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Θέμα:  Προαγωγή υγείας & Πρόληψη νόσων – Αίτημα συνάντησης 

 

Αξιότιμε Τπουργέ,  

 

Σο ότι η ομιλία σας, στα πλαίσια των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης για την λήψη 

ψήφου εμπιστοσύνης, επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής υγείας & 

πρόληψης νόσου, αποτέλεσε ένα εξαιρετικά θετικό μήνυμα για όλους όσους συμμετέχουν στο 

σύστημα υγείας. 

 

Αποτέλεσε όμως ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για εμάς την Ομοσπονδία υνεταιρισμών 

Υαρμακοποιών Ελλάδος και ελπιδοφόρο για τη συνέχεια των πρωτοβουλιών μας, καθώς εδώ και 

αρκετά χρόνια καταβάλουμε προσπάθειες και επενδύουμε πόρους ώστε να διαμορφώσουμε ένα 

περιβάλλον που προκρίνει την υλοποίηση δράσεων προαγωγής υγείας και πρόληψης νόσων από 

τους φαρμακοποιούς μέσα από τα φαρμακεία, σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα, την 

ακαδημαϊκή κοινότητα τους ασθενείς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο τομέα της υγείας.  

 

το σημείο αυτό επιτρέψτε μας εμφατικά να υπενθυμίσουμε πως οι υνεταιρισμοί Υαρμακοποιών ως 

οργανώσεις, αποσκοπούν πρωταρχικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών τους, ώστε αυτά 

να μπορούν να εκπληρώσουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο την αποστολή τους στη διατήρηση και 

βελτίωση της υγείας των ασθενών και των πολιτών της χώρας. Εμείς οι συνεταιρισμοί δεν 

περιορίζουμε τις δραστηριότητές μας στην αλυσίδα διανομής αλλά καταθέτουμε τους πόρους μας και 

τις προσπάθειές μας στη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των μελών μας στην αλυσίδα της υγείας. 

 

Ενδεικτικά θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε, προκειμένου να λάβετε υπόψη στους 

σχεδιασμούς σας, για δύο δράσεις προαγωγής υγείας & πρόληψης νόσου: 

 

 Σην υλοποιημένη δράση ΑΡΕΣΑΙΟ που αφορούσε την εκτίμηση κινδύνου για ακχαρώδη 

Διαβήτη ΙΙ μέσα από το φαρμακείο.   

 

Η δράση σχεδιάστηκε από την ΟΥΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 

την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Π.Ο...Α..Δ.Ι.Α., οργανώθηκε τοπικά από 

τους υνεταιρισμούς Υαρμακοποιών, εκτελέστηκε από τους φαρμακοποιούς εντός των 

φαρμακείων τους, συμμετείχαν περισσότεροι από 13.700 πολίτες και τα αποτελέσματα της 

δράσης αναλύθηκαν από την Εθνική χολή Δημόσιας Τγείας. Περισσότερες πληροφορίες θα 

βρείτε στο αντίστοιχο επισυναπτόμενο κείμενο. 

 

 Σην προς άμεση υλοποίηση δράση για την ανίχνευση ατόμων με αδιάγνωστη αρτηριακή 

υπέρταση ή / και κολπική μαρμαρυγή μέσα από το φαρμακείο. 

 

Η δράση έχει σχεδιαστεί από την ΟΥΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, 

και ομοίως με την ανωτέρω δράση θα οργανωθεί τοπικά από τους υνεταιρισμούς 

Υαρμακοποιών, θα εκτελεστεί από τους φαρμακοποιούς εντός των φαρμακείων τους και τα 
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αποτελέσματα της δράσης θα αναλυθούν από την Εθνική χολή Δημόσιας Τγείας. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο αντίστοιχο επισυναπτόμενο κείμενο. 

 

Επί τη ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, σας επισυνάπτουμε κείμενο σχετικό με την ταυτότητα της 

Ομοσπονδίας και των υνεταιρισμών Υαρμακοποιών. 

 

Κύριε Τπουργέ, 

 

Θεωρούμε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση μαζί σας, το επόμενο άμεσο χρονικό 

διάστημα, ώστε να σας ενημερώσουμε διεξοδικά για το πώς οι υνεταιρισμοί Υαρμακοποιών 

μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του Τπουργείου Τγείας για ανάπτυξη 

προγραμμάτων προαγωγής υγείας & πρόληψης νόσου. 

 

ας εκφράζουμε, για μια ακόμα φορά, τις πιο ειλικρινείς ευχές μας για την ευόδωση των στόχων σας 

και παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για το Δ.. της Ο..Υ.Ε. 
 

 

Πρόεδρος Δ.. 

 

Γραμματέας Δ.. 

Μπελώνης ταύρος 

 

Κιν.Σηλ. 6939160056 

Μαρίνος Ελευθέριος 

 

Κιν.Σηλ. 6945970198 

  

 
 
 


