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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όλοι υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά τα νέα μέτρα που αφορούν στην απελευθέρωση της 
συνταγογράφησης από τον «έλεγχο» των ελεγκτών ιατρών των διάφορων ταμείων. Όπως 
είναι γνωστό, από τις αρχές του καλοκαιριού, οι ασθενείς μας που ανήκουν σε όλα τα ταμεία, 
εκτός από το ΙΚΑ, δεν χρειάζεται να θεωρήσουν τις συνταγές μας στον ελεγκτή γιατρό του 
ταμείου τους, έστω και αν υπερβαίνει η φαρμακευτική τους δαπάνη το ποσό των 100 ευρώ 
το μήνα. Με αυτό το μέτρο επιτέλους καταργήθηκε η ταλαιπωρία των ασθενών μας, οι οποίοι 
έπρεπε, μετά από τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους, να πάνε στα ταμεία τους για 
«θεώρηση» της συνταγής. 

Χρησιμοποιώ εισαγωγικά στη «θεώρηση» και τον «έλεγχο», γιατί είναι φυσικό ο οποιοσ-
δήποτε γιατρός, που απλά βλέπει μπροστά του μια συνταγή, να μην είναι σε θέση να ελέγξει 
πραγματικά την αναγκαιότητα μιας θεραπευτικής αγωγής. Η Ιατρική είναι μια τέχνη που 
δε μπορεί εύκολα να περιγραφεί σε ένα manual ή όπως λέμε στη γλώσσα μας, σε οδηγίες 
χρήσεως. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να εφαρμοστούν κάποιες κατευ-
θυντήριες γραμμές, τα γνωστά guidelines, εντούτοις στην πράξη φάνηκε ότι δε μπορούν να 
αποκτήσουν την καθολική αναγνώριση που περιμένουν οι υποστηρικτές τους. 

Ειδικά ο κλάδος της Βιολογικής Ψυχιατρικής έχει δει στην καθημερινή κλινική πρακτική να 
καταρρίπτονται οι ανώτατες δοσολογίες των αντικαταθλιπτικών και των νεότερων αντιψυχω-
σικών φαρμάκων μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία των διαφόρων σκευασμάτων. 
Έτσι δε μπορεί κανένας να απαγορεύσει σε συνάδελφο τη συνταγογράφηση υψηλότερων 
δόσεων από αυτές που αναφέρονται στις εγκεκριμένες οδηγίες των φαρμάκων.

Η κατάργηση όμως του «προληπτικού» ελέγχου, πριν από το φαρμακείο, πρέπει να κάνει 
τους γιατρούς προσεκτικότερους στη συνταγογράφησή τους. Οφείλει ο γιατρός να γνωρίζει 
την περιεκτικότητα σε χάπια κάθε κουτιού φαρμάκου που συνταγογραφεί, ούτως ώστε να 
αναγράψει τον απαιτούμενο αριθμό κουτιών, ανάλογα με τη δοσολογία που υποχρεωτικά 
πρέπει να αναγράφει στη συνταγή. Υπόψιν ότι εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς της μη-
νιαίας, κατ’ ανώτατο όριο, συνταγής. Δηλαδή σε μια συνταγή μπορεί κατ’ ανώτατο όριο να 
αναγράφονται τα φάρμακα που θα χρειαστεί ο ασθενής για ένα μήνα. Δυστυχώς έχουν ήδη 
παρατηρηθεί φαινόμενα διόρθωσης συνταγών από τους φαρμακοποιούς. Επειδή οι φαρμα-
κοποιοί φοβούνται ότι εάν μια συνταγή είναι «υπερβολική», μπορεί να μην τους την εξοφλήσει 
το ασφαλιστικό ταμείο, κάνοντας εκ των υστέρων έλεγχο των συνταγών, επεμβαίνουν οι ίδιοι. 
Ελέγχουν δηλαδή οι φαρμακοποιοί τον γιατρό, γιατί ξέρουν ότι αν κάτι στραβώσει, αυτοί θα 
κληθούν να πληρώσουν τα «σπασμένα».

Επειδή θεωρώ προσωπικά απαράδεκτο το γεγονός οι συνταγές συναδέλφων να μπαίνουν 
στην κριτική των φαρμακοποιών ή των διοικητικών υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμείων, 
πιστεύω ότι όλοι μας οφείλουμε να προασπίσουμε το χώρο μας, κάνοντας λελογισμένη και 
υπεύθυνη συνταγογράφηση. Σε κάθε συνταγή οφείλουμε να αναγράφουμε τόσα κουτιά 
όσα απαιτούνται για ένα μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τη δοσολογία που είμαστε και πάλι 
υποχρεωμένοι να αναγράφουμε στο συνταγολόγιο. Μια συνταγή που αναγράφει τα σωστά 
κουτιά που απαιτούνται, σύμφωνα με την αναγραφόμενη δοσολογία, δεν πιστεύω ότι υπάρχει 
περίπτωση να μην εξοφληθεί στον φαρμακοποιό.

Αξίζει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή και ευθύνη για τη σωστή συνταγογράφηση. 
Άλλωστε η συνταγή αποτελεί όχι μόνο τον καθρέφτη του γιατρού, αλλά και το διαρκή και 
αξιόπιστο μάρτυρα της ιατρικής πράξης.

 
Υ.Γ.: Το πρώτο τεύχος του Περιοδικού μας έτυχε αρκετών ευνοϊκών σχολίων από συναδέλφους 

μάλιστα που συχνά δεν εκφράζονται. Αυτό είναι το καλύτερο ενθαρρυντικό «φάρμακο» για τη συ-
νέχιση της προσπάθειάς μας.

Οι στήλες του Περιοδικού μας είναι ανοικτές για οποιαδήποτε επικοινωνία και συνεργασία μαζί 
σας. Σκοπός μας είναι το Περιοδικό μας να γίνει βήμα για τη διατύπωση όχι μόνο αυστηρών επι-
στημονικών απόψεων, αλλά και θέσεων για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην 
κλινική μας άσκηση.
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