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Τίτλος : 

ΣΦΕΕ: Επικοινωνεί στους γιατρούς τον Κώδικα Δεοντολογίας 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=21048 

 

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 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=21048
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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 : 

O ΣΦΕΕ ενημερώνει τους επαγγελματίες Υγείας 
για τον Κώδικα Δεοντολογίας 

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2681-o-sfee-enhmerwnei-toys-
epaggelmaties-ygeias-gia-ton-kwdika-deontologias 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου, επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας, ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) έχει αποστείλει από την 
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου εγκύκλιο σε όλες τις εταιρείες - μέλη του, στο πλαίσιο της 
οποίας ζητείται - μέσω των επιστημονικών τους συνεργατών - να ενισχύσουν, να 
υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να ενημερώσουν σχετικά όλους τους 
επαγγελματίες Υγείας ανά την επικράτεια σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα 
Δεοντολογίας του Συνδέσμου. 
Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Κώδικα έχει ως αφετηρία την Παρασκευή 1 
Φεβρουαρίου. 

 

 

 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2681-o-sfee-enhmerwnei-toys-epaggelmaties-ygeias-gia-ton-kwdika-deontologias
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2681-o-sfee-enhmerwnei-toys-epaggelmaties-ygeias-gia-ton-kwdika-deontologias
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Τίτλος : 

ΣΦΕΕ: Επικοινωνεί στους γιατρούς τον Κώδικα 

Δεοντολογίας 

 
Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 
 
Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/4135 

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. 

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.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/4135
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Τίτλος : 
Με σχετική εγκύκλιο που έχει σταλεί ήδη 

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

Μέσο :  

http://health.in.gr/news/ 

Δημοσίευμα: 

http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231232983 

 

Αθήνα 

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 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. 

health.in.gr 

 

http://health.in.gr/news/
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231232983
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231227233
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Τίτλος : 

Σε εφαρμογή μπαίνει ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις 

φαρμακευτικές 

 
Μέσο :  
 

http://www.capital.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1719798 
  

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου, επικαιροποιημένου Κώδικα 

Δεοντολογίας, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος έχει 
αποστείλει 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. 

 
«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» τονίζει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή 

του. 
 

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.capital.gr/
http://www.capital.gr/News.asp?id=1719798
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Τίτλος : 

C O D E O F P R A C T I C E 
ON THE PROMOTION OF PRESCRIPTION ONLY 

MEDICINAL PRODUCTS 

Μέσο :  

http://www.efpia.eu/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.efpia.eu/sites/efpiaweb.voxteneo.com/files/SFEE%20Code%

20of%20Practice_HCP%20-%202%20April%202012.pdf 

INTRODUCTION 
The SFEE Code of Practice, hereinafter called “the Code”, covers the 

promotion of 
prescription only medicinal products. The “promotion” includes any 

activity, 
undertaken, organized or carried on by a pharmaceutical company or 

commissioned thereby, promoting the prescription, supplying, sale, 
administration or consumption of the medicinal product(s) of a SFEE 

member 

company. The term “medicinal products”, as used in the Code bears the 
meaning determined in article 1 of the Directive 2004/27 on the 

Community Code 
relating to medicinal products for human use (Official Journal of the 

European 
Communities L 136/30-4-2004). 

The Code consists of two chapters and an annex. Chapter A refers to the 
substantial regulations of the Code, while Chapter B refers to the 

Procedure for 
the Control of Implementation of the Code. The Annex refers to the EFPIA 

Guidelines for the drawing up of web-pages………………….

http://www.efpia.eu/
http://www.efpia.eu/sites/efpiaweb.voxteneo.com/files/SFEE%20Code%20of%20Practice_HCP%20-%202%20April%202012.pdf
http://www.efpia.eu/sites/efpiaweb.voxteneo.com/files/SFEE%20Code%20of%20Practice_HCP%20-%202%20April%202012.pdf
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Τίτλος : 
ΣΦΕΕ:Ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας για των 
Κώδικα Δεοντολογίας  

Μέσο :  

http://www.iatrikostypos.com/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10659-σφεεενημέρωση-
των-επαγγελματιών-υγείας-για-των-κώδικα-δεοντολογίας.html 

 

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 

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

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. 

 

Ιατρικός Τύπος  

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10659-σφεεενημέρωση-των-επαγγελματιών-υγείας-για-των-κώδικα-δεοντολογίας.html
http://www.iatrikostypos.com/epixeiriseis/item/10659-σφεεενημέρωση-των-επαγγελματιών-υγείας-για-των-κώδικα-δεοντολογίας.html

