Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΦΕΕ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο ΣΦΕΕ προωθεί με αποφασιστικότητα τα τελευταία χρόνια την τήρηση ενός
ολοκληρωμένου Κώδικα Δεοντολογίας στην ιατρική ενημέρωση. Πρόκειται για μια
ολοκληρωμένη πρωτοβουλία αυτορρύθμισης, η οποία προχωρεί με συνέπεια και
σοβαρότητα. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί και εφαρμόζουν τον
Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, ο οποίος συμπληρώνεται και ανανεώνεται διαρκώς
και αποτελεί έναν από τους πιο λεπτομερείς και σύγχρονους Κώδικες Δεοντολογίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Δ.Σ. του ΣΦΕΕ απεφάσισε να εκλέξει Πρόεδρο της
Τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας

Πρωτοβάθμιας Επιτροπής

τον κ. Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο του

Αρείου Πάγου ε.τ, Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον αναπληρωτή
του αντιστοίχου βαθμού ιεραρχίας, ενώ στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Τήρησης του
Κώδικα είναι από της ισχύος του Κώδικα Πρόεδρος ο κ. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος
Αρεοπαγίτης ε.τ με αναπληρωτή του τον κ. Ανδρέα Κατράκη επίσης Αναπληρωτή
Αρεοπαγίτη ε.τ.
Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και η άμεση και άρτια αντιμετώπιση
αναφορών / καταγγελιών για παραβιάσεις από τα μέλη του ΣΦΕΕ, διασφαλίζονται
από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Τήρησης του Κώδικα
Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Ο ΣΦΕΕ θέλοντας να δώσει νέα έμφαση και νέα διάσταση
στην

πιστή

εφαρμογή

του

Κώδικα,

απεφάσισε

εκτός

του

Προέδρου

της

Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τήρησης
του Κώδικα Δεοντολογίας να είναι Αντιπρόεδρος ε.τ. του Αρείου Πάγου, ενισχύοντας
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την τήρηση του Κώδικα με το κύρος των Ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών του
Αρείου Πάγου.
Τα τελευταία χρόνια ο ΣΦΕΕ έχει αναγάγει το θέμα της Δεοντολογίας σε ένα ζήτημα
κεντρικού ενδιαφέροντος, αλλά και ως μια απόφαση ενίσχυσης και περιφρούρησης
του κύρους του φαρμακευτικού κλάδου. Είναι γεγονός ότι ο Κώδικας προσδιορίζει τους
κανόνες

και

τις

ενδεδειγμένες

πρακτικές

για

την

προσφορά

σφαιρικής

και

ολοκληρωμένης επιστημονικής ενημέρωσης, ενώ η τήρησή του στον Ιδιαίτερα
ευαίσθητο χώρο της υγείας και του φαρμάκου αφενός λειτουργεί ως δικλείδα
ασφαλείας για την καλύτερη επιχειρηματική στρατηγική και αφετέρου αποτελεί το
εχέγγυο για τη χορήγηση της ενδεδειγμένης θεραπείας στον ασθενή.
Έτσι, η έμφαση που προσδίδει ο ΣΦΕΕ στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας
χαρακτηρίζεται από μία ισχυρή ηθική διάσταση, μία διάσταση ευθύνης απέναντι στο
κοινωνικό σύνολο και την επιστημονική κοινότητα. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι ο
φαρμακευτικός κλάδος και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκονται σε πολύ
υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά την τήρηση της Δεοντολογίας και να υπάρχει διαρκής
επαγρύπνηση. Είμαστε συνεπείς απέναντι στην ευθύνη που έχουμε στην ελληνική
κοινωνία, το αποδεικνύουμε με τη συμπεριφορά μας και τη δράση μας σε καθημερινή
βάση και θα συνεχίσουμε με αυτές τις αρχές στο μέλλον.
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