,004 

  

N of Valid Cases 192       

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,79.   

 

Πίλαθαο 9: Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 7  κε εξψηεζε γηα γλψζε γελνζήκσλ 

  Γλώζε γελνζήκσλ ύλνιν 

Ναη ρη ρη 
αθξηβψο 

Δξώηεζε 7 

πκθσλψ 82 5 23 110 

Γηαθσλψ 4 2 1 7 

Γελ γλσξίδσ 27 22 26 75 

ύλνιν 113 29 50 192 

Chi-Square Tests   

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided)   

Pearson Chi-
Square 

33,902
a
 4 0 

  

Likelihood Ratio 35,306 4 0   

Linear-by-Linear 
Association 

16,256 1 0 

  

N of Valid Cases 
192       

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1,06. 
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο κε 

ηελ πεξηνρή δηακνλήο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  είλαη 0.698 κε (p>0,5), ηελ   

ειηθία ησλ αζζελψλ θαη ην εηζφδεκα ηνπο  θαζψο ην p= 0,180 θαη p= 0,193 αληίζηνηρα. 

Φαίλεηαη φκσο φηη ε εξψηεζε κπνξεί λα  ζπζρεηίδεηαη κε ην αλ γλσξίδνπλ νη αζζελείο ηη 

είλαη ηα γελφζεκα θαζψο ην p= 0 θαη ην ρ2 = 33,902 κε επηθχιαμε φκσο θαζψο ην 

πνζνζηφ ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 33,3%)  θαη ε 

εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε . Απηνί πνπ γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα 

γελφζεκα ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΦ 

δειαδή φηη είλαη αμηφπηζηα. 

 

Δξώηεζε 8. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ γελόζεκσλ  θαξκάθσλ  ζε ζύγθξηζε κε  

ηα πξσηόηππα  είλαη : 

α. Μηθξόηεξε από ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

β. Ίδηα κε ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

γ. Μεγαιύηεξε από ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

δ. Γελ γλσξίδσ 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε νη αζζελείο θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ κε απηή ησλ πξσηφηππσλ 

θαξκάθσλ. Σν 51,6% ησλ αζζελψλ δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη, ην 31,8% φηη είλαη ίδηα, 

ην 16,7% φηη είλαη κηθξφηεξε θαη θαλέλαο δελ πηζηεχεη φηη είλαη κεγαιχηεξε. Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη κφιηο ην 1/3 ηνπ δείγκαηνο  πηζηεχεη ζηελ ίζε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φηη 

ρξεηάδνληαη νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ. 

 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ γελόζεκσλ  θαξκάθσλ  ζε ζύγθξηζε κε  ηα 

πξσηόηππα  είλαη :

16,7%

31,8%

51,6%

Μηθξφηεξε

Ίδηα

Γελ γλσξίδσ

 

Γηάγξακκα 23 : Απάληεζε ζηελ πξφηαζε «ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γελφζεκσλ 
θαξκάθσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξσηφηππα είλαη:» 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. Δδψ 

βιέπνπκε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαζψο ην p= 0,012 θαη ην ρ2 = 12,949. Βιέπνπκε φηη φζν αλεβαίλεη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ε ζσζηή απάληεζε δίλεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ  θαη κεηψλεηαη 

ν βαζκφο άγλνηαο ζε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε.   

 

Πίλαθαο 10 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 8 θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

 

  

εξώηεζε 8 

ύλνιν Μηθξφηεξε Ίδηα 

Γελ 

γλσξίδσ 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν Απφθνηηνο 

Γεκνηηθνχ 
6 8 35 49 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 
14 27 41 82 

Απφθνηηνο 

Μεηαιπθεηαθήο 

Δθπαίδεπζεο 

12 26 23 61 

ύλνιν 32 61 99 192 

      

Chi-Square Tests   

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided)   

Pearson Chi-Square 12,949
a
 4 ,012   

Likelihood Ratio 13,404 4 ,009   

Linear-by-Linear 

Association 
10,018 1 ,002 

  

N of Valid Cases 192       

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,17. 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο κε 

ηελ πεξηνρή δηακνλήο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  είλαη p=0 ,818. Ζ ειηθία 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαζψο  ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p= 

0,020 θαη ην ρ2 = 14,970. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ε ειηθηαθή 

νκάδα 36-50 γλσξίδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο άιιεο νκάδεο , ζρεδφλ θαηά ην 

ήκηζπ, φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ίδηα θαη έρεη ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ άγλνηαο. Σν 

κεγαιχηεξν βαζκφ άγλνηαο έρνπλ νη ειηθίεο άλσ ησλ 65 θαη αθνινπζνχλ νη λένη 18-35.  

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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Πίλαθαο 11 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 8 θαη ειηθίαο 

  

εξώηεζε 8 

ύλνιν Μηθξφηεξε Ίδηα 

Γελ 

γλσξίδσ 

Ηιηθία 18-35 2 3 7 12 

36-50 10 19 13 42 

51-65 17 22 43 82 

65+ 3 17 36 56 

ύλνιν 32 61 99 192 

      

Chi-Square Tests   

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided)   

Pearson Chi-Square 14,970
a
 6 ,020   

Likelihood Ratio 16,536 6 ,011   

Linear-by-Linear 

Association 
6,541 1 ,011 

  

N of Valid Cases 192       

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00. 

 

Φαίλεηαη φηη ε εξψηεζε ζπζρεηίδεηαη κε ην αλ γλσξίδνπλ νη αζζελείο ηη είλαη ηα 

γελφζεκα θαζψο ην p= 0 θαη ην ρ2 = 29,165. Απηνί πνπ γλσξίδνπλ ηα γελφζεκα ηα 

ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ίδην απνηειεζκαηηθά  κε ηα πξσηφηππα ζε ζρέζε κε 

απηνχο πνπ δελ ηα γλσξίδνπλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη απφ απηνχο 

πνπ δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα κφιηο ην 41% γλσξίδεη φηη είλαη ην 

ίδην απνηειεζκαηηθά θαη ην 38% δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη. 

 

 

 

Πίλαθαο 12: Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 8  κε εξψηεζε γηα γλψζε γελνζήκσλ 

 

  Γλώζε γελνζήκσλ ύλνιν 

Ναη ρη ρη 
αθξηβψο 

Δξώηεζε 8 

Μηθξφηεξε 
απνηειεζκαηηθφηεηα 

24 1 7 32 

Ίδηα 
απνηειεζκαηηθφηεηα 

46 1 14 61 

Γελ γλσξίδσ 43 27 29 99 

ύλνιν 113 29 50 192 
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Chi-Square Tests   

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided)   

Pearson Chi-
Square 

29,165
a
 4 0 

  

Likelihood Ratio 33,475 4 0   

Linear-by-Linear 
Association 

8,913 1 0,003 

  

N of Valid Cases 
192       

a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
4,83. 

 

 

Δξώηεζε 9. Σα γελόζεκα θάξκαθα ζε ζύγθξηζε ηα πξσηόηππα θάξκαθα είλαη: 

α. Ληγόηεξν αζθαιή από ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

β. Σν ίδην αζθαιή κε ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

γ. Πεξηζζόηεξν αζθαιή από ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

δ. Δμαξηάηαη από ην γελόζεκν 

ε. Γελ γλσξίδσ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη αζζελείο θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ ηα γελφζεκα 

θάξκαθα κε ηα πξσηφηππα θάξκαθα σο πξνο ηελ αζθάιεηα. Έηζη ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο  ην 41,1% δελ γλσξίδεη, ην 24,5% δειψλεη φηη εμαξηάηαη απφ ην γελφζεκν 

γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο  δηαρσξίδνπλ θαη θαηεγνξηνπνηνχλ 

ηα γελφζεκα, ην 22,4% ηα ζεσξεί ην ίδην αζθαιή, ην 11,5% ιηγφηεξν αζθαιή θαη ηέινο 

0,5% πεξηζζφηεξν αζθαιή. 

 

Σα γελόζεκα θάξκαθα ζε ζύγθξηζε ηα πξσηόηππα θάξκαθα είλαη:

11,5%

22,4%

0,5%

24,5%

41,1% Ληγφηεξν αζθαιή

Σν ίδην αζθαιή

Πεξηζζφηεξν αζθαιή

Δμαξηάηαη απφ ην γελφζεκν

Γελ γλσξίδσ

 

Γηάγξακκα 24 : Απάληεζε ζηελ πξφηαζε «Σα γελφζεκα θάξκαθα ζε ζχγθξηζε κε ηα 
πξσηφηππα είλαη:» 
 

 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

103 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. Δδψ 

βιέπνπκε φηη δελ  ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαζψο ην p= 0,136. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο κε ηελ πεξηνρή δηακνλήο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  

είλαη p=0 ,739. Ίζσο  ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο  ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο κε ηελ ειηθία 

θαζψο  ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη  p= 0,05 θαη ην ρ2 = 20,675 φκσο ην πνζνζηφ 

ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 45%)  θαη ε εμάξηεζε 

ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε . Παξαηεξείηαη  ινηπφλ φηη  ν βαζκφο 

άγλνηαο, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα , κεηψλεηαη θαζψο κεηψλεηαη ε ειηθία. 

Δπίζεο, φζν πην κηθξή είλαη ε ειηθηαθή νκάδα ηφζν πεξηζζφηεξν δίδεη ηελ απάληεζε  

«εμαξηάηαη απφ ην γελφζεκν». Οη πην λένη έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδέρνληαη 

πεξηζζφηεξν ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ. 

 

Πίλαθαο 13 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 9 θαη ειηθίαο 

  

εξώηεζε 9 

ύλνιν Ληγφηεξν Σν ίδην Πεξηζζφηεξν Δμαξηάηαη Γ.Γ. 

Ηιηθία 18-35 1 0 0 7 4 12 

36-50 6 10 0 15 11 42 

51-65 9 21 0 17 35 82 

65+ 6 12 1 8 29 56 

ύλνιν 22 43 1 47 79 192 

        

Chi-Square Tests     

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided)     

Pearson Chi-

Square 
20,675

a
 12 ,055 

    

Likelihood Ratio 22,197 12 ,035     

Linear-by-Linear 

Association 
,159 1 ,690 

    

N of Valid Cases 192         

a. 9 cells (45,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,06.   

 

Ίζσο ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο  ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο κε ην εηήζην εηζφδεκα  

θαζψο  ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη  p= 0,038 θαη ην ρ2 = 37,598 φκσο ην πνζνζηφ 

ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 65,7%) θαη  ε 

εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε. 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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Πίλαθαο 14 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 9 θαη εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 

  Δηζφδεκα 

έσο 
8000 

8000-
12000 

12001-
18000 

180001-
25000 

25001-
40000 

40000-
60000 

>60000 

Δξψηεζε 
9 

Ληγφηεξν αζθαιή 8 6 3 3 1 1 0 

Σν ίδην αζθαιή 11 6 12 4 3 2 5 

Πεξηζζφηεξν 
αζθαιή 

0 0 1 0 0 0 0 

Αλαιφγσο ην 
γελφζεκν 

14 14 9 4 5 1 0 

Γελ γλσξίδσ 26 29 15 7 0 2 0 

ύλνιν 59 55 40 18 9 6 5 

Chi-Square Tests    

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

   

Pearson Chi-Square 37,598
a
 24 0,038    

Likelihood Ratio 37,757 24 0,037    

Linear-by-Linear 
Association 

6,804 1 0,009 

   

N of Valid Cases 
192        

a. 23 cells (65,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

 

 

Φαίλεηαη φηη ε εξψηεζε κπνξεί λα  ζπζρεηίδεηαη κε ην αλ γλσξίδνπλ νη αζζελείο ηη 

είλαη ηα γελφζεκα θαζψο ην p= 0 θαη ην ρ2 =37,090 φκσο ην πνζνζηφ ησλ θειηψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 26,7%) θαη  ε εμάξηεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε. Απηνί πνπ γλσξίδνπλ ηα γελφζεκα ηα 

ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ίδην αζθαιή  κε ηα πξσηφηππα ζε ζρέζε κε απηνχο 

πνπ δελ ηα γλσξίδνπλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη απφ απηνχο πνπ 

δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα  ην 28,3% γλσξίδεη φηη είλαη ην ίδην 

αζθαιή, ην 30% δειψλεη αλάινγα ην γελφζεκν θαη ην 13.2% ιηγφηεξν αζθαιή 

. 

 

Πίλαθαο 15: Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 9  κε εξψηεζε γηα γλψζε γελνζήκσλ 

  Γλώζε γελνζήκσλ ύλνιν 

Ναη ρη ρη 
αθξηβψο 

Δξψηεζε 
9 

Ληγφηεξν αζθαιή 15 1 6 22 

Σν ίδην αζθαιή 32 0 11 43 

Πεξηζζφηεξν 
αζθαιή 

0 1 0 1 

Αλαιφγσο ην 
γελφζεκν 

34 3 10 47 

Γελ γλσξίδσ 32 24 23 79 

ύλνιν 113 29 50 192 

     

Chi-Square Tests    
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  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

   

Pearson Chi-Square 37,090
a
 8 0    

Likelihood Ratio 40,553 8 0    

Linear-by-Linear 
Association 

4,062 1 0,044 

   

N of Valid Cases 
192        

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 

 

 

Δξώηεζε 10. Σα  γελόζεκα θάξκαθα  ζε ζύγθξηζε κε  ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

είλαη  : 

α. Φζελόηεξα από ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

β. Αθξηβόηεξα από ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

γ. Ιδίνπ θόζηνπο κε ηα πξσηόηππα θάξκαθα 

δ. Γελ γλσξίδσ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηέζεθε κε ζθνπφ λα απνζαθεληζηεί θαηά πφζν νη 

αζζελείο είλαη γλψζηεο ηνπ βαζηθνχ πιενλεθηήκαηνο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ πνπ 

είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηα πξσηφηππα. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ην 67,2% ησλ 

αζζελψλ πηζηεχεη φηη είλαη θζελφηεξα θαη ην 31.1% δελ γλσξίδεη. Υακειά πνζνζηά 

θαηέγξαςαλ ην ίδην κε 1% θαη αθξηβφηεξα κε 0,5%. Απηφ πνπ ζα έπξεπε λα 

πξνβιεκαηίζεη είλαη φηη έλαο ζηνπο ηξείο αζζελείο δελ γλσξίδεη φηη ηα γελφζεκα είλαη 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο απφ ηα πξσηφηππα θαη φηη απηφ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα  λα 

εμνηθνλνκήζεη  ρξήκαηα. 

 

Σα γελόζεκα θάξκαθα ζε ζύγθξηζε ηα πξσηόηππα θάξκαθα είλαη:

67,2%

31,3%

0,5%

1,0%

Φζελφηεξα

Αθξηβφηεξα

Ηδίνπ θφζηνπο

Γελ γλσξίδσ

 

Γηάγξακκα 25 : Απάληεζε ζηελ πξφηαζε «Σα γελφζεκα θάξκαθα ζε ζχγθξηζε κε ηα 
πξσηφηππα είλαη:» 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. Δδψ 

βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη >0,05 κε p= 0,114 , κε ηελ πεξηνρή 

δηακνλήο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  είλαη p=0 ,996  κε ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ 

θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  είλαη p=0 ,841 νχηε κε ην εηήζην εηζφδεκα θαζψο ην 

p= 0,393. 

 

5.4 Σέηαξηε ελόηεηα εξσηήζεσλ   

 

 

ηελ  ηέηαξηε ελφηεηα εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 11-12)   νη αζζελείο θαινχληαη λα 

θαηαηάμνπλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο  ηα ειιεληθά γελφζεκα   ζε ζρέζε κε απηά ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα γελφζεκα ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ   ρσξψλ. 

 

Δξώηεζε 11. Με πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο ζπκθσλείηε ; 

α. Σα ειιεληθά γελόζεκα θάξκαθα είλαη πην αμηόπηζηα από  ηα 

γελόζεκα άιιεο ρώξαο ηεο ΔΔ (επξσπατθήο έλσζεο) 

β. Σα ειιεληθά γελόζεκα θάξκαθα  είλαη ην ίδην αμηόπηζηα κε  απηά 

άιιεο ρώξαο ηεο ΔΔ  

γ. Σα ειιεληθά γελόζεκα θάξκαθα είλαη  ιηγόηεξν αμηόπηζηα από  ηα 

γελόζεκα άιιεο ρώξαο ηεο ΔΔ  

δ. Γελ γλσξίδσ 

 

 

Σα ειιεληθά γελόζεκα ζε ζρέζε κε απηά ηεο ΔΔ είλαη:

14,1%

27,6%

4,7%

53,6%

Πην αμηφπηζηα

Σν ίδην αμηφπηζηα

Ληγφηεξν αμηφπηζηα 

Γελ γλσξίδσ

 

Γηάγξακκα 26  : Απάληεζε ζηελ πξφηαζε «Σα ειιεληθά γελφζεκα θάξκαθα ζε ζρέζε  κε 
απηά ηεο ΔΔ είλαη:» 
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Ζ εξψηεζε απηή έρεη σο ζηφρν λα απνζαθελίζεη αλ ππάξρεη γηα ηνπο αζζελείο 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη απηψλ ηεο ΔΔ θαη 

πνηα ζεσξνχλ πην αμηφπηζηα. Σν 53,6% ησλ αζζελψλ δελ γλσξίδεη ηελ απάληεζε, ην 

27,6% ζεσξεί φηη ε αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ είλαη ίδηα κε  απηψλ ηεο ΔΔ, ην 14,1% 

ζεσξεί ηα ειιεληθά πην αμηφπηζηα θαη ην 4,7% ιηγφηεξα αμηφπηζηα. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. Δδψ 

βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη >0,05 κε p= 0,237 νχηε κε ηελ 

πεξηνρή δηακνλήο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  είλαη p=0 ,614. Ίζσο λα ππάξρεη  

ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο θαζψο ην  επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη <0,05 κε p= 0,005 θαη ην ρ2 =23,488 φκσο ην πνζνζηφ ησλ θειηψλ 

πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 37,5%) θαη ε εμάξηεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε.  

 

 

Πίλαθαο 16 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 11 θαη ειηθίαο 

  

εξψηεζε 11 

ύλνιν 

Πην 

αμηφπηζηα 

Σν ίδην 

αμηφπηζηα 

Ληγφηεξν 

αμηφπηζηα 

Γελ 

γλσξίδσ 

Ηιηθία 18-35 2 0 1 9 12 

36-50 6 17 6 13 42 

51-65 11 22 1 48 82 

65+ 8 14 1 33 56 

ύλνιν 27 53 9 103 192 

       

Chi-Square Tests    

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided)    

Pearson Chi-Square 23,488
a
 9 ,005    

Likelihood Ratio 25,276 9 ,003    

Linear-by-Linear 

Association 
,385 1 ,535 

   

N of Valid Cases 192        

a. 6 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,56.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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Πίλαθαο 17: Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 11  θαη εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 

  Δηζόδεκα ύλνιν 

έσο 
8000 

8000-
12000 

12001-
18000 

180001-
25000 

25001-
40000 

40000-
60000 

>60000 

Δξψηεζε 
11 

Πην 
αμηφπηζηα 

12 6 4 2 2 0 1 27 

Σν ίδην 
αμηφπηζηα 

12 12 13 5 3 4 4 53 

Ληγφηεξν 
αμηφπηζηα 

4 1 1 1 2 0 0 9 

Γελ 
γλσξίδσ 

31 36 22 10 2 2 0 103 

ύλνιν 59 55 40 18 9 6 5 192 

Chi-Square Tests      

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

     

Pearson Chi-
Square 

29,199
a
 18 0,046 

     

Likelihood Ratio 28,474 18 0,055      

Linear-by-Linear 
Association 

3,136 1 0,077 

     
N of Valid 
Cases 

192     
     

a. 18 cells (64,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 

 

Ζ ειηθηαθή νκάδα 36-50 έρεη κε δηαθνξά ην κηθξφηεξν βαζκφ άγλνηαο. Φαίλεηαη ( 

κε εμαίξεζε ηελ ειηθηαθή νκάδα 18-35 πνπ φκσο έρεη ιίγα πεξηζηαηηθά) φηη φζν 

κεηψλεηαη ε ειηθία απμάλεηαη ε ηάζε λα κελ δηαθνξνπνηνχλ ηα ειιεληθά  γελφζεκα απφ 

απηά ηεο ΔΔ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία. Σέινο, νη αζζελείο θάησ ησλ 50 εηψλ  ηείλνπλ λα 

πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ    απφ ηνπο αζζελείο άλσ ησλ 50 εηψλ φηη ηα ειιεληθά 

γελφζεκα είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηα απφ απηά ηεο ΔΔ ζα πξέπεη φκσο λα δηεπθξηληζηεί  

φηη ε απάληεζε απηή εκθαλίδεηαη κε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ  ( 4,7%) ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο. Σέινο θαίλεηαη πσο ε εξψηεζε κπνξεί λα  ζπζρεηίδεηαη κε ην εηζφδεκα 

θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη <0,05 κε p= 0,046 θαη ην ρ2 =29,199 φκσο ην 

πνζνζηφ ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 64,3%)  θαη ε 

εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε 

 

Δξώηεζε 12. Με πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο ζπκθσλείηε; 

α. Σα γελόζεκα θάξκαθα ηεο ΔΔ είλαη πην αμηόπηζηα από απηά ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ ( π.ρ. Ιλδία ,Κίλα θηι.)  

β. Σα γελόζεκα θάξκαθα ηεο ΔΔ είλαη ην ίδην αμηόπηζηα κε απηά 

ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ 

γ. Σα γελόζεκα θάξκαθα ηεο ΔΔ είλαη ιηγόηεξν αμηόπηζηα από 

απηά ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ 

δ. Γελ γλσξίδσ 
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Ζ εξψηεζε απηή έρεη σο ζηφρν λα απνζαθελίζεη αλ ππάξρεη γηα ηνπο αζζελείο 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ  ηεο ΔΔ θαη απηψλ ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη πνηα ζεσξνχλ πην αμηφπηζηα. πσο πξνθχπηεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ην 58,3% ησλ αζζελψλ δελ ην γλσξίδεη. Αθνινπζεί ε απάληεζε φηη ηα 

επξσπατθά γελφζεκα είλαη πην αμηφπηζηα απφ απηά ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κε 

πνζνζηφ 30,7%. Σν 9,4% ησλ αζζελψλ δελ δηαθνξνπνηεί ηα γελφζεκα σο πξνο ηελ 

αμηνπηζηία θαη απαληά φηη είλαη ην ίδην αμηφπηζηα. Σέινο, ην 1,6% ζεσξεί ηα επξσπατθά 

γελφζεκα θάξκαθα φηη είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηα. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. 

 

Σα γελόζεκα ηεο ΔΔ ζε ζρέζε κε απηά ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ 

είλαη:

30,7%

9,4%
1,6%

58,3%

Πην αμηφπηζηα

Σν ίδην αμηφπηζηα

Ληγφηεξν αμηφπηζηα 

Γελ γλσξίδσ

 

Γηάγξακκα 27 : Απάληεζε ζηελ πξφηαζε «Σα γελφζεκα θάξκαθα ηεο ΔΔ ζε ζρέζε  κε 
απηά ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ είλαη:» 

 

Δδψ βιέπνπκε φηη  κπνξεί λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη <0,5 κε p= 0,031 

θαη ην ρ2 =13,923 φκσο ην πνζνζηφ ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 

είλαη >20% ( 33,3%)  θαη ε εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε. 

Βιέπνπκε φηη ν βαζκφο άγλνηαο κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν. 

Δπίζεο , φζν απμάλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αζζελψλ απμάλεηαη θαη  ε ηάζε λα 

ζεσξνχληαη ηα επξσπατθά γελφζεκα θάξκαθα πην αμηφπηζηα απφ απηά ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο κε ηελ πεξηνρή δηακνλήο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  

είλαη p=0 ,729.  Γελ ππάξρεη   ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο 

θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη <0,05 κε p= 0,170. Σέινο, ίζσο λα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηνπ εηζνδήκαηνο θαζψο ην  επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη <0,5 κε p= 0,02 θαη ην ρ2 =40,842 φκσο ην πνζνζηφ ησλ θειηψλ 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 60,7%)  θαη ε εμάξηεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε. 

 

Πίλαθαο 17 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 12 θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

  

εξψηεζε 12 

ύλνιν 
Πην 

αμηφπηζηα 
Σν ίδην 

αμηφπηζηα 
Ληγφηεξν 
αμηφπηζηα 

Γελ 
γλσξίδσ 

Μνξθσηηθό 
Δπίπεδν 

Απφθνηηνο 
Γεκνηηθνχ 10 5 0 34 49 

Απφθνηηνο 
Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 21 11 2 48 82 

Απφθνηηνο 
Μεηαιπθεηαθήο 
Δθπαίδεπζεο 

28 2 1 30 61 

ύλνιν 59 18 3 112 192 

Chi-Square Tests    

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided)    

Pearson 
Chi-Square 13,923

a
 6 ,031 

   
Likelihood 
Ratio 

14,931 6 ,021 
   

Linear-by-
Linear 
Association 

6,070 1 ,014 
   

N of Valid 
Cases 192     

   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 

 

Πίλαθαο 18 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 12 θαη ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο 

  Δηζόδεκα ύλνιν 

έσο 
8000 

8000-
12000 

12001-
18000 

180001-
25000 

25001-
40000 

40000-
60000 

>60000 

Δξψηεζε 
12 

Πην αμηφπηζηα 12 10 12 8 8 4 5 59 

Σν ίδην 
αμηφπηζηα 

7 6 4 0 0 1 0 18 

Ληγφηεξν 
αμηφπηζηα 

1 1 1 0 0 0 0 3 

Γελ γλσξίδσ 39 38 23 10 1 1 0 112 

ύλνιν 59 55 40 18 9 6 5 192 

Chi-Square Tests     

  Value df Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

    

Pearson Chi-
Square 

40,842
a
 18 0,002 

    

Likelihood Ratio 43,262 18 0,001     

Linear-by-Linear 
Association 

24,228 1 0 

    

N of Valid Cases 
192         

17 cells (60,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08 
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5.5 Πέκπηε ελόηεηα εξσηήζεσλ   

 

 

ηελ  πέκπηε ελφηεηα εξσηήζεσλ (εξσηήζεηο 13 -14)   νη αζζελείο θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ γηα ην εάλ ηνπο πξνηάζεθε πνηέ απφ ηνλ ηαηξφ ηνπο λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ην θάξκαθν πνπ ιάκβαλαλ κε γελφζεκν θαη ηη ηειηθά έπξαμαλ. 

 

Δξώηεζε 13. αο έρεη πξνηείλεη πνηέ ν γηαηξόο ζαο λα αιιάμεηε  ην πξσηόηππν 

θάξκαθν ζε γελόζεκν; 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε ζθνπφο είλαη  λα θαηαγξαθνχλ νη αζζελείο  πνπ είραλ ηελ 

εκπεηξία λα ηνπο πξνηαζεί απφ  ηνλ ηαηξφ ηνπο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξσηφηππνπ 

θαξκάθνπ απφ θάπνην γελφζεκν.  χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 43,2% ησλ 

αζζελψλ απαληά  αξλεηηθά, ην 28,6% δελ ζπκάηαη θαη ην 28,1%  απαληά  ζεηηθά. 

 

 αο έρεη πξνηείλεη πνηέ ν γηαηξόο ζαο λα αιιάμεηε  ην πξσηόηππν 

θάξκαθν ζε γελόζεκν;

28,1%

43,2%

28,6%

Ναη

ρη

Γελ ζπκάκαη

 

Γηάγξακκα 28  : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε «αο έρεη πξνηείλεη πνηέ ν γηαηξφο ζαο λα 
αιιάμεηε  ην πξσηφηππν θάξκαθν ζε γελφζεκν;» 

 

Δξώηεζε 14 Αλ λαη  ην αιιάμαηε; 

 

Ζ εξψηεζε απηή είλαη ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο θαη αθνξά κφλν ην 28,1%  ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο 54 απφ ηνπο 192 αζζελείο πνπ 

απάληεζαλ ζεηηθά ζην εάλ ηνπο πξνηάζεθε πνηέ  απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπο λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ην πξσηφηππν θάξκαθν κε γελφζεκν. Σν 63,6% ησλ αζζελψλ 

δειαδή ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα, απάληεζαλ φηη πξνέβεζαλ ζηελ αιιαγή. Σν 30,9% 

απάληεζε αξλεηηθά θαη ην 5,5% ησλ αζζελψλ απάληεζε φηη δελ ζπκάηαη. 
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Σν αιιάμαηε;

63,6%

30,9%

5,5%

Ναη

ρη

Γελ ζπκάκαη

 

Γηάγξακκα 29 : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε « ην αιιάμαηε;»  

6.6 Έθηε ελόηεηα εξσηήζεσλ   

 

 

Ζ   έθηε ελφηεηα (εξσηήζεηο 15-17)   απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ ζθνπφ 

έρνπλ λα καο δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ αζζελψλ  λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηελ αγσγή ηνπο κε γελφζεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο ην πξνηείλεη ν ζεξάπσλ ηαηξφο 

ή ν θαξκαθνπνηφο. Δπίζεο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ ζα δέρνληαλ ηελ αληηθαηάζηαζε.  

 

Δξώηεζε 15. Αλ ιακβάλαηε έλα θάξκαθν γηα ην νπνίν ππήξρε αληίζηνηρν 

γελόζεκν ζα δερόζαζηαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ;  

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη θαη ε πην θξίζηκε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο 

κπνξεί λα δείμεη  θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνη νη αζζελείο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

γελφζεκν θάξκαθν αληηθαζηζηψληαο ην πξσηφηππν πνπ κπνξεί λα ιακβάλνπλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην 41,9% ησλ αζζελψλ απαληά «κφλν κε ζχζηαζε ηνπ 

ζεξάπνληνο ηαηξνχ» πνπ ζεκαίλεη φηη ζα ην άιιαδαλ αλ ηνπο ην πξφηεηλε ν ηαηξφο ηνπο. 

Σν 21,5% απαληά αξλεηηθά θαη ην 20,4% ζεηηθά. Σν 14,7% απαληά «δελ είκαη 

ζίγνπξνο» θαη ην 1,6% απαληά αλάινγα κε ην πνζφ πνπ ζα εμνηθνλνκνχζα. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη αλ εμαηξέζνπκε ηνπο αξλεηηθνχο αζζελείο ηφηε ην 78,5% 

ησλ αζζελψλ είλαη ελ δπλάκεη δηαζέζηκνη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αγσγή ηνπο κε 

γελφζεκα θάξκαθα, αλ εμαηξέζνπκε απηνχο πνπ δελ είλαη ζίγνπξνη  ηφηε πξνθχπηεη φηη 

ην 63% ησλ αζζελψλ εκθαλίδεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα δερφηαλ ηελ αληηθαηάζηαζε. 
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Αλ ιακβάλαηε έλα θάξκαθν γηα ην νπνίν ππήξρε αληίζηνηρν γελόζεκν 

ζα δερόζαζηαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ;

20,4%

21,5%

41,9%

1,6%
14,7%

Ναη

ρη

Μφλν κε ζχζηαζε ηνπ ζεξάπνληνο

ηαηξνχ

Αλάινγα κε ην πνζφ πνπ ζα

εμνηθνλνκνχζα

Γελ είκαη ζίγνπξνο

 

Γηάγξακκα 30 : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Αλ ιακβάλαηε έλα θάξκαθν γηα ην νπνίν 
ππήξρε αληίζηνηρν γελφζεκν ζα δερφζαζηαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ;»  
 

Πίλαθαο  19 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 15 θαη ειηθίαο 

  

εξψηεζε 15 

ύλνιν Ναη ρη  

Μφλν κε 

ζχζηαζε 

ηαηξνχ 

 Αλάινγα 

ην πνζφ 

εμνηθ/ζεο 

Γελ είκαη 

ζίγνπξνο 

Ηιηθία 18-35 0 3 8 1 0 12 

36-50 14 12 8 1 7 42 

51-65 16 14 41 1 9 81 

65+ 9 12 23 0 12 56 

ύλνιν 39 41 80 3 28 191 

        

Chi-Square Tests     

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided)     

Pearson Chi-

Square 
25,535

a
 12 ,012 

    

Likelihood Ratio 29,082 12 ,004     

Linear-by-Linear 

Association 
1,757 1 ,185 

    

N of Valid Cases 191         

a. 7 cells (35,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19.  

        

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. Δδψ 

βιέπνπκε φηη δελ  ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη >0,05 κε p= 0,654. Δπίζεο, νχηε  ε 

πεξηνρή δηακνλήο  ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εξψηεζε  θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

είλαη >0,05 κε p= 0,802 νχηε ην εηήζην εηζφδεκα θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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είλαη >0,05 κε p= 0,532. Ζ ειηθία φκσο κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη   κε ηελ εξψηεζε θαζψο 

ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη <0,05 κε p= 0,012 θαη ρ2 =25,535 φκσο ην πνζνζηφ 

ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 35%)  θαη ε εμάξηεζε 

ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε. Με εμαίξεζε ηελ ειηθηαθή νκάδα18-35, 

παξαηεξνχκε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ζεηηθψλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αγσγή ηνπο κε  

γελφζεκα φζν κεηψλεηαη ε ειηθία. Ζ εμαίξεζε πνπ είλαη ε ειηθηαθή νκάδα 18-35 ζηελ 

πιεηνςεθία ηεο 66,6% απαληά «κφλν κε ζχζηαζε ηνπ ηαηξνχ» δειαδή είλαη ζεηηθή 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπζηήλεη ν ηαηξφο δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

άπνςε ηνπ. Φαίλεηαη φηη ε εξψηεζε  κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ην αλ γλσξίδνπλ νη 

αζζελείο ηη είλαη ηα γελφζεκα θαζψο ην p= 0,26 θαη ην ρ2 =17,368 φκσο ην πνζνζηφ 

ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 26,7%)  θαη ε 

εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

γεγνλφο φηη απφ απηνχο πνπ γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα ην 26% ζα δερφηαλ ηελ 

αιιαγή, ην 40% ζα δερφηαλ κε ζχζηαζε ηνπ ηαηξνχ ην 18,7% δελ ζα δερφηαλ θαη ην 

15% δελ είλαη ζίγνπξν. 

 

Πίλαθαο  20 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 15 κε εξψηεζε γηα γλψζε γελνζήκσλ 

  Γλώζε γελνζήκσλ ύλνιν 

Ναη ρη ρη 
αθξηβψο 

Δξώηεζε 
15 

Ναη 29 2 8 39 

ρη 21 11 9 41 

Με ζχζηαζε 
ηαηξνχ 

44 8 28 80 

Αλαιφγσο πνζνχ 
εμνηθνλφκεζεο 

1 1 1 3 

Γελ είκαη ζίγνπξνο 17 7 4 28 

ύλνιν 112 29 50 191 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 

17,368
a
 8 0,026 

Likelihood Ratio 17,395 8 0,026 

Linear-by-Linear Association 0,332 1 0,565 

N of Valid Cases 191     

 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is46. 
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Δξώηεζε 16. Αλ ν ηαηξόο ζαο, ζαο πξόηεηλε  ηελ  αληηθαηάζηαζε ηνπ θαξκάθνπ 

πνπ ιακβάλεηε κε έλα γελόζεκν γηα πνην ιόγν δελ ζα δερόζαζηαλ; 

 

Ζ εξψηεζε απηή έρεη δηηηφ  ζηφρν. Καηαξράο λα καο δψζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο νη αζζελείο  δελ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα γελφζεκα  αθφκα θαη κε ηελ 

παξφηξπλζε ηνπ ηαηξνχ ηνπο θαη θαηά δεχηεξν, λα δνχκε ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ 

πνπ θαηφπηλ παξφηξπλζεο ηνπ ηαηξνχ ζα δέρνληαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αγσγήο ηνπ 

κε γελφζεκν θάξκαθν. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο 

βξίζθεηαη ζε απηή ηελ εξψηεζε θαη είλαη φηη νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 52,6% ζα 

δέρνληαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ ιακβάλνπλ κε γελφζεκν εθφζνλ ηνπο 

ην πξφηεηλε ν ηαηξφο. Βιέπνπκε ινηπφλ ηη ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν 

ηαηξφο ζηελ θαηαλάισζε ησλ γελνζήκσλ  εθφζνλ ηα πξνηείλεη ζηνλ αζζελή. Οη 

αζζελείο ζε πνζνζηφ 29,2% απαληνχλ « δελ εκπηζηεχνκαη ηα γελφζεκα θάξκαθα» θαη 

ζε πνζνζηφ 9,9 % «ζεσξψ φηη  ν ηαηξφο ην θάλεη γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο γηα ηνλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα» δειαδή ζεσξνχλ φηη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή νδεγεί ηνλ ηαηξφ λα ην 

πξνηείλεη θαη  φρη ε ζσζηή ηαηξηθή πξαθηηθή.  

 

Αλ ν ηαηξόο ζαο, ζαο πξόηεηλε  ηελ  αληηθαηάζηαζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ 

ιακβάλεηε κε έλα γελόζεκν γηα πνην ιόγν δελ ζα δερόζαζηαλ;

29,2%

9,9%

8,3%

52,6%

 Γελ  εκπηζηεχνκαη ηα

γελφζεκα θάξκαθα

Θεσξψ φηη ν ηαηξφο ην θάλεη

γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο γηα

ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα 
Γηα άιιν ιφγν

Γηα θαλέλαλ ( Θα δερφκνπλ

ηελ αληηθαηάζηαζε)

 

Γηάγξακκα 31 : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Αλ ν ηαηξφο ζαο, ζαο πξφηεηλε  ηελ  
αληηθαηάζηαζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ ιακβάλεηε κε έλα γελφζεκν γηα πνην ιφγν δελ ζα 
δερφζαζηαλ;»  

 

Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα παξαηίζεληαη  νη απαληήζεηο ζηελ επηινγή «γηα άιιν 

ιφγν». Ζ πην ζπρλή είλαη «ιφγσ ζπλήζεηαο» θαη αθνινπζνχλ κε κηα απάληεζε 

«εμαξηάηαη απφ ην γελφζεκν», « κε αμηφπηζηε εηαηξεία», « ν ηαηξφο δελ επηκέλεη», « 

νηθνλνκηθνί ιφγνη», « δελ είλαη ειιεληθφ», «ν ηαηξφο ην πξνηείλεη γηα ηελ πξνκήζεηα» 

ελψ έμη αζζελείο δελ γξάθνπλ ηνλ ιφγν. 
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Πίλαθαο 21 : Πίλαθαο απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο 16 ζηελ επηινγή «γηα άιιν ιφγν» 

Απάληεζε 16 γ πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Δμαξηάηαη απφ ην γελφζεκν 1 ,5 

Με αμηφπηζηε εηαηξεία 1 ,5 

Ο ηαηξφο δελ επηκέλεη 1 ,5 

Οηθνλνκηθνί ιφγνη 1 ,5 

Γελ είλαη ειιεληθφ 1 ,5 

Ο ηαηξφο ην πξνηείλεη γηα ηελ πξνκήζεηα 1 ,5 

Λφγσ ζπλήζεηαο 4 2,1 

Γε δειψλεη ηνλ ιφγν 6 3,1 

ύλνιν 10 8,3 

 

 

Πίλαθαο 22 : Πίλαθαο ζπλάθεηαο εξψηεζεο 16 θαη ειηθίαο 

  

εξψηεζε 16 

ύλνιν 

Γελ 

εκπηζηεχνκαη  

ηα γελφζεκα 

Γηα κείσζε 

θφζηνπο 

αζθ .θνξέα 

Γηα άιιν 

ιφγν 

Γηα 

θαλέλα 

Ηιηθία 18-35 1 5 1 5 12 

36-50 17 3 5 17 42 

51-65 23 8 5 46 82 

65+ 15 3 5 33 56 

ύλνιν 56 19 16 101 192 

       

Chi-Square Tests    

  Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided)    

Pearson Chi-Square 20,723
a
 9 ,014    

Likelihood Ratio 16,093 9 ,065    

Linear-by-Linear 

Association 
1,948 1 ,163 

   

N of Valid Cases 192        

a. 6 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00.  

       

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. Δδψ 

βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη >0,05 κε p= 0,101. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα  κελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο κε ηελ πεξηνρή 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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δηακνλήο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη >0,05 κε p= 0,275 νχηε κε ην εηήζην 

εηζφδεκα θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη >0,05 κε p= 0,085  .Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο κε ηελ ειηθία 

θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη <0,05 κε p= 0,014 θαη ην ρ2 =20723 φκσο ην 

πνζνζηφ ησλ θειηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλφηεηα θάησ ηνπ 5 είλαη >20% ( 37,5%)  θαη ε 

εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα κελ είλαη έγθπξε. Παξαηεξνχκε φηη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία  νη αζζελείο δείρλνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ ηαηξφ κε ηελ  

απάληεζε φηη ζα δέρνληαλ ηελ αιιαγή θαη φηη γηα θαλέλα ιφγν δελ ζα αξληφληαλ ηελ 

πξφηαζε ηνπ ηαηξνχ γηα αληηθαηάζηαζε ηεο αγσγήο ηνπο  κε γελφζεκν  λα απμάλεηαη. 

Με εμαίξεζε ηελ ειηθηαθή νκάδα 18-35 φπνπ ζε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ  εκθαλίδεηαη ν 

ιφγνο  φηη δελ εκπηζηεχνληαη ηα γελφζεκα, γηα ηνπο αζζελείο απφ 36 θαη πάλσ φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία κεηψλεηαη ε απάληεζε « γηαηί δελ εκπηζηεχνκαη ηα γελφζεκα». 

 

Δξώηεζε 17. Αλ ν ηαηξόο ζαο, ζαο ζπληαγνγξαθνύζε έλα πξσηόηππν θάξκαθν 

θαη ν θαξκαθνπνηόο ζαο ,ζαο πξόηεηλε έλα αληίζηνηρν  θζελόηεξν γελόζεκν 

θάξκαθν ζα δερόζαζηαλ ηελ αιιαγή; 

 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθεί ε επηξξνή θαη ε 

ζπλδξνκή  πνπ κπνξεί λα έρεη ν θαξκαθνπνηφο ζηελ αληηθαηάζηαζε ελφο πξσηφηππνπ 

θαξκάθνπ απφ έλα γελφζεκν. πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ππάξρεη έλα 

πνζνζηφ 55,2% πνπ θαηαξρήλ είλαη αξλεηηθφ ζην λα δερζεί ηελ πξφηαζε ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ. Αθνινπζεί ην 37,5%  πνπ ζέιεη ηελ έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ γηα 

λα πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηέινο ην 7,3% πνπ ζα δερφηαλ λα αιιάμεη ηελ 

αγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνηξνπή ηνπ θαξκαθνπνηνχ.  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ «Chi-Square test» ή αιιηψο ηε 

δνθηκαζία x2 ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS ,έρεη δηαζηαπξσζεί κε  επηκέξνπο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο γηα λα δηεξεπλεζεί  ηπρφλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο. Δδψ 

βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο  κε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαζψο ην  επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη >0,05 κε p= 0,379. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εξψηεζεο κε ηελ πεξηνρή 

δηακνλήο θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  είλαη p=0 ,624. Δπίζεο, δελ θαίλεηαη λα 

εμαξηάηαη ε εξψηεζε απφ ηελ ειηθία θαζψο ην p >0,05 κε p= 0,646 νχηε απφ ην εηήζην 

εηζφδεκα θαζψο ην p= 0,195. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
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Αλ ν ηαηξόο ζαο, ζαο ζπληαγνγξαθνύζε έλα πξσηόηππν θάξκαθν θαη ν 

θαξκαθνπνηόο ζαο ,ζαο πξόηεηλε έλα αληίζηνηρν  θζελόηεξν γελόζεκν 

θάξκαθν ζα δερόζαζηαλ ηελ αιιαγή;

7,3%

55,2%

37,5%

Ναη

ρη

Μφλν κε έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο

ηαηξνχ

 

Γηάγξακκα 32  : Απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Αλ ν ηαηξφο ζαο, ζαο ζπληαγνγξαθνχζε έλα 
πξσηφηππν θάξκαθν θαη ν θαξκαθνπνηφο ζαο ,ζαο πξφηεηλε έλα αληίζηνηρν  θζελφηεξν 
γελφζεκν θάξκαθν ζα δερφζαζηαλ ηελ αιιαγή;»  
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Κεθάιαην 6 

 

 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

 

6.1 πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
αζζελώλ 

 

 
ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κηα πξνζπάζεηα ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθνί ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέπηνληαη έλα δεκφζην ή ηδησηηθφ  

παζνινγηθφ ηαηξείν. Ο ιφγνο είλαη φηη απηνί νη αζζελείο είλαη  ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ  θαξκάθσλ  ηα νπνία ελ κέξεη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ 

δεκφζην πξνυπνινγηζκφ. ηελ έξεπλα απηή ζηφρνο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ε άπνςε 

απηψλ ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα θαη φρη ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο ή αλζξψπσλ πνπ 

επηζθέπηνληαη θαξκαθεία δηφηη νη κελ ηνπ ηπραίνπ δείγκαηνο κπνξεί λα κελ 

θαηαλαιψλνπλ ζπρλά θάξκαθα, ηδηαίηεξα αλ αλήθνπλ ζην λεαληθφ θνηλφ, νη δε πειάηεο 

θαξκαθείσλ ζε έλα κφλν πνζνζηφ πξνκεζεχνληαη ζπληαγνγξαθνχκελα ζθεπάζκαηα  

ελψ  νη ππφινηπνη κπνξεί λα πξνκεζεχνληαη θάξκαθα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνπο αζζελείο ή λα 

πξνκεζεχνληαη παξαθαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα  θαη άιια πξντφληα κε θαξκαθεπηηθά  

πνπ ηπρφλ λα εκπνξεχεηαη έλα θαξκαθείν. 

 

6.1.1 πκπεξάζκαηα γηα θύιν θαη ειηθία αζζελώλ 

 

 

Σν δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέθζεθαλ παζνινγηθά ηαηξεία θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρεη σο εμήο. Σα δχν θχια εθπξνζσπνχληαη  ζην ίδην 

πνζνζηφ. Οη αζζελείο άλσ ησλ 50 εηψλ απνηεινχλ ην 70% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο, κε 

24% αζζελείο 66- 80 εηψλ θαη 5% άλσ ησλ 81 εηψλ. Απφ ην ππφινηπν 30% ην 20% 

είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 35 εηψλ. ε αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνχζε πειάηεο 

θαξκαθείσλ ( θαιηζά 2013) ην 24% ησλ αζζελψλ ήηαλ άλσ ησλ 50 εηψλ θαη απφ ην 

ππφινηπν 76% ην 42% αθνξνχζε αλζξψπνπο θάησ ησλ 35 εηψλ. Οη δχν έξεπλεο ηνπ 
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2012 πεξηειάκβαλαλ  ηπραίν δείγκα ειηθίαο 35-70 εηψλ ( Focus-Bari  2012) θαη 15-65 

εηψλ ( TNS Icap 2012). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αζζελείο άλσ ησλ 50 εηψλ 

εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξφληεο παζήζεηο θαη θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξα 

θάξκαθα. 

 

6.1.2 πκπεξάζκαηα γηα επίπεδν κόξθσζεο αζζελώλ 

 

 ζνλ αθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο ε πςειή κέζε ειηθία ηνπ δείγκαηνο έρεη σο 

απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη πςειά  πνζνζηά πξσηνβάζκηαο θαη βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο, 25% απνιπηήξην δεκνηηθνχ ,11% γπκλαζίνπ, 29% ιπθείνπ. Αθνινπζνχλ 

πηπρίν κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  12% , πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο 14%,  

κεηαπηπρηαθφ-δηδαθηνξηθφ ην 5,7%. ε έξεπλα κε κηθξφηεξεο ειηθίαο αζζελείο ( 

θαιηζά 2013)  ην κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη ηδηαίηεξα πςειφ κε απνθνίηνπο αλψηαηεο 

ζρνιήο ζην 50%, ιπθείνπ ζηα ίδηα πεξίπνπ  επίπεδα κε  24%  θαη δεκνηηθνχ ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα ζην 2,7% ηνπ δείγκαηνο. 

 

6.1.2 πκπεξάζκαηα γηα απαζρόιεζε  θαη εηζόδεκα αζζελώλ  

 

 

ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε πιεηνςεθία 33% είλαη 

ζπληαμηνχρνη. Αθνινπζνχλ νηθηαθά 18%,16% κηζζσηνί ηδησηηθνχ ηνκέα θαη 9% 

δεκνζίνπ, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 13% , άλεξγνη 8% θαη αγξφηεο 3%.  

 

ζνλ αθνξά ην εηζφδεκα, ην δείγκα ζε πνζνζηφ 30,7% δειψλεη εηήζην εηζφδεκα 

θάησ απφ 8000 επξψ.  Δπνκέλσο κεγάιν πνζνζηφ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο. 

Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 28,6%   ε εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία 8001-12000. Σν 20.8% ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη εηήζην εηζφδεκα 12.001-18.000 επξψ θαη αθνινπζεί ε θαηεγνξία 

18.001-25.000 επξψ κε πνζνζηφ 9,4%. ηε θαηεγνξία 25.001-40.000 εκπίπηεη ην 4,7% 

ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ θαηεγνξία 40.001-60.000 ην 3,1% θαη ηέινο εηζνδήκαηα άλσ ησλ 

60.000 επξψ δειψλεη ην 2,6% ηνπ πιεζπζκνχ. ε ζρέζε κε έξεπλα ( θαιηζά 2013)  

φπνπ ην εηζφδεκα 0-8000 επξψ 23% θαη 8000-12000 18%, 12.001-18.000 επξψ23% , 

18.000- 30.000 επξψ 20% βιέπνπκε φηη ην δείγκα εηζνδεκαηηθά ζρεδφλ ηξία ρξφληα 

αξγφηεξα βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηε δηάζεζε 

εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 6,3% ηνπ δείγκαηνο είλαη 

αλαζθάιηζην θαη θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά απφ ηελ πξφλνηα. 
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6.2 Η γλώζε ησλ αζζελώλ γηα ηα γελόζεκα 

 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη αζζελείο   εκθαλίδνληαη  θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη 

ζρεηηθά κε ηα γελφζεκα ζε ζρέζε κε ηηο έξεπλεο ηνπ 2012 νπφηε θαη 

πξσηνεθαξκφζηεθε ν λφκνο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο γελνζήκσλ. πγθεθξηκέλα  

ζηελ εξψηεζε αλ γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα  απάληεζαλ ζεηηθά  ζε πνζνζηφ  59% 

ελψ δελ γλψξηδαλ αθξηβψο ην  26%. Αληίζηνηρα ζηε κειέηε  Focus-Bari  2012 ηα 

πνζνζηά ήηαλ 29% θαη 42%, ζηελ έξεπλα   TNS Icap 2012 ηα πνζνζηά ήηαλ 39% θαη 

30% θαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο Λ. θαιηζά 2013 49% θαη 43%. Ζ δπλαηφηεηα 

πνπ  δφζεθε  ζηνπο αζζελείο ζε φιεο ηηο έξεπλεο λα απαληήζνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ 

αθξηβψο θάλεη  ην απνηέιεζκα ηεο απάληεζεο «λαη γλσξίδσ» πην αμηφπηζην.  

 

ζνλ αθνξά ηηο πεγέο ελεκέξσζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηα ΜΜΔ ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαλ σο ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θαη εθεκεξίδα είλαη ε πην ηζρπξή πεγή 

ελεκέξσζεο κε πνζνζηφ 43,2%. Αθνινπζεί ε ελεκέξσζε απφ ηνλ ηαηξφ κε πνζνζηφ 

30,7% θαη απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ κε 21,9%. Ζ ελεκέξσζε απφ θίινπο – ζπγγελείο 

γίλεηαη ζε πνζνζηφ  10,4% θαη απφ ην δηαδίθηπν  9,9%. Σέινο , 2,6% γλσξίδεη ηα 

γελφζεκα ιφγσ επαγγέικαηνο, 2,1% απφ δηαθεκηζηηθφ έληππν θαη 1,6% απφ ηνλ ΔΟΦ. 

ε αληίζηνηρε εξψηεζε ζηελ έξεπλα θαιηζά 2013 ηα πνζνζηά ήηαλ ΜΜΔ 47%, 

δηαδίθηπν 17%, θίινη-ζπγγελείο10%, θαξκαθνπνηφο 8,8%,ηαηξφο 6,1%, ΔΟΦ 1,8%.  Ζ 

ελεκέξσζε απφ ηνλ ηαηξφ θαη ηνλ θαξκαθνπνηφ είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα απφ απηή ηνπ 2013  ίζσο  ιφγσ ηεο πην ελεξγήο ζπληαγνγξάθεζεο 

γελφζεκσλ απφ ηνπο ηαηξνχο. Σν ρακειφ πνζνζηφ ελεκέξσζεο απφ ΔΟΦ θαη 

δηαθεκηζηηθφ έληππν δείρλεη φηη ππάξρεη πεξηζψξην γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε 

κέζσ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ηνπ ΔΟΦ ή άιισλ εκπιεθνκέλσλ κε ηα γελφζεκα 

φπσο εηαηξείεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο γελνζήκσλ ή νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ γελνζήκσλ. 

 

ε εξψηεζε πνπ ηέζεθε γηα  λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη αζζελείο ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ήηαλ δέθηεο  ελεκεξσηηθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ λα 

ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε γελνζήκσλ  ζεηηθά απάληεζε ην 30,2% ησλ αζζελψλ, αξλεηηθά 

ην 43,8% θαη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκεζεί ην 26%. „πσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε, νη αζζελείο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα  

αζξνηζηηθά απφ ΜΜΔ θαη δηαδίθηπν ζε πνζνζηφ 53% ελψ απφ  ΔΟΦ θαη δηαθεκηζηηθφ 

έληππν ζρεδφλ 4%. Δπνκέλσο ην  γεγνλφο φηη ην  30% ησλ αζζελψλ έιαβε 

πιεξνθφξεζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν δείρλεη πσο ππάξρεη αλαθνξά ζηα κέζα γηα ηα 
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γελφζεκα θάξκαθα  αιιά ε έληππε δηαθεκηζηηθή θακπάληα βξίζθεηαη ζε ρακειά 

επίπεδα. Χζηφζν  ην γεγνλφο φηη νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 74% δελ έρνπλ δερηεί ή δελ 

ζπκνχληαη λα έρνπλ δερηεί θάπνηα είδεζε ή δηαθήκηζε πνπ λα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε 

γελνζήκσλ θαηαδεηθλχεη ηε ρακειή απήρεζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε φπνηα πξνζπάζεηα 

ελεκέξσζεο.  

 

6.3 Η εκπεηξία ησλ αζζελώλ κε γελόζεκα 

 

 

Απφ ηνπο αζζελείο πνπ  πξνζήιζαλ ζηα παζνινγηθά ηαηξεία θαη ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα ην 65% ιάκβαλε ήδε αγσγή πνπ ζεκαίλεη φηη κέξνο ησλ αζζελψλ απηψλ 

ήηαλ ρξφληνη αζζελείο θαη πξνζέξρνληαλ γηα επαλαιακβαλφκελε ζπληαγνγξάθεζε   

θαη ην ππφινηπν 35% ήηαλ δπλεηηθνί θαηαλαισηέο θαξκάθσλ. Απφ ηνπο αζζελείο πνπ 

ιάκβαλαλ αγσγή ην 29,3%  βξηζθφηαλ ζε αγσγή κφλν κε πξσηφηππα θάξκαθα  Σν 

39% ησλ αζζελψλ  ιακβάλεη  αγσγή κε γελφζεκν θάξκαθν θαζψο ην 5,7%, δήισζε 

αγσγή  κφλν κε γελφζεκα θαη ην 33,3% αγσγή κε πξσηφηππα θαη γελφζεκα καδί. Οη 

αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ γελφζεκα είλαη άλσ ηνπ 40%  αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην 

32% δελ γλσξίδεη αλ ε  αγσγή ηνπ πεξηιακβάλεη γελφζεκα. ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ  

ην 41,7% έρεη ιάβεη γελφζεκν, ην 33,9% δελ έρεη ιάβεη θαη ην 24,5% δελ γλσξίδεη αλ 

έρεη ιάβεη πνηέ γελφζεκν θάξκαθν. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαίλεηαη φηη κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πιεζηάδεη ην ήκηζπ έρεη εκπεηξία κε γελφζεκν θάξκαθν. Σν 

πνζνζηφ αγσγήο κε γελφζεκα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ ζε απηή ηελ έξεπλα ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδίαο πλεηαηξηζκψλ Φαξκαθνπνηψλ Διιάδνο 

(ΟΦΔ) ηνπ 2014, φπνπ απφ πιεπξάο φγθνπ, ηα γελφζεκα απνξξφθεζαλ ην 24,5% 

ηεο αγνξάο. Βέβαηα εδψ ε έξεπλα αθνξά αζζελείο παζνινγηθψλ ηαηξείσλ κφλν θαη φρη 

άιισλ εηδηθνηήησλ. Γπζηπρψο απφ ηηο ιίγεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί έσο 

ζήκεξα γηα ηα γελφζεκα ηέηνηα ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ κε εμαίξεζε ηελ έξεπλα Λ. 

θαιηζά 2013 πνπ αλαθέξεη φηη ην 16%  ησλ ζπκκεηερφλησλ  έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ζην παξειζφλ γελφζεκα θάξκαθα  ,πνζνζηφ ζεκαληηθά ρακειφηεξν θαη ην 36% φηη 

δελ γλσξίδνπλ αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ εξψηεζε αλ έρνπλ ιάβεη νη αζζελείο 

γελφζεκν δελ ζπζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηελ ειηθία , ηνλ ηφπν δηακνλήο 

θαη ην εηζφδεκα. Σέινο φζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ιάβεη γελφζεκν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην 74% γλσξίδεη ηη είλαη γελφζεκν , ην 2,5% δελ 

γλσξίδεη θαη ην 23,5% δελ γλσξίδεη αθξηβψο. 

 

6.4 Η αληίιεςε  ησλ αζζελώλ γηα ηα  γελόζεκα 
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Ζ αληίιεςε ησλ αζζελψλ γηα ηα γελφζεκα ζπλίζηαηαη ζε δχν επίπεδα απφ ηελ 

κία είλαη ε  άπνςε πνπ έρνπλ νη αζζελείο γηα ηελ αμηνπηζηία, ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηηκή ησλ γελνζήκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξσηφηππα επψλπκα 

θάξκαθα  θαη απφ ηελ άιιε είλαη ε  άπνςε πνπ έρνπλ γηα ηελ αμηνπηζηία ηφζν  ησλ 

ειιεληθψλ γελνζήκσλ ζε ζρέζε κε απηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  φζν θαη ησλ 

γελνζήκσλ ηεο ΔΔ κε απηά ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

 

6.4.1  πκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίιεςε ησλ αζζελώλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία 
ησλ γελνζήκσλ 

 

 

ε εξψηεζε πνπ ηέζεθε αλ ζεσξνχλ νη αζζελείο φηη ηα γελφζεκα είλαη 

εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΦ, κηα έκκεζε εξψηεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ, ην 57,3% ησλ αζζελψλ  ζεσξεί φηη είλαη εγθεθξηκέλα , ην 3,6% πηζηεχεη φηη 

δελ είλαη εγθεθξηκέλα θαη ην 39,1% δελ γλσξίδεη. Ζ εξψηεζε ζπζρεηίδεηαη κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαζψο  νη απφθνηηνη κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο ζπκθσλνχλ φηη 

ηα γελφζεκα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΦ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

απνθνίηνπο   γπκλαζίνπ – ιπθείνπ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο  ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηνπο απφθνηηνπο δεκνηηθνχ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη φζν απμάλεηαη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν απμάλεηαη θαη ε γλψζε φηη ηα γελφζεκα θάξκαθα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

ΔΟΦ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο απηήο δελ είλαη δηαθσηηζηηθά γηα ηελ αμηνπηζηία 

ησλ γελνζήκσλ δηφηη ελδέρεηαη  έλα κέξνο ησλ αζζελψλ πνπ απάληεζε φηη δελ 

γλσξίδεη, θπξίσο απηψλ κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, λα κελ γλσξίδεη  ζηελ 

νπζία πνηνο είλαη ν ΔΟΦ θαη ν ξφινο ηνπ.  

 

6.4.2 πκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίιεςε ησλ αζζελώλ ζρεηηθά κε ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ γελνζήκσλ 

 

 

ζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γελφζεκσλ ην 51,6% ησλ αζζελψλ 

δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη, ην 31,8% φηη είλαη ίδηα, ην 16,7% φηη είλαη κηθξφηεξε θαη 

θαλέλαο δελ πηζηεχεη φηη είλαη κεγαιχηεξε. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ην 1/3 ηνπ δείγκαηνο  

πηζηεχεη ζηελ ίζε απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ έξεπλα TNS ICAP 2012 θαη ζηε δηαηχπσζε 

«ηα γελφζεκα θάξκαθα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ηα επψλπκα ζπκθψλεζε ην  

29% θαη δηαθψλεζε  ην 37% θαη ην 35% δελ γλψξηδε ή δελ είρε γλψκε. Ζ εξψηεζε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν  θαζψο φζν αλεβαίλεη 
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ην κνξθσηηθφ επίπεδν ε απάληεζε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ίδηα  δίλεηαη ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ  θαη ν βαζκφο άγλνηαο ζε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε κεηψλεηαη.   

Δπίζεο θαη ε ειηθία ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εξψηεζεο θαζψο ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ε ειηθηαθή νκάδα 36-50 γλσξίδεη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ ηηο άιιεο νκάδεο , ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ, φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

ίδηα θαη έρεη ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ άγλνηαο. Σν κεγαιχηεξν βαζκφ άγλνηαο έρνπλ νη 

ειηθίεο άλσ ησλ 65 θαη αθνινπζνχλ νη λένη 18-35.Σέινο ε εξψηεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

γλψζε  ηα γελφζεκα θαζψο απηνί πνπ δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηη είλαη  ηα ζεσξνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ην ίδην απνηειεζκαηηθά  κε ηα πξσηφηππα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ην γεγνλφο φηη απφ απηνχο πνπ δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα κφιηο ην 

41% γλσξίδεη φηη είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθά θαη ην 38% δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη. 

 

6.4.3 πκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίιεςε ησλ  αζζελώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 
ησλ γελνζήκσλ 

 

 

ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ γελνζήκσλ ζε ζρέζε κε ηα πξσηφηππα ην 41,1% 

δελ γλσξίδεη, ην 24,5% δειψλεη φηη εμαξηάηαη απφ ην γελφζεκν γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο  δηαρσξίδνπλ θαη θαηεγνξηνπνηνχλ ηα γελφζεκα ζε 

αζθαιή θαη κε , ην 22,4% ηα ζεσξεί ην ίδην αζθαιή θαη  ην 11,5% ιηγφηεξν αζθαιή 

απφ ηα πξσηφηππα.  ηελ έξεπλα TNS ICAP 2012 θαη ζηε δηαηχπσζε «ηα γελφζεκα 

θάξκαθα έρνπλ παξελέξγεηεο θαη δελ είλαη αζθαιή» ζπκθψλεζε ην 21%, δηαθψλεζε 

ην 35% θαη ην 45% δελ γλψξηδε ή δελ είρε γλψκε. Βιέπνπκε φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

απηνί νη αζζελείο ζεσξνχλ ηα γελφζεκα πην αζθαιή απφ φηη ζε απηή ηεο TNS ICAP 

ελψ ν βαζκφο άγλνηαο ηεο εξψηεζεο παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα. 

 

Ζ εξψηεζε ζπζρεηίδεηαη  κε ηελ ειηθία θαζψο  ν βαζκφο άγλνηαο, κε εμαίξεζε ηελ 

πξψηε ειηθηαθή νκάδα , κεηψλεηαη θαζψο κεηψλεηαη ε ειηθία. Δπίζεο, φζν πην κηθξή 

είλαη ε ειηθηαθή νκάδα ηφζν πεξηζζφηεξν δίλεη ηελ απάληεζε  «εμαξηάηαη απφ ην 

γελφζεκν». Οη πην λένη έρνπλ ηελ ηάζε λα  δηαθνξνπνηνχλ ηα γελφζεκα ζε ζρέζε κε 

ηελ αζθάιεηα. Σέινο, απηνί πνπ γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα ηα ζεσξνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ην ίδην αζθαιή  κε ηα πξσηφηππα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ ηα 

γλσξίδνπλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη απφ απηνχο πνπ δειψλνπλ φηη 

γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα γελφζεκα  ην 28,3% γλσξίδεη φηη είλαη ην ίδην αζθαιή, ην 30% 

δειψλεη αλάινγα ην γελφζεκν θαη ην 13.2% ιηγφηεξν αζθαιή 
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6.4.4 πκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίιεςε ησλ  αζζελώλ ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ησλ 
γελνζήκσλ 

 

Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξσηφηππα θαη ν βαζηθφο ιφγνο χπαξμεο ηνπο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. χκθσλα κε 

ηελ έξεπλα  ην 67,2% ησλ αζζελψλ πηζηεχεη φηη είλαη θζελφηεξα θαη ην 31.1% δελ 

γλσξίδεη. Υακειά πνζνζηά θαηέγξαςαλ ην ίδην κε 1% θαη αθξηβφηεξα κε 0,5%. Απηφ 

πνπ ζα έπξεπε λα πξνβιεκαηίζεη είλαη φηη έλαο ζηνπο ηξείο αζζελείο δελ γλσξίδεη φηη 

ηα γελφζεκα είλαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο απφ ηα πξσηφηππα θαη φηη απηφ ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα  λα εμνηθνλνκήζεη  ρξήκαηα., παξφιν πνπ ην 85% ησλ αζζελψλ δειψλεη 

φηη γλσξίδεη ή ζρεδφλ γλσξίδεη ηη είλαη ηα γελφζεκα. ηελ έξεπλα TNS ICAP 2012 θαη 

ζηε δηαηχπσζε «ηα γελφζεκα θάξκαθα είλαη  ίδηα κε ηα  απφ ηα επψλπκα αιιά πνιχ 

πην θζελά» ζπκθψλεζε  ην 43% δηαθψλεζε ην  30% θαη δελ γλσξίδεη ή δελ έρεη γλψκε 

ην 27%. 

 

6.4.5 πκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίιεςε ησλ  αζζελώλ σο πξνο ηα ειιεληθά 
γελόζεκα 

 

 

Οη αζζελείο θιήζεθαλ λα ζπγθξίλνπλ ηα ειιεληθά γελφζεκα κε απηά ηεο ΔΔ σο 

πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 53,6% ησλ αζζελψλ δελ 

γλσξίδεη ηελ απάληεζε, ην 27,6% ζεσξεί φηη ε αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ είλαη ίδηα κε  

απηψλ ηεο ΔΔ, ην 14,1% ζεσξεί ηα ειιεληθά πην αμηφπηζηα θαη ην 4,7% ιηγφηεξα 

αμηφπηζηα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη έλα κηθξφ πνζνζηφ ζεσξεί ηα 

ειιεληθά γελφζεκα ιηγφηεξν αμηφπηζηα απφ απηά ηεο ΔΔ επνκέλσο ζα κπνξνχζε λα 

ππνηεζεί φηη  θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο απφ ηελ ΔΔ  θακπάληεο πξνψζεζεο ησλ 

γελνζήκσλ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απήρεζε ζηνπο αζζελείο ζηελ Διιάδα. 

 

6.4.6 πκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίιεςε ησλ  αζζελώλ σο πξνο ηα γελόζεκα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 

Οη αζζελείο θιήζεθαλ λα ζπγθξίλνπλ ηα γελφζεκα ηεο ΔΔ κε απηά ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ην 58,3% ησλ αζζελψλ δελ ην γλσξίδεη. Αθνινπζεί ε απάληεζε φηη ηα επξσπατθά 

γελφζεκα είλαη πην αμηφπηζηα απφ απηά ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κε πνζνζηφ 

30,7%. Σν 9,4% ησλ αζζελψλ δελ δηαθνξνπνηεί ηα γελφζεκα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία 
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θαη απαληά φηη είλαη ην ίδην αμηφπηζηα. Σέινο, ην 1,6% ζεσξεί ηα επξσπατθά γελφζεκα 

θάξκαθα φηη είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηα.  

 

 

6.5 πκπεξάζκαηα γηα ηε δηάζεζε ησλ αζζελώλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην 
πξσηόηππν θάξκαθν κε  γελόζεκν 

 

 

Οη αζζελείο ηεο έξεπλαο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ ηνπο πξνηάζεθε πνηέ απφ 

ηνλ ηαηξφ λα αιιάμνπλ ην πξσηφηππν ζε γελφζεκν. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 

43,2% ησλ αζζελψλ απαληά  αξλεηηθά, ην 28,6% δελ ζπκάηαη θαη ην 28,1%  απαληά  

ζεηηθά. ηελ έξεπλα θαιηζά 2013  ηα απνηειέζκαηα είλαη παξφκνηα θαζψο ην 72% 

δειψλεη πσο δελ ηνπο έρεη πξνηείλεη πνηέ ν ηαηξφο ή ν θαξκαθνπνηφο αληηθαηάζηαζε 

θαξκάθνπ κε γελφζεκν. ηνπο αζζελείο πνπ ηνπο πξνηάζεθε ε αιιαγή απφ ηνλ ηαηξφ, 

δειαδή  ζηνπο 54 απφ ηνπο 192 αζζελείο,  γίλεηαη ε εξψηεζε αλ ηελ δέρζεθαλ θαη νη 

απαληήζεηο ήηαλ «λαη» ζην 63,6% ησλ αζζελψλ, «φρη» ζην 30,9% θαη «δελ ζπκάκαη» 

ζην 5,5% ησλ αζζελψλ . ρεδφλ ηα δχν ηξίηα  ησλ αζζελψλ δερηήθαλ ηελ πξφηαζε ηνπ 

ηαηξνχ θαη πξνρψξεζαλ ζηελ αληηθαηάζηαζε. Δπνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν 

ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ηαηξνχ ζηελ απνδνρή  θαη ηειηθή ρξήζε ησλ γελνζήκσλ. 

 

Ζ δηάζεζε ησλ αζζελψλ λα γηα θαηαλάισζε γελφζεκνπ θαξκάθνπ εμεηάδεηαη θαη 

ζε επφκελε εξψηεζε φπνπ νη αζζελείο θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ιάκβαλαλ έλα θάξκαθν γηα ην νπνίν ππήξρε αληίζηνηρν γελφζεκν ζα δέρνληαλ  

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην 41,9% ησλ αζζελψλ απαληά «κφλν 

κε ζχζηαζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ» πνπ ζεκαίλεη φηη ζα ην άιιαδαλ αλ ηνπο ην 

πξφηεηλε ν ηαηξφο ηνπο. Σν 21,5% απαληά αξλεηηθά θαη ην 20,4% ζεηηθά. Σν 14,7% 

απαληά «δελ είκαη ζίγνπξνο» θαη ην 1,6% απαληά αλάινγα κε ην πνζφ πνπ ζα 

εμνηθνλνκνχζα. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη αλ εμαηξέζνπκε ηνπο αξλεηηθνχο 

αζζελείο ηφηε ην 78,5% ησλ αζζελψλ είλαη ελ δπλάκεη δηαζέζηκνη λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηελ αγσγή ηνπο κε γελφζεκα θάξκαθα, αλ εμαηξέζνπκε απηνχο πνπ δελ είλαη ζίγνπξνη  

ηφηε πξνθχπηεη φηη ην 63% ησλ αζζελψλ εκθαλίδεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα δερφηαλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε.  ηελ έξεπλα Focus-Bari  2012 ην 51% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ζεηηθνί 

σο πξνο ηελ πξφζεζή ηνπο λα πάξνπλ γελφζεκν θάξκαθν ζην κέιινλ. Παξνκνίσο 

ζηελ έξεπλα θαιηζά 2013 ην 51% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζήκεξα γελφζεκα θάξκαθα. Δπνκέλσο ζηελ παξνχζα έξεπλα ηξία 

ρξφληα αξγφηεξα νη αζζελείο είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ δηαηεζεηκέλνη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αγσγή ηνπο κε γελφζεκα. 
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Πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη  γηα ηνπο νπνίνπο νη αζζελείο 

αξλνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γελφζεκα αθφκα θαη φηαλ ηνπο ην πξνηείλεη ν ηαηξφο  

ηνπο ηέζεθε ε εξψηεζε αλ ν ηαηξφο ηνπο πξφηεηλε αληηθαηάζηαζε κε γελφζεκν γηα πνην 

ιφγν δελ ζα δέρνληαλ. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο 

βξίζθεηαη ζε απηή ηελ απάληεζε  θαη είλαη φηη νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 52,6% ζα 

δέρνληαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ ιακβάλνπλ κε γελφζεκν εθφζνλ ηνπο 

ην πξφηεηλε ν ηαηξφο. Βιέπνπκε ινηπφλ ηη ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν 

ηαηξφο ζηελ θαηαλάισζε ησλ γελνζήκσλ  εθφζνλ ηα πξνηείλεη ζηνλ αζζελή. ζνλ 

αθνξά ηνπο ιφγνπο άξλεζεο, νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 29,2% απαληνχλ « δελ 

εκπηζηεχνκαη ηα γελφζεκα θάξκαθα» θαη ζε πνζνζηφ 9,9 % «ζεσξψ φηη  ν ηαηξφο ην 

θάλεη γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα» δειαδή ζεσξνχλ φηη ε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή νδεγεί ηνλ ηαηξφ λα ην πξνηείλεη θαη  φρη ε ζσζηή ηαηξηθή πξαθηηθή. 

Σέινο ζηνπο άιινπο ιφγνπο ν ζπλεζέζηεξνο είλαη κε 2,1% «ιφγσ ζπλήζεηαο». Ζ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο γηα ηα γελφζεκα είλαη ε βαζηθφηεξε παξάκεηξνο κε απνδνρήο 

ησλ γελνζήκσλ θαη απηφ θαίλεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο. πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα  

(Αζ. Εαραξίνπ et al 2012) πνζνζηφ 34% εμέθξαζε πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ πνηφηεηα, 

ηελ επάξθεηα θαη ηελ  αζθάιεηα ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζε ζρέζε κε ηα αθξηβφηεξα 

πξσηφηππα, ζηελ TNS ICAP 2012  νη 6 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο δειψζαλ φηη ζα 

πξνβιεκαηηδφληνπζαλ ηδηαίηεξα αλ ν γηαηξφο ηνπο ζπληαγνγξαθνχζε γελφζεκα 

θάξκαθα θαη  ζηελ  έξεπλα θαιηζά 2013 νη  θχξηνη ιφγνη πνπ απνηξέπνπλ ηε ρξήζε 

γελφζεκσλ θάξκαθσλ είλαη ην «δελ ηα εκπηζηεχνκαη» ζην 63% θαη «δελ ηα γλσξίδσ» 

ζην 44%. 

 

6.6 πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζηελ 
επηινγή γελνζήκνπ από ηνπο αζζελείο 

 

 

Οη αζζελείο ηεο έξεπλαο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ  αλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο 

ζπληαγνγξαθνχζε ν ηαηξφο έλα πξσηφηππν θάξκαθν θαη ν θαξκαθνπνηφο ηνπο  

πξφηεηλε έλα αληίζηνηρν  θζελφηεξν γελφζεκν θάξκαθν ζα δέρνληαλ ηελ αιιαγή. Αλ 

δειαδή ζα δέρνληαλ ηελ πξφηαζε ηνπ θαξκαθνπνηνχ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αγσγή 

πνπ ηνπο είρε πξνηείλεη ν ηαηξφο κε γελφζεκν. πσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ππάξρεη έλα πνζνζηφ 55,2% πνπ θαηαξρήλ είλαη αξλεηηθφ ζην λα δερζεί ηελ πξφηαζε 

ηνπ θαξκαθνπνηνχ. Αθνινπζεί ην 37,5%  πνπ ζέιεη ηελ έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ 

γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηέινο ην 7,3% πνπ ζα δερφηαλ λα αιιάμεη 

ηελ αγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνηξνπή ηνπ θαξκαθνπνηνχ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ν 
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θαξκαθνπνηφο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο γελνζήκσλ θαζψο ε 

πξνηξνπή ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηειηθή θαηαλάισζε γελνζήκσλ έσο θαη ζην 45% 

ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην απνδέρνληαη θαη νη ζεξάπνληεο ηαηξνί.  

ηελ έξεπλα Focus-Bari  2012 σο πξνο ην κέζν ελεκέξσζεο γηα ηα θάξκαθα, νη 

Έιιελεο εκθαλίδνληαη λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο 

(54%), κεηά ηνπο θαξκαθνπνηνχο (38%) θαη ηνπο γηαηξνχο γεληθήο θαηεχζπλζεο (29%). 

Με ηελ ίδηα ζεηξά θαηαηάζζνπλ σο αμηφπηζηεο πεγέο ηεο πξναλαθεξφκελεο νκάδεο θαη 

γηα ηα γελφζεκα θάξκαθα.  

 

6.7 Πξνηάζεηο ελίζρπζεο ηεο απνδνρήο θαη ρξήζεο γελνζήκσλ από ηνπο 
αζζελείο 

 

 

Ζ έξεπλα γηα ηελ απνδνρή ησλ γελνζήκσλ απφ ηνπο αζζελείο ζηελ Διιάδα 

θαηέδεημε έλαλ αξηζκφ πεδίσλ ζηα νπνία κπνξεί λα επέκβεη ε πνιηηεία πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηελ εηθφλα ησλ γελνζήκσλ  ψζηε φρη κφλν λα  γίλνπλ απνδεθηά  απφ ηνπο 

αζζελείο  αιιά λα απνηεινχλ θαη ζπλεηδεηή επηινγή ηνπο. 

 

Καηαξράο , ηφζν νη  ρξφληνη αζζελείο φζν θαη γεληθφηεξα νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην ηη είλαη ηα  γελφζεκα θάξκαθα, κε πνην ηξφπν ην θξάηνο εγγπάηαη 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ζε ηη κπνξεί λα σθειήζνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηελ θνηλσλία. Ζ ελεκέξσζε ινηπφλ έγθεηηαη ζε ηξία επίπεδα ηα νπνία 

πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη ηαπηφρξνλα. Σν πξψην επίπεδν έρεη λα θάλεη κε ην λα 

γλσξίδεη ν πνιίηεο φηη ππάξρεη έλα θάξκαθν νπζησδψο φκνην   κε ην  πξσηφηππν πνπ 

νλνκάδεηαη γελφζεκν θαη είλαη δηαζέζηκν ζηα θαξκαθεία θαη ζηα λνζνθνκεία. ε 

δεχηεξν επίπεδν ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο κεραληζκνχο  ηεο πνιηηείαο  νη 

νπνίνη ηνπ εγγπψληαη φηη ηα δηαζέζηκα γελφζεκα είλαη εμίζνπ αζθαιή θαη 

απνηειεζκαηηθά κε ηα πξσηφηππα. ε ηξίην  επίπεδν ν πνιίηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη 

φηη κε ηα γελφζεκα θάξκαθα κπνξεί λα έρεη φκνην φθεινο κε ηα πξσηφηππα αιιά κε 

κηθξφηεξν θφζηνο. ηη κε ηε ρξήζε ησλ γελνζήκσλ δελ εμνηθνλνκεί κφλν ηδίνπο 

πφξνπο αιιά εμνηθνλνκνχληαη θαη πφξνη απφ ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο νη νπνίνη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ  δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηάθνξεο 

εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο . πσο θάλεθε απφ ηελ έξεπλα κφλν ην έλα ηξίην ησλ 

αζζελψλ είρε δερηεί πιεξνθφξεζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Σα ΜΜΔ θαη ην δηαδίθηπν είλαη 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ         ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΕΛΕΥΗ 

129 

βαζηθέο πεγέο ελεκέξσζεο επνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα πξνβάινπλ  ζπρλφηεξα 

ελεκεξσηηθά θαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κε παξφηξπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή 

άιισλ αξκφδησλ αξρψλ θαη κε θξαηηθή θαη επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε. Ο ΔΟΦ φπσο 

θάλεθε ζηελ έξεπλα δηαδξακαηίδεη  πνιχ κηθξφ ξφιν ζηελ ελεκέξσζε. Θα κπνξνχζε 

λα  εληζρχζεη  ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ πξνβάιινληαο  ελεκεξσηηθά κελχκαηα 

γηα ηα γελφζεκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο πνπ αθνινπζεί. Έλα θαιφ παξάδεηγκα   

ζα ήηαλ λα πξνβάιεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε θαξκάθσλ   ζηα 

έληππα πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ θαξκάθσλ.  

 

 Ζ έξεπλα έδεημε φηη ν ηαηξφο θαη ν θαξκαθνπνηφο φρη κφλν είλαη βαζηθέο πεγέο 

ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ αιιά κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ θαηαλάισζε 

γελνζήκσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ, λα δνζνχλ φια εθείλα ηα θίλεηξα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ζηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο  

πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα ζηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ. 

 

6.8 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ  έξεπλα  

 

 

Καηά ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο πξνέθπςαλ θάπνηα 

ζηνηρεία ηα νπνία ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ. 

 

Καηά ηελ αλαδήηεζε δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ έγηλε αληηιεπηφ φηη κέρξη ην 2012 

δελ είραλ δηελεξγεζεί έξεπλεο γηα ηε ζηάζε ησλ αζζελψλ απέλαληη ζηα γελφζεκα 

θάξκαθα. Οη έξεπλεο απνδνρήο ησλ γελνζήκσλ είλαη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο ηνπο θαη  κπνξνχλ επηπιένλ  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

πξνβιέςεηο. Ηδαληθφ ζα ήηαλ έλα δείγκα  πιεζπζκνχ λα κεηξηέηαη επαλεηιεκκέλα θαη 

δηαρξνληθά θάηη ηέηνην φκσο είλαη δχζθνιν. ε κηα πεξίνδν φκσο  εηζαγσγήο λέσλ 

πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάξκαθν ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εθπνλνχληαη 

παξφκνηεο  έξεπλεο ζε εηήζηα βάζε ψζηε λα αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

ηε κειέηε “Valles et al 2003” ζηελ Ηζπαλία,  κειεηήζεθε ε ζηάζε αζζελψλ κε 

ρξφληεο παζήζεηο πνπ πξνζήιζαλ ζε δεκφζηα ηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληαγνγξαθήζνπλ ηα θάξκαθα κεηά απφ  νιηγφιεπηε ελεκέξσζε απφ ηνλ ηαηξφ. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην 99% ησλ αζζελψλ λα δερζεί ηελ αιιαγή ζε γελφζεκν. 
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Θα είρε ελδηαθέξνλ λα δηελεξγεζεί κηα αληίζηνηρε κειέηε ζηελ Διιάδα ψζηε λα 

δηεξεπλεζεί αλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνβιέπεηαη ρξφλνο γηα ελεκέξσζε πξηλ ηελ 

ζπληαγνγξάθεζε ζηηο πξσηνβάζκηεο κνλάδεο πγείαο. 

 

χκθσλα κε ηελ εξγαζία ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ είλαη 

κηα απφ ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά,  γηα λα εληζρπζεί ε εηθφλα θαη ε θαηαλάισζε ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ 

ρξεηάδεηαη λα νξγαλσζνχλ  δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο νη νπνίεο έρνπλ θάπνην θφζηνο 

ην νπνίν κπνξεί λα απμεζεί αλάινγα κε ην εχξνο ηνπ . Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα 

εθπνλεζεί κηα νηθνλνκνηερληθή κειέηε  ε νπνία λα πξνβάιεη  ηα επίπεδα  θφζηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ψζηε λα επηιεγεί ην θαηάιιειν. 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ 
ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (ΔΜΒΑ) 

 
Μειέηε κε ζέκα:« Πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο δεκόζηαο  θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ν ξόινο ησλ 
γελόζεκσλ θαξκάθσλ θαη ε απνδνρή ηνπο από ηνπο  αζζελείο ζηελ Διιάδα» 
 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΘΔΝΩΝ 
Παξαθαιψ θπθιψζηε ηηο απαληήζεηο ζαο 

1. Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα γελόζεκα θάξκαθα; 

α. Ναη 

β. ρη 

γ. Έρσ αθνχζεη αιιά δελ γλσξίδσ αθξηβψο 

2. Από πνπ έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηα γελόζεκα θάξκαθα; 

               (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξα απφ έλα) 

α. Απφ ην γηαηξφ κνπ 

β. Απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ κνπ 

γ. Απφ ηνλ ΔΟΦ 

δ. Απφ ηα ΜΜΔ (ηειεφξαζε ,ξαδηφθσλν, 

εθεκεξίδα θηι.) 

ε. Απφ ην δηαδίθηπν 

ζη. Απφ δηαθεκηζηηθφ έληππν 

ε. Απφ θίινπο-ζπγγελείο 

ζ. Άιιν…………………… 

 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ κελώλ έρεηε δηαβάζεη ή αθνύζεη νπνηαδήπνηε 

είδεζε ή δηαθήκηζε πνπ λα ελζαξξύλεη ηε ρξήζε γελνζήκσλ  

α. Ναη 

β. ρη 

γ. Γελ ζπκάκαη 

4. Λακβάλεηε θάπνηα αγσγή απηή ηελ πεξίνδν; 

α. Ναη 

β. ρη 

5. Αλ λαη ηη από ηα παξαθάησ ηζρύεη; 

α. Λακβάλσ αγσγή κε πξσηφηππν/α θάξκαθν/α 

β. Λακβάλσ αγσγή κε γελφζεκν/α θάξκαθν/α 

γ. Λακβάλσ αγσγή κε πξσηφηππα θαη γελφζεκα θάξκαθα 

δ. Γελ γλσξίδσ ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλσ αλ είλαη πξσηφηππα ή γελφζεκα 

6. Έρεηε ιάβεη πνηέ γελόζεκν θάξκαθν; 

α. Ναη 

β. ρη 

γ. Γελ γλσξίδσ 
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7. Σα γελόζεκα θάξκαθα είλαη  εγθεθξηκέλα από ηνλ ΔΟΦ όπσο θαη ηα πξσηόηππα 

θάξκαθα: 

α. πκθσλψ 

β. Γηαθσλψ 

γ. Γελ γλσξίδσ 

8. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ γελόζεκσλ  θαξκάθσλ  ζε ζύγθξηζε κε  ηα πξσηόηππα  

είλαη : 

α. Μηθξφηεξε απφ ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

β. Ίδηα κε ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

γ. Μεγαιχηεξε απφ ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

δ. Γελ γλσξίδσ 

9.  Σα γελόζεκα θάξκαθα ζε ζύγθξηζε ηα πξσηόηππα θάξκαθα είλαη: 

α. Ληγφηεξν αζθαιή απφ ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

β. Σν ίδην αζθαιή κε ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

γ. πεξηζζφηεξν αζθαιή απφ ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

δ. εμαξηάηαη απφ ην γελφζεκν 

ε. δελ γλσξίδσ 

10.  Σα  γελόζεκα θάξκαθα  ζε ζύγθξηζε κε  ηα πξσηόηππα θάξκαθα είλαη  : 

α. Φζελφηεξα απφ ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

β. Αθξηβφηεξα απφ ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

γ. Ηδίνπ θφζηνπο κε ηα πξσηφηππα θάξκαθα 

δ. Γελ γλσξίδσ 

11. Με πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο ζπκθσλείηε ; 

α. Σα ειιεληθά γελφζεκα θάξκαθα είλαη πην αμηφπηζηα απφ  ηα γελφζεκα άιιεο ρψξαο ηεο ΔΔ 

(επξσπατθήο έλσζεο) 

β. Σα ειιεληθά γελφζεκα θάξκαθα  είλαη ην ίδην αμηφπηζηα κε  απηά άιιεο ρψξαο ηεο ΔΔ  

γ. Σα ειιεληθά γελφζεκα θάξκαθα είλαη  ιηγφηεξν αμηφπηζηα απφ  ηα γελφζεκα άιιεο ρψξαο ηεο 

ΔΔ  

δ. Γελ γλσξίδσ 

12.  Με πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο ζπκθσλείηε; 

α. Σα γελφζεκα θάξκαθα ηεο ΔΔ είλαη πην αμηφπηζηα απφ απηά ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

( π.ρ. Ηλδία ,Κίλα θηι.)  

β. Σα γελφζεκα θάξκαθα ηεο ΔΔ είλαη ην ίδην αμηφπηζηα κε απηά ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

γ. Σα γελφζεκα θάξκαθα ηεο ΔΔ είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηα απφ απηά ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ 

δ. Γελ γλσξίδσ 
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13. αο έρεη πξνηείλεη πνηέ ν γηαηξόο ζαο λα αιιάμεηε  ην πξσηόηππν θάξκαθν ζε 

γελόζεκν; 

α. Ναη 

β. ρη 

γ. Γελ ζπκάκαη 

14. Αλ λαη  ην αιιάμαηε; 

α. Ναη 

β. ρη 

γ. Γελ ζπκάκαη 

15.  Αλ ιακβάλαηε έλα θάξκαθν γηα ην νπνίν ππήξρε αληίζηνηρν γελόζεκν ζα δερόζαζηαλ 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ;  

α. Ναη 

β. ρη  

γ. Μφλν κε ζχζηαζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ 

δ. Αλάινγα κε  ην πνζφ πνπ ζα εμνηθνλνκνχζα  

ε. Γελ είκαη ζίγνπξνο 

16. Αλ ν ηαηξόο ζαο, ζαο πξόηεηλε  ηελ  αληηθαηάζηαζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ ιακβάλεηε κε έλα 

γελόζεκν γηα πνην ιόγν δελ ζα δερόζαζηαλ; 

α. Γηαηί δελ  εκπηζηεχνκαη ηα γελφζεκα θάξκαθα 

β. Γηαηί ζεσξψ φηη ν ηαηξφο ην θάλεη γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα  

γ. Γηα άιιν ιφγν……………….. 

δ. Γηα θαλέλα ( Θα δερφκνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε) 

17. Αλ ν ηαηξόο ζαο, ζαο ζπληαγνγξαθνύζε έλα πξσηόηππν θάξκαθν θαη ν θαξκαθνπνηόο 

ζαο ,ζαο πξόηεηλε έλα αληίζηνηρν  θζελόηεξν γελόζεκν θάξκαθν ζα δερόζαζηαλ ηελ 

αιιαγή; 

α. Ναη  

β. ρη 

γ. Μφλν κε ηελ  έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ 
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Παξαθαιψ θπθιψζηε ηηο επηινγέο ζαο θαη ζεκεηψζηε γξαπηψο ηα θελά πεδία 

 

1.Φύιν: 

α. Άλδξαο  β. Γπλαίθα

2. Ηιηθία: 

α. 18-35 

β. 36-50 

γ. 51-65 

δ. 65-80 

ε. Άλσ ησλ 80

3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

α. Απνιπηήξην δεκνηηθνχ 

β. Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ 

γ. Απνιπηήξην Λπθείνπ 

δ. Πηπρίν κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ε. Πηπρίν αλσηάηεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ, ΣΔΗ) 

ζη.  Μεηαπηπρηαθφ /δηδαθηνξηθφ 

ε. Άιιν…………….. 

4. Κύξηα απαζρόιεζε: 

α Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 

β. Μηζζσηφο δεκνζίνπ ηνκέα 

γ. Μηζζσηφο ηδησηηθνχ ηνκέα 

δ. Αγξφηεο 

ε. Άλεξγνο 

ζη. Οηθηαθά 

ε. πληαμηνχρνο 

ζ. Φνηηεηήο 

5. Δηήζην εηζόδεκα:  

α. έσο 8.000€ 

β. 8.001-12.000€ 

γ. 12.001-18.000€ 

δ.18.001-25.000€ 

ε. 25.001- 40.0000€ 

ζη. 40.001-60.000€ 

ε. 60.000€ θαη άλσ

6. Αζθαιηζηηθόο Φνξέαο: 

………………………………. 

7. Πεξηνρή   δηακνλήο: 

 ……………………
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