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κ. Αντιπρόεδρε
Τις τελευταίες ημέρες έχει σταλεί πληθώρα επιστολών σε ιατρούς μέλη μας, σύμφωνα με τις
οποίες καλούνται σε απολογία διότι στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με δραστική
ουσία, αναφέρουν στις «παρατηρήσεις» και το προτεινόμενο από τους ίδιους φαρμακευτικό
σκεύασμα με την εμπορική του ονομασία ή συνταγογραφούν φάρμακα «εκτός του αντικειμένου της
ειδικότητας».
Όσον αφορά την αναγραφή φαρμάκων με εμπορική ονομασία, ως πρόταση του θεράποντος
ιατρού, ενώ συνταγογραφεί κανονικά με δραστική ουσία, σας είναι γνωστή η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, στο σκεπτικό της οποίας αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται στους
ιατρούς να προτείνουν φάρμακο με εμπορική ονομασία. Απορούμε λοιπόν γιατί σας είναι τόσο
δύσκολο να αποδεχθείτε αυτή τη δυνατότητα που περιλαμβάνει το σκεπτικό του Ανωτάτου
Δικαστηρίου της χώρας και προβλέπει ο ΚΩΔ.ΙΑΤΡ.ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (αρθρ.2κ 3 του ν.3418/2005), όπου
σαφώς αναφέρεται η ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωση του ιατρού να προτείνει την
εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή.
Στο πρόβλημα της συνταγογράφησης φαρμάκων «εκτός του αντικειμένου της ειδικότητας», θα
πρέπει να επισημάνουμε ότι όπως είναι γνωστό στους ιατρούς της ΠΦΥ, πολλές φορές, ιδίως σε
ηλικιωμένους ασθενείς, υπάρχει αντικειμενικά επικάλυψη κατά την συνταγογράφηση διαφόρων
ειδικοτήτων. Επειδή όπως φαίνεται η πλειοψηφία των εγκαλουμένων αφορά ιατρούς με ειδικότητα
Παθολογίας και Γεν.Ιατρικής, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είναι
προφανές ότι στην καθημερινή πρακτική και για την εξυπηρέτηση των ασθενών, γίνεται κάποια
υπέρβαση. Ελάτε όμως στην θέση του πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να περιφέρεται μεταξύ δύο ή και
τριών ειδικοτήτων πληρώνοντας επιπλέον χρήματα;
Είναι προφανές ότι ιδίως σε χρόνιες παθήσεις και επαναλαμβανόμενες συνταγές, αυτό γίνεται για
την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι τουλάχιστον ακόμη
στο επίπεδο της ΠΦΥ δεν υπάρχουν οργανωμένες δομές με ειδικούς γιατρούς που να καλύπτουν
αυτές τις περιπτώσεις και να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Επειδή το πρόβλημα είναι διαχρονικό, το ερώτημα είναι, γιατί επιτέλους δεν καθιερώνονται
θεραπευτικά πρωτόκολλα και δεν μπαίνει απαγορευτικό στην δυνατότητα συνταγογράφησης
οποιουδήποτε φαρμάκου, που βάσει βέβαια σοβαρών επιστημονικών δεδομένων και διεθνούς
πρακτικής, δεν επιτρέπεται να συνταγογραφείται.
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η καθημερινή αντιιατρική πίεση στην εξάσκηση της
πρακτικής κλινικής ιατρικής στην ΠΦΥ.
Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος ζητούμε από τα μέλη μας να τηρούν την νομιμότητα, αλλά ταυτόχρονα
θεωρούμε ότι υπέρτατο καθήκον τους είναι να ενεργούν πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το
συμφέρον των ασθενών και το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.
Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.
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