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Οι φαρμακευτικές εταιρείες 
είναι νόμιμες εγκληματικές 
οργανώσεις
Οι φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν διεθνώς νόμιμες εγκληματικές 
οργανώσεις. Μόνο με τις εταιρείες πολεμικού υλικού μπορούν να συγκριθούν. 
Χειραγωγούν την επιστημονική έρευνα, εξαγοράζουν ελεγκτικούς μηχανισμούς 
και κυβερνήσεις, εκμεταλλεύονται κυνικά την αγωνία των ασθενών. Η Ελλάδα 
δεν αποτελεί εξαίρεση και η υπόθεση Novartis είναι απλώς ένα από τα 
παραδείγματα.

Του Παναγιώτη Σωτήρη

Β ρισκόμαστε κάπου στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990.
Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Πελοποννήσου, οι αγρο
τικοί γιατροί του Κέντρου Υγείας υποδέχονται συχνά τους 

ιατρικούς επισκέπτες. Η δουλειά των ιατρικών επισκεπτών, όμως, δεν 
περιορίζεται στην παρουσίαση των διαφόρων σκευασμάτων, στην κου
βέντα με τους γιατρούς, στα διαφημιστικά φυλλάδια ή στα απαραίτητα 
δείγματα. Σε τακτά διαστήματα οι ιατρικοί επισκέπτες περνούν από τα 
φαρμακεία της πόλης, ελέγχουν τη συνταγογράφηση και αναλόγως... 
ανταμείβουν τους γιατρούς.

Δεν πρόκειται για κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, αν και ίσως 
αφορά τις πιο περιφερειακές πρακτικές με τις οποίες οι φαρμακευτικές 
εταιρείες προωθούσαν τα προϊόντα τους. Τα ίδια συνέβαιναν σε πολύ 
μεγαλύτερη κλίμακα στα νοσοκομεία αλλά και στα ιατρεία (καμιά φορά 
και φόρα παρτίδα μπροστά στους ασθενείς). Βλέπετε, είναι η χρυσή 
εποχή της αυξανόμενης φαρμακευτικής δαπάνης. Η Ελλάδα ήδη αρκετά 
χρόνια πριν είχε αποκτήσει τα χαρακτηριστικά «ώριμης» φαρμακευτικής 
αγοράς. Είχε δημόσιο σύστημα υγείας και ασθενείς που χρειάζονταν
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συστηματικά μεγάλες προμήθειες φαρμάκων: υπέρταση, καρδιαγγειακά 
νοσήματα, χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις, συστηματικές θεραπείες για 
σωματικά ή ψυχικά νοσήματα, χημειοθεραπείες για νεοπλασίες, αλλά και 
εκτεταμένη εύκολη συνταγογράφηση αντιβιοτικών, συχνά «επόμενης 
γενιάς», ακόμη και για προληπτικούς λόγους. Για τις φαρμακευτικές 
εταιρείες αυτό σήμαινε μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία.

Τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα η φαρμακευτική δαπάνη θα εκτι
ναχθεί: το 2009 η συνολική δαπάνη για φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα 
έφτασε στα 6,88 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η δημόσια φαρμακευτική 
δαπάνη στα 5,108 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέρος αυτής της δαπάνης ήταν το άμεσο αποτέλεσμα του τρόπου 
με τον οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες έσπρωχναν στην αγορά όλο και 
πιο ακριβά φάρμακα και θεραπείες, με βασικό κριτήριο να μπορούν να 
διευρύνουν τα κέρδη τους. Κομβικό στοιχείο εδώ ήταν η υποτιθέμενη 
καινοτομία και η αυξημένη δραστικότητα που φέρονταν να έχουν τα 
σκευάσματα αυτά. Απλώς προσπαθούσαν να ελέγξουν την αγορά με το 
να σπρώχνουν νέα φάρμακα τα οποία στην πραγματικότητα δεν ήταν
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περισσότερο αποτελεσματικά από φάρμακα τα οποία είναι πάμφθηνα, 
ξέρουμε τπ λειτουργία τους και μπορούμε να έχουμε έλεγχο στις πα
ρενέργειες τους.

Η χειραγώγηση της έρευνας

Οι κλινικές δοκιμές υποτίθεται ότι αποδεικνύουν τπν αποτελεσματικό
τατα των φαρμάκων και προσδιορίζουν τις παρενέργειες και τους πιθα
νούς κινδύνους από τη χρήση τους. Στην πραγματικότητα, το σύστημα 
των κλινικών ερευνών και δοκιμών είναι διαβρωμένο και έχει πολλά 
προβλήματα αξιοπιστίας, καθώς οι έρευνες για τα φάρμακα χρηματο
δοτούνται από τις εταιρείες που τα παράγουν, τα σχετικά πρωτόκολλα 
δεν τηρούνται πλήρως και -το κυριότερο- μεγάλο μέρος των ερευνών 
δεν δημοσιεύεται ποτέ. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις κλινικές 
δοκιμές και τις έρευνες που γίνονται αφότου λανσαριστεί ένα φάρμακο, 
τις έρευνες πάνω στις οποίες μια φαρμακευτική θα στηρίξει την επιθετική 
διαφημιστική εκστρατεία της για την υποτιθέμενη ανώτερη αποτελεσμα- 
τικότητά του. Εκεί συχνά δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες!

Προκειμένου να υπερασπιστούν τη δράση τους, οι φαρμακευτικές 
εταιρείες υποστηρίζουν πολύ συχνά ότι, χάρη στην ανακάλυψη και την 
ανάπτυξη των προϊόντων τους, βελτιώνεται η υγεία του πληθυσμού 
και αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης. Τα πράγματα είναι πιο περί
πλοκα. Οι μεγάλες αλλαγές στην υγεία των πληθυσμών κατά τον 20ό 
αιώνα οφείλονται σε συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό στη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής και στο γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των 
ανθρώπων ξεκίνησαν να ζουν σε σπίτια με καθαρό τρεχούμενο νερό 
και αποχέτευση, κεντρική θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και δυνατότητα 
να έχουν μια ολοκληρωμένη διατροφή. Εξίσου σημαντικός παράγοντας 
ήταν και η αντισηψία στις ιατρικές επεμβάσεις.

Σίγουρα τα εμβόλια, τα βασικά αντιβιοτικά, τα αντιψυχωσικά, τα 
αναλγητικά και αντκρλεγμονώδη όπως και οι χημειοθεραπείες βοήθησαν 
να αντιμετωπιστούν κρίσιμα προβλήματα υγείας. Όσο κι αν ακούγεται 
περίεργο, όμως, εάν μιλάμε για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, 
η καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και του στρες που αυτή 
προκαλεί, η εκπαίδευση σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής ως προς τη δια
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τροφή και την άσκηση, αλλά και η καταπολέμηση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος μπορούν να έχουν συγκριτικά μεγαλύτερα αποτελέσματα 
απ' ό,τι η ανάπτυξη της ιατροφαρμακευτικής έρευνας στη σημερινή της 
μορφή και με τους σημερινούς της όρους.

Ακόμη περισσότερο, αρκετά φάρμακα προκαλούν περισσότερα προ
βλήματα από όσα λύνουν. Το τεράστιο πρόβλημα της ανθεκτικότητας 
των μικροβίων στα αντιβιοτικά που αντιμετωπίζουμε σήμερα οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στην υπερβολική χρήση αντιβιοτικών -  και ας μην 
ξεχνάμε ότι αυτά δεν τα έπαιρναν με δική τους πρωτοβουλία οι ασθενείς. 
Αν, για παράδειγμα, έχετε χρόνια ιγμορίτιδα και ο γιατρός σάς συντα- 
γογραφεί μία ακόμη βαριά αντιβίωση επειδή πείστηκε είτε από έναν 
ιατρικό αντιπρόσωπο είτε από μια έρευνα (πιθανά χειραγωγημένη από 
την εταιρεία) ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να είναι πραγματικά 
αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, 
τότε μόλις πήρατε μια γεύση για το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός.

Η υπόθεση με τη στάση των φαρμακευτικών εταιρειών έχει πολλές 
διαστάσεις, που δεν αφορούν μόνο το κόστος στα ασφαλιστικά ταμεία 
ή την αποσιώπηση κινδύνων. Διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη συνθήκη 
εντός της οποίας χάνεται η εμπιστοσύνη στον γιατρό και συνολικά στον 
μηχανισμό περίθαλψης. «Μου γράφει αυτό το φάρμακο επειδή όντως 
είναι καλύτερο ή επειδή είναι διεφθαρμένος;» θα αναρωτηθεί ο ασθε
νής. Και αυτό, βεβαίως, μπορεί να έχει πολύ ευρύτερες επιπτώσεις και 
ιδιαίτερα αρνητικές. Το παράδειγμα του αντιεμβολιαστικού κινήματος 
είναι, από αυτή την άποψη, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για το πού μπορεί 
να οδηγήσει ο κλονισμός αυτής της εμπιστοσύνης.

Η υγεία έχει μια βαθιά υπαρξιακή διάσταση, που εντείνεται μετά 
το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Μέχρι τότε, την εποχή πριν από τα 
αντιβιοτικά, οι άνθρωποι ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με την πιθα
νότητα του θανάτου είτε από τη μαζική βία των πολέμων είτε από την 
πιθανότητα να νοσήσουν ανίατα. Οι μαζικοί δολοφόνοι εκείνων των 
εποχών, εκτός από ξίφη και ντουφέκια, ήταν η χολέρα, η φυματίωση ή 
ακόμη και μια γερή πνευμονία.

Όμως, οι μεγάλες αλλαγές και οι επιστημονικές ανακαλύψεις του 
20ού αιώνα δημιούργησαν μια άλλη υπαρξιακή συνθήκη: τη βεβαιότητα
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ότι τα περισσότερα προβλήματα υγείας μπορούν να διορθωθούν ιατρικά. 
Ο θάνατος έχει γίνει η εξαίρεση, ενώ ακόμη και για ανίατα νοσήματα 
μπορεί να υπάρξει σημαντική παράταση της ζωής. Οι φαρμακευτικές 
εταιρείες επενδύουν σε αυτό με κάθε τρόπο, ακόμη κι αν στην πραγ
ματικότητα δεν συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας, αλλά απλώς 
εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση 
μας με την υγεία. Στις μέρες μας, για παράδειγμα, δεν είναι αποδεκτό να 
ξεσπάσει μια πανδημία γρίπης με θύματα -  και ορθώς δεν είναι. Πρέπει 
κάτι να γίνει. Ακόμη και εάν αυτό σημαίνει να αγοραστούν τεράστιες 
ποσότητες εμβολίων ή να στοκαριστούν μεγάλες ποσότητες του Tami- 
flu, προς μεγάλη χαρά της παρασκευάστριας εταιρείας Roche, αν και 
οι κλινικές έρευνες έχουν δείξει ότι τελικά το συγκεκριμένο σκεύασμα 
περιορίζει τη διάρκεια της νόσησης κατά μέσο όρο κατά... 21 ώρες.

Και προφανώς όλοι οι γιατροί δεν έχουν την ίδια «αξία». Συγκεκριμέ
νες κατηγορίες γιατρών όπως καθηγητές πανεπιστημίου, ή γενικά όσοι 
εκπαιδεύουν άλλους και μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, 
είναι πραγματικά assets για τις φαρμακοβιομηχανίες. Οι άνθρωποι αυτοί 
έχουν κομβικό ρόλο, επίσης, γιατί διεξάγουν τις κλινικές έρευνες (ενώ 
ταυτόχρονα είναι και αυτοί που χρειάζονται διαρκώς χρηματοδότηση 
για νέες έρευνες), συμμετέχουν στις επιστημονικές ιατρικές ενώσεις 
που διαμορφώνουν τις θεραπευτικές κατευθύνσεις και τις οδηγίες για 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών, γράφουν τα άρθρα στα 
διεθνή ιατρικά περιοδικά. Επόμενο είναι να αποτελούν και τους βασικούς 
στόχους των φαρμακευτικών εταιρειών παγκοσμίως.

Η γενικευμένη διαφθορά

Η κλίμακα των πρακτικών διαφθοράς και εξαπάτησης που εφαρμόζουν 
οι φαρμακευτικές εταιρείες αποδεικνύεται και από τα ποσά που ανα
γκάζονται να καταβάλλουν ως πρόστιμα ή στο πλαίσιο συμβιβασμών με 
κυβερνήσεις. Ανάμεσα στο 1991 και το 2013 οι φαρμακευτικές εταιρείες 
στις ΗΠΑ κατέβαλαν πρόστιμα ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
για απάτες σε βάρος του συστήματος υγείας, παράνομη προώθηση, 
μίζες, μονοπωλιακές πρακτικές και άρνηση δημοσιοποίησης στοιχείων 
από κλινικές δομές. Ωστόσο, το τεράστιο αυτό ποσό αναλογεί μόλις στη
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μισή κερδοφορία τους για το 2009!
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα: Το 2012 η GlaxoSmithKline 

παραδέχτηκε την ενοχή της και συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 
3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από έρευνα της αμερικανικής 
κυβέρνησης σε βάρος της για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων. Μία από 
αυτές αφορούσε το αντικαταθλιπτικό φάρμακο Paxil, το οποίο η εταιρεία 
προσπαθούσε να εξασφαλίσει ότι θα χορηγείται και σε ασθενείς κάτω 
των 18 ετών. Για να πετύχει τον σκοπό της, κυκλοφόρησε άρθρο σε 
περιοδικό που παρουσίαζε με τρόπο παραπλανητικό τα στοιχεία των 
κλινικών δοκιμών. Την ίδια ώρα η εταιρεία αποσιωπούσε την ύπαρξη 
δύο άλλων ερευνών που έδειχναν ότι το φάρμακο δεν είχε αποτελεσμα
τικότατα στη θεραπεία της κατάθλιψης σε μικρές ηλικίες. Όταν τελικά 
το 2015 δημοσιοποιήθηκαν τα δεδομένα της αρχικής κλινικής έρευνας, 
φάνηκε ότι το φάρμακο όχι μόνο ήταν αναποτελεσματικό αλλά είχε 
αυξημένο κίνδυνο, καθώς ενίσχυε τις αυτοκτονικές τάσεις των νεαρών 
ασθενών που το λάμβαναν!

Ενδεικτικό των προβλημάτων με τις κλινικές έρευνες είναι ότι, ενώ η 
ίδια η φαρμακοβιομηχανία έβγαζε θετικά αποτελέσματα από το 94% των 
κλινικών δοκιμών, εντούτοις όταν η αρμόδια δημόσια αρχή στις ΗΠΑ 
Food and Drug Administration επανεξέτασε τα στοιχεία, διαπίστωσε 
ότι το πραγματικό ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων των ίδιων 
κλινικών δοκιμών ήταν μόλις 51%.

Κάποιες φορές τα πράγματα παίρνουν μια πραγματικά τραγική τρο
πή. Το 1996 η Pfizer πραγματοποίησε κλινική δοκιμή του αντιβιοτικού 
Trovan σε περιοχή της Νιγηρίας εν μέσω μιας επιδημίας μηνιγγίτιδας. 
Η μία ομάδα ασθενών πήρε το νέο φάρμακο και η άλλη μια μικρή δόση 
ενός δοκιμασμένου ανταγωνιστικού αντιβιοτικού. Πέθαναν 11 παιδιά, 
μοιρασμένα εξίσου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πιο τραγικό είναι ότι 
ποτέ δεν ενημέρωσαν τους ασθενείς ότι πρόκειται περί κλινικής δοκιμής, 
ούτε ότι υπήρχε διαθέσιμη αποτελεσματική θεραπεία στις ίδιες ιατρικές 
εγκαταστάσεις που την προσέφεραν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα. Η υπό
θεση αποτέλεσε την έμπνευση για το μυθιστόρημα Επίμονος Κηπουρός 
του Τζον Λε Καρέ.

Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό το γιατί οι φαρμακευτικές εταιρείες
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μπορούν να φτάσουν σε τόσο ακραίες και κυνικές πρακτικές, αν δεν 
συνυπολογιστεί το μέγεθος της αγοράς φαρμάκου παγκοσμίως. Οι 
εκτιμήσεις μιλούν για μια αγορά 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Να 
δώσουμε ένα απλό παράδειγμα: το να πουλάς το φάρμακο αναφοράς 
π.χ. σε ορισμένες κατηγορίες καρκίνων σημαίνει επιπλέον έσοδα εκα
τοντάδων εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2015 η 
Novartis είχε πωλήσεις 4,658 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο από τις 
πωλήσεις των ογκολογικών σκευασμάτων Glivec και Gleevec.

Δεν είναι παράλογο, επομένως, που μόνο στις ΗΠΑ οι φαρμακευτικές 
εταιρείες ξοδεύουν 42 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για την προώθηση 
των προϊόντων τους. Και δεν μιλάμε απλώς για κάποιες διαφημιστικές 
προβολές. Μιλάμε, ουσιαστικά, για καθαρές μορφές δωροδοκίας.

Επιπλέον, παρότι η φαρμακευτική βιομηχανία επιμένει ότι είναι στην 
αιχμή της τεχνολογίας, στην πραγματικότητα εξακολουθούμε να μην 
έχουμε πραγματική απόδειξη για τη χρησιμότητα αρκετών φαρμάκων 
που κυκλοφορούν στην αγορά. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε απλές εν
δείξεις και σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι κίνδυνοι από τις παρενέργειες 
και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα είναι μεγαλύτεροι από 
τα όποια ωφελήματα μπορεί να έχουν. Παρ’ όλα αυτά, η φαρμακευτική 
βιομηχανία πιέζει για να παίρνει άδειες για νέα φάρμακα. Ενίοτε και 
με τον κυνικό υπολογισμό ότι θα μπορέσει να πουλήσει αρκετά πριν 
αναγκαστεί τελικά να τα αποσύρει...

Η Pfizer συμφώνησε το 2004 να πληρώσει 430 εκατομμύρια δολάρια 
ως πρόστιμο για την εξαπάτηση σε σχέση με το αντιεπιληπτικό Neu- 
rontin, το οποίο το προωθούσε επιθετικά όχι μόνο ως αντιεπιληπτικό 
φάρμακο αλλά και για ένα πλήθος άλλων χρήσεων, κατά βάση μέσα από 
την εκτεταμένη δωροδοκία γιατρών. Μόνο το 2003 η εταιρεία εισέπρα- 
ξε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου 
φαρμάκου. Το φάρμακο όμως δεν ήταν αποτελεσματικό σε πολλές από 
τις χρήσεις του, ενώ είχε και σοβαρές παρενέργειες. Το 2010 η εταιρεία 
καταδικάστηκε και πάλι σε πρόστιμο 142 εκατομμυρίων δολαρίων για 
απάτη σε σχέση με το ίδιο φάρμακο. Η καταδίκη θα γίνει με βάση τη 
νομοθεσία για τις οργανώσεις τύπου μαφίας (Racketeer Influenced and 
Corrupt Organizations Act -RICO).
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Γία να καταλάβουμε τι συμβαίνει με ορισμένα φάρμακα, τη χειραγώ
γηση των κλινικών μελετών και την απόκρυψη κρίσιμων πληροφοριών 
για τις παρενέργειες, πρέπει και πάλι να αντιληφθούμε την κλίμακα της 
αγοράς φαρμάκου. Για συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις, όπως π.χ. η 
αρθρίτιδα, μιλάμε για μια αγορά που αφορά δεκάδες ή εκατοντάδες 
εκατομμύρια ασθενείς και ασφαλισμένους σε χώρες με ταμεία που κα
λύπτουν τη φαρμακευτική δαπάνη και άρα μπορούν να αποδώσουν 
σύντομα μεγάλα κέρδη. Η υπόθεση με το Rofecoxib (Vioxx) είναι ένα 
πολύ καλό παράδειγμα. Το μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες της Merck 
εγκριθηκε το 1999 στις ΗΠ Α και γρήγορα αποτέλεσε ιδιαίτερα δημοφι
λή επιλογή συνταγογράφησης. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2004, οπότε και 
αποσύρθηκε, περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν μία συνταγή για 
τη χρήση του. Μόνο τη χρονιά πριν αποσυρθεί, έφερε στην παρασκευ- 
άστρια εταιρεία κέρδος 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αρκετό για να 
καλύψει τα 950 εκατομμύρια που κατέβαλε τελικά η Merck το 2011 ως 
πρόστιμο για τις παράνομες πρακτικές της. Εκτός από μεγάλη εμπορι
κή επιτυχία, το φάρμακο ήταν και η αιτία χιλιάδων θανάτων ασθενών 
που το έπαιρναν, καθώς αύξανε τον κίνδυνο θρόμβωσης, καρδιακής 
προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. Η εταιρεία γνώριζε εξαρχής 
τον κίνδυνο και στην πραγματικότητα χειραγώγησε την έρευνα και 
τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει τις 
μαζικές πωλήσεις. Ας σημειώσουμε εδώ ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες 
μπορούν να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά περιοδικά, 
προσφέροντας διαφήμιση σε αυτά και αγοράζοντας μεγάλες ποσότητες 
ανάτυπων άρθρων που είναι ευνοϊκά για τα προϊόντα τους, για να τα 
χρησιμοποιήσουν στην προώθησή τους.

Οι κατηγορίες για δωροδοκία γιατρών από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες είναι πολλές και αποτελούν διεθνές πρόβλημα. Η Warner 
Chilcot, θυγατρική της Allergan, συμφώνησε το 2016 να πληρώσει 125 
εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ ως συμβιβασμό με την αμερικανική 
κυβέρνηση που την κατηγορούσε για παράνομες πρακτικές προώθη
σης φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και δωροδοκίες γιατρών. Το 2014 η 
GlaxoSmithKline τιμωρήθηκε στην Κίνα με πρόστιμο 490 εκατομμυρίων 
δολαρίων για δωροδοκίες γιατρών. Η ίδια εταιρεία κατηγορήθηκε για
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δωροδοκίες γιατρών στη Ρουμανία. Το 2016 οι αρχές της Νοτίου Κο
ρέας κατηγόρησαν τη Novartis για δωροδοκίες γιατρών. Στις αρχές του 
2016 η SciClone Pharmaceuticals κατηγορήθηκε από τις αμερικανικές 
αρχές για δωροδοκία γιατρών στην Κίνα και η υπόθεση έκλεισε με την 
καταβολή υψηλού προστίμου.

Στόχος δεν είναι μόνο οι γιατροί. Οι κρατικοί αξιωματούχοι που 
παίρνουν τις αποφάσεις για την αδειοδότηση, τιμολόγηση και προμή
θεια φαρμάκων, αποτελούν επίσης στόχους. Και τέτοια παραδείγματα 
υπάρχουν πολλά σε διάφορες χώρες.

Στις ΗΠΑ η φαρμακοβιομηχανία επενδύει ιδιαίτερα στο lobbying 
στην Ουάσινγκτον. Ανάμεσα στο 1998 και το 2006 η φαρμακοβιομηχα
νία ξόδεψε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε λομπίστες και σε πολιτικές 
χορηγίες. Τα κενά στον έλεγχο και τη ρύθμιση αυτής της τεράστιας 
βιομηχανίας εξηγούνται και από τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στις 
εταιρείες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Υπερβολικά στενούς εάν 
σκεφτούμε ότι, για παράδειγμα, ο Τόμας Λόνγκρεν παραιτήθηκε τον 
Δεκέμβριο 2010 από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊ
κού Οργανισμού Φαρμάκων, μιας υπηρεσίας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, 
και πιστός στην πρακτική των «περιστρεφόμενων θυρών» ανακοίνωσε 
ότι τον Ιανουάριο 2011 θα ξεκινούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
ως ιδιώτης σύμβουλος των φαρμακευτικών εταιρειών.

Η Ελλάδα δεν είναι έξω από τον χορό

Πρόσφατα είχαμε την υπόθεση της DePuy, θυγατρικής του κολοσσού 
Johnson Johnson, που κατηγορήθηκε για δωροδοκίες γιατρών σε 
ελληνικά νοσοκομεία για την αγορά ορθοπεδικού υλικού υπερκοστο- 
λογημένου κατά 35% την περίοδο 2000-2006. Η συνολική ζημιά για 
το ελληνικό δημόσιο ήταν 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Για το σκέλος του 
σκανδάλου της DePuy που εκδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κα
κουργημάτων της Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκαν τρεις πανεπιστημιακοί 
γιατροί σε ποινές πολυετούς κάθειρξης (από 11 έως 14 έτη). Μάλιστα, η 
συνολική ζημία που προκλήθηκε στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας 
Ιπποκράτειο, «Παπανικολάου» και «Γεννηματάς» την επίμαχη εξαετία 
ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ. Για το άλλο σκέλος, που εκδικάζεται στην
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Αθήνα, ίο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αναφέρει 
ότι από το 2000 μέχρι και το 2006 η εταιρεία φέρεται να δωροδόκησε 
γιατρούς σε 114 δημόσια νοσοκομεία και θεραπευτήρια, με Χρηματικά 
ποσά, δώρα και άλλες παροχές για να χρησιμοποιούν τα υπερκοστο- 
λογημένα ορθοπεδικά είδη της. Από την υπερκοστολόγηση οι γιατροί 
φέρεται να εισέπρατταν ποσοστό της τάξεως του 20%. Ο Ρόμπερχ Τζον 
Ντούγκαλ, αντιπρόεδρος Στρατηγικών Σχέσεων της DePuy, κατέθεσε 
ότι «Το κυρίως κίνητρο για την αύξηση των πωλήσεων της ετα ίρ α ς  ατην 
Ελλάδα ήταν η καταβολή αμοιβής στους ορθοπεδικούς γιατρούς ηου χρη
σιμοποιούσαν τα προϊόντα της, υπολογιζόμενης σε ποσοστό 20% εΤτί της 
αξίας των υλικών. Αυτή η αμοιβή ονομαζόταν professional education, εν 
συντομία ProFed». Ο ίδιος εκτίμησε ότι «από το 2002 μέχρι και w 2005 
δόθηκαν περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ μίζες σε Έλληνες γιατρούς».

Επίσης πρόσφατα είχαμε και την περίπτωση των διαβόητων δια
γνωστικών αρθροσκοπήσεων, που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς 
εμπλέκουν και τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά, 
το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί και στην υπόθεση Novartis (αν και 
ο ίδιος δηλώνει ότι συνέβαλε στην αποκάλυψη της υπόθεσης). βκε{ όχι 
μόνο είχαμε μια υπερκοστολόγηση της διαγνωστικής μεθόδου οε σχέση 
με το εξωτερικό αλλά και τη διαπίστωση ότι ο ίδιος Σαλμάς ως γ,ατρός 
υπέγραψε 550 παραπεμπτικά για αυτή την εξέταση που εκτελούνταν 
στο διαγνωστικό κέντρο που κατείχαν η σύζυγος και ο γαμπρός χου.

Σε αντίθεση με τα κατά καιρούς θρυλούμενα, στην Ελλάδσ δεν 
καταναλώνουμε πολύ περισσότερα φάρμακα σε σχέση με άλλες χώρες. 
Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις καταναλώνουμε λιγότερο.Όμ^ εξα_ 
κολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κατανά^ωσης 
φαρμάκων τελευταίας κυκλοφορίας και ένα από τα χαμηλότερα ηοοοστά 
χρήσης γενόσημων φαρμάκων. Αυτή η δομή της κατανάλωσης φαρ
μάκου στην Ελλάδα κατεξοχήν ευνοεί τις πολυεθνικές του φαρμάκου.

Ενδεικτική του πόσο διαβρωτική είναι η... στενή σχέση ανάμε0α στις 
φαρμακευτικές εταιρείες και τον ιατρικό κλάδο ήταν και η αντ(§ραση 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το 2012 απέναντι στην απόφαοη η συ- 
νταγογράφηση να γίνεται με βάση τη δραστική ουσία, ώστε να υπάρξει 
στροφή προς τα φθηνότερα γενόσημα φάρμακα. Αντί απλώς να ζητήσει
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την εξασφάλιση του ελέγχου ποιότητας των γενόσημων φαρμάκων, ο 
Ιατρικός Σύλλογος έκανε προσφυγή στο ΣτΕ, συντονιζόμενος με τη 
γραμμή των πολυεθνικών του φαρμάκου που θέλουν τα «επώνυμα» 
(και συχνά ακριβότερα) φάρμακά τους να διατηρήσουν μεγάλο μερίδιο 
αγοράς, αλλά και ορισμένων ελληνικών εταιρειών παραγωγής γενό
σημων, που φοβήθηκαν τις αθρόες εισαγωγές φθηνότερων γενόσημων 
από το εξωτερικό.

Στην Ελλάδα η περίοδος των μνημονίων σήμαινε μέτρα για τον 
περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Για τις φαρμακευτικές εται
ρείες απέκτησε ξεχωριστή σημασία το να διατηρήσουν τα προηγούμενα 
επίπεδα στις πωλήσεις τους, να υπερασπιστούν τη συνταγογράφηση 
ακριβών φαρμάκων και να εξασφαλίσουν ότι θα προηγούνταν στην 
εξόφλησή τους από το Δημόσιο. Επιπλέον, η Ελλάδα είχε και ξεχωριστή 
θέση στη διαμόρφωση των τιμών σε όλη την Ευρώπη.

Οι πολλαπλές πτυχές της υπόθεσης Novartis

Ας πάμε και στο σκάνδαλο των ημερών. Η Novartis είναι μια σχετικά νέα 
εταιρεία με μεγάλη ιστορία. Δημιουργήθηκε το 1996 από τη συγχώνευση 
ανάμεσα στην Ciba-Geigy και τη Sandoz. Δοκίμασε εξαρχής να πατήσει 
πάνω στα καινοτόμα φάρμακα και στα μεγάλα περιθώρια κέρδους που 
αυτά αφήνουν αλλά και στα γενόσημα, καθώς αυτή ήταν η ειδικότητα 
της Sandoz. Στην Ελλάδα απέκτησε ξεχωριστό οικονομικό δυναμισμό 
τα τελευταία χρόνια: από τη δεκαετία του 2000 και μετά η Novartis 
Hellas έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή της ελληνικής φαρμακευτικής 
αγοράς. Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με μια τοπική διοίκηση 
που επιδιώκει να αυξήσει όσο μπορεί τις πωλήσεις. Και προφανώς 
χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο.

Με όσα έχουν έρθει στο φως από τη δικαστική έρευνα, γνωρίζουμε 
πλέον ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα επιθετικής στρατηγι
κής να προσεγγιστούν γιατροί, στελέχη της διοίκησης και πολιτικά πρό
σωπα. Χαρακτηριστικό της επιθετικής πολιτικής της και της προσπάθειάς 
της να αποκτήσει καλές σχέσεις με τους γιατρούς είναι και το γεγονός 
ότι η Novartis επενδύει ιδιαίτερα σε κλινικές έρευνες, αυξάνοντας τον 
αριθμό των γιατρών που συμμετέχουν σε αυτές, ενώ σε συνεργασία με
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ιατρικά σωματεία, όπως την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, κάνει εκστρατεία 
ενημέρωσης για την αξία της συμμετοχής σε κλινικές μελέτες. Ενδεικτι
κά στη διετία 2013-2015 επένδυσε 18,8 εκατομμύρια ευρώ σε κλινικές 
μελέτες και 9,4 εκατομμύρια ευρώ σε δωρεές και χορηγίες.

Η Novartis στην Ελλάδα θα ευνοηθεί όχι μόνο από την ιδιαίτερα 
επιθετική πολιτική «παροχών» προς περίπου 4.000 γιατρούς -τόσοι 
αναφέρονται στον φάκελο της δικαστικής έρευνας- αλλά και μέσα από 
προνομιακές πολιτικές αποφάσεις. Τον Απρίλιο 2006 ανακοινώνεται ότι 
ο μοριακός έλεγχος του αίματος για HI V θα ανατεθεί σε δύο εταιρείες, τη 
Chiron (είχε εξαγοραστεί από την Novartis) και τη Roche. Υπογράφεται 
και σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Οι δύο εταιρείες αναλαμβάνουν 
την προμήθεια αντιδραστηρίων και συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
τον μοριακό έλεγχο του αίματος. Η τιμή είναι 50 ευρώ ανά ασκό αίμα
τος και η διάρκεια της σύμβασης πέντε χρόνια. Η συνολική δαπάνη, 
όπως εγγράφεται στον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους, είναι 
208.250.000 ευρώ. Όμως, αποκαλύπτεται πως σε διαγωνισμό για τον 
μοριακό έλεγχο του αίματος στην Πολωνία οι ίδιες εταιρείες έδωσαν 
προσφορές για 8,2 και 10,5 ευρώ (πέντε φορές μικρότερες από αυτήν 
που έδωσαν στην Ελλάδα), ενώ στην Ιταλία η αντίστοιχη τιμή ήταν 16 
ευρώ. Ο τότε υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος ανακοινώνει ότι θα 
προχωρήσει σε διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός καθυστερεί αρκετά λόγω 
ενστάσεων, αλλά δίνονται απευθείας αναθέσεις στην Chiron. Τελικά, 
το 2008 οι δύο φαρμακευτικές αναλαμβάνουν με διαγωνισμό τον μορι
ακό έλεγχο, για πέντε χρόνια, με τιμή 35 ευρώ ανά έλεγχο φιάλης. Το 
2013 η πενταετία λήγει και έπειτα από νέο διαγωνισμό οι δύο εταιρείες 
αναλαμβάνουν και πάλι από κοινού τον μοριακό έλεγχο με μόλις 7 
ευρώ ανά φιάλη.

Λίγο μετά έχουμε την υπόθεση με τα εμβόλια για τη γρίπη Η1Ν1. 
Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές ζήτημα καθώς, με προεξάρ- 
χοντα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είχαμε την κυριαρχία της 
αντίληψης ότι, απέναντι στην πανδημία γρίπης, η μόνη άμυνα ήταν 
ο καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού. Βέβαια ήδη από τότε οι 
γιατροί προειδοποιούσαν ενάντια στη δημιουργία κλίματος πανικού, 
υποστηρίζοντας ότι είναι πιο σύνθετος ο μηχανισμός με τον οιι< >(<· 0ιι
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ξεδιπλωνόταν η πανδημία, κάτι που τελικά αποδείχτηκε σωστό. Ωστό
σο, η ελληνική κυβέρνηση με αρμόδιο υπουργό τον Δ. Αβραμόπουλο 
σπεύδει να ανακοινώσει αρχικά την προμήθεια 8 εκατομμυρίων δόσεων 
και αργότερα 16 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου, με το σκεπτικό 
να υπάρξει εμβολιαστική κάλυψη όλου του πληθυσμού με 2 δόσεις. 
Λίγους μήνες μετά, η νέα υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 
προχώρησε στην ακύρωση της προμήθειας 12,3 εκατ. δόσεων εμβολίων, 
που αντιστοιχούσαν σε εξοικονόμηση περίπου 80 εκατ. ευρώ. Τελικά 
από τις αρχικές 16 εκατομμύρια δόσεις η χώρα μας, μετά τις ακυρώσεις, 
κράτησε στα ψυγεία της μόνο 3.636.000 δόσεις. Μερίδιο αυτής της 
προμήθειας-μαμούθ θα πήγαινε στη Novartis.

Η Novartis έχει πολλές καταγγελίες σε βάρος της. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα το τι συμβαίνει με το φάρμακο για την ωχρά κηλίδα Lucen- 
tis. Στις αρχές του 2017 ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος 
Χουντής καταθέτει ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο όπου αναφέρει 
ανάμεσα στα άλλα:

«α. Το Δεκέμβριο του 2014, ιταλικό δικαστήριο επέβαλλε πρόστιμο 
180 εκατομμυρίων ευρώ στις φαρμακευτικές Novartis και Roche, κοινών 
συμφερόντων, για συγκρότηση καρτέλ στην προώθηση του σκευάσματος 
Lucentis, εις βάρος του κατά 40 φορές φθηνότερου Avastin, γεγονός που 
εκτιμήθηκε ότι επιβάρυνε το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα της Ιταλίας, 
μόνο για το 2012, πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ και με δυνητική μελ
λοντική επιβάρυνση έως 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα επόμενα 
χρόνια.

β. Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας ζήτησε να παρέμβει η γαλλική Αρχή 
Ανταγωνισμού για να διερευνήσει το ίδιο θέμα, με αφορμή την αντίστοιχη 
έρευνα στην Ιταλία. Απευθύνθηκε επίσης στο Ανώτατο Διοικητικό Δικα
στήριο, ζήτησε τη μείωση της τιμής του Lucentis και επίσης την επέκταση 
της έγκρισης του φθηνότερου φαρμάκου Avastin για οφθαλμική χρήση. 
Τον Ιούλιο του 2014 ψηφίστηκε στο γαλλικό Κοινοβούλιο η οφθαλμική 
χρήση του φθηνότερου Avastin “για οικονομικούς λόγους", με κόστος 30 
φορές μικρότερο, που θα επέτρεπε στην Γαλλία να εξοικονομήσει ετησίως 
200 εκατομμύρια ευρώ. Η προώθηση του Lucentis, κόστους 900 ευρώ ανά 
ένεση, στοίχισε στον δημόσιο φορέα ασφάλισης της Γαλλίας το 2013, το
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ποσό των 430 εκατομμύριων ευρώ.
γ. Το 2011, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου απο

φάσισε να μην εγκρίνει τη χρήση του Lucentis λόγω υψηλού κόστους, 
με αποτέλεσμα το 2013 η Novartis να μειώσει την τιμή της για το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας της Βρετανίας».

Στην Ελλάδα εξακολουθεί να δίνεται το πολύ πιο ακριβό Lucentis 
παρότι διατίθεται το 30 φορές φθπνότερο Avastin. Η διαφορά στο κόστος 
της θεραπείας για το ίδιο αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή. Δημοσίευμα 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι σε συγκριτική έρευνα το ίδιο αποτέλεσμα 
μπορούσε να έρθει με χρήση του Avastin σε συνολικό κόστος 8.680 ευρώ 
και με χρήση του Lucentin συνολικού κόστους 203.450 ευρώ. Στις 23 
Ιανουάριου 2018 το ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «η συνεν
νόηση μεταξύ των φαρμακευτικών ομίλων Roche και Novartis, με στόχο 
να μειωθεί η οφθαλμολογική χρήση του Avastin, ώστε να αυξηθεί εκείνη 
του Lucentis, θα μπορούσε να αποτελέσει “εξαντικειμένου" περιορισμό της 
ανταγωνιστικότητας».

Η Novartis, όπως και όλες οι άλλες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, 
είχαν σοβαρούς λόγους να ασχολούνται με την πολιτική του φαρμάκου. 
Καταρχάς τους ενδιέφερε η καθοριζόμενη τιμή όχι μόνο σε σχέση με 
την ελληνική αγορά, αλλά και σε σχέση με την ευρωπαϊκή, εφόσον η 
Ελλάδα ήταν μια χώρα αναφοράς (δηλαδή οι τιμές των φαρμάκων εδώ 
συνυπολογίζονταν ώστε να διαμορφωθούν οι τιμές για τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες άλλων χωρών). Έπειτα, η Novartis είχε κάθε λόγο να εξα
σφαλίζει έγκαιρες και προνομιακές εγκρίσεις φαρμάκων στην Ελλάδα, 
γιατί αυτό της έδινε μεγάλα περιθώρια κέρδους. Το 2011, επί υπουργίας 
Λοβέρδου, εγκρίνεται στην Ελλάδα η κυκλοφορία του πρωτοποριακού 
και υψηλού κόστους φαρμάκου Gilenya για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. 
Για το διάστημα μέχρι να εγκριθούν τα επόμενα αντίστοιχα σκευάσματα, 
η εταιρεία διατηρεί ουσιαστικά μια μονοπωλιακή θέση.

Η έρευνα γύρω από την Novartis ξεκίνησε καιρό πριν και διεξάγεται 
στο πλαίσιο αντίστοιχων ερευνών που γίνονται και στις ΗΠΑ. Άλλω
στε, ήταν η αμερικανική έρευνα που ενεργοποίησε και την ελληνική. 
Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι όχι μόνο στελέχη της, αλλά και η ίδια η 
εταιρεία συνεργάζεται κεντρικά με τις αμερικανικές και τις ελληνικές
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αρχές. Τη συνεργασία παραδέχεται η ίδια η Novartis στην ανακοίνωσή 
της όπου αναφέρει: «Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με πς Αρχές στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό». Ας μην ξεχνάμε ότι όσα έχουν αποκαλυ
φθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια παγκοσμίως για τις φαρμακευτικές 
εταιρείες παραπέμπουν σαφώς σε κεντρικό σχεδίασμά των πρακτικών 
διαφθοράς και όχι σε τοπικές πρωτοβουλίες. Άλλωστε, το μέγεθος αυτών 
των επιχειρήσεων τους δίνει ένα περιθώριο να μπορούν να διατηρούν 
μεγάλα «μαύρα ταμεία».

Τα όσα αναγράφονται στις διάφορες καταθέσεις των προστατευόμε- 
νων μαρτύρων και στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα έχουν ήδη δημοσιευτεί. 
Ούτως ή άλλως ξέρουμε καλά ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για 
να αποδειχτεί η διαδρομή του μαύρου πολιτικού χρήματος, ακόμη κι 
αν εκ του αποτελέσματος προκύπτει εμφανώς ότι διακινήθηκε μαύρο 
χρήμα. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί δύο κρίσιμα στοιχεία. Πρώτον, ότι η 
εταιρεία αυτή, όπως και άλλες, ευνοήθηκε όχι μόνο από τις ατομικές 
πρακτικές συνταγογράφησης των γιατρών αλλά και από σωρεία πολι
τικών αποφάσεων: από τον μοριακό έλεγχο του αίματος στα εμβόλια, 
στις αποφάσεις για την τιμολόγηση, στις αποφάσεις για την έγκριση 
φαρμάκων, στις προτεραιότητες ως προς την καταβολή οφειλόμενων 
ποσών, τα παραδείγματα είναι πολλά για το πώς υπουργοί, υφυπουργοί 
αλλά και κυβερνήσεις ολόκληρες μπορούν με τις αποφάσεις τους να ενι
σχύουν την κερδοφορία μιας φαρμακοβιομηχανίας. Ακόμη και εάν αυτό 
δεν συνεπάγεται αυτόματα τον χρηματισμό πολιτικών, εντούτοις είναι 
σαφές ότι γεννά το κίνητρο για αυτόν. Δεύτερον, τα κόμματα εξουσίας 
στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως διακηρύξεων, χρειάζονται χρήματα για να 
συντηρούν τον μηχανισμό τους και να κάνουν προεκλογικές εκστρατεί
ες. Το ίδιο ισχύει και για τα πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής. Δεν θα 
πέσει κανείς από τα σύννεφα αν αναφέρουμε ότι τέτοιες «ενισχύσεις» 
συνήθως δίνονται από επιχειρηματίες. Κάποιες από αυτές δίνονται με 
ιδεολογική χροιά, κάποιες δίνονται αναλογικά προς πλέον του ενός 
κόμματα (για να έχει το κεφάλι του ήσυχο ο εκάστοτε επιχειρηματίας), 
όμως οι περισσότερες δίνονται με τη σαφή διάθεση απόσπασης πολιτικής 
δέσμευσης ως αντάλλαγμα.

Την ίδια στιγμή, όμως, έχουν σημασία ορισμένες πτυχές της υπόθε-
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σης. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι ένας από τους μηχανισμούς που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των συμφερόντων των 
φαρμακευτικών εταιρειών είναι η διοργάνωση συνεδρίων, διοργάνωση 
που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι μία από τις διαδρομές του μαύρου 
χρήματος. Μία από τις τεχνικές είναι να καταβάλλονται μεγάλα ποσά σε 
εταιρείες διεξαγωγής συνεδρίων ή σε μέσα ενημέρωσης ως διαφήμιση, 
ενώ στην πραγματικότητα οι παραλήπτες των χρημάτων κρατούν ένα 
μέρος και το άλλο το επιστρέφουν στην εταιρεία για να μπορεί να το 
δώσει ως «μαύρο χρήμα» εκεί που θέλει.

Μία εταιρεία ειδικευμένη στη διοργάνωση συνεδρίων ήταν και η 
C&jC International του εμπλεκόμενου στην υπόθεση του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου Κυριάκου Τριβέα, το όνομα του οποίου αναφέρεται στις 
καταθέσεις για τη Novartis. Επίσης, η κυρία Λ. Νικολοπούλου, σύζυγος 
του πρώην υπουργού και νυν διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. 
Στουρνάρα, έχει εταιρεία που διοργανώνει συνέδρια, τη Mindwork. Η 
ίδια με δήλωσή της διαψεύδει κατηγορηματικά εμπλοκή στην υπόθε
ση, όμως, έχει ενδιαφέρον ότι ζητά από τη Novartis να διαψεύσει τους 
εναντίον της υπαινιγμούς σαν να πιστεύει ότι εκεί είναι η πηγή του κατά 
δήλωσή της «κυνηγιού μαγισσών»: «ΗNovartis έχει υποχρέωσή να δια- 
ψεύοει άμεσα τις ανυπόστατες κατηγορίες και την όποια εμπλοκή εμού ή της 
εταιρείας μου σε οποιαδήποτε υπόθεση που τυχόν εμπλέκεται αυτή η ίδια».

Ούτε μπορεί να διαφύγει την προσοχή μας ότι ο Λεωνίδας Γρηγο- 
ράκος, βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (και, σύμφωνα 
με πληροφορίες, συμπορευόμενος με τον Ευάγγελο Βενιζέλο), που 
διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Υγείας, δήλωσε πρόσφατα ότι «για 
εμένα σκάνδαλο υπάρχει και θα πρέπει αυτό το σκάνδαλο να μη μείνει 
αδιερεύνητο».

Αντίστοιχα έχει τη σημασία της και η συχνότητα των αναφορών 
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στα σχετιζόμενα με την υπόθε
ση έγγραφα. Η Σχολή έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς αφού, ενώ ασκεί 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και 
όχι στο Υπουργείο Παιδείας. Από τη φύση του αντικειμένου της παίζει 
παραδοσιακά σημαντικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής της υγείας 
τόσο όσον αφορά τη γενική στρατηγική όσο και ειδικότερα θέμαπι
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Ενδεικτικά αναφέρουμε την καθοριστική σημασία που χρόνια τώρα 
έχουν οι μελέτες του καθηγητή Γιάννη Κυριόπουλου (που με πρόσφατη 
δήλωσή του χαρακτήρισε «ηθικούς δολοφόνους» όσους προσπαθούν 
να τον εμπλέξουν στην υπόθεση).

Στο φόντο αυτό, έχει ενδιαφέρον να δούμε επίσης τον ρόλο που 
διαδραμάτισε, έστω και ως άτυπος σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας, 
ο αναπληρωτής κοσμήτορας της ΕΣΔΥ Νίκος Μανιαδάκης. Δημοσί
ευμα της Εφημερίδας των Συντακτών στις 11/03/2017, γραμμένο από τον 
Δημήτρη Τερζή, αναφέρει ότι τα email που αντάλλαξε ο κ. Μανιαδάκης 
με το γραφείο του τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη ανα
φέρονταν σε θέματα όπως «αποζημίωση νέων φαρμάκων-παρατηρητήριο 
τιμών, διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων, συνομιλίες για θέματα υγείας με 
τον ΟΟΣΑ, υπουργικές αποφάσεις για προαπαιτούμενα της διαπραγμάτευ
σης με την τρόικα για τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, υπουργικές 
αποφάσεις για τα ογκολογικά φάρμακα, πρόταση τιμών αναφοράς φαρ
μάκων».' Ο ίδιος έχει διαψεύσει με σχετική του δήλωση οποιαδήποτε 
ανάμειξη στο σκάνδαλο.

Ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο κινήθηκε η Novartis είναι τα 
εσωτερικά έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα για το διαβόητο Har
vard Project. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αφορούσε 
την προσπάθεια της Novartis να επηρεάσει συνολικά την πολιτική 
φαρμάκου ως προς την έμφαση σε καινοτόμες θεραπείες, να επιτα
χύνει την αποπληρωμή των οφειλών από ασφαλιστικά ταμεία και να 
διατηρήσει κορυφαία θέση στην αγορά. Η συνεργασία με το Harvard 
θα έδινε το επιστημονικό κύρος για τις προωθητικές ενέργειες, ενώ την 
ίδια στιγμή η όλη διεργασία θα λειτουργούσε και ως προμετωπίδα μιας 
ευρύτερης προσπάθειας άσκησης επιρροής σε πρόσωπα, επηρεάζοντας 
σημαντικά τη δημόσια συζήτηση. Το εάν αυτό θα περιλάμβανε και τον 
χρηματισμό αξιωματούχων ή πολιτικών προσώπων δεν αναφέρεται 
μεν ρητά, με μια προσεκτική ανάγνωση, όμως, μπορεί κανείς να δει 
τις έμμεσες αναφορές.

Στην πραγματικότητα είναι ακόμη νωρίς για να δούμε προς τα πού

1. http://www.efsyn.gr/arthro/o-atypos-symvoylos-toy-adonidos

http://www.efsyn.gr/arthro/o-atypos-symvoylos-toy-adonidos
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θα πάει η διερεύνηση της υπόθεσης ως προς τα πολιτικά πρόσωπα, διερ
γασία που άλλωστε έχει να κάνει και με το εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. 
Μένει να φανεί, δηλαδή, αν θα τεκμηριωθούν πράξεις ή αν θα υπάρξει 
απλώς πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση της παραπομπής. Την 
ίδια ώρα άλλες πτυχές της υπόθεσης δεν έχουν έρθει όσο πρέπει στο 
προσκήνιο: ο μεγάλος αριθμός γιατρών που αναφέρεται ότι έχουν χρη
ματιστεί, η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της ερευνητικής δαπάνης 
από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρείες, οι στενές σχέσεις ιατρικών 
ενώσεων, πανεπιστημιακών τμημάτων και καθηγητών με τις εταιρείες, 
όχι μόνο σε ειδικά θέματα αλλά και σε αντικείμενα που αφορούν την 
πολιτική της υγείας, παραπέμπουν σε μια πολύ πιο βαθιά και διαβρωτική 
σχέση ανάμεσα στο δημόσιο σύστημα υγείας και τις μεγάλες ιδιωτικές 
φαρμακευτικές εταιρείες.

Η διεθνής πλευρά του θέματος καταδεικνύει χον βαθύτερο παρα- 
λογισμό και τους μεγάλους κινδύνους που κρύβει το γεγονός ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στον κλάδο της υγείας γίνεται με όρους 
αδιαφανείς, με συνειδητές στρεβλώσεις των κανόνων δεοντολογίας και 
με πρωτοφανή έλεγχο οικονομικό -αλλά επί της ουσίας και πολιτικό- 
της όλης διαδικασίας από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δεν 
έχουν διστάσει κατ’ επανάληψη να βάλουν τα κέρδη τους πάνω από την 
ασφάλεια των φαρμάκων που παράγουν και να συμπεριφερθούν ως 
εγκληματικές οργανώσεις. Και όλα αυτά γύρω από ένα αγαθό, αυτό της 
υγείας, που κατεξοχήν θα έπρεπε να είναι στον πυρήνα της έννοιας του 
δημόσιου αγαθού, αντί να βλέπουμε τη θεμελιώδη και τόσο επικίνδυνη 
ιδιωτικοποίησή του. Και όλα αυτά την ώρα που όλο και περισσότερο 
γίνεται σαφές ότι απέναντι στον φαύλο κύκλο της αδιαφάνειας και της 
διαφθοράς χρειάζεται μια ανταγωνιστική κατεύθυνση, που πρωτίστως 
θα προτάσσει τον δημόσιο χαρακτήρα της διαδικασίας έρευνας, παρα
γωγής, προμήθειας και διάθεσης των φαρμάκων, τη δημοσιότητα και 
την προσβασιμότητα στην πληροφορία, τα ερευνητικά δεδομένα, την 
καινοτομία και την επίγνωση ότι το ζήτημα της υγείας είναι πρώτα και 
κύρια ζήτημα βελτίωσης της κοινωνικής συνθήκης ως θεμελιακή μορφή 
πρόληψης και δευτερευόντως ζήτημα θεραπευτικής παρέμβασης εκ 
των υστέρων. Ο
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