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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ο ΣΦΕΕ ενηµερώνει την ιατρική κοινότητα για τον αναθεωρηµένο Κώδικα
Πρακτικής και ∆εοντολογίας και υιοθετεί νέο Κώδικα Πρακτικής για τις σχέσεις
των φαρµακευτικών εταιριών µε ενώσεις ασθενών

O Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) όρισε την 24η Νοεµβρίου
2008 ως Ηµέρα του Κώδικα ∆εοντολογίας για την Ιατρική Ενηµέρωση, µε αφορµή την
οποία πραγµατοποιεί εκστρατεία ενηµέρωσης στους επαγγελµατίες υγείας σε όλη την
Επικράτεια.

Με στόχο την προαγωγή της δηµόσιας υγείας,

την ορθή και ηθική λειτουργία του

κλάδου υγείας και την εδραίωση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους λειτουργούς
υγείας και τη φαρµακευτική βιοµηχανία, ο ΣΦΕΕ αναθεώρησε εκ νέου τον Κώδικα
∆εοντολογίας για την Ιατρική Ενηµέρωση ώστε να εναρµονιστεί πλήρως µε τον
Κώδικα ∆εοντολογίας της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων και
Συνδέσµων (EFPIA) και ενισχύει το έργο του µε την υιοθέτηση νέου Κώδικα Πρακτικής
για τις σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων
ασθενών.

Ο Κώδικας Πρακτικής και ∆εοντολογίας για την Ιατρική Ενηµέρωση προσδιορίζει
το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των φαρµακευτικών εταιριών µε τους
Επαγγελµατίες Υγείας, λαµβάνοντας υπόψη την επαγγελµατική ευθύνη, την ηθική και τη
διαφάνεια. Η εφαρµογή του Κώδικα έχει ως στόχο να προσφέρει σε όλους τη βεβαιότητα
ότι

η

συνταγογράφηση

των

φαρµακευτικών

προϊόντων

γίνεται

µε

βάση

τα

πλεονεκτήµατά τους και τις συγκεκριµένες ιατροφαρµακευτικές ανάγκες του κάθε
ασθενή.

Από τις 24 Νοεµβρίου και µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου, ο ΣΦΕΕ επικοινωνεί τις αρχές του
Κώδικα Πρακτικής & ∆εοντολογίας στην ιατρική κοινότητα µέσω των Επιστηµονικών
Συνεργατών των εταιριών µελών του, οι οποίοι θα διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο στην
ενηµέρωση για τον Κώδικα ∆εοντολογίας.

Παράλληλα, ο ΣΦΕΕ ψήφισε νέο Κώδικα που διέπει τις σχέσεις των Φαρµακευτικών
εταιριών µε τις Οργανώσεις Ασθενών, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο Κώδικα της EFPIA,
µε στόχο τον αµοιβαίο σεβασµό, τη διαφάνεια, την ηθική, και την παροχή αντικειµενικής
πληροφόρησης στους ασθενείς. Η φαρµακευτική βιοµηχανία µοιράζεται ένα κοινό όραµα
µε τις οργανώσεις ασθενών, την υπεράσπιση και στήριξη των ασθενών. Έτσι, µε το νέο
Κώδικα, διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των οργανώσεων ασθενών, όσον αφορά την
πολιτική τους και τις δραστηριότητές τους. Η συνεργασία µε ενώσεις ασθενών δεν
πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Ο Κώδικας
ενθαρρύνει τις φαρµακευτικές εταιρίες να δηµοσιεύουν σε ετήσια βάση κατάλογο µε τις
ενώσεις ασθενών στις οποίες προσφέρουν οικονοµική και/ή έµµεση µη οικονοµική
υποστήριξη, περιγράφοντας τη µορφή της ενίσχυσης. Επίσης οι φαρµακευτικές εταιρίες
δεν δύναται να απαιτούν να είναι οι αποκλειστικοί χρηµατοδότες µιας ένωσης ασθενών ή
κάποιου µεγάλου προγράµµατός της, για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους.

Με αφορµή την Ηµέρα του Κώδικα ∆εοντολογίας, ο κ. ∆ιονύσιος Σπ. Φιλιώτης,
Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Η φετινή αναθεώρηση του Κώδικα
Πρακτικής και ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ αλλά και η εισαγωγή του νέου Κώδικα για
τις Οργανώσεις των Ασθενών, είναι σύµφωνη και εναρµονισµένη µε τις αρχές που
διέπουν τον Κώδικα ∆εοντολογίας της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φαρµακευτικών
Επιχειρήσεων και Συνδέσµων (EFPIA). Ο Κώδικας ∆εοντολογίας αποτελεί ένα
ζωντανό κείµενο το οποίο επιδιώκουµε να διατηρούµε σύµφωνο όχι µόνο µε όσα
επιτάσσει το ελληνικό περιβάλλον αλλά και όσα υπογραµµίζει η Ευρωπαϊκή
εµπειρία. Αυτή είναι µια διαρκής προσπάθεια µε κοινή συνισταµένη την εδραίωση
της βεβαιότητας στο ευρύ κοινό για την αυτορύθµιση της φαρµακοβιοµηχανίας, µε
γνώµονα την συνεχή προαγωγή της δηµόσιας υγείας».

Ταυτόχρονα, ο κ. Γιώργος Κατζουράκης, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, ανέφερε: «Ο
Κώδικας ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για τη
διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και ορθής συνταγογράφησης. Από το 2007,
πραγµατοποιούµε µια εκτεταµένη καµπάνια ενηµέρωσης , και το σύνολο των
εκπροσώπων του φαρµακευτικού κλάδου δεσµεύτηκε στην

εφαρµογή των

ρυθµίσεων που τον διέπουν. Μια δέσµευση την οποία είδαµε να αποδεικνύεται και
στην πράξη µέσα από την υιοθέτηση και εφαρµογή µέτρων συµµόρφωσης σε
όσους παρενέβησαν των άρθρων που πρεσβεύει ο Κώδικας. Σε αυτήν την
κατεύθυνση θα συνεχίσουµε να εκπαιδεύουµε ολόκληρη την φαρµακευτική,
ιατρική και επιστηµονική κοινότητα, ώστε η τήρηση των αρχών του Κώδικα να
αποφέρει τα µέγιστα οφέλη για τον Έλληνα ασθενή».
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