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H Φήμη της 

Φαρμακοβιομηχανίας

μέσα από τα 

μάτια των πολιτών



Ο σκοπός μας

Η σημερινή γνώμη και 
εικόνα που έχουν οι 
Φαρμακοβιομηχανίες
μεταξύ των Ελλήνων



Πώς λειτουργήσαμε

➢ Ποσοτική online έρευνα 
➢ Focusonline panel
➢ Δομημένο ερωτηματολόγιο*
➢ Ενήλικες 18+ Πανελλαδικά
➢ Δείγμα 834 άτομα
➢ 1-3 Νοεμβρίου 2019
➢ Focus Bari team, S/W Voxco

* Κοινές ερωτήσεις με έρευνα 2004-συγκριτικά αποτελέσματα



Τι θα δούμε 

➢ Στάση απέναντι στα φάρμακα

➢ Γενική γνώμη / εικόνα για τις 
Φαρμακοβιομηχανίες

➢ Συγκεκριμένες «θέσεις»

➢ Ελληνικές - Πολυεθνικές



Στάση απέναντι στη χρήση φαρμάκων

53

45

%

Πολύ/αρκετά 
θετική (35%)

Πολύ/αρκετά 
αρνητική (65%)

Στοιχεία του 2004 σε παρένθεση 

«Η δική σας στάση 
απέναντι στο να 
χρησιμοποιείτε 

φάρμακα είναι…»



Αντιλαμβανόμενη χρήση 
Φαρμάκων στην Ελλάδα

83

15
2

%

Περισσότερο απ’ 
όσο πρέπει  (87%)

Όσο πρέπει (8%)

Στοιχεία του 2004 σε παρένθεση 

Αποφεύγει τελείως (5%)

«Γενικά στην Ελλάδα 
θα λέγατε ότι ο 

κόσμος χρησιμοποιεί 
φάρμακα…»



Απόψεις για τις τιμές των φαρμάκων

9

19

71

%

Οι φαρμακοβιομηχανίες 
(30%)

Εξίσου (50%)

Στοιχεία του 2004 σε παρένθεση 

Το Κράτος (20%)

87% 
θεωρούν τις 
τιμές υψηλές

«Ποιος ευθύνεται για τις τιμές των φαρμάκων;»



8

33

58
%

Μέσος βαθμός  5,9/10 1-6 7-8 9-10

“Ποιά είναι η εικόνα που έχετε εσείς 

προσωπικά για τις φαρμακοβιομηχανίες;»



Βαθμός συμφωνίας-διαφωνίας σε 
συγκεκριμένες «θέσεις»

43

11

10

57

89

90

Στηρίζουν την έρευνα για νέα 
φάρμακα επωμιζόμενες το κόστος

Ο ρόλος των φαρμάκων είναι πολύ σημαντικός, καθώς  
μειώνουν τον χρόνο θεραπείας & συμβάλλουν σε 

παλιότερα ανίατες ασθένειες

Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν καθοριστικό
ρόλο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων

Διαφωνώ πολύ/αρκετά Συμφωνώ πολύ/αρκετά

%

(64)

(94)

(90)

Στοιχεία του 2004 σε παρένθεση 
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1-6 7-8 9-10
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Ελληνικές Πολυεθνικές 

Μέσος βαθμός  6,2/10 Μέσος βαθμός  5,3/10

“Ποιά είναι η εικόνα που έχετε εσείς 

προσωπικά για τις … φαρμακοβιομηχανίες;»



“In a nutshell…”

➢ Αναγνωρίζεται ο ρόλος & η
συνεισφορά

➢ Συνολική εικόνα / φήμη: μέτρια
➢ Ελληνικές : οριακά καλύτερη
➢ Παρόμοια στάση με αντίστοιχη

έρευνα του 2004

Υπάρχει όμως μια…
γενικότερη νοοτροπία  


