Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην
αποψινή ετήσια συνεστίαση. Θέλω να ευχαριστήσω
ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και φίλο κ. Κονιδάρη και
τον Γενικό Γραµµατέα κ. Μαρσέλο.

Απόψε είναι βραδιά διασκέδασης κι όχι εκτενούς
αναφοράς

σε

θέµατα

του

φαρµάκου

και

του

κλάδου. Εκείνο που θέλω να επισηµάνω είναι η
απεριόριστη εκτίµηση, που έχω για το επάγγελµά
µας, το επάγγελµα του ιατρικού επισκέπτη ή
επιστηµονικού συνεργάτου, ή όπως αλλιώς θα
θέλουµε να το αποκαλέσουµε. Η ουσία είναι η
αποστολή µας και ο ρόλος µας στην ευρύτερη
προσπάθεια για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας.
Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα περισσότερα από τα
κορυφαία

στελέχη

των

φαρµακευτικών

επιχειρήσεων, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και
παγκοσµίως ξεκίνησαν την καριέρα τους ως ιατρικοί
επισκέπτες. Είµαι υπερήφανος, που και εγώ, ως
φαρµακοποιός, ξεκίνησα την σταδιοδροµία µου ως
ιατρικός επισκέπτης και ακόµα αισθάνοµαι ένας
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από σας. Γι’ αυτό και έχω µερικά πράγµατα να σας
πω:

Πρώτον, µπροστά µας, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
βρίσκεται

πεδίον

δόξης

λαµπρόν

-

είτε

αποφασίζουµε να µεταπηδήσουµε σε άλλες θέσεις
εντός

των

εταιριών,

είτε

αποφασίζουµε

να

συνεχίζουµε να υπηρετούµε την δηµόσια υγεία από
την ίδια θέση αποκτώντας όλο και περισσότερο
κύρος

και

αναγνώριση

φαρµακευτική

για

βιοµηχανία

το

έργο

είναι

σας.

ένας

Η

νέος,

δραστήριος και εύρωστος κλάδος της παγκόσµιας
οικονοµίας.

Προσφέρει

έργο

ανεκτίµητο

στον

άνθρωπο και την ανθρωπότητα και γι’ αυτό οι
ευκαιρίες εξελίξεως για τα στελέχη της είναι και θα
είναι πολλές.

∆εύτερον, πρέπει να είµαστε υπερήφανοι για το
έργο που επιτελούµε και το λειτούργηµα που
ασκούµε. Να κατακτούµε και να επιβάλλουµε τον
σεβασµό

των

φαρµακοποιών
επιστηµόνων

άλλων,
καθώς
υγείας.

των
και

ιατρών
όλων

Έτσι

και

των

των

άλλων

επιτυγχάνουµε

εντυπωσιακά αποτελέσµατα από τη δουλειά
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µας. Και πρέπει να θυµόµαστε πάντοτε ότι χωρίς τη
δική µας δουλειά οι γνώσεις των επιστηµόνων της
υγείας για τα νέα φάρµακα και θεραπείες θα ήταν
ελλιπείς. Και όλοι µας γνωρίζουµε ότι οι ελλιπείς
γνώσεις, ιδιαίτερα στο φάρµακο, έχουν επιπλέον
κόστος για την δηµόσια υγεία και την κοινωνία
γενικότερα. Εµείς πάντοτε κάνουµε τη δουλειά µας
– και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι – µε
σεβασµό στους κανόνες δεοντολογίας. Η δουλειά
µας είναι να εκπαιδεύουµε τους επιστήµονες της
υγείας ώστε να χρησιµοποιούν τα φάρµακά µας
σωστά, εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Και
πάντοτε πρέπει να κάνουµε τη δουλειά µας µε
σεµνότητα, αλλά και υπερηφάνεια.

Τρίτον, πρέπει πάντοτε να κάνουµε την παραπάνω
προσπάθεια στη ζωή µας, να τρέχουµε αυτό το
“extra mile” που λένε οι Άγγλοι. Οι περισσότεροι
από εµάς είσαστε νέοι άνθρωποι – και έχετε το
µέλλον µπροστά σας. Να κατακτήσετε το χώρο
µας

και

να

τον

διοικήσετε.

Για

να

τον

κατακτήσουµε όµως και να τον διοικήσουµε
πρέπει πρώτα να τον αγαπήσουµε. Ειλικρινά
και βαθιά, µε πάθος.
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Φίλες και φίλοι,

Εύχοµαι σε όλους µας απόψε να πετύχουµε τους
στόχους µας, να έχουµε µια δηµιουργική και
επιτυχηµένη

χρονιά.

Εύχοµαι

υγεία,

δύναµη,

αισιοδοξία και πίστη. Πίστη στον εαυτό µας, πίστη
στο λειτούργηµα και την αποστολή µας, και κυρίως
πίστη στο αύριο.

Σας ευχαριστώ και Καλή διασκέδαση.
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