
Κοινωνικό Ιατρείο



Τι είναι το Κοινωνικό Ογκολογικό 
Φαρμακείο;



• Σήμερα περισσότερο από ποτέ η ανάγκη 
υποστήριξης των ανθρώπων που 
αντιμετωπίζουν την ασθένεια του καρκίνου 
είναι μεγάλη και μάλιστα για όσους είναι 
ανασφάλιστοι, χωρίς οικονομική δυνατότητα  
ακόμη μεγαλύτερη.



Στόχος

• Το κοινωνικό φαρμακείο 
λειτουργεί με στόχο την 
αντιμετώπιση του 
φαινομένου της ακραίας 
φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού 
με την παροχή δωρεάν 
φαρμάκων ,υγειονομικού 
υλικού και 
παραφαρμακευτικών
προϊόντων.



Οι ωφελούμενοι

• Το Κοινωνικό Ογκολογικό 
Φαρμακείο απευθύνεται 
σε ασθενείς που 
διαβιούν σε συνθήκες 
φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
λαμβάνοντας υπ’οψιν την 
οικογενειακή κατάσταση , 
τα προβλήματα υγείας 
καθώς και τα κοινωνικά 
προβλήματα.



Παροχές

• Το κοινωνικό 
ογκολογικό φαρμακείο 
παρέχει δωρεάν 
φάρμακα,    υγειονομικό 
υλικό και 
παραφαρμακευτικό υλικό 
διατροφικά κλπ. 

• Απαραίτητη προϋπόθεση 
ιατρικής συνταγής

ηλεκτρονική ή χειρόγραφη.



Στελέχη 
• Το κοινωνικό  Ογκολογικό 

φαρμακείο –Ιατρείο 
ιδρύθηκε το  Δεκέμβριο 
του 2012 με πρόταση της 
αειμνήστου Δώρας 
Ευσταθίου, σε συνεργασία 
με γιατρούς του 
Θεαγενείου με επικεφαλή 
τον ιατρό Ιωάννη 
Μπουκοβίνα , τους 
εθελοντές αδελφούς 
νοσοκόμους του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και 
εθελοντές 
Φαρμακοποιούς



Πόροι

• Τα φάρμακα έρχονται 
από  δωρεές πολιτών, 
συλλόγων , 
επιχειρήσεων  
σωματείων και 
Ιδρυμάτων κάθε 
νομικής μορφής.



Πορεία

• Το κοινωνικό Ογκολογικό 
φαρμακείο ξεκίνησε 
παράλληλα και ως 
κοινωνικό Ιατρείο τον 
Δεκέμβριο του 2012, 
όταν ακόμη δεν είχε 
θεσπιστεί ο νόμος για 
ελεύθερη πρόσβαση στο 
σύστημα υγείας για 
άνεργους και 
ανασφάλιστους.



• Λειτούργησε με την 
συνεργασία γιατρών 
του Θεαγενείου με 
επικεφαλής τον 
παθολόγο-ογκολόγο
κ.Μπουκογίνα με στόχο 
να συνδράμει ώστε το 
νοσοκομείο να 
ανταποκριθεί στον 
πόνο, στην αγωνία και 
στις ελπίδες των 
ανθρώπων που 
πάσχουν από καρκίνο



Στόχος είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο

• ο Σύλλογος, το ΔΣ, τα μέλη  
και οι εθελοντές του δεν 
θέλουν ούτε και μπορούν 
να υποκαταστήσουν το 
Δημόσιο σύστημα υγείας 
,αντιθέτως παλεύουμε 
καθημερινά ώστε και οι 
συνάνθρωποι μας να έχουν 
μία κάποια ποιότητα αυτή 
την δύσκολη χρονική 
περίοδο που δοκιμάζονται 
από την ασθένεια του 
καρκίνου



Συνεργασία ιατρείου πόνου – κοινωνικού φαρμακείου

Στον αγώνα που έδωσε και  δίνει ο 
Σύλλογος των Φίλων του Θεαγενείου 
ανταποκρίθηκε πρώτη  η κ. Αναστασιάδου

διευθύντρια τότε του Ιατρείου πόνου και 
κατόπιν η κ. Ανίσογλου.
Η συνάντηση μας έγινε με την συμμετοχή 
του Ερυθρού Σταυρού που μέχρι και 
σήμερα είναι αρωγός στο έργο μας.  
Στα χρόνια που ακολούθησαν όλο και 
περισσότερα τμήματα συνεργάζονται με το 
Κοινωνικό Φαρμακείο .



• Από την συνεργασία αυτή 
το νοσοκομείο μόνο για 
το τμήμα αυτό 
εξοικονόμησε 1000000 
ευρώ σε φάρμακα και 
διατροφικά.

• Μακάρι και περισσότεροι 
να μπορούσαν να 
ακολουθήσουν το 
παράδειγμα της κ. 
Ανίσογλου και της 
κ.Αναστασιάδου.



Αριθμός  ασθενών.

• Εξυπηρετήθηκαν 1000 
ασθενείς  και  
συνεχίζουμε .

• Έχουμε και έναν αρκετά 
μεγάλο αριθμό 
ασθενών σε τακτική 
βάση που τους δίνουμε 
ιατρικό υλικό 



Απόφαση Υπουργείου Υγείας

• Απόφαση Υπουργείου 
Υγείας γραφείο Γενικού 
Γραμματέα.

• Στις 1/08/2017 
αρ.πρωτ.οικ.59604 
απόφαση με θέμα : 
Δωρεές φαρμάκων και 
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων από πολίτες 
και Φορείς 
Αλληλεγγύης.



Τρόπος συνεργασίας

• Παράδοση από τον 
Φαρμακοποιό του 
Κοινωνικού Φαρμακείου 

• Υπογραφή εντύπου 
παραλαβής – παράδοσης 
από τον φαρμακοποιό 
του Νοσοκομείου με τον 
φαρμακοποιό του 
Κοιν.Φαρ. με   
κοινοποίηση στην 
Διοίκηση.



Οικολογική συνείδηση

• Παράλληλα με τις 
ενέργειες αυτές, 
βοηθάμε και στην 
μείωση της οικολογικής 
καταστροφής του 
πλανήτη μας.



Έσοδα

• Πολλοί θα πίστευαν ότι 
έχουμε δεχτεί τη βοήθεια 
του κράτους. Καμία σχέση. 
Δεν έχουμε πάρει καμία 
επιδότηση – επιχορήγηση 
από δημόσιο φορέα. Τα 
έσοδά μας είναι από 
χορηγίες 
ευαισθητοποιημένων 
ιδιωτών και από δράσεις 
και διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του Συλλόγου 
μας, ο οποίος έχει έντονη 
παρουσία στον Πολιτιστικό 
χώρο.



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

• . «Θα ήθελα να τονίσω το 
έργο αυτών των ανθρώπων 
και να τους ευχαριστήσω από 
καρδιάς για την μεγάλη 
προσπάθεια που καταβάλουν 
καθημερινά τόσο στο τμήμα 
του Ακτινοθεραπευτικού που 
εξυπηρετεί καθημερινά γύρω 
στους 200 με 250 ασθενείς, 
όσο και στις διάφορες 
δραστηριότητες στο 
Φιλοξενείο του Νοσοκομείου, 
όπου μένουν ασθενείς από 
άλλες επαρχιακές πόλεις οι 
οποίοι κάνουν ακτινοβολίες 
καθημερινά», 



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

• προάγει την κοινωνική 
συνοχή 

• Βοηθά στην 
επικοινωνία μεταξύ 
ανθρώπων

• Στην προώθηση 
βασικών αρχών 
(συνεργασία 
αλληλεγγύη 
υποστήριξη)



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

• δεν αναπτύσσεται με την 
απουσία του κράτους.

• δρα συμπληρωματικά και 
ενισχυτικά στο κράτος- δεν 
υποκαθιστά τις δημόσιες 
υπηρεσίες

• για να ανθήσει απαιτείται 
αποτελεσματική υποδομή 
σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο



Εν κατακλείδι

• Ξέρετε τι γράφει 
πετυχημένα ο Λουντέμης; 

• “Γιατί οφείλουμε στον 
άνθρωπο κάτι παραπάνω 
από τροφή και νερό. Γιατί 
οφείλουμε στον άνθρωπο 
συμπαράσταση”. Και εδώ 
αυτό προσπαθούμε να 
κάνουμε».


