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Κυρίες και κύριοι,  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους εσάς 

που τιµάτε µε την παρουσία σας την σηµαντική 

αυτή εκδήλωση του ΣΦΕΕ και του ∆ιαδηµοτικού 

∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Γιώργο 

Πατούλη, τον ∆ήµαρχο Αµαρουσίου, ο οποίος έχει 

συµβάλλει καταλυτικά και αποφασιστικά έτσι ώστε 

να υλοποιηθεί το όραµα ενός ∆ικτύου Υγείας που 

αξιοποιεί τις δυνάµεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ενεργοποιεί την κοινωνία των Πολιτών και 

προσφέρει ουσιαστικό έργο για την προαγωγή της 

δηµοσίας υγείας.  

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Η πρωτοβουλία για κοινές δράσεις κοινωνικής 

ευθύνης ανάµεσα στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας 

και τον Σύνδεσµο Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 
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ανοίγει νέους δρόµους για την συνεργασία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τον ιδιωτικό τοµέα για 

την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσµάτων στην 

κοινωνία. ∆είχνουµε µε την πρωτοβουλία αυτή ότι 

δεν ωφελεί και δεν πρέπει να τα περιµένουµε όλα 

από το κράτος.  

 

Εµείς, η κοινωνία των πολιτών, εµείς, η 

επιχειρηµατική κοινότητα, εµείς, οι πολίτες και 

οι φορείς των δήµων, µπορούµε µέσα από 

µορφές συνεργασίας να δηµιουργήσουµε νέες 

δοµές δράσης, να πάρουµε πρωτοβουλία και να 

κάνουµε πράξη τις αξίες και τις αρχές µας.    

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η «πρόληψη ως τρόπος ζωής» 

δεν είναι απλώς ένα σύνθηµα για το ∆ιαδηµοτικό 

∆ίκτυο Υγείας και για τον ΣΦΕΕ. Πολύ περισσότερο 

από ένα σύνθηµα αποδίδει µε τον πιο λιτό τρόπο 

µια αναµφισβήτητη αλήθεια.  

 

∆εσµευόµαστε και δεσµεύοµαι προσωπικά ότι θα 

ενισχύουµε ολόπλευρα την θαυµάσια πρωτοβουλία 
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του κ. Πατούλη και θα εργαστούµε για να 

καταστήσουµε το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας έναν 

από τους πλέον συγχρόνους και δραστήριους 

θεσµούς στο πεδίο της Υγείας και της Πρόληψης.  

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Η Ελλάδα έχει κάνει µεγάλα βήµατα προόδου τις 

τελευταίες δεκαετίες στο πεδίο της προαγωγής της 

δηµοσίας υγείας.  

 

Ο ΣΦΕΕ εργάζεται συστηµατικά έτσι ώστε να 

συµβάλλει αφενός στην υπεράσπιση των 

κατακτήσεων απέναντι σε απόπειρες άκριτου 

πειραµατισµού, που εκδηλώνονται κατά 

καιρούς και αφετέρου στην αξιοποίηση των 

κατακτήσεων αυτών για την κάλυψη των 

υστερήσεων που ακόµα υπάρχουν. Αυτό είναι, 

σχηµατικά, το όραµα του ΣΦΕΕ για την προαγωγή 

της δηµοσίας υγείας στην Ελλάδα.  
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Ο ΣΦΕΕ συµπυκνώνει και εκφράζει όχι µόνον 

την κοινή βούληση όλων των φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων της χώρας, αλλά και την κοινή 

ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στους 

συµπολίτες µας.  

 

Η ευθύνη των φαρµακευτικών επιχειρήσεων είναι 

µια γιγαντιαία ευθύνη. ∆εν προσφέρουµε απλώς 

προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά ίσως το πιο κρίσιµο, 

πολύτιµο και ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό, που είναι 

το φάρµακο.  

 

Όταν βάζουµε την υπογραφή µας πάνω σε κάθε 

ένα φάρµακο αναλαµβάνουµε κρίσιµη ευθύνη. 

Όχι µόνο έχουµε επίγνωση της ευθύνης αυτής, 

αλλά έχουµε και την γνώση για το πώς να 

αναλάβουµε αυτή την ευθύνη στην πράξη, σε 

καθηµερινή βάση.  

 

Εγγυόµαστε µε την επώνυµη υπογραφή µας την 

ασφάλεια, την ποιότητα και τη θεραπευτική 

αποτελεσµατικότητα.  
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Εφαρµόζουµε µεθόδους, πρακτικές, αρχές για να 

µπορούµε να προσφέρουµε αυτή την εγγύηση 

επωνύµως. Γι’ αυτό και τονίζουµε µε υπερηφάνεια 

ότι µόνο το επώνυµο φάρµακο εξασφαλίζει την 

ασφάλεια, την ποιότητα και τη θεραπευτική 

αποτελεσµατικότητα.  

 

Υπογραµµίζουµε ότι η τοποθέτηση της δικής 

µας υπογραφής δίπλα στην υπογραφή του 

θεράποντος ιατρού συγκροτεί ένα σύστηµα 

«διπλής επωνυµίας» που εγγυάται την 

θωράκιση της δηµόσιας υγείας στη χώρα µας 

από οποιαδήποτε απόπειρα να εισχωρήσουν 

στο σύστηµα υγείας πλαστά ή αµφιβόλου 

ποιότητας φάρµακα, τα οποία σήµερα 

κατακλύζουν το internet ή άλλες χώρες µε 

αµφίβολες ρυθµίσεις ασφαλείας και συστήµατα 

που δεν προσωποποιούν την ευθύνη.  

 

Κυρίες και κύριοι,  
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• Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει την άµεση πρόσβαση σε 

φάρµακα εγγυηµένης ποιότητας και 

θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας µε τις 

χαµηλότερες τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αυτό δηλαδή που ισχύει σήµερα.  

• Με βάση την παραπάνω κατάκτηση 

εργαζόµαστε για µια νέα πραγµατικότητα, όπου 

η σηµερινή αρίστη λειτουργία ενός πυκνού 

δικτύου διανοµής συµπληρώνεται από ένα 

τεχνολογικά σύγχρονο σύστηµα υγείας 

διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη αξιοποίηση 

των πόρων.  

• Υποστηρίζουµε τέλος την διαρκή ενίσχυση 

στην ίδια την συνείδησή µας των αρχών και 

των κανόνων ∆εοντολογίας. ∆ιότι δεν 

ρυθµίζονται όλα και πλήρως από νόµους. Ο 

άνθρωπος δεν είναι µηχανή για να µπαίνει ένα 

πρόγραµµα, όπως είναι ένας νόµος και να 

λειτουργεί ευγενώς για πάντα. Οφείλει να 

διαθέτει αρχές, να αυτορυθµίζεται, να αναζητεί, 

να ανακαλύπτει και να τηρεί το ηθικά σωστό. 
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Με λίγα λόγια, ο ΣΦΕΕ επιδιώκει το µέγιστο. 

Επιδιώκουµε τη διαρκή βελτίωση σε όλα τα θέµατα 

και τα πεδία που έχουν σχέση µε το φάρµακο. 

Ωστόσο, η πρόληψη ως τρόπος ζωής δεν είναι 

καθόλου αντίθετη µε τον κόσµο των φαρµάκων, 

όπως κάποιοι µπορεί εσφαλµένα να 

υποθέσουν. ∆ιότι εάν θέλουµε να επιτύχουµε την 

µέγιστη πρόληψη, τότε οφείλουµε να 

ενσωµατώσουµε σε έναν υπεύθυνο και 

ενηµερωµένο τρόπο ζωής όλα τα αγαθά της 

σύγχρονης επιστήµης.  

 

Πρόληψη σηµαίνει ότι προσέχουµε την διατροφή 

µας και την φυσική µας κατάσταση, και πρόληψη 

επίσης σηµαίνει να γνωρίζουµε την κατάσταση της 

υγείας µας και να προλαβαίνουµε οποιοδήποτε 

πρόβληµα το συντοµότερο δυνατό ακολουθώντας 

τις ενδεδειγµένες θεραπείες.  

 

Γι’ αυτό υποστηρίζουµε ότι η πρόληψη είναι τρόπος 

ζωής. Είναι όµως ένας τρόπος ζωής που σπανίως 

υιοθετείται αυθόρµητα.  
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Οι άνθρωποι πιστεύουµε ότι είµαστε άτρωτοι. Η 

υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που προσδίδει 

βαρύτητα στην πρόληψη ενδέχεται πολλούς να 

αγχώνει γιατί συνεπάγεται την παραδοχή της 

φθαρτότητας µας. Οφείλουµε να συζητούµε ήρεµα 

µε τον εαυτό µας και να αποφεύγουµε παγίδες σαν 

αυτές που µόνοι µας δηµιουργούµε.  

 

Οφείλουµε να αναζητούµε πληροφορίες και να 

λαµβάνουµε µε νηφαλιότητα τις σωστές αποφάσεις. 

Με αυτό τον τρόπο µεγιστοποιούµε τις πιθανότητες 

για µια ζωή µε περισσότερα υγιή χρόνια.  

 

Στο πλαίσιο αυτό πρωτοβουλίες όπως το 

∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας δεν είναι απλώς 

αξιέπαινες. Είναι επίσης πρωτοβουλίες ζωτικής 

σηµασίας για µια σύγχρονη κοινωνία ανθρώπων µε 

µεγαλύτερη αυτογνωσία, για µια σύγχρονη κοινωνία 

αλληλεγγύης.  
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Γι’ αυτό θα ήθελα για µια ακόµα φορά να 

ευχαριστήσω τον κ. Πατούλη για την ουσιαστική του 

δράση στο χώρο του ∆ικτύου και να τον 

διαβεβαιώσω ότι ο ΣΦΕΕ θα βρίσκεται πάντοτε 

αρωγός στην προσπάθειά του, σε µια προσπάθεια 

για την προσφορά στον πολίτη που αξίζει να 

αποφέρει όλο και περισσότερα θετικά 

αποτελέσµατα.  

 

Σας ευχαριστώ.    

 

 


