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Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ροταριανό Όµιλο
Αθηνών και τον Πρόεδρό µας τον αγαπητό Βασίλη
Βάρσο καθώς και το Γραµµατέα µας, τον αγαπητό
µου, Ευάγγελο Μέξη για την πρόσκληση να
συµµετάσχω ως οµιλητής στην αποψινή βραδιά.
Θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας ορισµένες σκέψεις
σχετικά µε τη ∆εοντολογία στο χώρο µας, καθώς
προσφάτως

ο

Σύνδεσµος

Φαρµακευτικών

Επιχειρήσεων, ο ΣΦΕΕ, οργάνωσε πανηγυρική
εκδήλωση στο Μέγαρο Αθηνών µε σκοπό την
ευρύτερη δηµοσιοποίηση του Κώδικα ∆εοντολογίας
τον οποίο τα µέλη του εφαρµόζουν τα τελευταία
πέντε χρόνια.

Η ∆εοντολογία είναι το σύνολο των κανόνων
πρακτικής
ευθέως

µε

και

συµπεριφοράς

ηθικές

επιταγές

που

συνδέονται

και

τις

οποίες
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αποφασίζουµε

να

υπηρετήσουµε

και

να

εφαρµόσουµε στην πράξη.
Η ίδια η πρόοδος της ανθρωπότητας αποτελεί
µία διαρκή προσπάθεια για την κατάκτηση ενός
ανωτέρου επιπέδου για τον άνθρωπο σε όλα τα
πεδία σκέψης και δράσης. Κάθε µορφή προόδου
η οποία βασίζεται σε σαθρά θεµέλια, σε ψευδείς
υποθέσεις, σε απόπειρες εξαπάτησης, δεν νοείται
ως και δεν είναι πρόοδος. Αντίθετα, είναι κάτι το
οποίο φέρει το σπέρµα της ίδιας της εξαφάνισής
του. ∆εν είναι λίγα τα παραδείγµατα πρωτοβουλιών
και εξελίξεων, σε ατοµικό, σε εθνικό ή σε παγκόσµιο
επίπεδο οι οποίες οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο και
χρειάστηκε εκ των υστέρων µεγάλη προσπάθεια για
να αντιµετωπιστούν οι αρνητικές τους συνέπειες.
Ποιο είναι το συµπέρασµα; Το συµπέρασµα είναι
ότι το «καλό και αγαθόν» όταν δεν αποτελεί την
πυξίδα και τον φάρο της σκέψης και της
δράσης, µας οδηγεί σε αποτελέσµατα και σε
πράξεις

που

είναι

καταδικασµένες

να
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καταρρεύσουν. Με άλλα λόγια, οι πρωτοβουλίες οι
οποίες αναλαµβάνονται και υλοποιούνται µέσα σε
ένα πλαίσιο δεοντολογίας είναι οι µόνες υγιείς, είναι
οι µόνες οι οποίες συµβάλλουν θετικά στην πρόοδο,
την ανάπτυξη, τη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα, είναι
οι µόνες βιώσιµες. Και αυτό ισχύει για τα άτοµα,
για τις οικογένειες, για τις επιχειρήσεις, για τα
κράτη, για ολόκληρο τον κόσµο.
Η ∆εοντολογία έχει µια εσωτερική θετική,
δηµιουργική δύναµη. Από τη δεοντολογία πηγάζει
κάθε τι δηµιουργικό, κάθε τι που είναι προορισµένο
να υπάρξει, να λειτουργήσει και να οδηγήσει τον
άνθρωπο, την επιχείρηση, την κοινωνία σε ένα
ανώτερο επίπεδο εξέλιξης.
Με βάση αυτές τις απλές σκέψεις ο ΣΦΕΕ έδωσε
και δίνει µεγίστη έµφαση στην εκπόνηση και την
εφαρµογή τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και την
έντονη

δηµοσιοποίηση

σήµερα

του

Κώδικα

∆εοντολογίας. Ο Κώδικας αποτελεί µια τολµηρή και
ολοκληρωµένη προσπάθεια αυτορύθµισης η οποία
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προσφέρει στον κλάδο µας νέες δυνατότητες
αποτελεσµατικότητας

σε

πρωτοβουλιών

αναλαµβάνουµε.

συνδροµή

που

και

τη

όλο

το

εύρος

συµβολή

Με

όλων

των
την
των

επιστηµόνων υγείας θέλουµε να επιτύχουµε την
διαµόρφωση

αρτίων

συνθηκών

για

την

ενηµέρωση σχετικά µε τα συνταγογραφούµενα
φάρµακα.
Η καλύτερη προώθηση ενός φαρµάκου είναι η
παροχή

πλήρους,

αξιόπιστης

και

ολοκληρωµένης γνώσης στους επιστήµονες
υγείας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις
θεραπευτικές
απεριόριστο

ενδείξεις
σεβασµό

για

του.
τους

Έχω

έναν

επαγγελµατίες

υγείας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι επαγγελµατίες
υγείας επηρεάζονται καταλυτικά και αποφασιστικά
από το συµφέρον των ασθενών τους. Γι’ αυτό
εκείνο που επηρεάζει είναι η σωστή επιστηµονική
ενηµέρωση.

Μόνο

µε

σωστή

επιστηµονική

ενηµέρωση µπορεί ένα φάρµακο να βρει τη θέση
του στην αγορά. ∆ιαφορετικά µιλάµε για χάσιµο
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χρόνου και για προσπάθεια χωρίς αποτέλεσµα. Γι’
αυτό λοιπόν η προσήλωσή µας είναι η παροχή της
καλύτερης, πληρέστερης, της πλέον σφαιρικής
επιστηµονικής ενηµέρωσης και γνώσης γύρω από
τα φάρµακα. Σε αυτό το πλαίσιο,

στόχος του

Κώδικα είναι να καθορίσει τις προϋποθέσεις εκείνες
έτσι ώστε η επιστηµονική ενηµέρωση – η οποία
αποτελεί υποχρέωση και καθήκον µας – να γίνεται
σωστά και απρόσκοπτα.
Κυρίες και κύριοι,
Ο

Κώδικας

∆εοντολογίας

αποτελεί

κεντρική

πρωτοβουλία των φαρµακευτικών επιχειρήσεων, η
οποία

εντάσσεται

στο

πλαίσιο

της

σταθερής

απόφασής µας να συµβάλλουµε σοβαρά και
ουσιαστικά στην θωράκιση και την ενίσχυση της
εµπιστοσύνης των πολιτών στην ποιότητα και τη
θεραπευτική αποτελεσµατικότητα των φαρµάκων.
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η τήρηση των
κανόνων δεοντολογίας από τις φαρµακευτικές
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επιχειρήσεις και τους επιστήµονες υγείας συνδέεται
απόλυτα µε την ενίσχυση της εµπιστοσύνης της
κοινωνίας απέναντι στα φάρµακα και κατ’ επέκταση
µε την προαγωγή της δηµοσίας υγείας.
Είναι σωστό να τονίσουµε ότι η έµφαση στην
∆εοντολογία συµπληρώνει και ενδυναµώνει ένα
σύστηµα προστασίας της ελληνικής αγοράς
από την εισροή πλαστών φαρµάκων, τα οποία
κατακλύζουν σε έναν όλο και πιο ανησυχητικό
βαθµό την παγκόσµια αγορά.
∆εν το έχουµε ακόµα συνειδητοποιήσει πλήρως,
αλλά οι ανεπτυγµένες χώρες βρίσκονται σε έναν
κλοιό από πλαστά και επικίνδυνα φάρµακα.
• Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας
πάνω από το 30% των φαρµάκων που
κυκλοφορούν

στην

Λατινική

Αµερική, στη

Νοτιοανατολική Ασία και στην υποσαχάρια
Αφρική είναι πλαστά.
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• Σύµφωνα µε πρόσφατη δειγµατοληψία το 53%
των φαρµάκων κατά της ελονοσίας που
κυκλοφορούν σε Ασία και Αφρική είναι πλαστά
και στην χρήση τους οφείλεται 1 στους 5
θανάτους ασθενών µε ελονοσία.
• Ο Οργανισµός Τροφίµων & Φαρµάκων των
ΗΠΑ υπολογίζει ότι ο τζίρος από τα πλαστά
φάρµακα

αγγίζει

τα

44

δισεκατοµµύρια

δολάρια.
• Πρόσφατη έρευνα αποδεικνύει ότι τα µισά από
τα φάρµακα που διακινούνται µέσω ∆ιαδικτύου
είναι πλαστά.
Στην

Ελλάδα

είµαστε

προστατευµένοι.

της

προστασίας

παράµετρος
απολαµβάνουµε

είναι

η

Κύρια
που

επώνυµη

συνταγογράφηση µε αποκλειστική ευθύνη του
θεράποντος ιατρού. Τα επώνυµα φάρµακα είναι
απολύτως αξιόπιστα και επιλέγονται από τον
θεράποντα ιατρό, ο οποίος ως πρώτο κριτήριο έχει
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την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς του.
Είναι

χαρακτηριστικό

ότι

πλαστά

φάρµακα

κατέκλυσαν την αγορά σε χώρες που η επώνυµη
συνταγογράφηση δεν είναι υποχρεωτική.
Στην

Ελλάδα

η

υποχρεωτική

επώνυµη

συνταγογράφηση εκµηδενίζει τις πιθανότητες να
κυκλοφορήσουν στην αγορά και πολύ περισσότερο
να

συνταγογραφηθούν

φάρµακα

αµφιβόλου

ποιότητος. Επιπλέον, η αρίστη αλυσίδα διανοµής
καθώς και ο ελεγκτικός µηχανισµός του Εθνικού
Οργανισµού

Φαρµάκων

αποτελούν

σηµαντικές

πρόσθετες εγγυήσεις. Η ταινία γνησιότητος του
ΕΟΦ και το διπλό barcode αποτελεί ασφαλιστική
δικλείδα για την κατοχύρωση και την εξασφάλιση
της γνησιότητος.
Θεωρώ λοιπόν ότι χάρη και σε αυτό το σύστηµα,
αλλά και φυσικά χάρη στην υψηλή αίσθηση
καθήκοντος των Ελλήνων φαρµακοποιών, κανένα
πλαστό φάρµακο δεν είναι δυνατόν να βρεθεί σε
ελληνικό φαρµακείο. Το ελληνικό σύστηµα αποτελεί
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παράδειγµα ως προς την διασφάλιση της ποιότητος
και είναι βέβαιον ότι πρέπει να διαφυλάξουµε αυτή
την κατάκτηση.
Κυρίες και κύριοι,
Εκτός από κεντρική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει
και θωρακίζει την εµπιστοσύνη των πολιτών στα
φάρµακα, η τήρηση των αρχών ∆εοντολογίας
αποτελεί κύρια παράµετρος του οράµατος του
ΣΦΕΕ για την προαγωγή της δηµοσίας υγείας.
Το όραµα του ΣΦΕΕ επικεντρώνεται στην άµεση
πρόσβαση σε όλα τα επώνυµα και ποιοτικά
φάρµακα στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και
πλήρως τεχνολογικά εξοπλισµένου συστήµατος
υγείας και ενός αρτίου δικτύου διανοµής. Το
όραµα του ΣΦΕΕ συµπληρώνεται από την
απόφασή µας να προχωρήσουµε σε όλες
εκείνες τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις έτσι
ώστε µε την συνεργασία και την αρωγή της
Πολιτείας να ενισχύσουµε την έρευνα και
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ανάπτυξη,

να

τονώσουµε

παραγωγή

και

να

την

πετύχουµε

εγχώρια
υψηλότερα

οικονοµικά αποτελέσµατα καθώς και αύξηση
της απασχόλησης.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να επισηµάνω ότι το
ίδιο το όραµα του ΣΦΕΕ τονίζει την πολλαπλή
σηµασία και τον βαθύ, όσο και πραγµατικό
συµβολισµό της ∆εοντολογίας. ∆ιότι, δεν µπορεί
κανείς να αµφισβητήσει ότι η προώθηση του
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού του συστήµατος
είναι η κορυφαία επιλογή που µπορεί να
ενταχθεί σε έναν κατάλογο µε δεοντολογικά
ορθές επιλογές. Η διαµόρφωση ενός συστήµατος
που αντιµετωπίζει και τερµατίζει τα φαινόµενα της
σπατάλης:
• Αποτελεί

την

πολλαπλασιάζει

πρωτοβουλία
τις

εκείνη

δυνατότητες

που
του

συστήµατος να παρέχει και στο µέλλον άµεση
πρόσβαση σε φάρµακα και θεραπείες.
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• Αποτελεί

την

πρωτοβουλία

εκείνη

που

διασφαλίζει ώστε οι πόροι να αξιοποιούνται
σωστά και µε την µέγιστη απόδοση τους.
• Αποτελεί, εν τέλει, την πρωτοβουλία εκείνη που
διασφαλίζει ώστε όλοι οι ασφαλισµένοι να
έχουν την µέγιστη πρόσβαση στα επιτεύγµατα
της φαρµακευτικής επιστήµης, τώρα και στο
µέλλον.
Με άλλα λόγια η ∆εοντολογία δεν είναι απλώς ένα
σύνολο από κανόνες που ρυθµίζουν µια εµπορική
συµπεριφορά. Αντίθετα, η δεοντολογία βρίσκεται και
πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της προσπάθειας
όλων για πρόοδο και βελτίωση, τόσο σε έναν
συγκεκριµένο κλάδο, όσο

και

συνολικά

στην

κοινωνία.

Η ∆εοντολογία αφορά τόσο την ποιότητα των
φαρµάκων, όσο και το ευρύτερο όραµά µας για
το µέλλον. Για το µέλλον του κλάδου, για το
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µέλλον του συστήµατος υγείας., για το ίδιο το
µέλλον των ανθρώπων και της κοινωνίας µας.
Σας ευχαριστώ.
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