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Αθήνα, 26/03/2009 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Προγράµµατα 

Πρόληψης σε συνεργασία µε τις εταιρείες µέλη του ΣΦΕΕ 

 

Mνηµόνιο συνεργασίας πρόκειται να υπογράψει ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος – Σ.Φ.Ε.Ε. µε το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. ανοίγοντας νέους δρόµους στη συνεργασία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης µε τον ιδιωτικό τοµέα για την ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 Στόχος είναι να αναπτυχθούν κοινές δράσεις κοινωνικής ευθύνης ανάµεσα 
στο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας και τις εταιρείες µέλη του ΣΦΕΕ. Το παραπάνω 
σηµαντικό θέµα συζητήθηκε µεταξύ άλλων σε ειδική εκδήλωση που 
συνδιοργανώθηκε από το Σ.Φ.Ε.Ε και το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας µε θέµα 
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Προγράµµατα Πρόληψης» την περασµένη Πέµπτη 19 
Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. 

 Η εκδήλωση  έγινε πλαίσιο της ενηµέρωσης των εταιριών µελών του Σ.Φ.Ε.Ε 
για το σηµαντικό κοινωνικό έργο που επιτελεί τα τελευταία χρόνια το ∆ιαδηµοτικό 
∆ίκτυο Υγείας µε τους 136 ∆ήµους – µέλη του, στην ανάπτυξη προγραµµάτων 
πρόληψης ως τρόπου ζωής στο γενικό πληθυσµό. 

 Ο κ. ∆ιονύσιος Φιλιώτης, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, στο χαιρετισµό του τόνισε µεταξύ 
άλλων τα εξής: 

 «Εµείς, η κοινωνία των πολιτών, η επιχειρηµατική κοινότητα, οι πολίτες και οι 
φορείς των ∆ήµων, µπορούµε µέσα από µορφές συνεργασίας να δηµιουργήσουµε 
νέες δοµές δράσης, να πάρουµε πρωτοβουλία και να κάνουµε πράξη τις αξίες και τις 
αρχές 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». Αναφέρθηκε επίσης στην 
πρόληψη ως τρόπο ζωής και  υποστήριξε ότι  η πρόληψη δεν είναι καθόλου αντίθετη 
µε τον κόσµο των φαρµάκων, όπως κάποιοι µπορεί εσφαλµένα να υποθέσουν.  

 «Πρόληψη σηµαίνει ότι προσέχουµε την διατροφή µας και τη 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», κατέληξε. 

 Ο κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγείας και 
∆ήµαρχος Αµαρουσίου παρουσίασε στη συνέχεια τις δράσεις του ∆ιαδηµοτικού 
∆ικτύου, αναφέρθηκε στα προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου που γίνονται σε 
πολλούς ∆ήµους – µέλη, στα περιβαλλοντικά προγράµµατα µε καθαρισµούς και 
δενδροφυτεύσεις  ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήµατα της ενηµέρωσης µε 
οργάνωση εκδηλώσεων συνοδευόµενων από προληπτικές εξετάσεις. 

 Ειδικότερα  ο κ. Πατούλης τόνισε µεταξύ άλλων ότι «οι ∆ήµοι, ως ο πλέον 
κοντινός στον πολίτη δηµόσιος θεσµός, έχουν υποχρέωση να ασχοληθούν µε τη 
διατήρηση της υγείας των δηµοτών και των κατοίκων τους, τόσο µε προγράµµατα  
screening όσο και µε παροχή γνώσεων και ενηµέρωσης. Στον κρίσιµο αυτό τοµέα, οι  
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Φαρµακευτικές επιχειρήσεις είναι πολύτιµος σύµµαχος τόσο στα πλαίσια της 
γενικότερης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους όσο και µε την έρευνα που εξελίσσει 
την ιατρική και συµβάλει στην πρόσκτηση περισσότερων και υγιέστερων ετών ζωής 
για όλους». 

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκπρόσωποι εταιρειών µελών του ΣΦΕΕ 
παρουσίασαν προγράµµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύχθηκαν σε 
συνεργασία µε το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας. 

 Παρουσιάστηκαν τα προγράµµατα πρόληψης που αναπτύχθηκαν: 

1. Από την Wyeth Hellas Α.Ε.Β.Ε. σχετικά µε την σηµασία που έχει η σωστή 
εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών για την Βελτίωση της 
∆ηµόσιας Υγείας  

2. Από την Bristol-Myers Squibb Α.Ε. σχετικά µε τις δράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης που έγιναν για την Ηπατίτιδα Β  

3. Από την GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. σχετικά µε τις δράσεις που έγιναν σε 
συνεργασία µε την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. µε ∆ήµους και Φορείς για την Πρόληψη του 
Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας 

4. Από την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ενηµερωτικές οµιλίες που έγιναν για την Πρόληψη του 
Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας και για τα οφέλη του Εµβολιασµού  

5. Από την Pfizer Hellas Α.Ε. εκδηλώσεις ενηµέρωσης που έγιναν σε δήµους για 
το κάπνισµα και το γλαύκωµα  

6. Από την Elpen Α.Ε. σχετικά µε την συµβολή στην πρόληψη και αντιµετώπιση 
της Οστεοπόρωσης  

7. Από την Schering-Plough ΑΦΒΕΕ σχετικά µε τις κοινές προσπάθειες για την 
ευαισθητοποίηση και έγκυρη ενηµέρωση του κοινού στα θέµατα της 
αντιµετώπισης των Υπερλιπιδαιµιών και της Πρόληψης του Καρδιαγγειακού 
Κινδύνου 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος, 
∆ιευθυντής του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΟΤΑ. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την κα 
Σοφία Μελά, ∆ιευθύντρια Επιστηµονικού Τοµέα και Επικοινωνίας ΣΦΕΕ  
Τηλ. επικοινωνίας 210 6891101 
Ε-mail sofia.mela@sfee.gr  

Σ.Φ.Ε.Ε. 
Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3 
152 32 Χαλάνδρι, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210 6891 101    Fax : 210 6891 060 
Ε mail : sfee@sfee.gr  

www.sfee.gr 


