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Μια «θεραπεία» για την ελληνική κοινωνία
Οι πολυεπίπεδες δράσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Από τη Σοφία Νέτα

Τα τελευταία χρόνια η χώρα βιώνει
όλες τις επώδυνες συνέπειες της κρίσης, την τεράστια εξουθένωση που
προκαλούν στην κοινωνία και την
οικονομία η εξάπλωση της ανεργίας,
οι μειώσεις των μισθών, οι αυξήσεις
φόρων και εισφορών, η ασφυκτική
πίεση στα όρια της ανέχειας. Σήμερα
περισσότερο από ποτέ η χώρα έχει ανάγκη την καλλιέργεια ενός κλίματος
αισιοδοξίας και πίστης που να βασίζεται στις ικανότητες των ανθρώπων της
πατρίδας μας, στα μαθήματα από τα
παθήματα των τελευταίων ετών, αλλά
και στη δυνατότητα εφαρμογής ενός εθνικού σχεδίου που θα μας ξαναβάλει
σε πορεία προόδου, δηλώνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Πασχάλης
Αποστολίδης. Ενός εθνικού σχεδίου
που θα εμπνέει και θα εμπνέεται από
τις ιδιαίτερες δυνατότητες και ικανότητες που διαθέτει ο τόπος μας για
βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη.

Ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη
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Πασχάλης Αποστολίδης , Πρόεδρος ΣΦΕΕ

Για τις φαρμακευτικές εταιρίες
η προσφορά τους στην Πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα, ώστε να ανταπεξέλθουν σε
μείζονα ζητήματα, είναι η επιβεβαίωση της κοινωνικής επίγνωσης που διαπνέει τον κλάδο.

ασικός και απαραίτητος πυλώνας
αυτής της θετικής αναπτυξιακής
οπτικής είναι ο κλάδος φαρμάκου,
αφού βρίσκεται στον πυρήνα της κοινωνίας,
στηρίζοντας ουσιαστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική υπευθυνότητα. Ως οφείλει
άλλωστε να λειτουργεί ένας ενεργός θεσμικός εταίρος. Αυτή είναι και η δική μας πεποίθηση στο ΣΦΕΕ. Για τις φαρμακευτικές εταιρίες η προσφορά τους στην ενδυνάμωση των
δυνατοτήτων της Πολιτείας και της κοινωνίας να ανταπεξέλθουν σε μείζονα ζητήματα
έχει πάψει να είναι ένα είδος ηθικού πλεονεκτήματος, αλλά η επιβεβαίωση της κοινωνικής επίγνωσης που διαπνέει τον κλάδο στην
καθημερινή του λειτουργία. Το γεγονός ότι
ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο της δουλειάς μας, ο ρόλος μας στη διασφάλιση του
υπέρτατου κοινωνικού αγαθού της υγείας,
καθώς και η συνεχής αναζήτηση της καινοτομίας που μας συνδέει με τα δημιουργικότερα κομμάτια της κοινωνίας και τις ανάγκες
της, θέτει τις εταιρίες του κλάδου στην πρώτη γραμμή για την υιοθέτηση της κοινωνικής
νοοτροπίας που σήμερα είναι μονόδρομος
για την υπέρβαση των προβλημάτων.
Η στήριξη της δημόσιας υγείας ώστε να μειωθούν όσο το δυνατό περισσότερο οι κοινωνικές επιπλοκές από τις περικοπές για το φάρμακο, καθώς και η συμβολή στην αντιμετώπιση
της ανεργίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αποτελούν βασικές συνιστώσες της επιχειρηματικής πρακτικής και των

προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των εταιριών του Κλάδου, όσο και
για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κλάδος δίνει έμφαση σε
δράσεις και προγράμματα: στήριξης των Ενώσεων Ασθενών, προώθησης της έρευνας στη
Φαρμακευτική Επιστήμη και ενίσχυσης του
έργου εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών και
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εκπαίδευσης και
κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας αλλά
και προαγωγής της κοινωνικής αλληλεγγύης
με την πολυεπίπεδη στήριξη δεκάδων ΜΚΟ
με έντονη κοινωνική προσφορά.

Καινοτομία και
επιχειρηματικότητα
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πιπλέον, όμως, ο ΣΦΕΕ επενδύει και
στη γνώση, την καινοτομία και την
ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιήθηκε για δύο συνεχόμενα χρόνια το «ΣΦΕΕ
Innovation Project», το οποίο προσέλκυσε
205 υποψηφιότητες, 200 ερευνητικές ομάδες με 850 ερευνητές και ανέδειξε τις πιο
καινοτόμες ιδέες στο χώρο της Υγείας, προωθώντας την ίδια στιγμή την άριστη και παραγωγική συνεργασία με την ακαδημαϊκή
κοινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, διοργανώνουμε
το «ΣΦΕΕ Business Day». Πρόκειται για έναν
εξαιρετικά επιτυχημένο θεσμό που αγκάλιασαν όλες οι εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ, δεδομένου ότι η βιομηχανία μας είναι εστιασμένη στη διαρκή αναζήτηση της καινοτομίας,
αποτελώντας βασικό παράδειγμα κλάδου
διά βίου μάθησης. Κανείς δεν μπορεί να μείνει «γνωσιακά» στάσιμος και αυτό είναι κάτι
που το μεταδίδουμε κυρίως στους νέους με
όρεξη για πρόοδο και εξέλιξη. Ήδη έχει δοθεί
η ευκαιρία σε μερικούς από τους συμμετέχοντες να κάνουν την πρακτική τους άσκηση
σε εταιρίες μέλη του Συνδέσμου. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΦΕΕ άλλωστε έχουν ένα έντονο κοινωνικό προφίλ και
στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου,
αλλά υλοποιούν και μεμονωμένα πολλές ενέργειες και προγράμματα ΕΚΕ.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για κοινωνική ομοψυχία, συνειδητοποιώντας πως η προστασία της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί θεμέλιο για την
οικοδόμηση της αισιοδοξίας και συνεπώς
της ανάπτυξης. Και σε αυτή τη φιλοσοφία
ο ΣΦΕΕ και οι εταιρίες μέλη του συνεχίζουν
να επενδύουν καθημερινά στην υγεία, την
κοινωνική αλληλεγγύη και την ανάπτυξη,
ώστε να κοιτάμε το μέλλον των παιδιών μας
με αισιοδοξία. Άλλωστε, οι άνθρωποι είναι
που κάνουν τα πράγματα καλύτερα… και όταν
οι άνθρωποι είναι γεροί και δυνατοί μπορούν τα
πράγματα να πάνε καλύτερα! A

Κοινωνική προσφορά

A

ξίζει να αναφερθούμε στη σύσταση της «Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ - Δίκτυο Συλλογής και
Δωρεάν Διάθεσης» για άπορους και ανασφάλιστους, ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με
τη συνεργασία του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και το Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Από το 2012 μέχρι και σήμερα έχουν χορηγηθεί δωρεάν
φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας άνω των 7,2 εκατ. ευρώ. Συνεπείς με τη φιλοσοφία μας, ο ΣΦΕΕ δεν
θα μπορούσε να είναι απών από τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών που
συνοδεύουν την τεράστια έκρηξη του προσφυγικού προβλήματος, το οποίο βαθαίνει την ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρίες μέλη μας που στον πυρήνα της
δραστηριότητάς τους είναι ο άνθρωπος, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, προσέφεραν περισσότερα από 40.000 φάρμακα, ώστε να συνδράμουν στην ανακούφιση των επειγόντων προβλημάτων
που σχετίζονται με την περίθαλψη των εξαθλιωμένων ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα, αλλά και
στην προστασία της δημόσιας υγείας στις τοπικές κοινωνίες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
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