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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΩΝ ΚΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αξιότιμοι,

Η Εταιρεία ΑΔΗΦΑΡΜ δραστηριοποιείται εδώ και είκοσι χρόνια στην έρευνα,
ανάπτυξη και παραγωγή τοπικών οδοντιατρικών αναισθητικών με κύριο ανταποκριτή
την Ελληνίδα και τον Έλληνα Οδοντίατρο. Αναγνωρίζουμε δε την αξία της εικοσαετούς
αυτής κοινής μας συνεργασίας, προσπαθώντας διαρκώς – αξιοποιώντας τις
υποδείξεις κι ενίοτε τις ιδέες που λαμβάνουμε – να βελτιώνουμε το επίπεδο της
ποιότητας των τοπικών αναισθητικών καθώς και λοιπών προϊόντων οδοντιατρικής
εφαρμογής που διαθέτουμε.

Τελευταία, έχουμε γίνει αποδέκτες ερωτήσεων σχετικά με το αν προτιθέμεθα ή όχι –
ως εταιρεία – να  παραμείνουμε στην Ελλάδα και αν θα συνεχίσουμε ή όχι την
τροφοδοσία της αγοράς με τα τοπικά μας αναισθητικά. Η εν λόγω ερώτηση είναι
ρητορική κατά βάση, διότι η ΑΔΗΦΑΡΜ είναι ελληνική εταιρεία με Έλληνες
συντονιστές και στελέχη. Δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην Ελληνική
Αγορά και τα προϊόντα της απευθύνονται σε Έλληνες επιστήμονες. Προτίθεται ως
οφείλει μεν, αλλά και βιοποριστικά, να παραμείνει Ελλάδα. Επιπροσθέτως,
προσπαθούμε στο μέγιστο να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς πρωτίστως,
διατηρώντας υψηλά ποιοτικά στάνταρ.

Για το φλέγον ζήτημα της κάλυψης της αγοράς με οδοντιατρικά σκευάσματα, θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν,
προκειμένου να μη λείψει η αναισθησία από κανένα ελληνικό οδοντιατρείο. Ωστόσο,
σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να ειπωθεί ότι θα πρέπει και ο κάθε οδοντίατρος
να αγοράζει από τον προμηθευτή του σύμφωνα με τις πραγματικές του ανάγκες χωρίς
υπερβολές, για πολύ λίγο χρόνο ακόμα.

Οι τιμές των τοπικών αναισθητικών στην Ελλάδα είναι εξευτελιστικά χαμηλές σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ανατολικής και δυτικής, αλλά και ως προς



τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν στην Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία αλλά και Κύπρο,
αγγίζοντας τα όρια του κόστους παραγωγής τους. Είναι, λοιπόν, αναμενόμενο
πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες διακινούν τα φαρμακευτικά αυτά ιδιοσκευάσματα
στη χώρα μας, είτε να τα μεταπωλούν στο εξωτερικό σε υψηλότερες τιμές ή απλώς να
αποχωρούν από ένα κράτος μέλος, πόσω μάλλον όταν η χαμηλή εγκεκριμένη τιμή για
τα εν λόγω προϊόντα δύναται να παρασύρει προς τα κάτω τις τιμές του ίδιου
προϊόντος της ίδιας εταιρείας που κυκλοφορεί σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης η
στρέβλωση αυτή των τιμών κατευθύνει και μεγαλέμπορους να διακινούν
οδοντιατρικά αναισθητικά, που έχουν αγοράσει για να τα πωλήσουν εντός της
Ελλάδος, σε γειτονικές χώρες (π.χ. Κύπρος) όπου κι εκεί τα σκευάσματα αυτά έχουν
τιμολογηθεί σε σαφώς υψηλότερες τιμές.

Κατά συνέπεια, αποτελεί βασική λογική ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) να
απαιτήσει και νομικά πλέον, την επικόλληση ταινίας γνησιότητας (προσοχή: ο όρος
ετικετογράφηση δεν είναι δόκιμος) στην εξωτερική συσκευασία ώστε να μπορεί να
ελέγχεται η εισαγωγή και διάθεση των αναισθητικών ιδιοσκευασμάτων στην ελληνική
αγορά όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα
που διακινούνται μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών
και συνεταιρισμών φαρμακοποιών.

Η ΑΔΗΦΑΡΜ συμμορφώθηκε άμεσα με την απόφαση του ΕΟΦ, αποδεικνύοντας
έμπρακτα ότι το σύνολο των σκευασμάτων της διακινούνται στην ελληνική αγορά.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΔΗΦΑΡΜ

Σταμάτιος Κατσαγώνης


