
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Σε πρόσφατες δηλώσεις της Ένωσης Φαρμακοποιών Τουρκίας γίνεται αναφορά στη 
διαρκώς επιδεινούμενη έλλειψη φαρμάκων στην αγορά της Τουρκίας, από απλά 
σκευάσματα ευρείας χρήσης, όπως παιδικά σιρόπια για το βήχα, αναλγητικά, 
αντιπυρετικά ως και ακριβά φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Διακρίνονται τουλάχιστον 
δύο αρνητικοί παράγοντες: α) οι συνηθισμένες ελλείψεις στο τέλος κάθε χρόνου που 
οφείλονται στον χρόνο και τρόπο με τον οποίο ορίζει το τ/Υπουργείο Υγείας τις τιμές 
των φαρμάκων / σκευασμάτων, β) η σοβαρή αποδιοργάνωση της τουρκικής 
φαρμακευτικής αγοράς μετά το β’ εξάμηνο 2021 εξαιτίας της μεγάλης πτώσης της αξίας 
του τουρκικού νομίσματος σε σχέση με το δολάριο και το Ευρώ. 

Ειδικότερα, οι τιμές των φαρμάκων αναθεωρούνται από το τ/Υπουργείο Υγείας κάθε 
Φεβρουάριο οπότε και ορίζεται η «ισοτιμία φαρμάκων» στη βάση καθορισμένης και 
σταθερής για όλο το έτος ισοτιμίας της τουρκικής Λίρας έναντι ξένων νομισμάτων. Το 
2021, η εν λόγω ισοτιμία ορίστηκε στις 4,57 Λίρες έναντι του Ευρώ ενώ τον Νοέμβριο 
2021, η ισοτιμία έναντι του Ευρώ ξεπέρασε τις 11 Λίρες. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης 
Φαρμακοποιών επισημαίνουν πως έχουν διακοπεί εδώ και μήνες οι εισαγωγές αρκετών 
σκευασμάτων και δραστικών ουσιών για την παραγωγή φαρμάκων και γενόσημων 
προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην αγορά και στο σύστημα υγείας. Η Ένωση ζητά 
την αναπροσαρμογή των τιμών (ισοτιμία φαρμάκου) κάθε τρίμηνο έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται με την εκάστοτε ισοτιμία της Τ.Λίρας έναντι ξένων νομισμάτων.  
Παράλληλα, κάνει λόγω για προσπάθειες αποσιώπησης του προβλήματος από τις 
υπηρεσίες του Υπ. Υγείας αλλά και για πιέσεις που δέχονται από αυτές πολλά μέλη της 
Ένωσης για τη μη δημοσιοποίησή του.     

Σημειώνεται ότι η Τουρκία παράγει περίπου το 50% των αναγκών της σε φάρμακα και το 
υπόλοιπο το καλύπτει με εισαγωγές. Στα εγχώρια παραγόμενα φάρμακα, το 90% των 
δραστικών ουσιών τους είναι εισαγόμενες.           

Σε άλλη ανακοίνωση της στις 6/11/2021, η Ένωση Φαρμακοποιών της Τουρκίας ανέφερε 
ότι δεν είναι διαθέσιμα πλέον στην αγορά 645 φάρμακα. 
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