
                                                                        

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Δωρεά δεξαμεθαζόνης από την RAFARM για την αντιμετώπιση της Covid-19 

  
Θετική εισήγηση του ΕΜΑ για χορήγηση σε ασθενείς                                                                                    

με σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές της Covid-19 

                                              
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία RAFARM Α.Ε.Β.Ε. προχωράει σε δωρεά 

σημαντικής ποσότητας δεξαμεθαζόνης προς το Υπουργείο Υγείας, διασφαλίζοντας επάρκεια για τις 

υπάρχουσες αλλά και πιθανώς αυξημένες ανάγκες για αρκετούς μήνες. Πέρα των πολλών ενδείξεων 

για την μείωση της φλεγμονής σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, η δεξαμεθαζόνη πλέον 

συστήνεται1  από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), ως νοσοκομειακή θεραπεία σε 

ασθενείς με σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές της Covid-19  που λαμβάνουν οξυγονοθεραπεία ή 

μηχανικό εξαερισμό. H δεξαμεθαζόνη - προϊόν ανάπτυξης της εταιρείας - παράγεται σε μορφή πόσιμου 

διαλύματος στις μονάδες παραγωγής της εταιρείας. 

 

Ο κ. Άρης Μητσόπουλος, Αντιπρόεδρος της RAFARM ανέφερε σχετικά: «Με αίσθηση ευθύνης 

συνεχίζουμε να συμμετέχουμε ενεργά στην συλλογική προσπάθεια όλων των ελληνικών 

φαρμακευτικών εταιρειών για την αντιμετώπιση της κρίσης του SARS-CoV-2. Είμαστε ιδιαιτέρως 

περήφανοι που παράγουμε στην Ελλάδα και μπορούμε να προσφέρουμε την θεραπευτική αυτή επιλογή 

στους σοβαρά νοσούντες, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη αξιολόγηση των μελετών και την 

σύσταση του ΕΜΑ. H ελληνική φαρμακοβιομηχανία εξακολουθεί να αποδεικνύει ότι αποτελεί έναν 

κλάδο στρατηγικής σημασίας σε πολλαπλά επίπεδα, από την εξασφάλιση σχετικής αυτάρκειας της 

χώρας σε φάρμακα έως και την ανάπτυξή της. Στην RAFARM παράγουμε τα δικά μας ελληνικά φάρμακα 

και εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά, με τις προσπάθειές μας να 

εστιάζουν στο να στηρίζουμε τους ασθενείς και το εθνικό σύστημα υγείας. Στη διάρκεια του 2020 και 

παρά το αντίξοο περιβάλλον, υλοποιούμε ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο που αφορά σε υποδομές 

και περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης και επέκταση 

των μονάδων παραγωγής της εταιρείας». 

 

H RAFARM -  η πρώτη ελληνική εταιρεία που έλαβε πιστοποίηση από τον FDA για το εργοστάσιο και το 

ερευνητικό της, με ισχυρή παρουσία σε 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και Καναδά - 

βρίσκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία και υλοποιεί ποικίλες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας,  όπως 

η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η προσφορά αναγκαίου εξοπλισμού και φαρμάκων σε 

δημόσιους φορείς, κοινωνικά φαρμακεία και λοιπές κοινωνικές δομές. Στις πρωτοβουλίες της εταιρείας 

για την καταπολέμηση της Covid-19 περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η συνεισφορά για την κάλυψη των 



αυξημένων αναγκών σε φάρμακα, η δωρεάν προσφορά υγειονομικού εξοπλισμού στην Ελληνική 

Αστυνομία και τον ΟΚΑΝΑ, καθώς και η παραγωγή πέντε τόνων αντισηπτικού.  

Λίγα λόγια για τη RAFARM 

H RAFARM ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1970, και σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες Ελληνικές 

φαρμακευτικές βιομηχανίες. Διαθέτει τρεις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, έκτασης 20.000 τ.μ., απασχολεί 

πάνω από 570 εργαζόμενους και έχει διεθνή παρουσία με πάνω από 1.700 άδειες εγκεκριμένων προϊόντων, 

εξαγωγές και στις πέντε ηπείρους σε 75 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Αυστραλία. Η 

εταιρεία επενδύει το 7% του κύκλου εργασιών της στην έρευνα και ανάπτυξη. Περισσότερες από 70 

φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως, εμπιστεύονται στη RAFARM την παραγωγή άνω των 600 φαρμακευτικών 

προϊόντων. Η RAFARM διαθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, σε όλη την Ελλάδα, αποτελούμενο από 

έμπειρους και ενημερωμένους επαγγελματίες, δραστηριοποιείται στις περισσότερες θεραπευτικές κατηγορίες 

και έχει κερδίσει την αναγνώριση της ιατροφαρμακευτικής κοινότητας. 

 

1https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-endorses-use-dexamethasone-covid-19-patients-oxygen-

mechanical-ventilation 
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