
Πρόγραμμα Υποστήριξης Ανασφάλιστων 

Ασθενών από τη Roche Hellas



Πλαίσιο Προγράμματος

• Το υψηλό ποσοστό ανεργίας έχει στερήσει από πολλούς Έλληνες την 

κατάλληλη ιατροφαρμακευτική κάλυψη 

• Περίπου το 50% των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα δεν έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη για την υγεία τους

• Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη 

θεραπεία τους βασιζόμενοι σε βοήθεια από τις οικογένειες, τα νοσοκομεία ή 

κοινωνικές πρωτοβουλίες

• Η Roche Hellas επιθυμεί να υποστηρίξει την πολιτεία στο απαιτητικό έργο της 

και να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακά μας για τους ασθενείς που 

έχουν ανάγκη 

• Ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ανασφάλιστων Ασθενών για την 

παροχή δωρεάν φαρμάκων στους ασθενείς σε όλη την Ελλάδα που πάσχουν 

από σοβαρές νόσους



Περιγραφή του Προγράμματος

Πρόγραμμα Υποστήριξης Ανασφάλιστων 

Ασθενών από τη Roche Hellas 

Η αξία του προγράμματος αγγίζει τα 2 εκ. 

ευρώ

Και μεταφράζεται σε περίπου 11.500 συσκευασίες φαρμάκων της 

Roche Hellas, στα οποία συμπεριλαμβάνονται φάρμακα για τους 

συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές κακοήθειες (όπως 

καρκίνος, λέμφωμα, λευχαιμία), τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την 

ηπατίτιδα και τον ιό HIV.



Η διάθεση των φαρμάκων

Συνεργασίες Πρόγραμμα 

Πρόγραμμα 
Υποστήριξης 

Ανασφάλιστων 
Ασθενών  από τη Roche 

Hellas

Δωρεά φαρμάκων από την Roche Hellas σε 

Δημόσια Νοσοκομεία που αιτούνται 
την χορήγηση τους, στους ανασφάλιστους 
ασθενείς που είναι καταγεγραμμένοι στα 

μητρώα τους

Δωρεά φαρμάκων από τη Roche Hellas στην 
«Τράπεζα Φαρμάκων» που δημιουργήθηκε 
από την συνεργασία του ΣΦΕΕ* και του ΙΣΑ** 

για την υποστήριξη  των ανασφάλιστων 
ασθενών που είναι καταγεγραμμένοι στα 

μητρώα του ΙΣΑ

*ΣΦΕΕ: Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

**ΙΣΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Η δωρεά φαρμάκων θα γίνεται 

σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ 

περί «Δωρεών Εγκεκριμένων 

Φαρμάκων» 57386/17.7.2013



Φάρμακα προς δωρεά 

Φάρμακα για 

• τους συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές κακοήθειες:

– καρκίνο του μαστού,

– καρκίνο του παχέος εντέρου, 

– λεμφώματα και λευχαιμίες,

– καρκίνο του πνεύμονα

– καρκίνο των ωοθηκών

– μεταστατικό μελάνωμα,

– καρκίνο του παγκρέατος

• τη ρευματοειδή αρθρίτιδα

• την ηπατίτιδα 

• τη μεταμόσχευση 

και διάφορα άλλα φάρμακα όπως: αντιβιοτικά, καρδιολογικά, κατά της ελονοσίας, 

της νόσου του Πάρκινσον, της αναιμίας σε ασθενείς με καρκίνο



Doing now what patients need next


