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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πανηγυρική Εκδήλωση του ΣΦΕΕ για τη ∆ηµοσιοποίηση του Κώδικα
∆εοντολογίας στην Ιατρική Ενηµέρωση
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πανηγυρική εκδήλωση για την δηµοσιοποίηση του Κώδικα ∆εοντολογίας στην Ιατρική Ενηµέρωση
διοργάνωσε την ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2007 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο Σύνδεσµος
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).
Στην εκδήλωση η οποία τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
παρευρέθησαν εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, οικονοµικής, επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής
ζωής της χώρας οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να ενηµερωθούν εκτενώς για τις αρχές, τη φιλοσοφία
και το περιεχόµενο του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Εκδήλωσης ο κος ∆ιονύσιος Σπ. Φιλιώτης, Πρόεδρος
του ΣΦΕΕ επεσήµανε χαρακτηριστικά: «Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ, που εφαρµόζεται

µε επιτυχία εδώ και 5 χρόνια και επικαιροποιείται διαρκώς αποτελεί ένα άρτιο, λεπτοµερές
και λειτουργικό κείµενο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς ενσωµατώνει τις πλέον
ενδεδειγµένες αρχές και θέσεις και περιέχει όλες τις προβλέψεις για την ορθή
επιστηµονική ενηµέρωση σχετικά µε τα φάρµακα. Όλες οι εταιρείες – µέλη του ΣΦΕΕ
έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν τον Κώδικα ∆εοντολογίας υπογραµµίζοντας έτσι την
αδιαπραγµάτευτη θέση µας ότι το φάρµακο δεν είναι εµπόρευµα, αλλά το πλέον
ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό». Και συνέχισε ο κος Φιλιώτης «Kανείς δεν θα µπορούσε να
αρνηθεί την σύνδεση του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού του συστήµατος υγείας µε την
έννοια της δεοντολογίας. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός αποτελεί δεοντολογικά ορθή
επιλογή καθώς συµβάλλει καθοριστικά στην εκδίωξη όλων των «πονηρών δαιµονίων»
που τριγυρίζουν στον χώρο της υγείας».
Κλείνοντας την οµιλία του ο κος Φιλιώτης ανέφερε «Εν κατακλείδι όλα τα θέµατα, που µας
αφορούν εντάσσονται σε ένα σύνολο αρχών ∆εοντολογίας και όλοι µας, κράτος και
ιδιωτικοί φορείς καλούµαστε να αντιλαµβανόµαστε και να επιτελούµε µε συνέπεια το
καθήκον και το χρέος µας».
Στην ιδιαιτέρως σηµαντική οµιλία του ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
∆ηµήτρης Αβραµόπουλος τόνισε «η πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ µε τον Κώδικα Πρακτικής και

∆εοντολογίας αναδεικνύει την ορθή χρήση του φαρµάκου ως πολύτιµου εργαλείου για
την δηµόσια υγεία και λαµβάνει χώρα σε µια στιγµή κατά την οποία η σπουδαία δουλειά
που έχει γίνει στο χώρο της υγείας αρχίζει να αποδίδει αποτελέσµατα». Ο κος Αβραµόπουλος
συνέχισε αναφέροντας χαρακτηριστικά «Η σωστή ενηµέρωση του ιατρικού κόσµου και η
δεοντολογικά σωστή συνεργασία µεταξύ φαρµακευτικών εταιριών, ιατρικής και
επιστηµονικής κοινότητας στους τοµείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ιατρικής
ενηµέρωσης για το φάρµακο µόνο οφέλη µπορεί να αποφέρει. Είναι επόµενως ανάγκη το
σηµαντικό αυτό εγχείρηµα του ΣΦΕΕ να πετύχει».
Παράλληλα εγκωµιαστικά σχόλια για την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ και την δηµοσιοποίηση του Κώδικα
∆εοντολογίας απηύθυναν στο πλαίσιο των σχετικών τους οµιλιών τόσο η Υφυπουργός
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, κα Σοφία Καλαντζάκου, όσο και ο τ.
Aναπληρωτής Υπουργός Υγείας κος Μανώλης Σκουλάκης ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά

«Μελέτησα προσεκτικά τον Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ και τολµώ να πως είναι
ταυτόχρονα σύγχρονος µα και αυστηρός. Ελπίζω να εφαρµοστεί µε προσοχή και συνέπεια
ώστε να βοηθήσει όχι µόνο τη σωστή ενηµέρωση και ορθολογική συνταγογράφηση των

φαρµάκων, αλλά και να συµπληρώσει την υπάρχουσα νοµοθεσία µε ουσιαστικό και
συναινετικό τρόπο».
Κλείνοντας των κύκλο των οµιλιών της εκδήλωσης ο κ. Γιώργος Κατζουράκης, Αντιπρόεδρος
του ΣΦΕΕ, δήλωσε µεταξύ άλλων « Ο Κώδικας ∆εοντολογίας συνιστά κατά το µάλλον ή το

ήττον, ένα κώδικα επικοινωνίας. Λειτουργώντας ανάµεσα στο θετό δίκαιο, δηλαδή τη
νοµοθεσία και το άγραφο δίκαιο η δεοντολογία καλείται να καλύψει τον ενδιάµεσο χώρο
ως ωσµωτικός παράγοντας µεταξύ νόµου και συνείδησης, επιβολής και αυτορρύθµισης».
Και συµπλήρωσε «Oλα τα µέλη του ΣΦΕΕ πιστεύουµε ότι ο Κώδικας είναι ένα σηµαντικό
εργαλείο καλλιέργειας αµοιβαία αποδεκτών, γόνιµων και αποδοτικών σχέσεων.
Ευελπιστούµε ότι η πιστή εφαρµογή του θα κάνει πραγµατικότητα το όραµά µας για την
ορθολογική χρήση των φαρµάκων υπέρ της δηµόσιας υγείας και του πάσχοντος
συνανθρώπου µας».
Παράλληλα εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι χαιρετισµοί που απηύθυναν στο πλαίσιο της
εκδήλωσης διακεκριµένοι εκπρόσωποι του κλάδου της υγείας και της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας.
Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), Καθηγητής Κυριάκος Στριγγάρης
επεσήµανε ότι «Το κοινό όφελος πολιτών, επιστηµόνων υγείας, δηµοσίων ή ιδιωτικών

φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως και φαρµακευτικών επιχειρήσεων συγκλίνει στις
επιλογές εκείνες που κρίνονται κατάλληλες για τη θεραπεία των ασθενών. Ο Κώδικας
∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ, αλλά και όλες οι πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης των φορέων του
κλάδου οδηγούν στην ανάδειξη, αλλά και στην έµπρακτη ενίσχυση της παραπάνω απλής,
αλλά και τόσο πολύτιµης αλήθειας».
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων και Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, κ. ∆ηµήτρης Βαγιωνάς, τόνισε «Είναι ιδιαιτέρως

σηµαντικό για τον ΕΟΦ το γεγονός ότι η φαρµακοβιοµηχανία πρωτοστατεί στον
αυτοέλεγχο του κλάδου. Οι προηγµένες κοινωνίες οικοδοµούν δίπλα στους νόµους
κανόνες δεοντολογίας προσδίδοντας έτσι στο νοµικό οικοδόµηµα µια επιπλέον ηθική
διάσταση. Χαίροµαι που αυτό το χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών εµφανίζεται
στη χώρα µας µε τον κλάδου του Φαρµάκου να πρωτοστατεί».
Στη συνέχεια ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής
Αναστάσιος Μάνθος ανέφερε «Αποδίδουµε τιµή και σεβασµό στον Κώδικα ∆εοντολογίας

του ΣΦΕΕ, περιµένοντας την εφαρµογή του και τη συνεχή προσαρµογή του, µε βάση όµως
πάντα τη µεγαλειώδη παρορµητική εσωτερική ανάγκη αποδοχής του. Σ’αυτήν
υποκλινόµαστε, σ’αυτή προσβλέπουµε και από αυτήν περιµένουµε πρώτα τη διακονία του
ασθενούς ανθρώπου, και µετά οποιαδήποτε άλλη δεοντολογικά θεµιτή επιδίωξη.».
Ο κ. Εµµανουήλ Καλοκαιρινός, Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και
Πρόεδρος της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης επεσήµανε ότι «Η

έκδοση του Κώδικα ∆εοντολογίας από τον ΣΦΕΕ για την προώθηση των
συνταγογραφούµενων προϊόντων τους αποτελεί ασφαλώς σηµαντικό σταθµό στον τοµέα
διακίνησης των φαρµάκων. Οι σχέσεις µεταξύ των εταιρειών που ανήκουν στον Σύνδεσµό
σας, καθορίζονται και οριοθετούνται, γεγονός το οποίο θα έχει ευνοϊκή επίδραση, επειδή
και ο σκληρότερος ανταγωνισµός δεν καταργεί ορισµένες ηθικές αρχές και αξίες».
Επιπλέον, ο κ. Γεράσιµος Κονιδάρης, Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ενώσεως Συλλόγων Ιατρικών
Επισκεπτών (U.I.A.D.M), Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών
(Π.Ο.Ι.Ε) και Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., ανέφερε χαρακτηριστικά «Ο Κώδικας ∆εοντολογίας

στην αγορά του Φαρµάκου, που εκδίδεται από τη φαρµακοβιοµηχανία, δηλαδή από
ανταγωνιστικές µεταξύ τους εταιρείες, είναι σε θετική κατεύθυνση. Εµείς ως εργαζόµενοι
του κλάδου του Φαρµάκου, που έχουµε άµεση σχέση τόσο µε τη φαρµακοβιοµηχανία, όσο
και µε τον υγειονοµικό κόσµο, χαιρετίζουµε αυτήν την προσπάθεια που στόχο έχει την
εξυγίανση του χώρου και προωθεί την υγεία των πολιτών, που είναι το ζητούµενο για
όλους µας ».

Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής
Έρευνας και Τεχνολογίας και Πρόεδρος Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής ανέφερε ότι «Ο

ΣΦΕΕ, αναλαµβάνει σήµερα να υιοθετήσει τον Κώδικα ∆εοντολογίας ως µέτρο
επαγγελµατικής και ηθικής ευθύνης των µελών του απέναντι στον Έλληνα υγειονοµικό
και ιδίως τον ασθενή και τον πολίτη. Πρόκειται για ένα σύµβολο τιµής που
συναποδέχονται τα µέλη σας, σαν πρόκληση απόδειξης των αρχών της ορθής πρακτικής
που τους ταιριάζουν και σε αντίποδα του όποιου επικριτικού λόγου κατά καιρούς
καλούνται να αποκρούσουν».
Τέλος, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Καθηγητής Γεώργιος Κρεατσάς,
κλείνοντας τις εργασίες της εκδήλωσης δήλωσε «Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ δεσµεύει

όλα τα µέλη του σε συγκεκριµένες πρακτικές, µεθόδους και συµπεριφορές και ανάγει την
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία σε ένα υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο σε ότι αφορά την
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών». Και συµπλήρωσε
«Σε συνδυασµό µε τις
αξιοσηµείωτες θετικές προσπάθειες των υπολοίπων επαγγελµατιών του κλάδου υγείας, ο
κώδικας ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ, συµβάλλει στην θωράκιση της δηµόσιας υγείας
αποτρέπει αρνητικά φαινόµενα και πρακτικές και χαρτογραφεί µια σειρά από υψηλά
δεδοµένα στον τοµέα του φαρµάκου στη χώρα µας».
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