ΜΗΝΥΜΑ της ΙΦΕΤ Α.Ε.

Συμμετέχω- Προστατεύω
την Ατομική & Δημόσια Υγεία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α.
Σε μια χώρα που τα οικιακής χρήσεως ληγμένα φάρμακα, τα μη χρησιμοποιημένα, καθώς και τα εν μέρει
χρησιμοποιημένα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής ή στις αποχετεύσεις, προκαλώντας βλαβερές
συνέπειες λόγω αθροιστικού αποτελέσματος, στην ατομική και δημόσια υγεία, καθώς οι φαρμακευτικές ουσίες
που περιέχουν επιστρέφουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας,
Σε μια χώρα που ΠΟΤΕ μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης των οικιακών
φαρμάκων,
Σε μια χώρα που δυστυχώς διακρίνεται από αρνητικές πρωτιές στην πολυφαρμακία,

Τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά στην χώρα µας «Σύστηµα συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής φύλαξης
διαχείρισης καθώς και καταστροφής οικιακών φαρµακευτικών σκευασµάτων και υπολειµµάτων φαρµάκων
οικιακής χρήσεως».- υπ’ αριθµόν ∆ΥΓ3α/οικ.2464/9-01-2012 Υγειονοµική ∆ιάταξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης-(ΦΕΚ Β11- 10.01.2012)

Β.
Όταν οι αρχές της Δημόσιας υγείας όπως εκείνες της προνοητικότητας, της διαφάνειας και της ενημερωμένης
συναίνεσης με τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων και εν τέλει των πολιτών διατρέχουν και χαρακτηρίζουν τις
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, τότε:
ενώνουν τους εταίρους, ενισχύουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, οδηγούν στην συν- αντίληψη και άρα
στην συμμετοχή των πολιτών, διασφαλίζουν την βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων.
Αυτό ισχύει και στην εν λόγω μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την οποία
πιστεύουν, αγκαλιάζουν, υποστηρίζουν και υλοποιούν 5 + 1 βασικοί εταίροι:

1.
2.
3.
4.
5.

IΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας)
ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)
ΠΦΣ (Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος)
ΟΣΦE (Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος)- λοιπά δίκτυα ιδιωτικής φαρμακεμπορίας
ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων)
+1 (ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ)

Γ.
Περίληψη Προγράμματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3α/οικ.2464/9-01-2012 Υγειονομική Διάταξη του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
1. Ήδη από τις 16 Φεβρουαρίου τοποθετούνται στα φαρμακεία όλης της επικράτειας , περιέκτες ειδικών
προδιαγραφών (ολοκλήρωση διανομής μέσα Μαρτίου). Οι περιέκτες διατίθενται δωρεάν στους
φαρμακοποιούς από την ΙΦΕΤ Α.Ε. και διανέμονται μέσα από το δίκτυο των συνεταιρισμών φαρμακοποιών
Ελλάδας και τα υπόλοιπα δίκτυα ιδιωτικής φαρμακεμπορίας.

2. Η περισυλλογή και μεταφορά του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών θα γίνεται μέσω του
υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών
δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας αρχικά στις αποθήκες τους έως την τελική τους μεταφορά στις
εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα.
3. Από εκεί με ευθύνη της ΙΦΕΤ υπό την εποπτεία του ΕΟΦ θα καταστρέφονται ορθολογικά σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα.

∆.
Καλούµε τους πολίτες όλης της χώρας να µην πετούν πλέον τα φάρµακα ή τα φαρµακευτικά προϊόντα που δεν
πρόκειται να χρησιµοποιήσουν στα σκουπίδια ή στους νεροχύτες ή στις λεκάνες,
Καλούµε τους πολίτες όλης της χώρας να µαζέψουν όσα φάρµακα δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσουν και
διατηρούν στο «φαρµακείο» του σπιτιού τους, στην τσάντα τους, στο «φαρµακείο» του αυτοκινήτου τους να τα
«επιστρέψουν» στο φαρµακείο της γειτονιάς τους.
Με µια απλή κίνηση ευθύνης προστατεύουµε την υγεία µας, την υγεία των παιδιών µας και προάγουµε την
∆ηµόσια Υγεία.
Τούτο µπορεί και θα γίνει συνήθεια γιατί µας αφορά όλους και η προστιθέµενη αξία επιστρέφει σε όλους µας
και στον καθένα ξεχωριστά.

