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Κυρίες και κύριοι,

Χαιρετίζω το 6ο συνέδριο του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου
Υγείας. Αξίζουν συγχαρητήρια στο ∆ήµαρχο Αµαρουσίου κ.
Γεώργιο Πατούλη, ο οποίος πάντα συµβάλλει καταλυτικά
και αποφασιστικά στην υλοποίηση του οράµατος ενός
∆ικτύου Υγείας που αξιοποιεί τις δυνάµεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ενεργοποιεί την κοινωνία των πολιτών και
προσφέρει ουσιαστικό έργο για την προαγωγή της
∆ηµοσίας Υγείας. Θέλω να συγχαρώ και τους συντελεστές,
και ιδιαίτερα τον κ. Σωτήρη Παπασπυρόπουλο, ο οποίος
είναι

η

ψυχή

του

προγράµµατος

αλλά

και

τους

πρωταγωνιστές, και ασφαλώς τους ιατρούς, τους πολίτες
και

τους

εθελοντές

που

αντιλήφθηκαν

τη

δύναµη

δηµιουργικής παρέµβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καθιέρωσαν το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας και το ανέδειξαν
σε έναν από τους πιο παραγωγικούς θεσµούς στο πεδίο
της ενηµέρωσης των πολιτών, της πρόληψης και της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.

Στον ΣΦΕΕ είµαστε υπερήφανοι που συνεργαζόµαστε µε
το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Θα συνεχίσουµε σε
αυτή την κατεύθυνση, καθώς θεωρούµε αυτή την κοινή
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προσπάθεια πρότυπο για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη
δικτύων και συνεργασιών ανάµεσα σε δηµοσίους φορείς
και τον ιδιωτικό τοµέα.

Εµείς, η κοινωνία των πολιτών, εµείς, η επιχειρηµατική
κοινότητα, εµείς, οι πολίτες και οι φορείς των δήµων,
µπορούµε να αναπτύξουµε πρωτοβουλία και να κάνουµε
πράξη τις αξίες και τις αρχές µας.

Στο πλαίσιο αυτό, η «πρόληψη, ως τρόπος ζωής» δεν είναι
απλώς ένα σύνθηµα για το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας και
για το ΣΦΕΕ. Ο όρος αυτός αποδίδει µε τον πιο λιτό τρόπο
µια αναµφισβήτητη αλήθεια. Η Πρόληψη σώζει ζωές και η
Πρόληψη εξαρτάται κυρίως από εµάς τους ίδιους. Αν
µάθουµε να ζούµε υγιεινά, διαφυλάττουµε την καλή µας
υγεία και αυξάνουµε τη διάρκεια της ζωής µας.

Ωστόσο, η πρόληψη, ως τρόπος ζωής δεν είναι καθόλου
αντίθετη µε τον κόσµο των φαρµάκων. ∆ιότι, αν θέλουµε
να επιτύχουµε τη µέγιστη πρόληψη, τότε οφείλουµε να
ενσωµατώσουµε σε έναν υπεύθυνο και ενηµερωµένο
τρόπο ζωής όλα τα αγαθά της σύγχρονης επιστήµης.

3

Πρόληψη δεν είναι µόνο οι ετήσιες διαγνωστικές εξετάσεις,
το γνωστό check-up. Ο διαγνωστικός έλεγχος είναι µεν
χρήσιµος, κυρίως δε όταν γίνεται προγραµµατισµένα και
σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού µας, αποτελεί όµως
µόνο το ένα κοµµάτι της Πρόληψης. Η Πρόληψη, όµως,
που αφορά στην καταπολέµηση και αποφυγή των
κινδύνων που απειλούν την υγεία µας, είναι και η πιο
σηµαντική, και συνήθως παραγνωρίζεται και ολιγότερον
εφαρµόζεται. Για το σκοπό αυτό, έχει αναπτυχθεί ο
ιδιαίτερος επιστηµονικός κλάδος της Αγωγής Υγείας, που
µε

οργανωµένα

προγράµµατα

συµβουλευτικής

υποστήριξης, βοηθά στην καταπολέµηση ανθυγιεινών
συµπεριφορών

και

στην

υιοθέτηση

συνηθειών

που

προστατεύουν και προάγουν την υγεία. Σε κάθε όµως
περίπτωση, πρώτο βήµα είναι η ευαισθητοποίηση του
κοινού και η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και
οδηγιών στους ενδιαφεροµένους.

Η ευθύνη των φαρµακευτικών επιχειρήσεων είναι µια πάρα
πολύ

σηµαντική

ευθύνη.

∆εν

προσφέρουµε

απλώς

προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά ίσως το πιο κρίσιµο, πολύτιµο
και ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό, που είναι το φάρµακο.
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Ο κλάδος µας επενδύει περίπου 20% των ετήσιων
πωλήσεων του για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων
φαρµάκων, τα οποία συµβάλλουν στη µακροβιότητα και
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε εκατοµµύρια ασθενείς
που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.

Είναι γεγονός ότι τα νέα φάρµακα αυξάνουν κατά 40% το
προσδόκιµο επιβίωσης. Για να δώσω ένα παράδειγµα, το
προσδόκιµο επιβίωσης από 70 έτη το 1965 έχει αυξηθεί
µέσα σε διάστηµα 30 χρόνων κατά 5 έτη. ∆ιάφορες
µελέτες έχουν δείξει ότι το 40% αυτής της αύξησης
οφείλεται στην κυκλοφορία νέων φαρµάκων.

Νέα πρωτότυπα φάρµακα και νέες θεραπείες οδηγούν σε
προαγωγή

της

δηµόσιας

υγείας,

η

οποία

αποτελεί

απαραίτητο δοµικό στοιχείο, της οικονοµικής ανάπτυξης
και της ευηµερίας της κοινωνίας µας.

Όταν βάζουµε την υπογραφή µας πάνω σε κάθε ένα
φάρµακο, αναλαµβάνουµε κρίσιµη ευθύνη. Όχι µόνο
έχουµε επίγνωση της ευθύνης αυτής, αλλά έχουµε και την
γνώση για το πώς να αναλάβουµε αυτή την ευθύνη στην
πράξη, σε καθηµερινή βάση. Εγγυόµαστε έτσι µε την
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υπογραφή µας την ασφάλεια, την ποιότητα και τη
θεραπευτική αποτελεσµατικότητα.

Το υψηλά καταρτισµένο και εξειδικευµένο προσωπικό των
φαρµακευτικών επιχειρήσεων, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης
και αφοσίωση συµβάλλει στη διάχυση της επιστηµονικής
γνώσης σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα,
Ερευνητικά Ινστιτούτα και στηρίζει την ιατρική εκπαίδευση
σε όλο τον κόσµο. Επιδιώκουµε τη διαρκή βελτίωση σε
όλα τα θέµατα και τα πεδία που έχουν σχέση µε την υγεία
των πολιτών.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Όλοι γνωρίζουµε ότι η υγεία είναι ο σηµαντικότερος
παράγων για την πρόοδο της κοινωνίας µας και αντανακλά
τις αξίες της προόδου, του ανθρωπισµού και της
αλληλεγγύης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το θεµέλιο λίθο
επάνω στον οποίο οικοδοµεί µια κοινωνία το µέλλον της. Η
πρόληψη και προστασία της υγείας µας, η προσπάθεια για
µακροβιότητα και ποιότητα ζωής, όλα αυτά δεν είναι
δαπάνη, είναι επένδυση πάνω στην οποία οικοδοµεί
µια Κοινωνία την ευηµερία της.
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Η Ελλάδα έχει επιτελέσει σηµαντική πρόοδο τις τελευταίες
δεκαετίες και βρίσκεται σήµερα σε υψηλή θέση στους
πίνακες µε την κατάταξη των χωρών µε βάση τους δείκτες
υγείας. Γι’ αυτό και η διαχείριση των πόρων που
διατίθενται για την υγεία είναι ιερή και θα πρέπει να
διέπεται

από

τους

αυστηρότερους

κανόνες

δεοντολογίας.

Θα πρέπει ακόµα να αναγνωριστεί στις φαρµακευτικές
επιχειρήσεις ότι επωµίζονται το χρόνιο βάρος των χρεών
των νοσοκοµείων, το οποίο αγγίζει τα 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ µε καθυστέρηση αποπληρωµής που αγγίζει, έως τις
900 ηµέρες. Ασφαλώς, η αποπληρωµή τους έχει αρχίσει,
βρισκόµαστε όµως εν αναµονή της συνολικής λύσης.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ένας δυναµικός κλάδος της
οικονοµίας που έχει επωµιστεί ένα τέτοιο βάρος, δεν
µπορεί

να

λειτουργήσει

υγιώς,

αν

συνεχίσουν

να

επιβάλλονται σε αυτόν µη βιώσιµες, µη λειτουργικές και
εχθρικές, ως προς τη βιωσιµότητά του, αποφάσεις, ενώ
γίνονται πολύ λίγα πράγµατα για την καταπολέµηση της
σπατάλης στα υπόλοιπα 4/5 του συστήµατος της υγείας.
Οι πολίτες, το σύστηµα υγείας και το κράτος δεν θα
κερδίσουν, αν ο φαρµακευτικός κλάδος διολισθήσει στην
περιοχή των προβληµατικών επιχειρήσεων.
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Αυτό

λοιπόν

που

µηχανοργάνωση

χρειάζεται

και

ο

το

σύστηµα

εκσυγχρονισµός,

είναι
ώστε

η
να

εξασφαλίσουµε την καλύτερη απόδοση των πολυτίµων
αυτών πόρων. ∆ιότι µόνον η µηχανοργάνωση και ο
τεχνολογικός

εκσυγχρονισµός

αποτελεσµατικές

και

είναι

ασφαλείς

οι

επιλογές

µοναδικές
για

τον

εξορθολογισµό των δαπανών.

Στην Ελλάδα οι Πολίτες έχουν άµεση πρόσβαση σε όλα τα
υψηλής ποιότητος και αποτελεσµατικότητος φάρµακα και
θεραπείες. Φάρµακα πρωτότυπα ή ουσιωδώς όµοια που
συνταγογραφούνται

από

το

θεράποντα

ιατρό

και

διαµορφώνουν ένα περιβάλλον µέγιστης ασφάλειας µέσα
στο οποίο ποτέ δεν µπορεί να εισχωρήσει οποιοδήποτε
πλαστό φάρµακο.

∆ε νοείται σύγχρονη Κοινωνία ανάπτυξης και αλληλεγγύης
χωρίς ένα σύστηµα υγείας που εγγυάται ολοκληρωµένη
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες σε
βάθος χρόνου. Και βέβαια αυτό είναι που περιµένει ο κάθε
πολίτης.
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Στο πλαίσιο αυτό πρωτοβουλίες όπως το ∆ιαδηµοτικό
∆ίκτυο Υγείας δεν είναι απλώς αξιέπαινες. Είναι επίσης
πρωτοβουλίες

ζωτικής

σηµασίας

για

µια

σύγχρονη

κοινωνία ανθρώπων µε µεγαλύτερη αυτογνωσία, για µια
σύγχρονη κοινωνία αλληλεγγύης και προόδου.

Ο κλάδος της φαρµακοβιοµηχανίας δεν θα µπορούσε
λοιπόν να λείπει από αυτή τη σηµαντική προσπάθεια. Γι’
αυτό θα ήθελα για µια ακόµα φορά να χαιρετίσω το
Συνέδριο αυτό και να ευχαριστήσω τον κ. Πατούλη για την
ουσιαστική του δράση στο χώρο του ∆ικτύου και να τον
διαβεβαιώσω ότι ο ΣΦΕΕ θα βρίσκεται πάντοτε αρωγός
στην προσπάθεια του, σε µια προσπάθεια για την
προσφορά στον πολίτη..

Σας ευχαριστώ.
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