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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΣΦΕΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ & ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
∆ΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), παρουσίασε σήµερα σε
Συνέντευξη Τύπου, τον «Κώδικα Πρακτικής & ∆εοντολογίας στην Ιατρική
Ενηµέρωση», τον οποίο έχει συντάξει και είναι είναι απόλυτα εναρµονισµένος µε την
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Πρόκειται για µία ολοκληρωµένη πρωτοβουλία
αυτορρύθµισης του κλάδου των φαρµακευτικών επιχειρήσεων που διασφαλίζει την υιοθέτηση
και εφαρµογή των ευρωπαϊκών προτύπων στην προώθηση των συνταγογραφούµενων
φαρµάκων. Με την ιδιαίτερη έµφαση που δίνει ο ΣΦΕΕ στην τήρηση του Κώδικα
∆εοντολογίας υπογραµµίζει, ενδυναµώνει και κατοχυρώνει την αξία του σεβασµού προς τον
ασθενή καθώς και την εµπιστοσύνη στην ποιότητα και την θεραπευτική αποτελεσµατικότητα
των φαρµάκων.
Με αφορµή την δηµοσιοποίηση του Κώδικα ∆εοντολογίας, ο κ. ∆ιονύσιος Σπ. Φιλιώτης,
Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Η δεοντολογία κατά την προώθηση

συνταγογραφουµένων φαρµάκων βρίσκεται στον πυρήνα του οράµατος του ΣΦΕΕ
για τη δηµόσια υγεία και αναδεικνύει τη σταθερή θέση µας ότι το φάρµακο δεν
είναι εµπόρευµα αλλά το πλέον ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό. Οι σαφείς µας θέσεις
για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικά φάρµακα και θεραπείες στο πλαίσιο
ενός σύγχρονου συστήµατος υγείας και ενός άρτιου δικτύου διανοµής, εδράζονται
στην κοινή απόφαση αυτορρύθµισης µέσω της ρητής δέσµευσης για την τήρηση
των αρχών και των κανόνων ∆εοντολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κώδικας του
ΣΦΕΕ συνιστά έναν από τους πιο σύγχρονους και ολοκληρωµένους κώδικες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαµβάνει όλες τις διατάξεις του Κώδικα ∆εοντολογίας της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων και συνδέσµων (EFPIΑ),
σκιαγραφεί το «πνεύµα» που καθοδηγεί τις πράξεις και τις πρωτοβουλίες µας και
πιστεύουµε ότι θα τύχει της ευρείας αποδοχής, στήριξης και τήρησης από όλους
τους επαγγελµατίες της υγείας.»
Ταυτόχρονα, ο κ. Γιώργος Κατζουράκης, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ µας αφορά όλους, επιχειρήσεις

γιατρούς, φορείς της υγείας αλλά και κάθε έλληνα ασθενή µεµονωµένα. Μόνο
µέσα από την συνολική προσπάθεια και ευθύνη µπορούµε να διασφαλίσουµε
υψηλό επίπεδο ιατρικής ενηµέρωσης που θα συνεπάγεται και υψηλό επίπεδο
υγείας. Προχωράµε σε ευρεία δηµοσιοποίηση του Κώδικα ∆εοντολογίας, του
οποίου η σωστή εφαρµογή εγγυάται ότι η συνταγογράφηση των φαρµακευτικών
προϊόντων γίνεται µε βάση τα πλεονεκτήµατα τους και τις συγκεκριµένες
ιατροφαρµακευτικές ανάγκες του κάθε ασθενή.
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ, απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες µέλη του ΣΦΕΕ
των οποίων έχει τύχει της καθολικής αποδοχής και τήρησής του, καθώς και στην
ευρύτερη κοινότητα των επαγγελµατιών υγείας. Στην ουσία ο Κώδικας ∆εοντολογίας
ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθείται, κατά την προώθηση των
συνταγογραφουµένων φαρµάκων.
Οι Βασικές Ρυθµίσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ µεταξύ άλλων αφορούν τις αρχές
που θα πρέπει να τηρούνται κατά την Ιατρική Ενηµέρωση και τις πρακτικές που πρέπει να
εφαρµόζονται για την προώθηση των Φαρµακευτικών Προϊόντων. Επίσης ο Κώδικας

∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ προσφέρει ουσιαστική ενηµέρωση για τις διαδικασίες που θα πρέπει
να ακολουθούνται σχετικά µε την πιστοποίηση των εντύπων προώθησης και τους κανόνες
που πρέπει να διέπουν την ενηµέρωση των Επαγγελµατιών Υγείας από τους Ιατρικούς
Επισκέπτες καθώς και το πλαίσιο που πρέπει να ακολουθείται για θέµατα χορηγιών και
δωρεών .
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µε στόχο τη βέλτιστη ενηµέρωση των εµπλεκόµενων
φορέων και της ιατρικής και επιστηµονικής κοινότητας για τον Κώδικα ∆εοντολογίας, ο ΣΦΕΕ
έχει προχωρήσει στο σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος δηµοσιοποίησης που
µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την διεξαγωγή Πανηγυρικής Εκδήλωσης στις 29 Οκτωβρίου
στο Μέγαρο Μουσικής. Στην εκδήλωση η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα µιλήσει µεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος και εξέχουσες προσωπικότητες της
πολιτικής, επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής ζωής της χώρας.
Παράλληλα ο ΣΦΕΕ έχει ήδη προχωρήσει σε αποστολή ενηµερωτικού υλικού για τον
Κώδικα ∆εοντολογίας σε όλη την ιατρική κοινότητα και έχει ήδη ξεκινήσει καµπάνια
ενηµέρωσης µέσω καταχωρήσεων στον ιατρικό Τύπο.
Τέλος µε απόφαση του ΣΦΕΕ η 13η Νοεµβρίου 2007 έχει οριστεί ως «Ηµέρα του
Κώδικα σε όλη την επικράτεια» µε στόχο όλοι οι ιατρικοί επισκέπτες των φαρµακευτικών
επιχειρήσεων να επικοινωνούν την ηµέρα αυτή τις αρχές του Κώδικα ∆εοντολογίας στους
ιατρούς τους οποίους επισκέπτονται ανά την χώρα.
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