
                        

 
 
 

 
                                                                                       
                                                                           

                                          Αθήνα, 1 ∆εκεµβρίου 2008     
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Φαρµακοεπαγρύπνηση και ∆ηµόσια Υγεία: 

Οι εταίροι και η συµβολή τους στην ασφαλή χρήση φαρµάκων»  

 3 ∆εκεµβρίου 2008 και ώρα 2- 4 µ.µ στο ξενοδοχείο Hiltοn 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, Φαρµακοεπαγρύπνηση (ΦΕ) είναι η επιστήµη 
και οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και αποτροπή 
ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε τα φάρµακα. Βασική της αρχή είναι το Ιπποκρατικό ωφελείν ή  
µη βλάπτειν, και συνεχής στόχος της είναι η διασφάλιση και η προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας µέσω της 
συνεχούς παρακολούθησης των δεδοµένων ασφάλειας των φαρµακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν 
στην αγορά ή που διερευνούνται σε κλινικές µελέτες, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωµα των ασθενών σε 
ασφαλή, ποιοτικά και αποτελεσµατικά φάρµακα. 

Οι επαγγελµατίες υγείας έχουν υποχρέωση να αναφέρουν στον ΕΟΦ τις ανεπιθύµητες ενέργειες που 
έρχονται σε γνώση τους συµπληρώνοντας το έντυπο «κίτρινη κάρτα».  

Στην πράξη οι πληροφορίες για την εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών προέρχονται είτε από τους 
Επαγγελµατίες Υγείας (Γιατρούς , Οδοντιάτρους ,Φαρµακοποιούς,  Νοσηλευτές ,) είτε από τους ίδιους τους 
ασθενείς και  αναφέρονται στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) ή / και στις Φαρµακευτικές Εταιρείες 
που είναι υπεύθυνες κυκλοφορίας των συγκεκριµένων φαρµάκων.  

 Η καταγραφή των ανεπιθύµητων ενεργειών συµβάλλει στον εµπλουτισµό της γνώσης των φαρµάκων έτσι 
ώστε να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους. 
Παρακολουθώντας συνεχώς τη σχέση κινδύνου /οφέλους, διασφαλίζεται ότι η χρήση των φαρµακευτικών 
προϊόντων παραµένει προς όφελος των ασθενών.  

Με αφορµή τo  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ∆ιοίκηση τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας ο 
Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), διοργανώνει στρογγυλό τραπέζι µε θέµα 
«Φαρµακοεπαγρύπνηση και ∆ηµόσια Υγεία: Οι εταίροι και η συµβολή τους στην ασφαλή χρήση φαρµάκων»  
στο οποίο θα παρουσιαστούν:  

• Το κανονιστικό πλαίσιο και το έργο του ΕΟΦ         
• Η κλινική πράξη και εµπειρία 
• Η συνταγογραφία και η αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών 
• Η ευαισθητοποίηση και συνεχιζόµενη ενηµέρωση υγειονοµικών σε θέµατα  ΦΕ  από τον 
ΣΦΕΕ  

Με την αµέριστη συµπαράσταση καταξιωµένων και εξεχόντων Ακαδηµαϊκών, τη συµβολή επιφανών 
εκπροσώπων των Ρυθµιστικών Αρχών και του Νοσοκοµειακού χώρου, επιδιώκουµε την συνεργασία και 
συνυπευθυνότητα των Αρµοδίων Αρχών, των επαγγελµατιών υγείας, των ασθενών και των µελών – 
εταιρειών του ΣΦΕΕ .  



 

 

 

Προσεγγίζοντας την ΦΕ σφαιρικά και συµµετοχικά, στόχος µας είναι να αναδείξουµε τη σηµασία που πρέπει 
να κατέχει η Ασφάλεια των φαρµακευτικών προϊόντων προκειµένου να διασφαλίζεται η  παροχή υπηρεσιών 
Υγείας υψηλού επιπέδου προς τον Έλληνα Πολίτη. 

 
Με την ευκαιρία της διοργάνωσης του στρογγυλού τραπεζιού ο ΣΦΕΕ δηµοσιοποιεί την έκδοση του 
Εγχειριδίου Φραµακοεπαγρύπνησης που θα διανέµεται στους επαγγελµατίες υγείας και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ και προβάλει την θέση του ότι η ασφάλεια των φαρµάκων είναι καθήκον όλων µας. 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την  
κα Σοφία Μελά, Επιστηµονική ∆/ντρια ΣΦΕΕ  
Τηλ επικοινωνίας 210 6891101 
Ε-mail sofia.mela@sfee.gr  

ΣΦΕΕ 
Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3 
152 32 Χαλάνδρι, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210 6891 101    Fax : 210 6891 060 
Ε mail : sfee@sfee.gr  

www.sfee.gr  
 
 
 
 
 

 


