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Η προαγωγή της δηµόσιας υγείας
είναι κεντρικός στόχος του ΣΦΕΕ

Η
υποστήριξη του
Συνδέσµου Φαρµα-
κευτικών Επιχειρή-
σεων (ΣΦΕΕ) στην ι-

στορική απόφαση για την α-
παγόρευση του καπνίσµα-
τος στους δηµόσιους χώ-
ρους είναι δεδοµένη και ο-
λόπλευρη. Είναι ευκαιρία ό-
µως να τονίσουµε ότι η υπο-
στήριξη αυτή έρχεται να συ-
µπληρώσει µια σειρά άλλων
πρωτοβουλιών του ΣΦΕΕ µε
βαθύ και ουσιαστικό κοινω-
νικό περιεχόµενο.

Προσφορά στην κοινωνία
Η προαγωγή της δηµόσιας
υγείας µέσω της ανάληψης
κοινωνικού ρόλου και της
διαµόρφωσης πρωτοβου-
λιών προσφοράς στην κοι-
νωνία βρίσκονται στο επίκε-
ντρο της στρατηγικής του
ΣΦΕΕ. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει
ολοκληρωµένες και τεκµη-
ριωµένες θέσεις για το
φάρµακο και για το σύστη-
µα υγείας, που εκφράζουν
το κοινό συµφέρον της πο-
λιτείας, των πολιτών και των
φαρµακευτικών επιχειρήσε-
ων και συµβάλλουν καθορι-
στικά στην προαγωγή της
δηµόσιας υγείας.
Η υποστήριξη της άµεσης
πρόσβασης των ασθενών σε
όλα τα επώνυµα -πρωτότυπα
ή ουσιωδώς όµοια- φάρµακα,
φάρµακα εγγυηµένης ποιό-
τητας, πάντοτε µε την απο-
κλειστική ευθύνη του θερά-
ποντος ιατρού, στο πλαίσιο ε-
νός πυκνού, δυναµικού και
λειτουργικού δικτύου διανο-
µής, αποτελούν την πεµπτου-
σία του οράµατος του ΣΦΕΕ.
Προστίθεται ως οργανικό
τµήµα στο παραπάνω η σα-
φέστατη θέση για τον εκσυγ-
χρονισµό και τη µηχανοργά-
νωση των ταµείων και των νο-
σοκοµείων, ως ακρογωνιαίος
λίθος ενός σύγχρονου συστή-
µατος υγείας που επιτυγχάνει
οικονοµίες κλίµακας, καταρ-
γεί πρακτικά την σπατάλη και
την κακοδιαχείριση και προ-
παντός ενδυναµώνει την ικα-
νότητά του να προσφέρει και
στο µέλλον άµεση πρόσβαση
σε υψηλού επιπέδου ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη.
Οι θέσεις µας για την άµεση
πρόσβαση σε όλα τα φάρµα-
κα, για τη µηχανοργάνωση
του συστήµατος υγείας ως
του ισχυρότερου µέσου για
το νοικοκύρεµα και τον ε-
ξορθολογισµό των δαπανών,

καθώς και για την ανάδειξη
των επώνυµων φαρµάκων ως
των µοναδικών που εγγυώ-
νται την ασφάλεια, την ποιό-
τητα και τη θεραπευτική α-
ποτελεσµατικότητα, συµβάλ-
λουν καθοριστικά στην προα-
γωγή της δηµόσιας υγείας.

Επαγρύπνηση και πρόληψη
Οφείλουµε όµως να επα-
γρυπνούµε εάν θέλουµε οι
κατακτήσεις που έχουµε πε-
τύχει στο πεδίο της δηµό-
σιας υγείας τα τελευταία
τριάντα χρόνια να µην ανα-
τραπούν, αλλά αντιθέτως να
ισχυροποιηθούν και να συ-
µπληρωθούν από νέες.
Έχουµε το χρέος να κρατή-
σουµε την Ελλάδα στην πρώ-
τη γραµµή των χωρών µε υ-
ψηλό επίπεδο δηµόσιας υ-
γείας - και εκεί ακριβώς βρι-
σκόµαστε. Οφείλουµε χωρίς
αλαζονεία και εφησυχασµό,
αλλά µε πρόγραµµα και απο-
φασιστικότητα, να διατηρή-
σουµε τις κατακτήσεις µας,
να διορθώσουµε τα κακώς
κείµενα, να προχωρήσουµε
µε αυτοπεποίθηση στο µέλ-
λον, να προετοιµαστούµε µε
σοβαρότητα για τις προκλή-
σεις που θα παρουσιαστούν.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΦΕΕ α-
ναλαµβάνει την ευθύνη που
του αναλογεί και συµβάλλει
καθοριστικά στην προαγωγή
της δηµόσιας υγείας µε τη
συµµετοχή του στο δηµόσιο
διάλογο, καθώς και µε τις
τεκµηριωµένες θέσεις του
µε τις οποίες προσέρχεται
στις διαδικασίες διαβούλευ-
σης µε την πολιτεία και µε
άλλους φορείς.

Συνεργασία µε το 
∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας
Ωστόσο, η συµµετοχή του
ΣΦΕΕ στην εθνική προσπά-
θεια για την προαγωγή της
δηµόσιας υγείας εκτείνεται
και σε πρωτοβουλίες κοινω-
νικής ευθύνης για την πρό-
ληψη των ασθενειών. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, κορυφαία εί-
ναι η πρωτοβουλία για κοι-
νές δράσεις εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης ανάµεσα
στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο
Υγείας και τον Σύνδεσµο
Φαρµακευτικών Επιχειρήσε-
ων, η οποία ξεκίνησε πρό-
σφατα και ανοίγει νέους
δρόµους για τη συνεργασία
της τοπικής αυτοδιοίκησης
µε τον ιδιωτικό τοµέα προς
όφελος του κοινωνικού συ-

νόλου. Και θα πρέπει ασφα-
λώς να τονιστεί η προσφο-
ρά του προέδρου του ∆ια-
δηµοτικού ∆ικτύου κ. Γιώρ-
γου Πατούλη, δηµάρχου
Αµαρουσίου, στην υλοποίη-
ση του οράµατος του ∆ικτύ-
ου Υγείας, το οποίο σε συ-
νεργασία µε τις φαρµακευ-
τικές επιχειρήσεις αξιοποιεί
τις δυνάµεις της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, ενεργοποιεί
την κοινωνία των πολιτών
και προσφέρει ουσιαστικό
έργο για την προαγωγή της
δηµόσιας υγείας.
Η συνεργασία του ΣΦΕΕ µε
το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγεί-
ας αποδεικνύει έµπρακτα ό-
τι η κοινωνία των πολιτών, η
επιχειρηµατική κοινότητα, οι
πολίτες και οι φορείς των
δήµων, µπορούµε όλοι µαζί,
µέσα από µορφές συνεργα-

σίας, να δηµιουργήσουµε
νέες δοµές δράσης, να ανα-
λάβουµε πρωτοβουλίες και
να κάνουµε πράξη τις αξίες
και τις αρχές µας. Σε αυτό το
πλαίσιο, η «πρόληψη ως τρό-
πος ζωής» δεν είναι απλώς
ένα σύνθηµα για το ∆ιαδη-
µοτικό ∆ίκτυο Υγείας και για
τον ΣΦΕΕ. Πολύ περισσότερο
από ένα σύνθηµα, αποδίδει
µε τον πιο λιτό τρόπο µια α-
ναµφισβήτητη αλήθεια.
Είναι σαφές ότι το παραπά-
νω σύνθηµα ταιριάζει από-
λυτα µε την ιστορική αλλα-
γή που εµφανίζεται τώρα
στο πολιτιστικό πρότυπο και
στον τρόπο ζωής που χαρα-
κτηρίζει την ελληνική κοι-
νωνία και η οποία δεν είναι
άλλη από την υιοθέτηση αυ-
στηρών µέτρων, τα οποία
πρακτικώς ισοδυναµούν µε

την απαγόρευση του καπνί-
σµατος στους δηµόσιους
χώρους.

Ιστορική ηµεροµηνία
Η ελληνική κοινωνία, παρά
το γεγονός ότι χαρακτηρίζε-
ται από ένα από τα υψηλό-
τερα ποσοστά καπνιστών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
διαθέτει την ωριµότητα και
την αυτογνωσία να υιοθετή-
σει και να υποστηρίξει ένα
µέτρο που συµβάλλει στην
ουσιαστική µείωση ενός
«νέφους εθισµού», µιας θα-
νατηφόρας συνήθειας, που
πλήττει καπνιστές και µη. Η
πολιτεία, καθώς φέρει την
κύρια ευθύνη για την υγεία
των πολιτών, δεν µπορεί να
ολιγωρεί ή να οπισθοχωρεί
µπροστά σε «εύκολους µύ-
θους», αλλά αντιθέτως ο-
φείλει να θέτει όρια και να
καταπολεµά φαινόµενα ό-
πως ο εθισµός στον καπνό,
τα οποία είναι υπεύθυνα για
την αύξηση της συχνότητας
παρουσίασης ορισµένων α-
πό τις πιο σοβαρές ασθένει-
ες της εποχής µας.
Για όλους τους παραπάνω λό-
γους, η 1η Ιουλίου 2009 εί-
ναι µια ιστορική ηµεροµηνία,
την οποία ο φαρµακευτικός
κλάδος, µε την ευαισθησία
που τον διακρίνει σε θέµατα
προαγωγής της δηµόσιας υ-
γείας, αναδεικνύει µε την έ-
µπρακτη στήριξη ενός νέου
πολιτιστικού προτύπου, το ο-
ποίο δεν είναι άλλο από την
«απελευθέρωση» του δηµό-
σιου χώρου από τον καπνό.
Ο ΣΦΕΕ βρίσκεται αρκετά βή-
µατα µπροστά, καθώς ανα-
κήρυξε τα νέα του γραφεία
ήδη από την ηµέρα των ε-
γκαινίων τους ως χώρο µη
καπνιζόντων. Η υποστήριξη
του ΣΦΕΕ και κάθε φαρµα-
κευτικής επιχείρησης στον
περιορισµό του καπνίσµατος
στην ελληνική κοινωνία, µε
την απαγόρευση του καπνί-
σµατος στα γραφεία και τις
λοιπές εγκαταστάσεις τους,
είναι δεδοµένη. Πρόκειται
για µια προσπάθεια άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την προα-
γωγή της δηµόσιας υγείας,
µια εθνική εκστρατεία, που ο
ΣΦΕΕ στηρίζει και ενισχύει.
Άλλωστε, το όραµα του ΣΦΕΕ
περιέχει θέσεις που έχουν
γνώµονα το κοινό συµφέρον
των πολιτών, της πολιτείας
και των φαρµακευτικών επι-
χειρήσεων.

Η συµµετοχή του ΣΦΕΕ στην
εθνική προσπάθεια για την
προαγωγή της δηµόσιας
υγείας εκτείνεται και σε
πρωτοβουλίες κοινωνικής
ευθύνης για την πρόληψη των
ασθενειών. Σε αυτό το πλαίσιο,
κορυφαία είναι η πρωτοβουλία
για κοινές δράσεις εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης ανάµεσα
στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο 
Υγείας και τον Σύνδεσµο
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων.

Του ∆ιονυσίου Φιλιώτη

προέδρου του ΣΦΕΕ


