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Αντίθετοι οι γιατροί 
σιη συνταγογράφηση 
µε δραστική ουσία 
Συνέντευξη του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
και δηµάρχου Αµαρουσίου, Γιώργου Πατούλη 

Ηοια θα είναι n επίπτωση 
των νέων 

µέτρων που προβλέπονται 
στο Μεσοπρόθεσµο; 

Πρόκειται για in χαριστική βολή 
στο ηµιθανές σύστηµα Υγείας. Ως 
γιατροί και λειτουργοί της Υγείας 
καταδικάζουµε τα συγκεκριµένα 
µέτρα και, όπως µας επιβάλλει 
ο όρκος µας, θα αντιδράσουµε 
µε κάθε τρόπο και µέσο για να 
προστατεύσουµε, σε καθηµερινή 

βάση, το πολύτιµο αγαθό της 
Υγείας που µας εµπιστεύονται οι 
συµπολίτες µας. 

Ποιους κινδύνους εγκυµονεί n 
εφαρµογή του µέτρου της συνταγογράφησης 

της δραστικής 
ουσίας; 
Οταν ο γιατρός συνταγογραφεί 
µόνο τη δραστική ουσία, χωρίς 
να µπορεί να επιλέγει ποιο είναι 
το κατάλληλο φάρµακο για τον 
ασθενή του, τότε είναι σαφές ότι 
n δηµόσια Υγεία τίθεται σε κίνδυνο. 

Οι γιατροί δεν είναι λογιστές 
ούτε πειραµατιστές, είναι 

θεραπευτές. Και έχουν ευθύνη 
της θεραπευτικής αγωγής που 
επιλέγουν εξατοµικευµένα για 
τον κάθε ασθενή τους. Οι ασθενείς 

δεν είναι λογιστικά νούµερα 
ούτε είναι δοκιµαστικοί σωλήνες, 
είναι ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν 

να χαθούν. 
Ολα τα φάρµακα µε την ίδια 

δραστική ουσία δεν ταιριάζουν 
σε όλους τους ασθενείς το ίδιο. 
Η αλλαγή του σκευάσµατος από 
οποιονδήποτε άλλον εκτός του θεράποντος 

γιατρού µπορεί να αποβεί 
µοιραία τόσο για την αποτυχία 

του θεραπευτικού σχήµατος και 
της συµµόρφωσης του ασθενούς 
στο φάρµακο όσο και για τη ζωή 
του. Για ύστατη φορά, κρούουµε 
τον κώδωνα του κινδύνου πριν 
θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές, 
για τις οποίες θα υπάρχουν και 
ηθικοί αυτουργοί. 

Τι άλλα προβλήµατα θα δηµιουργήσει 
n εφαρµογή του 

µέτρου; 
To µέτρο αυτό θα γίνει n κερκόπορτα 

για να φθάσουν στον 
ασθενή αµφιβόλου ποιότητας 
φάρµακα από χώρες του τρίτου 
κόσµου, καθώς υπάρχουν σοβαρά 
ερωτήµατα για την πραγµατική 
δυνατότητα ελέγχου της κλινικής 
αποτελεσµατικότητας και βιοδιαθεσιµότητας 

των εισαγόµενων 
γενοσήµων στη χώρα µας. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
στηρίζει, και στήριζε ανέκαθεν, 
ποιοτικά και ασφαλή και επώνυµα 

γενόσηµα, ιδιαίτερα της ελληνικής 
φαρµακοβιοµηχανίας, που 

έχουν την πιστοποίηση της ελληνικής 
φαρµακοποιίας. 

Ξεκαθαρίζουµε για µία ακόµη 
φορά τη θέση µας, ότι τασσόµε- 

θα υπέρ του εξορθολογισµοΰ της 
υγειονοµικής δαπάνης και της 
εξοικονόµησης πόρων, αλλά είµαστε 

αντίθετοι στην εφαρµογή 
αποφάσεων που ενέχουν τον κίνδυνο 

αύξησης της νοσηρότητας, 
της θνησιµότητας, αλλά και της 
θνητότητας των πολιτών µας. 

Πάγια θέση του ΙΣΑ είναι ότι 
κάνένα φάρµακο δεν µπορεί να 
χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή 

και ότι n συνταγογράφηση της 
φαρµακευτικής αγωγής αποτελεί 
τον πυλώνα της θεραπείας και είναι 

ευθύνη επιστηµονικά και δεοντολογικά 
µόνο του γιατρού. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
θα εξαντλήσει κάθε νοµικό µέσο, 
εγχώριο και ευρωπαϊκό, για να 
διαφυλάξει την ακεραιότητα της 
δηµόσιας Υγείας των πολιτών 
στην Ελλάδα, όπως είναι στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 
που έχουν υψηλά ποσοστά κατανάλωσης 

ελεγµένων και ασφαλών 
γενοσήµων. Σε περίπτωση που θα 
ισχύσουν µέτρα που θέτουν σε 
κίνδυνο τη ζωή των πολιτών, οι 
Ελληνες γιατροί καλούνται να τα 
ακυρώσουν στην πράξη. 

Ποια n άποψή σας για τις νέες 
επιβαρύνσεις που προβλέπονται 

για τους ασθενείς στο νοµοσχέδιο; 

Η υποχρέωση των ασθενών να 
πληρώνουν υπέρ του ΕΟΠΥΥ επιπλέον 

ένα ευρω ανά εκτελουµενη 

συνταγή και είκοσι πέντε ευρώ 
για κάθε εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο 

σηµατοδοτεί τη µετακύλιση 
των παροχών του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας σε προνόµιο 
µιας µικρής οµάδας πολιτών που 
«µπορούν να βάλουν βαθιά το χέρι 
στην τσέπη». 

Ο ασφαλισµένος που χρόνια 
πλήρωνε µέσα από τα επιµέρους 
ασφαλιστικά του ταµεία, που κάθε 
µήνα πληρώνει µέσα από τις εισφορές 

του προς τον Οργανισµό, 
καλείται mo κάθε µέρα να πληρώνει 

και να ξαναπληρώνει για κάθε 
υπηρεσία του Ταµείου του. Συγκεκριµένα, 

πληρώνει για το τηλεφωνικό 
ραντεβού 1 έως 5 ευρώ, πληρώνει 

για τις φγαστηριακές του 
εξετάσεις το 15%, πληρώνει στα 
φάρµακα των χρόνιων ασθενειών 
το 25% και πληρώνει ένα µέρος 
της νοσηλείας του. Αυτός ο Ελληνας 

ασφαλισµένος είναι ο µεγάλος 
χρηµατοδότης του ΕΣΥ! 

Ποιες είναι οι προτάσεις του 
ΙΣΑ για τον ΕΟΠΥΥ; 
Θα πρέπει να συζητηθεί από κοινού 

µε όλους τους αρµόδιους φορείς 
και να θεσµοθετηθεί άµεσα 

ένα πρόγραµµα σωτηρίας του 
ΕΟΠΥΥ, προτού φτάσουµε στο 
σηµείο να αντιµετωπίζονται και 
οι ασφαλισµένοι όπως οι ανασφάλιστοι 

και οι µακροχρόνια άνεργοι 
πολίτες, µέσα από τα Κοινωνικά 
Ιατρεία που πολλαπλασιάζονται, 
µέρα µε την ηµέρα, σε όλη τη 
χώρα 

Η πρόταση του ΙΣΑ περιλαµβάνει 
την αύξηση κρατικής επνχορήγησης 

στο 0,6% και στη συνέχεια 
στο 1% του ΑΕΠ, την ελάττωση 
των λειτουργικών δαπανών του 
φορέα, καθώς και τη συµµετοχή 
των ασφαλισµένων σε εξετάσεις 
και φάρµακα βάσει εισοδηµατικών 

και φορολογικών κριτηρίων. 

Επίσης, προτείνουµε 

την ανακοστολόγηση ιατρικών 
πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων 

σε επίπεδα πραγµατικών 
δεδοµένων κόστους οφέλους, την 
ελάττωση της φαρµακευτικής δαπάνης 

µε απευθείας µείωση σης 
χονδρικές τιµές φαρµάκων και τη 
στήριξη τις ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να γίνει 
νοµοθετική ρύθµιση που να 

προβλέπει την απευθείας.εισφορά 
ασφαλιστικών εισφορών στον 

ΕΟΠΥΥ. Ακόµη προτείναµε τη 
συγκρότηση µιας Επιτροπής ∆ιαχειριστικού 

Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ 
που θα συσταθεί από παρόχους 
και χρήστες Υγείας και θα µεταδώσει 

την τεχνογνωσία και την 
εµπειρία της στην ανασυγκρότηση 

του ΕΟΠΥΥ. 

Ποιο είναι το κοινωνικό έργο 
που έχει αναπτύξει ο ΙΣΑ τον 
τελευταίο καιρό; 
Η οικονοµική κρίση εξελίσσεται 
σε ανθρωπιστική κρίση µε τον Ελληνα 

πολίτη συνεχώς βαλλόµενο 
και στο επίπεδο της Υγείας. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
θέλει να είναι δίπλα στον κάθε 
πολίτη που υποφέρει και· τον 
έχει ανάγκη στο κάθε άκρο της 
Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, τον 
περασµένο Φεβρουάριο, ξεκίνησε 
µε το Φιλανθρωπικό Οργανισµό 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τη λειτουργία του 
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 
για την πρωτοβάθµια ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη ανασφάλιστων 
πολιτών. Στο διάστηµα αυτό 

έχουν γίνει 13.645 ιατρικές επισκέψεις 
και έχουν εξεταστεί 5.400 

ασθενείς. Παράλληλα, πραγµατοποιήσαµε 
εκστρατείες για την 

υγειονοµική στήριξη των ακριτικών 
µας νησιών. Ενώ ξεκινάµε 

εκστρατεία παιδικού εµβολιασµού 
στην Αττική. ¦ 

«Η υποχρέωση των ασθενών 
να πληρώνουν υπέρ του ΕΟΠΥΥ 
σηµατοδοτεί τη µετακύλιση των 
παροχών του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας σε προνόµιο µιας µικρής 
οµάδας πολιτών που "µπορούν να 
βάλουν Βαθιά το χέρι στην τσέπη"» 
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