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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Τα ελληνικά φάρμακα θα αντικατασταθούν
με ακριβότερα εισαγόμενα

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία και την παραγωγή ελληνικών
φθηνών φαρμάκων μαζικής κατανάλωσης σε περίπτωση

που μειωθούν περαιτέρω οι τιμές τους
κρούει η Πανελλήνια'Ενωση Φαρμακοβιομηχάνων

Αν εφαρμοστεί το καινούργιο σύστημα τιμολόγησης

των φαρμάκων υποστήριξε ο διευθυντής

των επιστημονικών θεμάτων της Πανελλή
νιας'Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας Μάρκος Ολ
λανδέζος μιλώντας στα Παραπολιτικά FM θα
διαλύσει τις τιμές των φαρμάκων σε επίπεδο πέραν

της δυνατότητας παραγωγής
Αυτό σημαίνει ότι πολλά ελληνικά φάρμακα

θα βγουν από την αγορά και θα υποκατασταθούν
με καινούργια νεότερα ακριβότερα και κατά κανόνα

εισαγόμενα προειδοποίησε
Οι θεσμοί ζητούν ως προαπαιτούμενο να μειωθούν

οι τιμές μόνο των παλαιών φαρμάκων Αυτά

είναι τα φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα

και είναι μόνο το 1 8 της δαπάνης Δημιουργεί
αυτή η παρέμβαση μόχλευση και στρέβλωση

του ανταγωνισμού και θα οδηγήσει σε λίγο καιρό
στο να είναι όλα τα φάρμακα εισαγόμενα δήλωσε

χθες μιλώντας στον Βήμα FM και ο πρόε¬

δρος της ΠανελλήνιαςΈνωσης Φαρμακοβιομηχάνων
θ Τρύφωνας

Σύμφωνα με πληροφορίες της Α το νέο σύστημα

τιμολόγησης ήταν στοιχείο της συμφωνίας
το οποίο νομοθετήθηκε ωστόσο δεν θα αφορά

το τωρινό δελτίο τιμών και δεν πρόκειται

να επιφέρει καμία αλλαγή στην τιμολόγηση των
ελληνικών φαρμάκων για το επόμενο εξάμηνο
καθώς έχει ήδη καθοριστεί στη σχετική Υπουργική

Απόφαση που εξέδωσε ο πρώην υπηρεσιακός
υπουργός Θάνος Δημόπουλος

Μ.ΚΑΛ



2. ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .13/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 20

Ποια παιδί
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
κοινότητα όπως και τη χώρα μας
η έλλειψη επάρκειας των παιδικών
εμβολίων κυρίως για τον κοκκύτη
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
για το θέμα

Ελλείψεις που όπως επισημαίνεται

οφείλονται στην αυξημένη
ζήτηση των συγκεκριμένων εμβολίων

παγκοσμίως σε συνδυασμό με τη
μείωση της παραγωγής λόγω των
αυστηρότερων ποιοτικών ελέγχων

ά εμβόλια είναι σε έλλειψη
των προϊόντων ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά την ισχύ του ακυτταρι
κού αντιγόνου κοκκύτη Διαθέσιμο
πάντως όπως σημειώνει ο Οργανισμός

είναι το εμβόλιο του κοκκύτη
σε εξαίύναμα εμβόλια

Αναλυτικά για τα παιδικά εμβόλια
ο ΕΟΦ ενημερώνει

•Τα εμβόλια TETRAVAC
INFANRIX TETRA τετραδύναμο
εμβόλιο για διφθερίτιδα τέτανο
κοκκύτη και πολιομυελίτιδα και
το εμβόλιο INFANRIX IPV HIB πε

νταδύναμο κατά της διφθερίτιδας
τετάνου κοκκύτη πολιομυελίτιδας
και αιμόφιλου ινφλουένζας τύπου
b παρουσιάζουν έλλειψη
•Το πενταδύναμο εμβόλιο
PENTAVAC παρουσιάζει καθυστέρηση

στην παράδοση η οποία αναμένεται

να αποκατασταθεί μετά το
τέλος Οκτωβρίου• Στην αγορά κυκλοφορούν κανονικά

τα εξαδύναμα εμβόλια INFANRIX
ΗΕΧΑ ΗΕΧΥΟΝ εξαδύναμο εμβόλιο

για διφθερίτιδα τέτανο κοκ¬

κύτη πολιομυελίτιδα αιμόφιλο
ινφλουένζας τύπου b και ηπατίτιδα
Β καθώς και το BOOSTRIX POLIO

Οσον αφορά τα λοιπά εμβόλια

σύμφωνα πάντα με τον ΕΟΦ
η έλλειψη του VARILRIX εμβόλιο
ανεμοβλογιάς καλύπτεται από το
VARIVAX καθώς και η έλλειψη του
HAVRIX εμβόλιο έναντι ηπατίτιδας
Α καλύπτεται από το VAQTA ενώ
πρόσφατα εγκρίθηκε η έκτακτη εισαγωγή

για 25.000 δόσεις HAVRIX
ΝΤΑ.Β
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Γκρίνια βουλευτών για τους φόρους
Ενστάσεις στην Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΝΦΙΑ και τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με διάχυτη την αίσθηση ότι το
πρώτο κρίσιμο crash test η διαδικασία

στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο

με τα προαπαιτούμενα
για την ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί χωρίς

απώλειες η κυβέρνηση οδεύει
προς την ψηφοφορία της Παρασκευής

Στην κυβερνητική ηγεσία
επικρατεί βεβαιότητα ότι δεν θα
υπάρξουν εκπλήξεις όσον αφορά
την ψήφιση των δύσκολων μέτρων
με εξαίρεση βεβαίως τη στάση
που θα κρατήσει ο βουλευτής των
ΑΝΕΛ Νίκος Νικολόπουλος Στον
ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι παρά τη δυσκολία

που έχει το πολυνομοσχέδιο
και τα βαριά μέτρα που περιλαμβάνει

οι βουλευτές του κόμματος
θα υπερψηφίσουν Προκειμένου
να ακουστούν οι όποιες ενστάσεις
και να εξηγηθούν δύσκολα σημεία
αλλά και να κατευνασθούν ενδεχόμενες

ανησυχίες ενόψει της ψηφοφορίας

συνεδρίασε χθες η Κοινοβουλευτική

Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
Tous βουλευτές ενημέρωσαν οι
υπουργοί Γ Χουλιαράκης Π Σκουρ
λέτης Ανδρ Ξάνθος και Τρ Αλε
ξιάδης για τις ρυθμίσεις και τα μέτρα

Δέκτης ενστάσεων από αρκετούς

βουλευτές έγινε ο κ Αλε
ξιάδης με την κριτική να εστιάζεται
σε τέσσερα ζητήματα κατ αρχήν
τον ΕΝΦΙΑ η συνέχεια επιβολής
του οποίου είναι για τους βουλευτές
ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα
στα οποία πρέπει να απαντήσουν
στους ψηφοφόρους τους δεδομένης

της δέσμευσης του ΣΥΡΙΖΑ
πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου

ότι ο συγκεκριμένος φόρος
θα καταργηθεί Ο κ Αλεξιάδης
απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να
γίνει τώρα καθώς ο ΕΝΦΙΑ έχει

Στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξουν
εκπλήξεις όσον αφορά την ψήφιση των δύσκολων μέτρων

συμπεριληφθεί στη συμφωνία με
τους εταίρους και πρόσθεσε ότι
παραμένει πρόθεση της κυβέρνησης

η κατάργησή του μετά την
ολοκλήρωση του περιουσιολογιου
και με την αύξηση των εσόδων

Αρκετοί βουλευτές ζήτησαν
επανεξέταση της ρύθμισης που
αφορά τη φορολόγηση των ανεί

Το Μαξίμου εκτιμά ότι
το πολυνομοσχέδιο
θα ψηφιστεί την Παρασκευή

χωρίς απώλειες
για την πλειοψηφία
άπρακτων ενοικίων και είναι ένα
από τα θέματα που ο κ Αλεξιάδης
ανέφερε ότι το οικονομικό επιτελείο

θα ξαναδεί Για τη ρύθμιση
των 100 δόσεων από ορισμένους
βουλευτές υποστηρίχθηκε ότι αρκετοί

κινδυνεύουν να τη χάσουν

Νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο κ Παναγιώτης Ρήγας
Με ορίζοντα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

που αναμένεται να πραγματοποιηθεί

στα τέλη Φεβρουαρίου
η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος

που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο

σηματοδότησε αλλαγές
και άνοιγμα των οργανώσεων βάσης

προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί

στον ρόλο του ως βασικός

πυλώνας ενός νέου διπολισμού

όπως τον περιέγραψε ο

πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας Επιπλέον

η συνεδρίαση της Κεντρικής

Επιτροπής σηματοδοτεί την

έναρξη μιας διαδικασίας να αποδυναμωθούν

οι τάσεις και οι ομαδοποιήσεις

μέσα στο κόμμα με
στόχο τη μεγαλύτερη ομογενοποί
ησή του Νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ

εξελέγη ο κ Παναγιώτης Ρήγας

ο οποίος ήταν και ο μοναδικός
υποψήφιος Από την Κ.Ε εγκρίθηκε

η εισήγηση να συμμετέχουν
στην Πολιτική Γραμματεία με πλήρη

δικαιώματα λόγου και ψήφου
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης και οι υπουργοί

Ευκλείδης Τσακαλώτος και
Αριστείδης Μπαλτάς ώστε να επι¬

τευχθεί η καλύτερη διασύνδεση
κόμματος-κυβέρνησης Πρόκειται
σαφώς για τακτική κίνηση του κ

Τσίπρα που με τον τρόπο αυτό
σχεδιάζει να περιορίσει στο ελάχιστο

τυχόν εκπλήξεις από την
πλευρά του κόμματος και αντιδράσεις

επιμέρους ομάδων
όπως είχε συμβεί στο παρελθόν
Ο κ Τσίπρας πρότεινε και τη συμμετοχή

του κ Νίκου Φίλη στην
Π.Γ ωστόσο ο υπουργός Παιδείας

ζήτησε να μην πάρει μέρος
επικαλούμενος αυξημένες υποχρεώσεις

και φόρτο εργασίας

εξαιτίας μείωσης της φοροδοτικής
ικανότητάς τους Ο κ Αλεξιάδης
υποστήριξε ότι το μέτρο ήταν
επιτυχημένο και αύξησε τα έσοδα
αλλά παραδέχθηκε ότι υπάρχει
κίνδυνος να χαθεί για πολλούς η
ευνοϊκή ρύθμιση και ότι αναζητείται

τρόπος αυτό να μη συμβεί
Τέλος αναφορικά με την αυστη
ρσποίηση των προστίμων για τη
φοροδιαφυγή ζητήθηκε από βουλευτές

στον υπολογισμό του ύψους
τους να συνεκτιμάται η οικονομική
κατάσταση του οφειλέτη και να
αυξηθούν τα πρόστιμα στις υποθέσεις

μεγάλης φοροδιαφυγής
Από βουλευτές της περιφέρειας

ακούστηκαν διαμαρτυρίες για το
ασφαλιστικό των αγροτών και
τις αλλαγές στη φορολόγησή τους
ενώ ετέθη και το ζήτημα επαναφοράς

της συνταξιοδότησης των
υπερήλικων παλιννοστούντων
όπου ειπώθηκε ότι εξετάζεται το
ενδεχόμενο να τους χορηγηθεί
προνοιακό επίδομα

Πάντως παρά τις γκρίνιες και
τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν
παραμένει η αίσθηση ότι στην
ψηφοφορία για τα μέτρα δεν θα
υπάρξουν απώλειες καθώς η επιτυχής

ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης είναι αναγκαία όχι
μόνο για την εκταμίευση της υπο
δόσης των 2 δισ αλλά και προκειμένου

να ανοίξει η συζήτηση
για το χρέος στην οποία στον
ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση επενδύουν

πολλά
Βέβαιος για την ομαλή διεξαγωγή

της ψηφοφορίας στη Βουλή
εμφανίσθηκε και ο νέος γραμματέας

του ΣΥΡΙΖΑ Παν Ρήγας ο
οποίος δήλωσε Ρ/Σ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ότι όχι μόνον όλοι οι βουλευτές

αλλά και το κόμμα θα συμβάλλει

σ αυτή την προσπάθεια
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Νέα μείωση τιμών στα φάρμακα εκτός πατέντας
Σε νέα αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης

φαρμάκων προχωρά
το υπουργείο Υγείας Μετά τις
σοβαρές ενστάσεις που προέβαλε

η πλευρά της τρόικας
μέσω του εκπροσώπου της για
θέματα υγείας Τζουζέπε Καρόνε
το υπουργείο Υγείας πρόσθεσε
στο πολυνομοσχέδιο με τα

προαπαιτούμενα

μέτρα διάταξη για
την τιμολόγηση των φαρμάκων
εκτός προστασίας πατέντας
Σύμφωνα με αυτήν η τιμή ενός
πρωτότυπου φαρμάκου μετά
τη λήξη της περιόδου προστα¬

σίας των δεδομένων μειώνεται
είτε στο 50 είτε στον μέσο
όρο των τριών χαμηλότερων
τιμών των κρατών-μελών της
Ε.Ε ανάλογα με το ποια είναι
η χαμηλότερη

Προς το παρόν αυτό ισχύει
μόνο για τα φάρμακα που έχασαν
την πατέντα τους από το 2012
και μετά Οι δανειστές ζήτησαν
να αρθεί η προστασία για τα
πιο παλιά φάρμακα και έτσι τον
Σεπτέμβριο του 2015 εκδόθηκε
υπουργική απόφαση η οποία
προέβλεπε μείωση της τάξης

Στο 50 ή στον μέσο
όρο των τριών χαμηλότερων

τιμών των
κρατών-μελών

της Ε.Ε

του 50 στις τιμές των εκτός
προστασίας πατέντας φαρμάκων
χωρίς όμως να λαμβάνονται υπ
όψιν οι τιμές των κρατών-μελών
της Ε.Ε Αυτό προκάλεσε νέα
αντίδραση από την πλευρά των
δανειστών η οποία οδήγησε

στο να συμπεριληφθεί η νέα
διάταξη στο πολυνομοσχέδιο

Την αντίθεσή της στη διάταξη
έχει εκφράσει η Πανελλήνια Ενωση

Φαρμακοβιομηχανίας αφού
ο νέος τρόπος τιμολόγησης των
εκτός πατέντας φαρμάκων θα
συμπαρασύρει τις τιμές και των
γενόσημων που κατά κύριο λόγο
παράγει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Οπως υποστηρίζει
η ΠΕΦ πλέον οι τιμές των γενόσημων

θα είναι τόσο χαμηλές
ώστε θα είναι ασύμφορο να παραχθούν

γεγονός που θα οδη¬

γήσει σε απόσυρση φαρμάκων
από την ελληνική αγορά αλλά
και σε συρρίκνωση της ελληνικός
φαρμακοβιομηχανίας

Η ΠΕΦ ενόψει της ψηφοφορίας
στη Βουλή έχει ξεκινήσει επαφές
με τα πολιτικά κόμματα της χώρας
ασκώντας πιέσεις για την απόρριψη

της διάταξης με το επιχείρημα

ότι εφόσον η φαρμακευτικό
δαπάνη παραμένει σταθερή το
πώς θα φτάσουμε σε αυτήν πρέπει
να ρυθμίζεται αποκλειστικά από
την ελληνική κυβέρνηση

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Στην τελική ευθεία το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς φαρμακείων

Εντός του μήνα αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τις αλλαγές

στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων

Τη δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο πλην Ανωνύμων Εταιρειών

και παράλληλα τη θέσπιση
πλαφόν στον αριθμό των φαρμακείων

που μπορεί να έχει ο καθένας

είναι το επικρατέστερο σενάριο

που εξετάζουν τα δύο συναρμόδια

υπουργεία Οικονομίας
και Υγείας για τις επικείμενες αλλαγές

στο ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

Το άνοιγμα των φαρμακείων

σύμφωνα με τις συστάσεις

του ΟΟΣΑ αποτελεί ένα από
τα προαπαιτούμενα στα οποία
έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση και
πλέρν έχει μπει στην τελική ευθεία

καθώς η σχετική υπουργική
απόφαση αναμένεται να εκδοθεί
εντός του Οκτωβρίου πιθανόν
και τις επόμενες ημέρες

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν
κόκκινο πανί για τους φαρμακοποιούς

που βλέπουν τόν σχετικό

διάλογο να οδηγείται σε αξιέ
ξοδο Χθες το Δ.Σ τρυ Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου
συναντήθηκε για το συγκεκριμένο
ζήτημα με τους υπουργούς Υγείας

Ανδρέα Ξανθό και Οικονομίας
Γιώργο Σταθάκη και ενημερώθηκαν

για τις προθέσεις της κυβέρνησης

η οποία δεν φαίνεται διατεθειμένη

να κάνει πίσω στίς
δεσμεύσεις της προς τους δανειστές

Κατά πληροφορίες από την
πλευρά των φαρμακοποιών εκφράστηκε

με ένταση η θέση ότι
οι επικείμενες αλλαγές θα είναι
εις βάρος της φαρμακευτικής πε¬

ρίθαλψης Στα επιμέρους θέματα
οι φαρμακοποιοί τόνισαν ότι ούτε
εταιρείες με τη νομική μορφή ΕΠΕ
ούτε φαρμακευτικές εταιρείες
ούτε γιατροί δύνανται να μετέχουν
σε οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα
στα φαρμακεία Οι υπουργοί δεσμεύθηκαν

να εξετάσουν τα θέματα

που έθεσαν οι φαρμακοποιοί
και να μην αιφνιδιάσουν Στο
πλαίσιο αυτό αναμένεται νέα συ

Δυνατότητα ίδρυσης
από οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό
πρόσωπο Πλαφόν
στον αριθμό φαρμακείων

ανά ιδιοκτήτη

νάντηση με το προεδρείο του ΠΦΣ
Σημειώνεται ότι o πρόεδρος

του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου Κωνσταντίνος Λου
ράντος σε μία προσπάθεια να
πιέσει μέσω Ευρώπης ώστε οι
αλλαγές στο ιδιοκτησιακό να
είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες

για τους φαρμακοποιούς
θα μεταβεί αύριο στη Γερμανία
προκειμένου να συναντηθεί με
το ποοεδρείο του Συλλόγου Γερμανών

Φαρμακοποιών ABDA
Υπενθυμίζεται ότι o ΠΦΣ ζητεί
να εφαρμοστεί στην Ελλάδα το
γερμανικό μοντέλο σύμφωνα με
το οποίο το φαρμακείο ανήκει
μόνο σε φαρμακοποιό ενώ ένας

φαρμακοποιός μπορεί να έχει
έως τρία υποκαταστήματα σε
κοντινή γεωγραφική απόσταση

Δεν υπάρχει καμία λογική στην
αλλαγή ταυ ιδιοκτησιακού καθεστώτος

δήλωσε χθες με αφορμή
τις επικείμενες αλλαγές η πρόεδρος

του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού

Ινστιτούτου Ελλάδος
εκπροσωπεί μεταξύ άλλων και

τα φαρμακεία με διευρυμένο ωράριο

Μαίρη Λυβίζου Η ίδια τόνισε
Φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα

συμφέροντα σίγουρα
όχι των ασθενών και των Ελλήνων
πολιτών αλλά των λίγων και πάντα

εκλεκτών και πρόσθεσε ότι
εμείς είμαστε ανοικτοί να ακούσουμε

κάθε πρόταση αρκεί να
είναι εμπεριστατωμένη εις όφελος
των Ελλήνων πολιτών

Η κ Λυβίζου διαφοροποιήθηκε
από τη θέση του ΠΦΣ λέγοντας
ότι οι λύσεις δεν θα βρεθούν μέσα
από δημόσιες σχέσεις αμφιβόλου
αποτελεσματικότητος στο εξωτερικό

αλλά από την επικράτηση
της πρακτικής λογικής

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ



6. ΜΕΤΡΟ ΦΑΡΜΑΚΙ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .13/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 8

Μέτρο... φαρμάκι
Επί ποδός βρίσκεται η

φαρμακοβιομηχανία λόγω της
μνημονιακής ρήτρας στο
πολυνομοσχέδιο, σύμφωνα με την
οποία τα off patent φάρμακα θα
τιμολογούνται είτε στο 50% της τιμής
που είχαν πριν χάσουν την πατέντα
είτε στο μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης,
ανάλογα με το ποια είναι η χαμηλότερη
τιμή. Οι Ελληνες βιομήχανοι φοβούνται
ότι n δεύτερη περίπτωση θα οδηγήσει
σε απόσυρση πολλών φαρμάκων
off patent και φυσικά και
τα γενόσημα που θα βασιστούν πάνω

i  σε αυτά θα έχουν πολύ χαμηλές τιμές
και δεν θα μπορούν να
Κυκλοφορήσουν. Γ. ΣΟΚ. ISID:97S9383/
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Ο ΣΦΕΕ ανταποκρίθηκε
σιο αίτημα ίου ΚΕΕΛΠΝΟ για

δωρεάν παροχή φαρμάκων
με στόχο την κάλυψη των

αναγκών των μεταναστών που

εισέρχονται στη χώρα μας
Αναλυτικότερα οι εταιρεί
ες-μέλη Bayer Cana Leo

Pharmaserve-Lilly Sanofi
και Takeda ανταποκρίθηκαν
μεριμνώντας για τα βρέφη
τα παιδιά τις γυναίκες τους
ασθενείς και τους ηλικιωμένους



2. ΣΦΕΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .HEALTH DAILY
Ημ. Έκδοσης: . . .09/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

ΣΦΕΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άμεσα και συντονισμένα ανταποκρίθηκε ο Σύνδεσμο5 Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων EAAàôos ΣΦΕΕ στο αίτημα του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψη5
Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ για δωρεάν παροχή φαρμάκων με στόχο την κάλυψη των
αναγκών πρωτοβάθμια5 υγεία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα vas
Στο πλαίσιο ins ExaipiKns Κοινωνική5 του Eu0uvns συνέδραμε στην

ανακούφιση των επειγόντων προβλημάτων που σχετίζονται με την περίθαλψη
των εξαθλιωμένων αυτών ανθρώπων και την προστασία ins Δημόσια5 Υγεία5
προχωρώντα στη δωρεά 20.000 φαρμάκων
Οι φαρμακευτικέ5 εταιρείεε μέλη του ΣΦΕΕ Bayer Cana Leo Pharmaserve-Lilly
Sanofi και Takeda ανταποκρίθηκαν με τη χορήγηση αντιπυρετικών αντισηπτικών
αντιβιοτικών κ α φαρμάκων μεριμνώντα ιδιαίτερα για τα βρέφη τα ανήλικα
παιδιά us κακοποιημένε5 γύναια raus ασθενεί5 και raus ηλικιωμένου5
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