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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

 

Τίτλος : 

 
ΣΦΕΕ: Επικοινωνεί στους γιατρούς τον Κώδικα Δεοντολογίας 
Μέσο :  
http://farmacien.blogspot.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4947.html 
 

 

Καμπάνια ενημέρωσης των γιατρών όλης της χώρας για τον νέο Κώδικα 
Δεοντολογίας, ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). 
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου, επικαιροποιημένου Κώδικα, ο ΣΦΕΕ έχει 
αποστείλει από τις 28 Ιανουαρίου εγκύκλιο σε όλες τις εταιρείες - μέλη του, στο 
πλαίσιο της οποίας ζητείται - μέσω των επιστημονικών τους συνεργατών - να 
ενισχύσουν, υποστηρίξουν, προωθήσουν και ενημερώσουν σχετικά, όλους τους 
επαγγελματίες Υγείας ανά την επικράτεια σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

http://farmacien.blogspot.gr/
http://farmacien.blogspot.gr/2013/01/blog-post_4947.html
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Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. 
 
 
Διαφάνεια 
 
Σημειώνεται ότι ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας εξασφαλίζει ακόμη 
μεγαλύτερη διαφάνεια και συνάδει πλήρως με τα σημεία των καιρών, που απαιτούν 
τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και από τη φαρμακοβιομηχανία και από την 
Επιστημονική Κοινότητα.  
 
Καθορίζει μια σειρά από πιο 'σφιχτούς' κανόνες και πρακτικές και είναι πλήρως 
εναρμονισμένος με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις με 
αριθμ. Πρωτ. 81867.  
Κυρίαρχος στόχος της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η βέλτιστη εφαρμογή και η 
δέσμευση για την τήρηση του Κώδικα με γνώμονα την επαγγελματική ευθύνη, την 
ηθική και τη διαφάνεια από το σύνολο των φορέων της υγείας, της ιατρικής 
κοινότητας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.  
Η ενημέρωση των επαγγελματιών Υγείας από τους ιατρικούς επισκέπτες ξεκίνησε 
στις 28 Ιανουαρίου, ενώ η εφαρμογή του Κώδικα έχει ως αφετηρία την 1η 
Φεβρουαρίου 
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Τίτλος : 
30/1/2013 ΣΦΕΕ: Επικοινωνεί στους γιατρούς τον Κώδικα 
Δεοντολογίας 

Μέσο :  
http://www.isx.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.isx.gr/content/3012013-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%

CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-

%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%C

E%B1%CF%82 

 

 
Καμπάνια ενημέρωσης των γιατρών όλης της χώρας για τον νέο Κώδικα 
Δεοντολογίας, ξεκίνησε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). 
Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου, επικαιροποιημένου Κώδικα, ο ΣΦΕΕ έχει 
αποστείλει από τις 28 Ιανουαρίου εγκύκλιο σε όλες τις εταιρείες - μέλη του, στο 
πλαίσιο της οποίας ζητείται - μέσω των επιστημονικών τους συνεργατών - να 
ενισχύσουν, υποστηρίξουν, προωθήσουν και ενημερώσουν σχετικά, όλους τους 
επαγγελματίες Υγείας ανά την επικράτεια σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. 
Διαφάνεια 
Σημειώνεται ότι ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας εξασφαλίζει ακόμη 
μεγαλύτερη διαφάνεια και συνάδει πλήρως με τα σημεία των καιρών, που απαιτούν 
τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και από τη φαρμακοβιομηχανία και από την 
Επιστημονική Κοινότητα. 
Καθορίζει μια σειρά από πιο 'σφιχτούς' κανόνες και πρακτικές και είναι πλήρως 
εναρμονισμένος με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις με 
αριθμ. Πρωτ. 81867. 
Κυρίαρχος στόχος της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η βέλτιστη εφαρμογή και η 
δέσμευση για την τήρηση του Κώδικα με γνώμονα την επαγγελματική ευθύνη, την 
ηθική και τη διαφάνεια από το σύνολο των φορέων της υγείας, της ιατρικής 
κοινότητας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. 
Η ενημέρωση των επαγγελματιών Υγείας από τους ιατρικούς επισκέπτες ξεκίνησε 
στις 28 Ιανουαρίου, ενώ η εφαρμογή του Κώδικα έχει ως αφετηρία την 1η 
Φεβρουαρίου.

http://www.isx.gr/
http://www.isx.gr/content/3012013-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.isx.gr/content/3012013-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.isx.gr/content/3012013-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.isx.gr/content/3012013-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.isx.gr/content/3012013-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.isx.gr/content/3012013-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.isx.gr/content/3012013-%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Τίτλος : 
ΣΦΕΕ: Επικοινωνία Κώδικα Δεοντολογίας στους Επαγγελματίες 
Υγείας 

Μέσο :  
http://www.inews.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.inews.gr/206/sfee-epikoinonia-kodika-deontologias-stous-

epangelmaties-ygeias.htm 

 
ΣΦΕΕ: Επικοινωνία Κώδικα Δεοντολογίας στους Επαγγελματίες Υγείας  

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013 - Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου, επικαιροποιημένου Κώδικα 

Δεοντολογίας, ο ΣΦΕΕ έχει αποστείλει από τις 28 Ιανουαρίου εγκύκλιο σε όλες τις εταιρείες - 

μέλη του, στο πλαίσιο της οποίας ζητείται - μέσω των επιστημονικών τους συνεργατών - να 

ενισχύσουν, υποστηρί 

Περισσότερα... 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 

http://www.inews.gr/206/sfee-epikoinonia-kodika-deontologias-stous-epangelmaties-ygeias.htm
http://www.inews.gr/206/sfee-epikoinonia-kodika-deontologias-stous-epangelmaties-ygeias.htm
http://www.inews.gr/
http://www.inews.gr/206/sfee-epikoinonia-kodika-deontologias-stous-epangelmaties-ygeias.htm
http://www.inews.gr/206/sfee-epikoinonia-kodika-deontologias-stous-epangelmaties-ygeias.htm
http://www.inews.gr/t/σφεε_sfee.htm
http://www.inews.gr/t/ζητείται_ziteitai.htm
http://tnsite.gr/index.php/y-g-e-i-a/13326-σφεε-επικοινωνία-κώδικα-δεοντολογίας-στους-επαγγελματίες-υγείας
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Τίτλος : 
Σε εφαρμογή από 1η Φεβρουαρίου ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας 
του ΣΦΕΕ  

Μέσο :  

http://newspolis.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα: 

http://newspolis.gr/All-Categories/Ygeia/Se-efarmogi-apo-1h-Febrouariou-o-neos-

Kwdikas-Deontologias-tou-SFee.htm 

 

Σε εφαρμογή από 1η Φεβρουαρίου ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ Tweet 

Προτείνετέ το 0Προσθέστε το άρθρο στα «Νέα μου» Ακούστε το άρθρο 

Μεγαλύτερη γραμματοσειρά Μικρότερη γραμματοσειρά Το άρθρο σε PDF Εκτύπωση 

Αποστολή ΑθήναΕγκύκλιο προς τις εταιρείες-μέλη του απέστειλε ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), καλώντας τες να ενισχύσουν, 

υποστηρίξουν, προωθήσουν και ενημερώσουν όλους τους επαγγελματίες Υγείας ανά 

την επικράτεια σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. 

 

Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη 

διαφάνεια και συνάδει πλήρως με τα σημεία των καιρών, που απαιτούν τη μέγιστη 

δυνατή αξιοπιστία και από τη φαρμακοβιομηχανία και από την επιστημονική 

κοινότητα. Καθορίζει μια σειρά από πιο «σφιχτούς» κανόνες και πρακτικές και είναι 

πλήρως εναρμονισμένος με την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις.  

 

Κυρίαρχος στόχος της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η βέλτιστη εφαρμογή και η 

δέσμευση για την τήρηση του Κώδικα με γνώμονα την επαγγελματική ευθύνη, την 

ηθική και τη διαφάνεια από το σύνολο των φορέων της υγείας, της ιατρικής 

κοινότητας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.  

 

Η ενημέρωση των επαγγελματιών Υγείας από τους ιατρικούς επισκέπτες ξεκίνησε 

στις 28 Ιανουαρίου, ενώ η εφαρμογή του Κώδικα έχει ως αφετηρία την 1η 

Φεβρουαρίου. 

http://newspolis.gr/
http://newspolis.gr/All-Categories/Ygeia/Se-efarmogi-apo-1h-Febrouariou-o-neos-Kwdikas-Deontologias-tou-SFee.htm
http://newspolis.gr/All-Categories/Ygeia/Se-efarmogi-apo-1h-Febrouariou-o-neos-Kwdikas-Deontologias-tou-SFee.htm
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Τίτλος : 
ΣΦΕΕ: Επικοινωνία του Κώδικα Δεοντολογίας του 
Συνδέσμου στους Επαγγελματίες Υγείας 

 

Μέσο :  

http://www.dou.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα : 

 

http://www.dou.gr/article.php?a=4598351 

 
 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου, επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας, ο ΣΦΕΕ 
έχει αποστείλει από τις 28 Ιανουαρίου εγκύκλιο σε όλες τις εταιρείες - μέλη του, στο 
πλαίσιο της οποίας ζητείται - μέσω των επιστημονικών τους συνεργατών - να 
ενισχύσουν, υποστηρίξουν, προωθήσουν και ενημερώσουν σχετικά, όλους τους 
επαγγελματίες Υγείας σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του 
ΣΦΕΕ.  

 
  

http://www.dou.gr/
http://www.dou.gr/article.php?a=4598351
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Τίτλος : 

Σε εφαρμογή από 1η Φεβρουαρίου ο νέος Κώδικας 

Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ 

 

Μέσο :  

http://www.palo.gr/ 

 

Δημοσίευμα : 

http://www.palo.gr/search/?kwd=%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%C

E%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82

&x=23&y=18 

 

Εγκύκλιο προς τις εταιρείες-μέλη του απέστειλε ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), καλώντας τες να 

ενισχύσουν, υποστηρίξουν, προωθήσουν και ενημερώσουν όλους τους 

επαγγελματίες Υγείας ανά την επικράτεια σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του 

Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας 

εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και συνάδει πλήρως με τα 

σημεία των καιρών, που απαιτούν τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και από 

τη……………….. 

http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231232983
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231232983
http://www.palo.gr/
http://www.palo.gr/search/?kwd=%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&x=23&y=18
http://www.palo.gr/search/?kwd=%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&x=23&y=18
http://www.palo.gr/search/?kwd=%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&x=23&y=18

