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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΕΤΑΙΟΣ 
 
 

Αγαπητά µέλη του Οµίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για  τη συµµετοχή σας στο 
Πανελλαδικό πρόγραµµα ΑΡΕΤΑΙΟΣ και τη σωστή ενηµέρωση των πολιτών για τον  προ 
συµπτωµατικό έλεγχο των παραγόντων κινδύνου του  Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
τύπου ΙΙ, που ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου.  

Μετά από 3 µήνες διαρκούς  ενηµέρωσης των πελατών - ασθενών των φαρµακείων µας, 
συµπληρώθηκε Πανελλαδικά ένας πολύ µεγάλος αριθµός ερωτηµατολογίων (13.010 
ερωτηµ.), µε 3.500 εξ αυτών να έχουν συµπληρωθεί από τους φαρµακοποιούς - µέλη του 
ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.  Μαζί  µε  την ένθερµη αποδοχή της  δράσης από τα φαρµακεία - µέλη 
µας, αποδείξαµε  ότι ο επιστήµονας φαρµακοποιός µπορεί να συµβάλλει  σηµαντικά τόσο 
στη βελτίωση της υγείας των πολιτών  όσο και στην  εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος 
υγείας, µέσω της σωστής και έγκαιρης  ενηµέρωσης, για θέµατα που αφορούν σε 
σηµαντικές παθήσεις, συστήνοντας και καλλιεργώντας παράλληλα ένα βελτιωµένο κανάλι 
επικοινωνίας και συνεργασίας µε την ιατρική κοινότητα. 

Χαιρόµαστε πολύ που µας εµπιστεύεστε και αποδεικνύετε έµπρακτα το πόσο σηµαντική 
είναι η συµβολή του φαρµακείου στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση, στην 
ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών και στην ανάδειξη των παραγόντων κινδύνου για την 
υγεία τους. Επίσης, θα θέλαµε να σας µεταφέρουµε τις ευχαριστίες και  εκ µέρους της 
Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος, που είχε την ευθύνη του 
Πανελλαδικού συντονισµού της δράσης. 

Αποδείξαµε ότι ο Συνεταιρισµός µας µπορεί να αναλάβει και να  ολοκληρώσει µε 
επιτυχία, δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και να µετρήσει την 
ανταποδοτικότητα τους στο Σύστηµα Υγείας.  Γι’ αυτό και συνεχίζουµε όλοι µαζί, 
προσβλέποντας στις επόµενες ενέργειες και δράσεις που τελεσφορούν, 
βελτιώνοντας την υγεία των ανθρώπων που µας εµπιστεύονται και µας 
επισκέπτονται στα φαρµακεία µας. 

 

 

Με εκτίµηση 
, 

Ανδρέας Γαλανόπουλος           Λευτέρης Μαρίνος 
 
 
 
 
    Πρόεδρος ∆.Σ.      Γενικός Γραµµατέας ∆. Σ. 


