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Μανιφέστο για την αυτοφροντίδα



ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Ως «Αυτοφροντίδα» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών στις οποίες

προχωρούν οι άνθρωποι από μόνοι τους
◦ για τη διατήρηση της υγείας τους

◦ για τη γενικότερη ευεξία τους, καθώς και

◦ για την πρόληψη ασθένειας ή την αντιμετώπιση ήπιων προβλημάτων υγείας.

 Η «Αυτοθεραπεία» αποτελεί μέρος της Αυτoφροντίδας. Συνίσταται
στην υπεύθυνη επιλογή και χρήση των Μη Συνταγογραφούμενων
Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα
και αποτελεσματικά ήπια προβλήματα υγείας με τη βοήθεια του
φαρμακοποιού.



Τα ΜΗΣΥΦΑ διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο
καθώς προσφέρουν οικονομικά και κοινωνικά
οφέλη.

Η αυτοφροντίδα ενισχύει (empowers) τους ασθενείς
στην αντιμετώπιση ή πρόληψη βραχυχρόνιων ή
χρόνιων παθήσεων για τις οποίες δεν απαιτείται
συμβουλή ιατρού, ή που μπορούν να
αντιμετωπιστούν μετά από αρχική ιατρική
γνωμάτευση.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή



Υπεύθυνος (έως 2015):
Επίτροπος Antonio Tajani

Δεοντολογία και διαφάνεια

Πρόσβαση σε φάρμακα στην Αφρική

Πρόσβαση σε φάρμακα στην Ευρώπη

3 Πλατφόρμες διαλόγου/δράσης:

+ ‘Χρηστή Διακυβέρνηση για ΜΗΣΥΦΑ’

Πρωτοβουλία της ΕΕ στο χώρο των
φαρμάκων



Ευρήματα

Προώθηση Χρηστής Διακυβέρνησης
στα ΜΗΣΥΦΑ

 Αυτοφροντίδα μέρος εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης
επαγγελματιών υγείας
.

 Υποστήριξη γνώσεων και δυνατότητας πολιτών στην
άσκηση αυτοθεραπείας
.

 Διασφάλιση διαθεσιμότητας πληροφοριών
.

 Πλατφόρμες ενδιαφερόμενων μερών (ευρωπαϊκό/εθνικό
επίπεδο) - “self-care champions”
.

 Έγκαιρη αξιολόγηση δυνατότητας αλλαγής καθεστώτος
συνταγογράφησης

Συστάσεις



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 Προλαμβάνει ή/και θεραπεύει συμπτώματα που δεν χρήζουν ιατρικής
παρέμβασης.

 Συμβάλλει στη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα των σύγχρονων
συστημάτων Υγείας.

 Ενισχύει την παροχή φροντίδας υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές (μέσω
του φαρμακείου).

 Διευκολύνει τους πολίτες στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την καλή
υγεία τους και προάγει τη Δημόσια Υγεία.

Για τη Δημόσια Υγεία, το Κράτος, τα συστήματα υγείας και
τους πολίτες



ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
• Η αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εξοικονομεί ετησίως $102 δισ. στο σύστημα Υγείας

(ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα με συνταγή
γιατρού)

• Για κάθε €1 που δίνεται για την αγορά προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.,
εξοικονομούνται €6 για το σύστημα Υγείας

CHPA, B.C., The Value of OTC Medicine to the
United States. 2012

ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ



ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

Κοινωνική και Οικονομική αξία της Αυτοφροντίδας
σε 7 χώρες της Ευρώπης:

Αν το 5% των Rx (Συνταγογραφούμενων) Φαρμάκων

μετατραπούν σε

ΜΗΣΥΦΑ



ΕΛΛΑΔΑ
• Η μετατροπή του 5% των Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

θα σημάνει:

Όφελος για την Εθνική Οικονομία ύψους έως και

€160 εκατ.

ΣΔΥ, Η Αυτοθεραπεία στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, 2012

ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ



Απελευθέρωση τιμών ΜΗΣΥΦΑ
Ρουμανία

Πηγή: Cegedim, “Romanian Self-Care Market Evolution and Trends”



Απελευθέρωση τιμών ΜΗΣΥΦΑ
Πορτογαλία

 Οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ απελευθερώθηκαν τον Οκτώβριο
του 2005.
.

 Κατά τη περίοδο 2005 – 2009 οι τιμές αυξήθηκαν κατά
2,9%.
.

 Ο πληθωρισμός κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν στα
7,3%.
.

Πηγή: Apifarma, “Changes in the Distribution Structure in Portugal”
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Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΧ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΜΗΣΥΦΑ

Τα ΜΗΣΥΦΑ πρέπει να πωλούνται
αποκλειστικά

δια χειρός φαρμακοποιού



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

 Αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με το Σύστημα Υγείας.

 Παρέχουν συμβουλές για τη διατήρηση ή/και βελτίωση της Δημόσιας
Υγείας.

 Βοηθούν και κατευθύνουν τους πολίτες στην κατάλληλη επιλογή
φαρμακευτικών προϊόντων.

 Καθοδηγούν για τη σωστή και ασφαλή χρήση των προϊόντων αυτών.

 Παραπέμπουν το κοινό σε θεράποντες ιατρούς, όταν αυτό είναι αναγκαίο.



ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 Οι πολίτες είναι πλέον πιο
ενημερωμένοι, αλλά και
πιο απαιτητικοί

 Η οικονομική κρίση είχε ως
αποτέλεσμα να πέσει
μεγαλύτερο
βάρος στα φαρμακεία

 Νέα, καινοτόμα προϊόντα

 Νέες δυνατότητες
επικοινωνίας

 Εμπλουτισμός
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων

Νέες απαιτήσεις Νέες δυνατότητες



ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 Ανάδειξη του σημαντικού ρόλου τους στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.

 Αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της εκπαίδευσης και των
ικανοτήτων τους.

 Ενίσχυση της σχέσης και εμπιστοσύνης που καλλιεργείται μεταξύ των
ιδίων και των πολιτών που επισκέπτονται το φαρμακείο.
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Εκπαίδευση Πολιτών



• …οι Ευρωπαίοι Φαρμακοποιοί έχουν όλες τις ικανότητες για τη
περαιτέρω ανάπτυξη της αυτοφροντίδας

• …έμφαση σε θεραπευτικές και κλινικές πρακτικές στο πρόγραμμα
σπουδών παρέχει μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη του
φαρμακοποιού στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας

• …κατάρτιση στην αποτελεσματική επικοινωνία και τη παροχή
συμβουλών όταν αυτές ανταποκρίνονται σε ελαφρά συμπτώματα που
εμπίπτουν στην αυτοθεραπεία, θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της πιστοποίησης ενός φαρμακοποιού
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Δυνητικά πλεονεκτήματα από τη
διεύρυνση της Λίστας ΜΗΣΥΦΑ

•  Αυξημένη πρόσβαση σε αποτελεσματικά φάρμακα

•  Μειωμένες επισκέψεις στα ιατρεία

•  Ευρύτερη εκπαίδευση των πολιτών

•  Βελτιωμένη αυτονομία των πολιτών

•  Ελάφρυνση φαρμακευτικής δαπάνης
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Προτεινόμενη Διεύθυνση ΕΟΦ
Αυτοφροντίδας

Αντικείμενο

• Θεσμικό πλαίσιο προώθησης της αυτοφροντίδας.

• Η αυτόφροντίδα ν’ αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης των επαγγελματιών
υγείας

• Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της αυτοφροντίδας

• Επένδυση στην αυτοφροντίδα σαν αναπόσπαστο μέρος επιμορφωτικών
προγραμμάτων υγείας

• Καθιέρωση προγραμμάτων στήριξης πρωτοβουλιών για την αυτοφροντίδα
από τρίτους



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΧ

 Η ανάδειξη, ανάπτυξη και προώθηση της αυτοφροντίδας σε βασικό
μοχλό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και προστασίας
της Δημόσιας Υγείας, μέσα από την ορθή και υπεύθυνη ενημέρωση
του κοινού.

 Η συνεχής ενίσχυση της προσφοράς ασφαλών, αποτελεσματικών και
καινοτόμων φαρμάκων που συμβάλλουν στην υγεία και την
ευημερία των πολιτών.

 Η ενδυνάμωση του ρόλου του/της Φαρμακοποιού ως σημαντικού
και απαραίτητου συμβούλου υγείας.



Σας ευχαριστώ για τη
προσοχή σας


