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Η ΚΕΦΕΑ
Η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και 
Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) ιδρύθηκε το 2006 και αντιπροσωπεύει 
την καινοτόμο φαρμακευτική βιομηχανία στην Κύπρο. Απο-
στολή της ΚΕΦΕΑ είναι η πρόσβαση των Κυπρίων ασθενών 
σε καινοτόμα φάρμακα. Μεταξύ των στόχων της είναι η 
εξασφάλιση συνεχούς διάθεσης φαρμάκων στην κυπριακή 
αγορά, η παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης, η επιστημονική ενημέρωση των λειτουργών υγείας σε 
θέματα θεραπευτικών αγωγών και η διασφάλιση της εφαρ-
μογής των ευρωπαϊκών στόχων που αφορούν το ψηλό 
επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο. Η 
ΚΕΦΕΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμα-
κευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).

ΤΙ ΘΕΛΟΎΜΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΎΜΕ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τη θεμιτή σχέση μετα-
ξύ φαρμακευτικών εταιρειών και επαγγελματιών υγείας και 
οργανισμών υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιτρέπο-
ντας την καλύτερη κατανόησή της από τους ασθενείς και 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Η τήρηση του Κώδικα είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη 
της ΚΕΦΕΑ και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA), που δραστηριοποι-
ούνται στην Κύπρο.

Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών 
Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ)

Διαβάστε τον Κώδικα σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα μας

www.kefea.org.cy
ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΕΑ 2016

Με τη στήριξη του 
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) 
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Στο πλαίσιο των προσπαθειών που διεξάγονται σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση της διαφάνειας και της αξι-
οπιστίας των πρακτικών που εφαρμόζει η φαρμακευτική 
βιομηχανία, οι φαρμακευτικές εταιρείες, μέλη της ΚΕΦΕΑ 
και της EFPIA, θα δίνουν στη δημοσιότητα τις καλύψεις 
εξόδων στις οποίες προβαίνουν προς τους επαγγελματίες 
υγείας (ΕΥ) και τους οργανισμούς υγείας (ΟΥ).

Η δημοσιοποίηση των εξόδων αποτελεί μία σημαντι-
κή εξέλιξη στη σχέση μεταξύ της βιομηχανίας και των 
επαγγελματιών υγείας. Είναι η πρώτη φορά που αυτές 
οι μεταφορές αξίας δίνονται στη δημοσιότητα σε όλη την 
Ευρώπη και η βιομηχανία συνεργάζεται με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
η σημασία αυτών των σχέσεων καθώς και τα οφέλη από 
την ενίσχυση της διαφάνειας γίνονται κατανοητά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΎ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ:
◆���Οι πληροφορίες που θα δημοσιοποιούνται θ’ αφορούν, 

μεταξύ άλλων, επιχορηγήσεις σε επιστημονικούς οργα-
νισμούς, χρεώσεις παροχής συμβουλών σε ομιλίες και 
κάλυψη εξόδων επαγγελματιών υγείας για παρακο-
λούθηση ιατρικών συνεδρίων στην Κύπρο και το εξω-
τερικό. Θα περιλαμβάνουν, επίσης, το κόστος εγγρα-
φής, διαμονής και μετάβασης στον χώρο διεξαγωγής 
του συνεδρίου.

◆���Η δημοσιοποίηση θα γίνεται είτε ονομαστικά, εάν ο επη-
ρεαζόμενος δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του, είτε 
συγκεντρωτικά και ανώνυμα εάν δεν έχει δοθεί η συ-
γκατάθεση.

◆���Η πρώτη δημοσιοποίηση αφορά δραστηριότητες και πα-
ροχές που έγιναν κατά το 2015 και θα γίνει εντός του 
2016.

◆���Οι πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
ΚΕΦΕΑ με παραπομπές στα στοιχεία δημοσιοποίησης 
κάθε εταιρείας ξεχωριστά.

ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΎΓΕΙΑΣ
◆���Η συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και των επαγ-

γελματιών υγείας βοήθησε στην ανάπτυξη καινοτό-
μων φαρμάκων βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των 
ασθενών.

◆���Η συνεργασία αφορά μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως 
διεξαγωγές κλινικών ερευνών, ανταλλαγή βέλτιστων 
κλινικών πρακτικών και πληροφοριών για το πώς οι 
νέες θεραπείες μπορούν να φθάσουν στους ασθενείς.

◆���Η ανταλλαγή γνώσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της 
σχέσης μεταξύ βιομηχανίας και ΕΥ.

◆���Οι εταιρείες διαμορφώνουν μελλοντικά ερευνητικά 
προγράμματα στηριζόμενες στην ιατρική γνώση και 
εξειδίκευση των ΕΥ. 

◆���Κατανοώντας τους τρόπους με τους οποίους ένα φάρμα-
κο θα χρησιμοποιηθεί σε κλινικές πρακτικές, οι εταιρείες 
μπορούν να προσφέρουν ορθή ενημέρωση και εκπαίδευ-
ση, με στόχο την κυκλοφορία νέων φαρμάκων, διασφαλί-
ζοντας θετικά αποτελέσματα  για τους ασθενείς.

◆���Πέραν της αμοιβής που λαμβάνουν οι ιατροί για τον χρό-
νο και την εξειδίκευσή τους, επωφελούνται παράλληλα 
από την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών με άλλους 
συναδέλφους τους ή  κατανοώντας την επιστήμη γύρω 
από την ανάπτυξη νέων θεραπειών. Τελικοί αποδέκτες 
αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών είναι οι ασθενείς οι 
οποίοι επωφελούνται από τις νέες θεραπείες.

ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΎΓΕΙΑΣ
◆���Η συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, ΕΥ και ΟΥ είναι 

επωφελής για τους ασθενείς.

◆���Οι εταιρείες επιχορηγούν ΟΥ υποστηρίζοντας εκπαι-
δευτικά προγράμματα ή έρευνες που ενισχύουν την  
επιστημονική γνώση.

◆���Οι εταιρείες μπορούν να προβαίνουν επίσης σε δωρεές 
προς οργανισμούς με στόχο τη βελτίωση της ποιότη-
τας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών υγειονομι-
κής περίθαλψης και την ενίσχυση της γνώσης σε θέμα-
τα ιατρικής και συναφών επιστημών.

 
ΠΡΟΣΏΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ vs ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων καθώς και το Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας θέτουν ως προϋπόθεση  την εξα-
σφάλιση της συγκατάθεσης του  ΕΥ πριν τη δημοσίευση 
των πληροφοριών.
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Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας θέτουν ως προϋπόθεση  την εξα-
σφάλιση της συγκατάθεσης του  ΕΥ πριν τη δημοσίευση 
των πληροφοριών.
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Η ΚΕΦΕΑ
Η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και 
Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) ιδρύθηκε το 2006 και αντιπροσωπεύει 
την καινοτόμο φαρμακευτική βιομηχανία στην Κύπρο. Απο-
στολή της ΚΕΦΕΑ είναι η πρόσβαση των Κυπρίων ασθενών 
σε καινοτόμα φάρμακα. Μεταξύ των στόχων της είναι η 
εξασφάλιση συνεχούς διάθεσης φαρμάκων στην κυπριακή 
αγορά, η παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης, η επιστημονική ενημέρωση των λειτουργών υγείας σε 
θέματα θεραπευτικών αγωγών και η διασφάλιση της εφαρ-
μογής των ευρωπαϊκών στόχων που αφορούν το ψηλό 
επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο. Η 
ΚΕΦΕΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμα-
κευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).

ΤΙ ΘΕΛΟΎΜΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΎΜΕ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τη θεμιτή σχέση μετα-
ξύ φαρμακευτικών εταιρειών και επαγγελματιών υγείας και 
οργανισμών υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιτρέπο-
ντας την καλύτερη κατανόησή της από τους ασθενείς και 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Η τήρηση του Κώδικα είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη 
της ΚΕΦΕΑ και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA), που δραστηριοποι-
ούνται στην Κύπρο.

Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών 
Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ)

Διαβάστε τον Κώδικα σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα μας

www.kefea.org.cy
ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΕΑ 2016

Με τη στήριξη του 
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) 
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