Κώδικας ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ
για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών
επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών
Πεδίο εφαρµογής

O Κώδικας αυτός καλύπτει τις σχέσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων µελών
του ΣΦΕΕ µε τις ενώσεις ασθενών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι ενώσεις ασθενών ορίζονται ως µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί που εκπροσωπούν
και/ή στηρίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από ιατρικές
παθήσεις.
Άρθρο 1

Προώθηση Φαρµακευτικών προϊόντων

Κατά την εφαρµογή του Κώδικα αυτού ισχύουν οι ρυθµίσεις της εθνικής και
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας οι οποίες απαγορεύουν τη διαφήµιση των φαρµακευτικών
προϊόντων που πωλούνται µόνο µε ιατρική συνταγή στο ευρύτερο κοινό.
Άρθρο 2

Έγγραφη σύµβαση

Οποιαδήποτε οικονοµική υποστήριξη φαρµακευτικών επιχειρήσεων σε ενώσεις
ασθενών, πρέπει να καλύπτεται µε έγγραφη σύµβαση. Στην σύµβαση αυτή πρέπει
να αναφέρεται το ποσό της χρηµατοδότησης καθώς και ο σκοπός (π.χ.
επιχορήγηση χωρίς περιορισµό, συγκεκριµένο θέµα ή δηµοσίευση κλπ). Η
σύµβαση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει µία περιγραφή των σηµαντικών έµµεσων
υποστηρίξεων (π.χ. τη δωρεά χρόνου εταιρείας δηµοσίων σχέσεων και τη φύση
της συµµετοχής) καθώς και των σηµαντικών µη οικονοµικών υποστηρίξεων. Κάθε
φαρµακευτική επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει µια διαδικασία έγκρισης συµβάσεων
του τύπου αυτού.
Στο Παράρτηµα περιλαµβάνεται ένα πρότυπο έγγραφης σύµβασης.
Άρθρο 3

Χρήση λογότυπων και υλικού αποκλειστικής χρήσης

Προκειµένου µια φαρµακευτική επιχείρηση να κάνει χρήση του λογότυπου και
υλικού αποκλειστικής χρήσης µιας ένωσης ασθενών απαιτείται γραπτή έγκριση της
Ένωσης. Με το αίτηµά της η φαρµακευτική επιχείρηση προς την ένωση ασθενών
πρέπει να αναφέρει µε σαφήνεια τον συγκεκριµένο σκοπό και τον τρόπο µε τον
οποίο θα χρησιµοποιηθεί το λογότυπο και/ή το ιδιόκτητο υλικό.
Άρθρο 4

Έλεγχος δηµοσιεύσεων

Απαγορεύεται οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις οι οποίες χρηµατοδοτούν µε
οποιοδήποτε τρόπο ενώσεις ασθενών να επηρεάζουν το κείµενο του υλικού που
χρηµατοδοτούν κατά τρόπο ευνοϊκό για τα εµπορικά τους συµφέροντα. Αυτό δεν
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εµποδίζει τις επιχειρήσεις να διορθώνουν ανακρίβειες τις οποίες επισηµαίνουν στο
ανωτέρω κείµενο. Επιπλέον, µετά από αίτηµα των ενώσεων ασθενών οι
φαρµακευτικές επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλουν στη σύνταξη του κειµένου µε
τρόπο δίκαιο και επιστηµονικά ισορροπηµένο.

Άρθρο 5

∆ιαφάνεια

α) Κάθε φαρµακευτική επιχείρηση υποχρεούται να καθιστά δηµόσια προσβάσιµο
κατάλογο των ενώσεων ασθενών προς τις οποίες προσφέρει οικονοµική
υποστήριξη και/ή σηµαντική έµµεση µη οικονοµική υποστήριξη. Ο κατάλογος
πρέπει να περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του χαρακτήρα της
υποστήριξης, η οποία να είναι πλήρης κατά τρόπο επαρκή ούτως ώστε να
επιτρέπει στον µέσο αναγνώστη να αντιληφθεί τη σηµασία της υποστήριξης. Σε
περίπτωση σηµαντικής µη οικονοµικής υποστήριξης στην οποία δεν µπορεί να
αποδοθεί συγκεκριµένη οικονοµική αξία, η περιγραφή πρέπει να προσδιορίζει
το µη οικονοµικό όφελος που αποκοµίζει η Ένωση Ασθενών. Αυτή η
πληροφορία µπορεί να παρέχεται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να
επικαιροποιείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 1

β) Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι η υποστήριξή τους
κοινοποιείται πάντα µε σαφήνεια και προκύπτει από το προοίµιο.

γ) Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις πρέπει να κοινοποιούν τη λίστα µε τις ενώσεις
ασθενών στις οποίες προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες βάσει σύµβασης. Η
κοινοποίηση
πρέπει
να
περιλαµβάνει
περιγραφή
της
φύσης
των
προσφερόµενων υπηρεσιών, η οποία να είναι πλήρης κατά τρόπο επαρκή
ούτως ώστε να επιτρέπει στον µέσο αναγνώστη να αντιληφθεί τη φύση της
συµφωνίας χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες. Οι
επιχειρήσεις πρέπει επίσης να δηµοσιοποιούν το συνολικό ποσό που
καταβλήθηκε ανά ένωση ασθενών κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.2

Άρθρο 6
Συµβατικές υπηρεσίες
Οι συµβάσεις µεταξύ φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών
σύµφωνα µε τις οποίες παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες σε επιχειρήσεις
επιτρέπονται µόνο εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µε σκοπό τη στήριξη της
υγειονοµικής περίθαλψης ή της έρευνας.

Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να εντάξουν την οικονοµική αξία της υποστήριξης για
πρώτη φορά µέχρι το τέλος του πρώτου τριµήνου του 2013 (καλύπτοντας τις δραστηριότητες που
άρχισαν ή συνεχίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2012).
2
Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να εντάξουν λεπτοµέρειες των συµβατικών υπηρεσιών για
πρώτη φορά µέχρι το τέλος του πρώτου τριµήνου του 2013 (καλύπτοντας τις δραστηριότητες που
άρχισαν ή συνεχίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2012).
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Επιτρέπεται να προσφέρουν υπηρεσίες ενώσεις ασθενών ως εµπειρογνώµονες και
σύµβουλοι, όπως σε συµβουλευτικές συνεδριάσεις και ως οµιλητές. Οι συµφωνίες
οι οποίες καλύπτουν συµβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες θα πρέπει, στο βαθµό που
σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη συµφωνία, να πληρούν όλες τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) γραπτή σύµβαση ή συµφωνία που έχει συναφθεί εκ των προτέρων, η οποία
καθορίζει τη φύση των υπηρεσιών που θα παρέχονται και, µε την επιφύλαξη του
κατωτέρω εδαφίου (ζ), τη βάση για την πληρωµή αυτών των υπηρεσιών
β) µια εύλογη ανάγκη για τις υπηρεσίες, η οποία έχει σαφώς προσδιοριστεί και
τεκµηριωθεί πριν ζητηθούν οι υπηρεσίες από τις ενώσεις ασθενών και συναφθεί η
συµφωνία
γ) τα κριτήρια για την επιλογή των υπηρεσιών συνδέονται άµεσα µε την
αναγνωρισµένη ανάγκη και οι υπεύθυνοι για την επιλογή των υπηρεσιών έχουν
την απαραίτητη εξειδίκευση για να αξιολογηθεί κατά πόσον οι συγκεκριµένοι
εµπειρογνώµονες και σύµβουλοι πληρούν τα κριτήρια αυτά
δ) οι υπηρεσίες προσφέρονται σε βαθµό ανάλογο µε αυτόν που είναι λογικά
απαραίτητος για την ικανοποίηση των καθορισµένων αναγκών
ε) η συµβληθείσα εταιρία διατηρεί αρχεία σχετικά µε τις υπηρεσίες και κάνει
σωστή χρήση αυτών
στ) η συµµετοχή των ενώσεων ασθενών δεν αποτελεί κίνητρο για να προωθηθεί
ένα συγκεκριµένο φάρµακο
ζ) η αποζηµίωση για τις υπηρεσίες είναι εύλογη και δεν υπερβαίνει την δίκαιη
αγοραία αξία τους. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικές συµβουλευτικές συµφωνίες δεν
πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να δικαιολογηθεί η αποζηµίωση των ενώσεων
ασθενών
η) στις γραπτές συµβάσεις µε τις ενώσεις ασθενών, οι εταιρείες ενθαρρύνονται να
συµπεριλάβουν διατάξεις σχετικά µε την υποχρέωση των Ενώσεων Ασθενών να
δηλώνουν ότι έχουν παράσχει τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία επί πληρωµή
κάθε φορά που γράφουν ή οµιλούν στο κοινό για ένα θέµα που αποτελεί
αντικείµενο της σύµβασης ή τυχόν άλλα ζητήµατα που αφορούν την εν λόγω
εταιρεία
θ) κάθε εταιρεία οφείλει να δηµοσιοποιεί τον κατάλογο µε τις ενώσεις ασθενών
µε τις οποίες έχει συµβληθεί για να παρέχουν υπηρεσίες επί πληρωµή - βλ. άρθρο
5.γ ανωτέρω.
Άρθρο 7

Χορηγία από µία Φαρµακευτική Επιχείρηση

Μία φαρµακευτική επιχείρηση δεν δύναται να απαιτήσει να είναι ο αποκλειστικός
χρηµατοδότης µιας ένωσης ασθενών ή κάποιου από τα µεγάλα προγράµµατα της
Ένωσης.
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Άρθρο 8

Εκδηλώσεις και φιλοξενία

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται ή χρηµατοδοτούνται από ή εκ
µέρους
µιας
φαρµακευτικής
επιχείρησης,
συµπεριλαµβανοµένων
των
επιστηµονικών, επιχειρηµατικών ή επαγγελµατικών συναντήσεων, πρέπει να
πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο χώρο, πρόσφορο για τον κύριο σκοπό της
εκδήλωσης, αποφεύγοντας τους χώρους που «φηµίζονται» για τις ψυχαγωγικές
τους εγκαταστάσεις ή είναι «πολυτελείς».

Όλες οι µορφές φιλοξενίας που παρέχει µια φαρµακευτική επιχείρηση σε ενώσεις
ασθενών και στα µέλη τους θα είναι εύλογου επιπέδου και δευτερεύουσες σε
σύγκριση µε τον κύριο σκοπό της εκδήλωσης, είτε η εκδήλωση διοργανώνεται από
την ένωση ασθενών είτε από τη φαρµακευτική επιχείρηση.
Η φιλοξενία κατά την διάρκεια της εκδήλωσης περιορίζεται στα έξοδα µεταφοράς,
γευµάτων, διαµονής και συµµετοχής στην εκδήλωση.

Η φιλοξενία µπορεί να επεκταθεί µόνο σε πρόσωπα τα οποία έχουν τα ίδια την
ιδιότητα του συµµετέχοντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε περίπτωση
απόλυτης ανάγκης υγείας (π.χ. αναπηρία) µπορούν να καλυφθούν τα γεύµατα
ταξιδιού, η διαµονή και το κόστος εγγραφής ενός συνοδού, ο οποίος θεωρείται
φροντιστής.

Όλες οι µορφές φιλοξενίας που προσφέρονται σε ενώσεις ασθενών και σε
εκπροσώπους τους πρέπει να είναι "λογικές" στο επίπεδο και να περιορίζονται
αυστηρά στο σκοπό της εκδήλωσης.
Η φιλοξενία δεν περιλαµβάνει χορηγία ή διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
(π.χ. αθλητικές ή εκδηλώσεις αναψυχής).
∆εν επιτρέπεται µια φαρµακευτική επιχείρηση να διοργανώνει ή να είναι χορηγός
σε εκδήλωση η οποία διεξάγεται εκτός της χώρας εγκατάστασής της εκτός αν:

α) η πλειοψηφία των προσκεκληµένων προέρχεται από το εξωτερικό ως προς τη
χώρα εγκατάστασης της φαρµακευτικής επιχείρησης και, µε δεδοµένες τις
χώρες προέλευσης των περισσοτέρων προσκεκληµένων, αποτελεί πιο λογική
ενέργεια να πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση σε µια άλλη χώρα ή

β) η ιδιαιτερότητα κάποιων εγκαταστάσεων (π.χ. ερευνητικά εργαστήρια,
εργοστάσια παραγωγής κ.λ.π.) που αποτελούν µέρος του αντικειµένου ή του
θέµατος της εκδήλωσης βρίσκονται εκτός χώρας οπότε θεωρείται πιο λογική
ενέργεια να πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση σε µια άλλη χώρα.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Άρθρο 1

Αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της εφαρµογής των ρυθµίσεων του Κώδικα για τις
σχέσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων µε τις ενώσεις ασθενών είναι τα όργανα
ελέγχου για την τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ.
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Άρθρο 2

Σε περίπτωση παραβίασης από φαρµακευτική επιχείρηση µέλους του ΣΦΕΕ των
όρων του παρόντος Κώδικα ακολουθείται η διαδικασία υποβολής καταγγελίας /
αναφοράς, όπως αυτή προβλέπεται από τα άρθρα 2 και 3 της ∆ιαδικασίας Ελέγχου
του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3

Α ) Θέµατα που αφορούν τα άρθρα 1 έως και 6 του παρόντος Κώδικα
.

Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή τήρησης του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ,
αφού εξετάσει την υποβληθείσα σε αυτήν αναφορά/καταγγελία και εφόσον
κρίνει ότι τίθεται θέµα παραβίασης των άρθρων 1 έως και 7 του Κώδικα για
τις σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων
ασθενών του ΣΦΕΕ, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στην επιχείρηση µέλος
του ΣΦΕΕ, η οποία δεν τήρησε τις ανωτέρω ρυθµίσεις του παρόντος Κώδικα,
τις κάτωθι κυρώσεις:
α. Τη δηµοσίευση στο έντυπο Θέσεις του ΣΦΕΕ .άµεσα της απόφασης µε την
οποία η Πρωτοβάθµια Επιτροπή καταδικάζει την φαρµακευτική επιχείρηση.

β. Τη διόρθωση του υλικού προώθησης και την υποχρέωση αποστολής από
την εγκαλούµενη φαρµακευτική επιχείρηση του διορθωµένου υλικού
στους αυτούς αποδέκτες συνοδευόµενο από σχετική επιστολή στην οποία
αναφέρονται οι τροποποιήσεις.

γ. Τη δηµοσίευση του κειµένου της απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής,
κατά περίπτωση, αναλόγως του θέµατος σε επιστηµονικά περιοδικά τα
οποία απευθύνονται σε επαγγελµατικά ασχολούµενους µε θέµατα υγείας.

Οι ως άνω κυρώσεις β και γ επιβάλλονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η
προβλεπόµενη από το άρθρο 2.15 της ∆ιαδικασίας Ελέγχου Εφαρµογής
του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ προθεσµία παραποµπής της
αναφοράς/καταγγελίας στην ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή.

Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή δύναται να επιβάλλει στη µη συµµορφούµενη µε
την απόφαση της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής επιχείρηση µέλος του ΣΦΕΕ τις
κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.1 Α της ∆ιαδικασίας Ελέγχου
Εφαρµογής του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ. Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
µπορεί να επιβάλλει επιπλέον των ανωτέρω κυρώσεων και χρηµατική ποινή
ύψους 15.000 €. Τα εν προκειµένω ποσά κατατίθενται από την παραβάτη
φαρµακευτική επιχείρηση σε ειδικά τηρούµενο τραπεζικό λογαριασµό του
ΣΦΕΕ, εντός το αργότερο 30 εργασίµων ηµερών από την έκδοση της
απόφασης.
Β ) Θέµατα που αφορούν το άρθρο 8 του παρόντος Κώδικα

Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή τήρησης του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ αφού
εξετάσει την υποβληθείσα σε αυτήν αναφορά καταγγελία και εφόσον κρίνει
ότι τίθεται θέµα παραβίασης του άρθρου 8 του παρόντα Κώδικα δύναται να
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επιβάλλει µε απόφασή της χρηµατική ποινή στην επιχείρηση-µέλος του ΣΦΕΕ
έως 3.000 ΕΥΡΩ.

Τα εν προκειµένω ποσά κατατίθενται από την εγκαλούµενη φαρµακευτική
επιχείρηση σε ειδικά τηρούµενο τραπεζικό λογαριασµό του ΣΦΕΕ.

Μετά από την έκδοση της απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής τα
αντιπαρατιθέµενα µέρη διατηρούν το δικαίωµα εντός 30 εργάσιµων ηµερών
από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτά από την Γραµµατεία του ΣΦΕΕ,
να υποβάλουν αίτηση παραποµπής της υπόθεσης στην ∆ευτεροβάθµια
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 2.15 της ∆ιαδικασίας ελέγχου του Κώδικα
∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ. Η ανωτέρω ενέργεια αναστέλλει την απαίτηση της
ως άνω χρηµατικής κυρώσεως.

Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή δύναται να επιβάλει στη µη συµµορφούµενη
φαρµακευτική επιχείρηση µέλος του ΣΦΕΕ χρηµατική ποινή έως 15.000
ΕΥΡΩ.
Τα εν προκειµένω ποσά κατατίθενται από την παραβάτη εταιρεία σε ειδικά
τηρούµενο λογαριασµό του ΣΦΕΕ.

Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή στην περίπτωση µη καταβολής των επιβληθέντων
προστίµων τα οποία επέβαλε η Πρωτοβάθµια Επιτροπή και εφόσον δεν έχει
υποβληθεί εµπρόθεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 2.15 της διαδικασίας ελέγχου
εφαρµογής του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ παραποµπή της αναφοράς σε
αυτήν αποφασίζει αυτεπάγγελτα την επιβολή προστίµου στην φαρµακευτική
επιχείρηση µέλος του ΣΦΕΕ σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί η απόφαση της
Πρωτοβάθµιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση εκ νέου µη συµµόρφωσης της φαρµακευτικής επιχείρησης
µέλους του ΣΦΕΕ µε την απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής
η
τελευταία παραπέµπει το θέµα στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΣΦΕΕ το οποίο
µπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή της από µέλος του ΣΦΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτεινόµενο περιεχόµενο των έγγραφων συµβάσεων
µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των
ενώσεων ασθενών

Όταν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις παρέχουν οικονοµική υποστήριξη, σηµαντική
έµµεση υποστήριξη και σηµαντική µη οικονοµική υποστήριξη σε ενώσεις ασθενών,
πρέπει να εφαρµόζουν σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος Κώδικα µια έγγραφη
σύµβαση.
Ακολουθεί ένα πρότυπο δείγµα που παρουσιάζει τα βασικά σηµεία µιας έγγραφης
σύµβασης. Σκοπός είναι η σύµβαση αυτή να αποτελέσει µια σαφή καταγραφή των
όσων έχουν συµφωνηθεί, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Κώδικα
Πρακτικής της EFPIA για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και
των ενώσεων ασθενών.
•
•
•

•
•
•
•
•

Τίτλος του έργου

Ονόµατα των συνεργαζόµενων (φαρµακευτική επιχείρηση, ένωση ασθενών
και, όπου αρµόζει, τρίτα πρόσωπα που θα αναµιχθούν για να βοηθήσουν)

Τύπος του έργου (δηλ., εάν η σύµβαση αφορά σε γενικές επιχορηγήσεις για
λειτουργικά έξοδα, ειδικές συναντήσεις, χορηγίες, φυλλάδια, ενηµερωτικές
εκστρατείες, εκπαιδευτικά προγράµµατα, κλπ.)
Σκοποί

Συµφωνηµένος ρόλος της φαρµακευτικής επιχειρήσεις και της ένωσης
ασθενών
Χρονοδιάγραµµα

Ποσό και χαρακτήρας της οικονοµικής υποστήριξης

Περιγραφή της σηµαντικής έµµεσης/ µη οικονοµικής υποστήριξης (π.χ.
παροχή του χρόνου επιχείρησης δηµοσίων σχέσεων, δωρεάν εκπαιδευτικά
προγράµµατα).

Όλοι οι συµβαλλόµενοι γνωρίζουν πλήρως ότι η αναγνώριση της υποστήριξης
πρέπει να γίνεται µε σαφήνεια.
Υπογράφοντες τη σύµβαση:
Ηµεροµηνία της σύµβασης:
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