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ΣΦΕΕ 
Συνέντευξη Τύπου   

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας 
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Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 
 

Τίτλος : 

Έως 30.000 ευρώ το "φακελάκι" στα νοσοκομεία 
 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/308905/eos-30000-evro-to-fakelaki-sta-

nosokomeia.html 

 

Από 100 έως και 30.000 ευρώ κυμαίνονταν το «φακελάκι» για μια εγχείριση σε ένα δημόσιο 

νοσοκομείο, ενώ για μια εγχείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο ήταν μεταξύ 150 και 7.000 ευρώ. 

 

Ο «τιμοκατάλογος» του «γρηγορόσημου» στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας κυμαινόταν από 

300 έως 20.000 ευρώ, ενώ η διεκπεραίωση ιατρικών εξετάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

υπηρεσιών υγείας κυμαινόταν μεταξύ 30 και 500 ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς της 

Διεθνούς Διαφάνειας που περιλαμβάνονται στην έκθεση για το 2011.  

 

Τα στοιχεία ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, Κώστας Μπακούρης, 

κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση του επικαιροποιημένου Κώδικα 

Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).  

 

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μπακούρης ανέφερε τα εξής: «Το κόστος της διαφθοράς είναι 

εξαιρετικά σημαντικό. Αφενός υπάρχει το οικονομικό κόστος: παλιότερα είχε υπολογισθεί 

http://www.newsnow.gr/article/308905/eos-30000-evro-to-fakelaki-sta-nosokomeia.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/308905/eos-30000-evro-to-fakelaki-sta-nosokomeia.html
http://www.newsnow.gr/article/308905/eos-30000-evro-to-fakelaki-sta-nosokomeia.html
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ότι μια αύξηση της διαφθοράς κατά 1% συνεπάγεται μείωση του κατά κεφαλήν 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 2%. Αφετέρου υπάρχει το ανθρωπιστικό κόστος, το 

κοινωνικό κόστος, το κόστος στη δημόσια υγεία, το πολιτικό κόστος και το επιστημονικό 

κόστος και με αυτό εννοώ τον κλονισμό της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης». 

 

 

Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Γιάννης 

Τούντας αποκάλεσε στρέβλωση το γεγονός ότι υπάρχουν στη Ελλάδα περισσότερες από 200 

ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, αλλά και το γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα στην 

Ευρώπη όπου τα ιατρικά συνέδρια ή η συμμετοχή των ιατρών δεν υποστηρίζονται από τους 

πολιτειακούς και κρατικούς φορείς, όπως τα νοσοκομεία στα οποία εργάζονται οι γιατροί. 

 

Σε χαιρετισμό του ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, επεσήμανε ότι «για την 

ουσιαστική αναγέννηση του συστήματος της υγείας απαιτείται η σύναψη μίας έντιμης, 

ειλικρινούς και αλληλοδεσμευτικής κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ όλων των εταίρων της 

υγειονομικής κοινότητας, δηλαδή του Δημοσίου, των γιατρών, των φαρμακοποιών, των 

νοσηλευτών, των φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και των ίδιων των ασφαλισμένων». 

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας των 

φαρμακευτικών εταιρειών, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κώστας Φρουζής, και ο πρόεδρος της 

επιτροπής Δεοντολογίας του Συνδέσμου, Μάρκος Γερασόπουλος, τόνισαν ότι το 2002, με 

τον πρώτο Κώδικα Δεοντολογίας μπήκαν τα θεμέλια και ότι το 2012, ο Κώδικας 

Δεοντολογίας γίνεται ακόμη πιο αυστηρός. 

 

«Βάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε μία ηγέτιδα βιομηχανία και 

στο αύριο της χώρας», επισήμανε ο κ. Φρουζής. Από την πλευρά του ο Μ. Γερασόπουλος 

τόνισε ότι ο Κώδικας «είναι εναρμονισμένος με τους διεθνείς κανόνες πρακτικών, οι οποίες 

διέπουν τη λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και παγκοσμίως». 

nooz.gr 
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Τίτλος : 
ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΦΕΕ 

Μέσο :  

http://www.tvkosmos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.tvkosmos.gr/details.aspx?id=918664 

Αυστηρούς κανόνες στην προώθηση των φαρμάκων και «πλαφόν» στις χορηγίες των 

επιστημονικών συνεδρίων, θέτουν... 

οι ίδιες οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

 

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που στοχεύει στην αυτορρύθμιση του κλάδου, 

παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη, από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε με την Αιγίδα 

του υπουργείου Υγείας. 

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ κ. Κωνσταντίνο Φρουζή, η χώρα μας διέρχεται μία 

μεγάλη κρίση και ο κλάδος των φαρμακευτικών επιχειρήσεων δίνει το μήνυμα για 

περισσότερη διαφάνεια. 

 

«Ως βιομηχανία - ηγέτης που είμαστε, οφείλουμε να δώσουμε το παράδειγμα μίας άλλης 

νοοτροπίας, προσαρμοσμένης στην εποχή μας. Στην Ελλάδα της κρίσης», είπε ο κ. Φρουζής. 

 

«Η νοοτροπία αυτή», συνέχισε, «θα συμβάλει θετικά στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει 

η χώρα μας, για να οδηγηθεί σε τροχιά αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε να 

εντείνουμε την προσπάθεια, ώστε να συμβάλλουμε στη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση 

της επιστημονικής κοινότητας. Το 2002, με τον πρώτο Κώδικα Δεοντολογίας μπήκαν τα 

θεμέλια. Το 2012, ο Κώδικας Δεοντολογίας γίνεται ακόμη πιο αυστηρός. Βάζουμε τον πήχη 

ακόμη πιο ψηλά. Τόσο ψηλά, όσο αρμόζει σε μία ηγέτιδα βιομηχανία και στο αύριο της 

χώρας». 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, κ. Μάρκος Γερασόπουλος πρόσθεσε 

ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ είναι εναρμονισμένος με διεθνείς κανόνες 

πρακτικών, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα, ο ΣΦΕΕ συνεργάστηκε με τους αρμοδίους του Εθνικού Οργανισμού 

Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την αναθεώρηση του Κώδικα. 

http://www.tvkosmos.gr/
http://www.tvkosmos.gr/details.aspx?id=918664


 

[4] 
 

 

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που θα παραβαίνουν τον Κώδικα θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ και θα καταβάλουν χρηματικό πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής θα 

διαγράφονται από το Σύνδεσμο. 

πηγή: tvkosmos.gr/fimotro.blogspot.com 
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Τίτλος : 

Κώστας Μπακούρης: "Πρωταθλητής" στη διαφθορά το 

σύστημα Υγείας Από Βασίλη Βενιζέλο 
 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/308325/kostas-mpakouris-protathlitis-sti-

diafthora-to-systima-ygeias-apo-vasili-venizelo.html 

 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Κώστας 

Μπακούρης υπογράμμισε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου τα εξής: 

 

"Σύμφωνα με υπολογισμούς της Διεθνούς Διαφάνειας που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 

2011, το φακελάκι κυμαινόταν μεταξύ 100 και 30 χιλιάδες ευρώ για μια εγχείριση σε ένα δημόσιο 

νοσοκομείο, για μια εγχείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο ήταν μεταξύ 150 και 7 χιλιάδες και ο 

τιμοκατάλογος του γρηγορόσημου στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ήταν κι αυτό από 300 έως 20 

χιλιάδες ευρώ, ενώ η διεκπεραίωση ιατρικών εξετάσεων σε επιχειρήσεις υπηρεσιών υγείας 

κυμαινόταν μεταξύ 30 και 500 ευρώ. Το κόστος της διαφθοράς είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Αφενός υπάρχει το οικονομικό κόστος, που παλαιότερα είχε υπολογισθεί ότι μια αύξηση της 

διαφθοράς κατά 1% συνεπάγεται με μείωση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 

κατά 2% 

 

Αφετέρου υπάρχει το ανθρωπιστικό κόστος, το κοινωνικό κόστος, το κόστος στη 

δημόσια υγεία, το πολιτικό κόστος και το επιστημονικό κόστος και με αυτό εννοώ τον 

κλονισμό της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης. Σε παλαιότερη επίσης έκθεση με 

κεντρικό άξονα τη διαφθορά στον τομέα της υγείας η Διεθνής Διαφάνεια κατονόμαζε 

ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες εμφανίζονται φαινόμενα διαφθοράς. Οι 

παράτυπες πληρωμές, ο ευφημισμός για το φακελάκι, τόσο στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας όσο και στην αγορά προμηθειών που υποτίθεται ότι παρέχονται δωρεάν. Η 

διαφθορά στις επίσημες διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων και εξοπλισμού και η 

διαφθορά που αφορά τη συνταγογράφηση φαρμάκων και υλικού είναι οι βασικότερες 

από αυτές τις περιπτώσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ίδια έκθεση, το 

θέμα των πρακτικών προώθησης φαρμάκων που δεν συνάδουν με τη δεοντολογία, έχει 

βρεθεί στο επίκεντρο ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια και αποτέλεσε έναυσμα για 

πολλές ιατρικές Ενώσεις-Συνδέσμους φαρμακευτικών εταιρειών και επιμέρους 

επιχειρήσεις να ασχοληθούν ενεργά με αυτό το ζήτημα". 

YGEIA360.GR 
medispin 

http://www.newsnow.gr/article/308325/kostas-mpakouris-protathlitis-sti-diafthora-to-systima-ygeias-apo-vasili-venizelo.html
http://www.newsnow.gr/article/308325/kostas-mpakouris-protathlitis-sti-diafthora-to-systima-ygeias-apo-vasili-venizelo.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/308325/kostas-mpakouris-protathlitis-sti-diafthora-to-systima-ygeias-apo-vasili-venizelo.html
http://www.newsnow.gr/article/308325/kostas-mpakouris-protathlitis-sti-diafthora-to-systima-ygeias-apo-vasili-venizelo.html


 

[6] 
 

Τίτλος : 
Οι στρεβλώσεις και ο κ. Τούντας(.) 
 

Μέσο :  

http://www.ygeianet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=33671 

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου μίλησε και ο 
Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Τούντας. Υποθέτουμε πως ο κ. Τούντας μίλησε ως εκπρόσωπος 
Ανεξάρτητης και Αυτονομημένης Αρχής και όχι ως διορισμένος από την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος για δεκάδες στρεβλώσεις του συστήματος υγείας. 

Απολαύστε τον: 

"Είναι στρέβλωση με ευθύνη της πολιτείας το γεγονός να έχουμε στη χώρα μας 
περισσότερες από 200 ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, είναι στρέβλωση από πλευράς 
της πολιτείας το γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου τα ιατρικά συνέδρια 
ή η συμμετοχή των ιατρών δεν υποστηρίζεται από τους πολιτειακούς και κρατικούς 
φορείς, δηλαδή δεν υποστηρίζονται από τα Νοσοκομεία, από τα Πανεπιστήμια, εκεί όπου 
εργάζεται ο γιατρός που εκεί κυρίως θα έπρεπε να βρει την υποστήριξή του για να 
συμμετέχει ή για να οργανώνει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Και είναι στρέβλωση 
επίσης το γεγονός ότι μια τέτοια σημαντική δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ 
καθοριστικής σημασίας για την επιστημονική συνεχής κατάρτισης του ιατρικού Σώματος 
και των άλλων επαγγελματιών υγείας, να μην αποτελεί βασική ευθύνη του κεντρικού 
συμβούλου υγείας και του τμήματος εκπαίδευσης του κεντρικού συμβούλου υγείας, να 
μην εντάσσεται σε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και 
να αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται δηλαδή η πολιτεία επαφίεται στην 
καλή βούληση ή στους κώδικες των κοινωνικών εταίρων, ή στο ρόλο του τοποτηρητή, 
όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ που προσπαθεί να παίξει ο ΕΟΦ. Αυτές είναι 
στρεβλώσεις σημαντικές που υπήρχαν και είναι στρεβλώσεις που σαφώς επηρέασαν μια 
παθολογική σχέση, μια σχέση εξάρτησης η οποία είχε δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια 
ανάμεσα στο ιατρικό Σώμα για να μην πω στο σύνολό του σε αρκετούς γιατρούς και σε 
αρκετές εταιρείες". 

 

http://www.ygeianet.gr/
http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=33671
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Τίτλος : 

Τέλος στα ...εξωτικά συνέδρια για γιατρούς και τις 

συζύγους τους! 
 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/308671/telos-sta-exotika-synedria-gia-giatrous-

kai-tis-syzygous-tous.html 

 

Η κρίση αλλά και η προσπάθεια διαφάνειας τρώει τελικά την πολυτέλεια από τον ιατρικό κλάδο 

καθώς ο σύνδεσμος των φαρμακοβιομηχάνων (ΣΦΕΕ) κόβει προνόμια και δωράκια από τους 

γιατρούς. 

 

Το φαινόμενο είναι γνωστό εδώ και χρόνια: γιατροί συμμετέχουν σε παγκόσμια συνεδρία ακόμη 

και σε εξωτικούς προορισμούς με σκοπό την επιμόρφωσή τους και με τη χορηγία 

φαρμακευτικών εταιρειών. Το ζήτημα είναι όμως ότι αντί για επιμόρφωση, οι περισσότεροι 

βρίσκονται να απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης σε διάφορα σπα ξενοδοχείων ή να κάνουν 

απλά ... τουρισμό στον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό: οι 

περισσότεροι γιατροί φρόντιζαν να συνοδεύονται και από συζύγους, τέκνα ενίοτε και ... 

πεθερές!! 

 

Ο ΣΦΕΕ αποφάσισε να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση δημιουργώντας ένα νέο 

κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνει διάφορους περιορισμούς. 

 

Ειδικότερα από δω και στο εξής οι εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ δε θα μπορούν να παίρνουν μεγάλο 

αριθμό γιατρών στα συνέδρια καθώς θεσπίζονται περιορισμοί στον αριθμό των 

συμμετεχόντων.Όλες οι δωρεές των εταιρειών θα δημοσιοποιούνται μέσα από την ιστοσελίδα 

του ΣΦΕΕ. 

 

Απορρίπτονται συνέδρια που διοργανώνονται σε τοποθεσίες γνωστές για τον ψυχαγωγικό τους 

χαρακτήρα όπως σπα, καζίνο, resorts κλπ. Δε θα επιτρέπονται οι τουριστικοί περιορισμοί κατά 

τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. "Κόβονται" τα συνοδά μέλη. Δηλαδή δεν επιτρέπεται η 

συμμετοχή συνοδών μελών ακόμη και αν υπάρχει ιδία κάλυψη εξόδων. 

 

Για τις εταιρείες που θα παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας προβλέπονται αυστηρές ποινές 

χρηματικού χαρακτήρα. 

http://www.newsnow.gr/article/308671/telos-sta-exotika-synedria-gia-giatrous-kai-tis-syzygous-tous.html
http://www.newsnow.gr/article/308671/telos-sta-exotika-synedria-gia-giatrous-kai-tis-syzygous-tous.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/308671/telos-sta-exotika-synedria-gia-giatrous-kai-tis-syzygous-tous.html
http://www.newsnow.gr/article/308671/telos-sta-exotika-synedria-gia-giatrous-kai-tis-syzygous-tous.html
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Τίτλος : 

Πόσο κοστολογείται το «φακελάκι» 
 

Μέσο :  

http://www.newsbeast.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/461264/poso-kostologeitai-to-fakelaki/ 

 

Ο τιμοκατάλογος του «γρηγορόσημου» στις δημόσιες υπηρεσίες 

Από 100 έως και 30.000 ευρώ κυμαίνονταν το «φακελάκι» για μια εγχείριση σε ένα δημόσιο 

νοσοκομείο, ενώ για μια εγχείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο ήταν μεταξύ 150 και 7.000 ευρώ. Ο 

«τιμοκατάλογος» του «γρηγορόσημου» στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας κυμαινόταν από 300 

έως 20.000 ευρώ, ενώ η διεκπεραίωση ιατρικών εξετάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών 

υγείας κυμαινόταν μεταξύ 30 και 500 ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς της Διεθνούς Διαφάνειας 

που περιλαμβάνονται στην έκθεση για το 2011.  

 

Τα στοιχεία ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, Κώστας Μπακούρης, 

κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση του επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας 

του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), μεταδίδει το ΑΜΠΕ.  

 

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μπακούρης ανέφερε τα εξής: «Το κόστος της διαφθοράς είναι εξαιρετικά 

σημαντικό. Αφενός υπάρχει το οικονομικό κόστος: παλιότερα είχε υπολογισθεί ότι μια αύξηση 

της διαφθοράς κατά 1% συνεπάγεται μείωση του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

κατά 2%. Αφετέρου υπάρχει το ανθρωπιστικό κόστος, το κοινωνικό κόστος, το κόστος στη 

δημόσια υγεία, το πολιτικό κόστος και το επιστημονικό κόστος και με αυτό εννοώ τον κλονισμό 

της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης». 

 

Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Γιάννης Τούντας 

αποκάλεσε στρέβλωση το γεγονός ότι υπάρχουν στη Ελλάδα περισσότερες από 200 ιατρικές 

επιστημονικές εταιρείες, αλλά και το γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου τα 

ιατρικά συνέδρια ή η συμμετοχή των ιατρών δεν υποστηρίζονται από τους πολιτειακούς και 

κρατικούς φορείς, όπως τα νοσοκομεία στα οποία εργάζονται οι γιατροί. 

 

Σε χαιρετισμό του ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, επεσήμανε ότι «για την 

ουσιαστική αναγέννηση του συστήματος της υγείας απαιτείται η σύναψη μίας έντιμης, ειλικρινούς 

και αλληλοδεσμευτικής κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ όλων των εταίρων της υγειονομικής 

κοινότητας, δηλαδή του Δημοσίου, των γιατρών, των φαρμακοποιών, των νοσηλευτών, των 

φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και των ίδιων των ασφαλισμένων». 

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας των 

http://www.newsbeast.gr/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/461264/poso-kostologeitai-to-fakelaki/
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φαρμακευτικών εταιρειών, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κώστας Φρουζής, και ο πρόεδρος της 

επιτροπής Δεοντολογίας του Συνδέσμου, Μάρκος Γερασόπουλος, τόνισαν ότι το 2002, με τον 

πρώτο Κώδικα Δεοντολογίας μπήκαν τα θεμέλια και ότι το 2012, ο Κώδικας Δεοντολογίας γίνεται 

ακόμη πιο αυστηρός. «Βάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε μία 

ηγέτιδα βιομηχανία και στο αύριο της χώρας», επισήμανε ο κ. Φρουζής. Από την πλευρά του ο 

Μ. Γερασόπουλος τόνισε ότι ο Κώδικας «είναι εναρμονισμένος με τους διεθνείς κανόνες 

πρακτικών, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και 

παγκοσμίως». 
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Τίτλος : 
Πόσο πάει το φακελάκι εν μέσω κρίσης; Όλες οι ...νέες 
τιμές 
 

Μέσο :  

http://www.palo.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.palo.gr/cluster/articles/politikh-nea/628/?clid=6432212 
 

Το ότι ο τομέας της Υγείας είναι ο νούμερο ένα της διαφθοράς είναι 
γνωστό. Το ότι όμως κάποιοι ζητούν ακόμη φακελάκια με ...αστρονομικά 

ποσά, μάλλον δεν είναι γνωστό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διεθνούς 
Διαφάνειας Ελλάς Κώστα Μπακούρη το μνημόνιο και η κρίση δεν έκαμψε 

τις διαθέσεις διαφόρων επιτήδειων αλλά ίσα ίσα τις γιγάντωσε. Γεγονός 
που αποδεικνύεται και από τις συνεχείς παράνομες συναλλαγές που έγιναν 

μέσα …………

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=181031&catid=3
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=181031&catid=3
http://www.palo.gr/cluster/articles/politikh-nea/628/?clid=6432212
http://www.palo.gr/cluster/articles/politikh-nea/628/?clid=6432212
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Τίτλος : 
Συνέδρια με το σταγονόμετρο και με κανόνες για τους γιατρούς. 

 

Μέσο :  

http://stithoskopio.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://stithoskopio.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6541.html 

 

Η κρίση αλλά και η προσπάθεια διαφάνειας τρώει τελικά την πολυτέλεια από τον ιατρικό 

κλάδο καθώς ο σύνδεσμος των φαρμακοβιομηχάνων (ΣΦΕΕ) κόβει προνόμια και δωράκια 

από τους γιατρούς. Διαβάστε αναλυτικά τι χάνουν οι γιατρο 

Το φαινόμενο είναι γνωστό εδώ και χρόνια: γιατροί συμμετέχουν σε παγκόσμια συνεδρία 

ακόμη και σε εξωτικούς προορισμούς με σκοπό την επιμόρφωσή τους και με τη χορηγία 

φαρμακευτικών εταιρειών. Το ζήτημα είναι όμως ότι αντί για επιμόρφωση, οι περισσότεροι 

βρίσκονται να απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης σε διάφορα σπα ξενοδοχείων ή να 

κάνουν απλά ... τουρισμό στον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. Και το χειρότερο δεν είναι 

αυτό: οι περισσότεροι  

γιατροί φρόντιζαν να συνοδεύονται και από συζύγους, τέκνα ενίοτε και ... πεθερές!! 

Ο ΣΦΕΕ αποφάσισε να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση δημιουργώντας ένα 

νέο κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνει διάφορους περιορισμούς. 

Ειδικότερα από δω και στο εξής οι εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ δε θα μπορούν να παίρνουν 

μεγάλο αριθμό γιατρών στα συνέδρια καθώς θεσπίζονται περιορισμοί στον αριθμό των 

συμμετεχόντων.Όλες οι δωρεές των εταιρειών θα δημοσιοποιούνται μέσα από την 

ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ. 

Απορρίπτονται συνέδρια που διοργανώνονται σε τοποθεσίες γνωστές για τον ψυχαγωγικό 

τους χαρακτήρα όπως σπα, καζίνο, resorts κλπ. Δε θα επιτρέπονται οι τουριστικοί 

περιορισμοί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. "Κόβονται" τα συνοδά μέλη. 

Δηλαδή δεν επιτρέπεται η συμμετοχή συνοδών μελών ακόμη και αν υπάρχει ιδία κάλυψη 

εξόδων. 

Για τις εταιρείες που θα παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας προβλέπονται αυστηρές 

ποινές χρηματικού χαρακτήρα. 

http://stithoskopio.blogspot.gr/2012/12/blog-post_6541.html
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Τίτλος : 
Έως 30.000 ευρώ το "φακελάκι" στα νοσοκομεία  
 

Μέσο :  

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/12/30000_19.html 

 

 

Από 100 έως και 30.000 ευρώ κυμαίνονταν το «φακελάκι» για μια εγχείριση σε 

ένα δημόσιο νοσοκομείο, ενώ για μια εγχείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο ήταν 

μεταξύ 150 και 7.000 ευρώ. 

 

Ο «τιμοκατάλογος» του «γρηγορόσημου» στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας 

κυμαινόταν από 300 έως 20.000 ευρώ, ενώ η διεκπεραίωση ιατρικών εξετάσεων 

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών υγείας κυμαινόταν μεταξύ 30 και 500 ευρώ, 

σύμφωνα με υπολογισμούς της Διεθνούς Διαφάνειας που περιλαμβάνονται στην 

έκθεση για το 2011.  

 

Τα στοιχεία ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας, Κώστας 

Μπακούρης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση του 

επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).  

 

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μπακούρης ανέφερε τα εξής: «Το κόστος της διαφθοράς 

είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αφενός υπάρχει το οικονομικό κόστος: παλιότερα 

είχε υπολογισθεί ότι μια αύξηση της διαφθοράς κατά 1% συνεπάγεται μείωση του 

κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 2%. Αφετέρου υπάρχει το 

ανθρωπιστικό κόστος, το κοινωνικό κόστος, το κόστος στη δημόσια υγεία, το 

πολιτικό κόστος και το επιστημονικό κόστος και με αυτό εννοώ τον κλονισμό της 

εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης». 

 

Στην ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

Γιάννης Τούντας αποκάλεσε στρέβλωση το γεγονός ότι υπάρχουν στη Ελλάδα 

περισσότερες από 200 ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, αλλά και το γεγονός ότι 

είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου τα ιατρικά συνέδρια ή η συμμετοχή των 

ιατρών δεν υποστηρίζονται από τους πολιτειακούς και κρατικούς φορείς, όπως τα 

νοσοκομεία στα οποία εργάζονται οι γιατροί. 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/12/30000_19.html
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Σε χαιρετισμό του ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, επεσήμανε ότι 

«για την ουσιαστική αναγέννηση του συστήματος της υγείας απαιτείται η σύναψη 

μίας έντιμης, ειλικρινούς και αλληλοδεσμευτικής κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ 

όλων των εταίρων της υγειονομικής κοινότητας, δηλαδή του Δημοσίου, των 

γιατρών, των φαρμακοποιών, των νοσηλευτών, των φαρμακευτικών εταιρειών, 

αλλά και των ίδιων των ασφαλισμένων». 

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας 

των φαρμακευτικών εταιρειών, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Κώστας Φρουζής, και ο 

πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας του Συνδέσμου, Μάρκος Γερασόπουλος, 

τόνισαν ότι το 2002, με τον πρώτο Κώδικα Δεοντολογίας μπήκαν τα θεμέλια και 

ότι το 2012, ο Κώδικας Δεοντολογίας γίνεται ακόμη πιο αυστηρός. 

 

«Βάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε μία ηγέτιδα 

βιομηχανία και στο αύριο της χώρας», επισήμανε ο κ. Φρουζής. Από την πλευρά 

του ο Μ. Γερασόπουλος τόνισε ότι ο Κώδικας «είναι εναρμονισμένος με τους 

διεθνείς κανόνες πρακτικών, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων στην Ευρώπη και παγκοσμίως». 

nooz.gr 

 


