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ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙ

Η Αλληλεγγύη είναι το
πιο ισχυρό αντίσωμα

Ισχυρό

αντισώματα σε κάθε κοινωνία

που επιχειρεί να ξαναγίνει

uviris σε συνθήκεβ Kpions και

KpatiKiis αδυναμίας υπάρχουν μόνο

εκεί που επιδεικνύεται υψηλό πνεύμα

αλληλεγγύης Από tn συνειδητοποίηση

tns aÇias ms κοινής προσπάθειας

αλλά και ίου κοινού προορισμού

Με αυτή ιη φιλοσοφία και έχοντας

πλήρη συναίσθηση tou κοινωνικού

ιου ρόλου ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάόοε

ΣΦΕΕ και οι εταιρίες-μέλη του συνέβαλαν

καθοριστικά έτσι ώστε όλα

αυτά ta δύσκολα χρόνια κάθε ασθενής

να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση

σε οποιαδήποτε θεραπεία και αν

χρειαστεί συμπεριλαμβανομένων
και των θεραπειών υψηλής καινοτο

nos Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης

Αποστολίδης ανέφερε σχετικά

Δεν θέλαμε η κρίση να στερήσει την

ελπίδα σε κανέναν συνάνθρωπο μας

Το πετύχαμε και είμαστε περήφανοι

για τη συμβολή μας παρά το τεράστιο

κόστος και us δυσμενέστατε5
συνθήκε5 που επικρατούν στην ελληνική

αγορά Σήμερα to κόστος ενός

Ο πρόεδρος ιουΓΦΕΕ κ Πασχάλης

Αποστολίδης

στα τέσσερα φάρμακα και ενός στα

τρία στα νοσοκομεία καλύπτεται από

us φαρμακευτικές exaipies μέσω ίων

υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών

Αν λάβουμε υπόψη μα5 και τη
συμμετοχή

των ασφαλισμένων rou έχει

αυξηθεί το κράτος καλύπτει jôvo το

50 ins απαιτούμενα φαρμακευτι
Kns δαπάνης Και αυτό για pas είναι

πλέον έμπρακτη απόδειξη ms κοινωνικής

μας υπευθυνότητας καθώς

απορρέει από το σκληρό πυρήνα της

öpöonspas
Δύστυχοι σήμερα με ία νέα μέτρα

που νομοθέτησε η κυβέρνηση

αυτή η κατάκτηση κινδυνεύει να χαθεί

καθώ5 0éTOVTas αλλεπάλληλα

προσκόμματα στα καινοτόμα φάρμακα

απειλεί να μετατρέψει του5Έλλη

νε ασθενείς σε Ευρωπαίους πολίτες

μειωμένων δικαιωμάτων

Για την κοινωνία όμως που αντιστέκεται

στις δυσκολίες της εποχής

Tns Kpions ο ΣΦΕΕ εξακολουθεί να

στέκεται δίπλα Tns αναπτύσσοντας

δράσεις και προγράμματα στήριξης
των Ενώσεων Ασθενών προώθησης

της έρευνας στη Φαρμακευτική Επιστήμη

και ενίσχυσης του έργου εκπαιδευτικών

πανεπιστημιακών και

νοσηλευτικών ιδρυμάτων εκπαίδευ

ons και Kaiäpnans των επαγγελματιών

Υγεία5 αλλά και προαγωγής της

κοινωνικής αλληλεγγύης με την πο

λυεπίπεδη στήριξη δεκάδων ΜΚΟ με

έντονη κοινωνική προσφορά

Από τον Οκτώβριο 201 6 και σε

συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό

Σταυρό ΕΕΣ ο ΣΦΕΕ υλοποιεί ένα

φιλόδοξο πρόγραμμα προσφοράς

αλληλεγγύης και εθελοντισμού την

κοινωνική πρωτοβουλία npolfΕΕ

ρουμε με στόχο την κάλυψη ανα¬

γκών σε φαρμακευτικά υγειονομικά
και αναλώσιμα υλικά για τα παιδιά

ακριτικών περιοχών της χώρας Εκεί

όπου η κρίση καθιστά την πρόσβασή

τους στα αναγκαία αυτά υλικά ακόμα
πιο δύσκολη στις μέρες μας Ταυτόχρονα

με εθελοντές του ΕΕΣ παρέχονται

μαθήματα πρώτων Βοηθειών και

εθελοντισμού στα παιδιά και tous νο

οηλευτέ5 των δομών που υποστηρίζουμε

Ήδη έχουμε επισκεφθεί τα

Κέντρα KoivcoviKàs npôvoias και Tis

δομέ5 ΑμεΑ στη Ρόδο τη Φλώρινα
τα Ιωάννινα την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη

και η ανταπόκριση τόσο

ίων εταιριών-μελών μα5 όοο και

των ανθρώπων και των φορέων που

υποστηρίζουμε υπήρξε εξαιρετική

Στόχος μας είναι η διαρκής επέκταση

και ενίσχυση του προγράμματος

ώστε να επιτύχουμε την ικανοποίηση

όσο το δυνατόν περισσότερων

αιτημάτων για φαρμακευτική

περίθαλψη ανασφάλιστων και

άπορων παιδιών σε απομακρυσμένες

περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα

καταλήγει ο πρόεδρο5 του

Συνδέσμου
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