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Η ELPEN στον αγώνα για την εξάλειψη των ηπατικών νόσων 

12 Ioυλίου 2018. Τη διεξαγωγή εξετάσεων για τον ιό της ηπατίτιδας, καθώς και την οργάνωση 

εκδηλώσεων ενημέρωσης του γενικού κοινού για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης της 

νόσου στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο, υποστήριξε η ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία ELPEN στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της για την εταιρική υπευθυνότητα. 

Το πρόγραμμα του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος (ΣΑΗΕ) «Προμηθέας» «Αξίζω να Γνωρίζω», στο πλαίσιο 

του οποίου οι πάσχοντες από ηπατικές νόσους κάτοικοι Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Χίου, καθώς και 

Πάτρας και Ιωαννίνων, υποβλήθηκαν, σε συνεργασία με ηπατολογικά κέντρα και τους ιατρούς 

δημόσιων νοσοκομείων, σε δωρεάν εξέταση ελαστογραφίας κατά την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 2018, 

επέλεξε να υποστηρίξει τη φετινή χρονιά η ELPEN. Παράλληλα, η γνωστή για τη συμβολή της στην 

προαγωγή της υγείας φαρμακοβιομηχανία υποστήριξε το πρόγραμμα «Εβδομάδα εξετάσεων και 

ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού για την Ηπατίτιδα Β (ΗΒV)» που πραγματοποιήθηκε από τον 

Σύλλογο «Προμηθέας» στη Μυτιλήνη από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου 2018.  

Με σύνθημα «Έλα να μάθεις– Έλα να εξεταστείς», και σε συνεργασία με τα Κέντρα Εξέτασης και 

Πρόληψης «Thess Checkpoint» και τη στήριξη του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λέσβου 

και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το πρόγραμμα προσέφερε στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα δωρεάν 

προληπτικής εξέτασης για την ηπατίτιδα Β με μια απλή διαδικασία λήψης μιας σταγόνας αίματος (Rapid 

test) από τα δάχτυλο του κάθε εξεταζόμενου.  

«H ελληνική φαρμακοβιομηχανία θεωρεί την προαγωγή της υγείας χρέος της δεδομένου ότι συμβάλει 

στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας στη χώρα μας, καθώς οι δαπάνες διαχείρισης 

μιας ασθένειας είναι υπερπολλαπλάσιες των δαπανών που απαιτούνται για να διατηρηθούν οι 

πληθυσμοί ενημερωμένοι, προετοιμασμένοι και, ως εκ τούτου, κατά το δυνατόν, υγιείς» ανέφερε ο 

Βασίλης Πενταφράγκας, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων ELPEN και Εντεταλμένος Σύμβουλος της 

Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ), και πρόσθεσε: «Σε περιπτώσεις όπως αυτή του 

Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου, τα τελευταία χρόνια, σημειώνονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές, 

η ενημέρωση και η πρόληψη είναι καθοριστικής σημασίας, γι’ αυτό και την υποστηρίζουμε ενεργά». 

Η εκκίνηση του προγράμματος «Εβδομάδα εξετάσεων και ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού για 

την Ηπατίτιδα Β (ΗΒV)» δόθηκε με μια ενημερωτική εκδήλωση προς το ευρύ κοινό και την 

ιατροφαρμακευτική κοινότητα Λέσβου, την οποία χαιρέτισαν οι Απόστολος  Βαλτάς, Πρόεδρος 

Φαρμακευτικού Συλλόγου Λέσβου, Παναγιώτης Προβέτζας, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου και 

Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας 

(Π.Ε.Φ), ενώ εισηγήσεις σχετικές με τη νόσο πραγματοποίησαν οι Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος 
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Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας», Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και Βασίλης Σεβαστιανός, Ιατρός Παθολόγος – 

Ηπατολόγος, Επιμελητής Α, Δ Παθολογική Κλινική ΓΝΑ Ευαγγελισμός.  

Τα προγράμματα «Αξίζω να Γνωρίζω» και  «Εβδομάδα εξετάσεων και ευαισθητοποίησης του γενικού 

κοινού για την Ηπατίτιδα Β (ΗΒV)» στα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε αριθμούς: 

 155 πάσχοντες που διαμένουν στη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Χίο και τη Σάμο υποβλήθηκαν σε 
ελαστογραφία 

 123 άτομα από τον γενικό πληθυσμό υποβλήθηκαν σε προσυμπτωματικό έλεγχο. Ειδικά, 
μεταξύ των ευαίσθητων πληθυσμών:   

o 61% εξ αυτών να εργάζονται στην Μόρια, μια περιοχή της Λέσβου που δέχεται ένα 
μεγάλο μέρος του προσφυγικού κύματος 

o 24% από το λιμενικό σώμα  
o 8% από τις τοπικές δυνάμεις της αστυνομίας 

Βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για την Ηπατίτιδα Β 

 Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι ζουν με τη νόσο της Ηπατίτιδας Β στη χώρα μας σήμερα 

 Πρόκειται για μια νόσο με ασυμπτωματικό χαρακτήρα 

 Περίπου 50% των ασθενών με χρόνια λοίμωξη HBV παραμένουν αδιάγνωστοι  

Η εξέλιξή της νόσου οδηγεί προοδευτικά σε επιδεινούμενη ηπατική ίνωση, η οποία μπορεί να 
καταλήξει σε κίρρωση του ήπατος και σε ενδεχόμενη εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου. 
 
 
Σχετικά με την Φαρμακευτική Βιομηχανία ELPEN  
 
Για περισσότερο από 50 χρόνια, η φαρμακοβιομηχανία ELPEN αναπτύσσει και παράγει υψηλής ποιότητας 
πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα για την Ελληνική και τη διεθνή αγορά. Με κύκλο εργασιών άνω των 125 
εκατομμυρίων ευρώ (2016) που, στο μεγαλύτερο μέρος τους, επανεπενδύονται στην ελληνική οικονομία 
δημιουργώντας εγχώρια προστιθέμενη αξία, η ELPEN κατέχει την 1

η
 θέση μεταξύ των ελληνικών 

φαρμακοβιομηχανιών και την 7
η
 θέση στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική αγορά της χώρας (IMS, 2017).  

Συνεπής στη δέσμευσή της να υπηρετεί την έρευνα, η ELPEN διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα πειραματικά και 
ερευνητικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο, την τελευταία εικοσαετία, έχουν εκπαιδευτεί, με 
πλήρη υποστήριξη, χιλιάδες νέοι επιστήμονες. Βραβευμένη για τις πρακτικές της σε θέματα Ανθρώπινου 
Δυναμικού, η ELPEN απασχολεί σήμερα περισσότερους από 750 εργαζομένους έχοντας, τα τελευταία δέκα χρόνια, 
αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 35%. Συγχρόνως, η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της σε 60 χώρες ανά τον 
κόσμο μεταξύ των οποίων πολλές ευρωπαϊκές αγορές, ενώ, από το 2012, διατηρεί θυγατρική εταιρεία στη 
Γερμανία, την ELPEN GmbH.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στο τηλέφωνο 211 1865 709. 
Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr 
 

 

 
 

http://www.elpen.gr/

