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Κυρίες και κύριοι,
Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα και για τον Σύνδεσμο
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος-ΣΦΕΕ
που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε ένα από τα πιο
σημαντικά ιατρικά συνέδρια που λαμβάνουν χώρα
στην Ελλάδα.
Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας,
το έργο της και η συμβολή της για την προαγωγή
της

δημοσίας

υγείας, είναι

γνωστή

και

άξια

θαυμασμού και επαίνων.
Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο, καθηγητή κ.
Σ. Ράπτη καθώς και όλα τα μέλη της Ελληνικής
Εταιρείας

Εσωτερικής

Παθολογίας

για

τη

διοργάνωση του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου.
Κυρίες και κύριοι,
Ο αγώνας μας είναι κοινός. Οι αρχές μας είναι
ταυτόσημες.

Η

αποφασιστικότητά

μας

είναι
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δεδομένη. Επιτελούμε ένα υψηλό λειτούργημα με
στόχο την επέκταση της γνώσης για την
θεραπεία των ασθενειών και την προαγωγή της
δημοσίας υγείας.
Θα

ήθελα

να

υπογραμμίσω

χαρακτηριστικό

της

εποχής

ένα

ουσιώδες

μας

που

την

διαφοροποιεί ακόμα και σε σχέση με τις αμέσως
προηγούμενες

δεκαετίες:

Σήμερα

ο

ρυθμός

παραγωγής νέας γνώσης είναι ιλλιγγιώδης, ο
υψηλότερος που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην
ιστορία. Σε όλους τους τομείς και ασφαλώς στην
ιατρική

και

ταχύτατα.

τη
Είναι

φαρμακολογία
λοιπόν

όλα

χρέος

αλλάζουν
μας

να

προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, να αφομοιώνουμε
δημιουργικά τη νέα γνώση και να την θέτουμε στην
υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.
Κυρίες και κύριοι,
Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σήμερα
στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για τη διαρκή
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και άρτια ιατρική ενημέρωση. Μεριμνούμε ώστε το
ιατρικό δυναμικό της χώρας μας να έχει πάντοτε
άμεση πρόσβαση στη νέα γνώση, στις νέες
εξελίξεις, στις σπουδαιότερες ανακαλύψεις στο
πεδίο των νέων θεραπειών και φαρμάκων.
Σήμερα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ιατρική πρέπει
να

βασίζεται

στην

τεκμηρίωση

της

γνώσης

(Evidence Based Medicine). Καθοριστική είναι η
συμβολή

της

φαρμακοβιομηχανίας

συνεχούς

επένδυσης

διαδικασία

από

επιστημονικά

την

στην
οποία

δεδομένα,

μέσω

κλινική

έρευνα,

προκύπτουν

απαραίτητα

της

για

νέα
την

βελτίωση της παρεχομένης περίθαλψης.
Είναι γεγονός ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
είναι από τους λίγους κλάδους της οικονομίας στους
οποίους αυξάνεται η απασχόληση και μάλιστα με
τόσο

ταχύ

κατάρτισης

ρυθμό.
του

Παράλληλα,

ανθρωπίνου

το

επίπεδο

δυναμικού

είναι

εξαιρετικά υψηλό, ενώ ένας από τους κυρίους
στόχους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων είναι η

4

συνεχής

εκπαίδευση

και

κατάρτιση

του

προσωπικού τους.
Οι

Φαρμακευτικές

συνεχώς

μ’

όλες

επιχειρήσεις
τους

τις

συμβάλλουν

δυνάμεις

στην

πραγματοποίηση της συνεχούς εκπαιδεύσεως όλων
των επιστημόνων υγείας με τη συνεχή αρωγή τους
στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων υψηλού
επιπέδου στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με
τη χορηγία ξένων διαπρεπών επιστημόνων οι
οποίοι

επισκέπτονται

τη

χώρα

μας

για

να

μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, καθώς και τη
βοήθεια Ελλήνων επιστημόνων υγείας για τη
συμμετοχή τους σε υψηλού επιπέδου ιατρικά
συνέδρια της ειδικότητάς τους.
Η

χρηματοδότηση

της

συνεχούς

ιατρικής

εκπαίδευσης από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις
είναι ύψιστης προτεραιότητας και γι’ αυτό σύσσωμη
όπως βλέπεται κε Πρόεδρε η Φαρμακοβιομηχανία,
συμβάλλει σήμερα στη δεδομένη επιτυχία από
επιστημονικής

απόψεως

του

14ου

Συνεδρίου

Εσωτερικής Παθολογίας.
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Ασφαλώς, όλα αυτά γίνονται με προσήλωση σε
αρχές και κανόνες Δεοντολογίας.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ διαρκώς
ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Πρόκειται για ένα
σύνολο από αρχές και προβλέψεις που στόχο
έχουν την διασφάλιση και την ακόμα μεγαλύτερη
ενίσχυση του κύρους κάθε εταιρείας ξεχωριστά,
αλλά

και

του

κύρους

όλοκληρου

του

ιατροφαρμακευτικού κόσμου.
Με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας
οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
επιστήμονες υγείας και με το κοινωνικό σύνολο.
Γνωρίζουμε ότι κάθε λειτούργημα εκφράζει,
αλλά και απαιτεί μια ισχυρή σχέση με την
κοινωνία. Κάθε λειτούργημα προϋποθέτει την
περιφρούρηση του κύρους, την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης και την έμπνευση σεβασμού.
Έτσι

κατορθώσαμε,

οι

ιατροφαρμακευτικές

υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πολίτες στην
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Ελλάδα σήμερα να μην υπολείπονται σε τίποτα
από αυτές που προσφέρουν στους πολίτες
τους οι πλέον προηγμένες χώρες. Παρά τις
ελλείψεις, παρά τα προβλήματα οι πολίτες στην
Ελλάδα έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλα τα
φάρμακα και έχουμε στο πλευρό μας ιατρούς
άριστα

εκπαιδευμένους

και

ικανούς

να

αντιμετωπίσουν τα πλέον σύνθετα προβλήματα
υγείας .
Κύριε Πρόεδρε
Κύριοι Σύνεδροι,
Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Θέλω δε
να σας διαβεβαιώσω ότι οι φαρμακευτικές
επιχειρήσεις θα είναι πάντοτε πιστός σύμμαχος
και αποτελεσματικός αρωγός στο έργο σας.
Σας ευχαριστώ.

www.sfee.gr
7

