20

Realbusiness

κυριακη 3 μαρτιου 2019

www.real.gr

ΕΚΕ - επιχειρησεισ

Σ

ε μια εποχή οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, δύσκολα συναντά κανείς επιχειρήσεις που συνδυάζουν την υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη με την προσφορά στην κοινωνία. Το γεγονός, δε, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιες εταιρείες, δημιουργεί αναμφίβολα
μια σημαντική ελπίδα για το μέλλον της χώρας.
«Φωτεινό παράδειγμα» ιδιωτικής πρωτοβουλίας που συνειδητά επιλέγει να συμβάλλει ενεργά στην κοινωνική συνοχή και ευημερία αποτελεί η ELPEN. Μια από τις παλαιότερες αμιγώς
ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, με ιστορία 54
χρόνων, που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά κι έχει κερδίσει διεθνή καταξίωση. Εδώ και χρόνια, υπηρετεί με συνέπεια και
σταθερότητα τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αντιλαμβανόμενη την επιχειρηματική της οντότητα πρωτίστως ως μια κρίσιμη υποχρέωση ανταπόδοσης προς την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει στηρίξει έναν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς, ενώ αποφασιστική είναι η συμβολή της και
στον περιορισμό της δραματικής φυγής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, του επονομαζόμενου brain drain.
Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και
τις ασφυκτικές συνθήκες που επιβλήθηκαν στον
φαρμακευτικό κλάδο, η ELPEN την περασμένη
χρονιά κατάφερε να διατηρήσει ισχυρό το κοινωνικό της αποτύπωμα μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με διαχρονικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο πεδίο της ευαισθητοποίησης
του κοινού για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της ηπατίτιδας (HBV),
στην κάλυψη των αναγκών που εντοπίζονται σε
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας και
σε δράσεις εθελοντισμού με τη συμμετοχή των
εργαζομένων της.

Κοινωνική προσφορά σε
απομακρυσμένες περιοχές
της Ελλάδας
Δεκαοχτώ χρόνια σταθερής και διακριτικής προσφοράς στους κατοίκους της ακριτικής Ελλάδας
και της άγονης γραμμής μετρά η συνεργασία της
ELPEN με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
Ομάδα Αιγαίου. Στη διάρκεια της μακροχρόνιας αυτής σύμπραξης, η εταιρεία έχει υλοποιήσει δράσεις, όπως η δημιουργία της παιδικής
χαράς στην Ανάφη, η χρηματοδότηση εργασιών για την εγκατάσταση φίλτρου αντίστροφης
ώσμωσης νερού στη Θύμαινα και η υδροδότηση της Κεραμειδούς, ενώ έχει προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία των μικρών ακριτικών νησιών του Αιγαίου.
Σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές ανάγκες των
συγκεκριμένων περιοχών, η εταιρεία έχει στηρίξει με εξοπλισμό τα αγροτικά ιατρεία του Κουφονησίου, της Ηρακλειάς και της Αστυπάλαιας,
ενώ έχει καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος των

ποίησης του γενικού κοινού για την ηπατίτιδα Β
(ΗΒV)», προσφέροντας 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. Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Κέντρα Εξέτασης και Πρόληψης «Thess Checkpoint», ενώ
είχε και τη στήριξη του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Η ενεργός στήριξη της ELPEN στα δύο παραπάνω προγράμματα μεταφράστηκε σε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς μέσω αυτής:
f 155 πάσχοντες που διαμένουν στη Λέσβο,
στη Λήμνο, στη Χίο και στη Σάμο υποβλήθηκαν
σε ελαστογραφία.
f 123 άτομα από τον γενικό πληθυσμό υποβλήθηκαν σε προσυμπτωματικό έλεγχο, με πολλά εξ αυτών να προέρχονται από ευαίσθητες
ομάδες του πληθυσμού:
• 61% εξ αυτών εργάζονται στη Μόρια, μια περιοχή της Λέσβου που δέχεται μεγάλο μέρος
του προσφυγικού κύματος.
• 24% από το Λιμενικό Σώμα.
• 8% από τις τοπικές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Στηρίζει και αξιοποιεί
τους Ελληνες επιστήμονες

H ELPEN επιχειρεί
υπέρ της υγείας και
της απασχόλησης
Η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία έχει
στηρίξει έναν μεγάλο
αριθμό προγραμμάτων
κοινωνικής προσφοράς
και έχει συμβάλει
στον περιορισμό της
δραματικής φυγής
επιστημονικού δυναμικού
στο εξωτερικό

485 εργαστηριακών εξετάσεων, στις οποίες υπεβλήθησαν οι κάτοικοι επτά μικρών ακριτικών νησιών (Θύμαινα, Φούρνοι, Δονούσα, Αμοργός,
Αστυπάλαια, Ιος, Κουφονήσι).
Την περασμένη χρονιά η ELPEN συνταξίδεψε
με την Ομάδα Αιγαίου, συμμετέχοντας στον 24ο
Διάπλου του Αιγαίου Πελάγους, που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 21 Μαΐου 2018.
Στο πλαίσιο αυτό, προσέφερε έναν καρδιογράφο, μια μεταφερόμενη φιάλη οξυγόνου, έναν
μετρητή σακχάρου κι ένα μηχάνημα αναρρόφησης για την ενίσχυση του εξοπλισμού στο περιφερειακό ιατρείο Φολεγάνδρου.

Στον αγώνα για την εξάλειψη
των ηπατικών νόσων
Το 2018 η ΕLPEN στήριξε τη διεξαγωγή του προγράμματος «Αξίζω να Γνωρίζω» και της καμπάνιας «Ελα να μάθεις - Ελα να εξεταστείς» του Συλλόγου Ασθενών Ηπατος «Προμηθέας», συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη και στον έλεγχο
της ηπατίτιδας Β.
Σε συνεργασία με ηπατολογικά κέντρα και γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων, έδωσε τη δυνατότητα στους πάσχοντες από ηπατικές νόσους
κατοίκους της Λέσβου, της Λήμνου, της Σάμου,
της Χίου, της Πάτρας και των Ιωαννίνων να υποβληθούν σε δωρεάν εξέταση ελαστογραφίας κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2018. Με τον
τρόπο αυτό, συνέβαλε ουσιαστικά στον έλεγχο
της πορείας ασθενειών, όπως είναι η ηπατίτιδα
Α και Β, η πρωτοπαθής χολική κίρρωση και η
μη αλκοολική ηπατίτιδα.
Ακόμη, με το σύνθημα «Ελα να μάθεις - Ελα
να εξεταστείς», η ELPEN υποστήριξε και το πρόγραμμα «Εβδομάδα εξετάσεων και ευαισθητο-

Αντιστεκόμενη σθεναρά στο ρεύμα μαζικών
απολύσεων που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια στον φαρμακευτικό κλάδο, η ELPEN διατηρεί και αυξάνει το ανθρώπινο δυναμικό της. Με
τον τρόπο αυτό, αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξή της στην απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον περιορισμό του δραματικού brain
drain, που αναγκάζει τους νέους επιστήμονες
της χώρας μας σε μαζική φυγή στο εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της
κρίσης η εταιρεία προχώρησε στην πρόσληψη
σημαντικού αριθμού επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών της δομών και την επέκταση της δραστηριότητάς της σε νέες θεραπευτικές κατηγορίες.
Σήμερα, το προσωπικό της ξεπερνά τα 1.000
άτομα σε επίπεδο ομίλου, τα οποία στελεχώνουν τις παραγωγικές της διαδικασίες, καθώς
επίσης και τα διοικητικά, εμπορικά, οικονομικά
και ερευνητικά της τμήματα.

Οι εθελοντές της ELPEN
Η ELPEN διαχρονικά υλοποιεί προγράμματα
με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων της. Ενισχύοντας τη μακρά παράδοσή της
στον συγκεκριμένο τομέα, πραγματοποίησε το
2018 εθελοντική δράση, κατά τη διάρκεια της
οποίας 120 εργαζόμενοί της προσέφεραν προσωπική εργασία για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των σαράντα (40) παιδιών που διαμένουν στο Λύρειο Παιδικό Ιδρυμα.

