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- ΄Β Αντιπρόεδρο κο Γαρύφαλλο Αλ. 

- Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ 

 

 

Θέμα : Παράκληση για ανάκληση της Εγκυκλίου σας της 20-08-2013 «Σχετικά 

με τη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία» 

 

 

Κε Πρόεδρε 

Οι γιατροί των Μονάδων ΕΟΠΥΥ αλλά και όλης της Ελλάδος ευρίσκονται σε 

αγανάκτηση για την απαράδεκτη επιβολή εκ μέρους σας, παρ’ ότι γιατρός και εσείς ο 

ίδιος, του μέτρου απαγόρευσης έναντι διαφόρων απειλών της διατύπωσης γραπτών 

οδηγιών ή συστάσεων του θεράποντος γιατρού, ταυτόχρονα με την έκδοση γραπτής 

ηλεκτρονικής συνταγής προς τον ασθενή που εξετάσθηκε και αποχωρεί από το 

ιατρείο. 

Πέραν των όλων αντιρρήσεων και επιφυλάξεων του ιατρικού σώματος για την 

επιβολή της υποχρεωτικής αναγραφής της δραστικής ουσίας, λόγω μνημονιακών 

επιταγών, μέτρου που κατά συντριπτική πλειοψηφία στερείται ουσιαστικών 

πλεονεκτημάτων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται σε κράτη με προηγμένα 

υγειονομικά συστήματα και τηρούμενες αρχές lege artis άσκησης της ιατρικής 

επιστήμης και ιατρικής δεοντολογίας, παρ’ όλα αυτά οι γιατροί με τον τρόπο που 

τους έχει επιβληθεί να συνταγογραφούν υποχρεωτικά μέσω του συστήματος 

εφαρμόζουν αναγκαστικά τους Ν. 4052/12, Ν.4093/12 & την Υπ. Απόφαση υπ’ 

αρίθμ.ΕΜΠ4 (ΦΕΚ Β’ 3057/18-11-2012) που εσείς αναφέρετε. 

Αυτό που κατά πρωτοφανή τρόπο μέσω της εγκυκλίου προσπαθείτε να επιβάλετε 

έναντι απαράδεκτων απειλών είναι να απαγορεύσετε στους γιατρούς να προβαίνουν 

σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές συστάσεις  ή οδηγίες (γραπτές ή και προφορικές)  

προς τους ασθενείς τους, δικαίωμα αλλά και υποχρέωση τα οποία έχουν εκ του 

λειτουργήματος τους και τα οποία δεν διανοήθηκε να στερήσει κανείς από την εποχή 

του Ιπποκράτη έως σήμερα. 

Άλλωστε σύμφωνα με όσα ορίζει και το άρθρο 3 του Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας «Κάθε ιατρός απολάυει κατά την άσκηση του ιατρικού 

επαγγέλματος επιστημονικής ελευθερίας και ελευθερίας συνείδησης του». 

Οι γιατροί με τον τρόπο που συνταγογραφούν έως τώρα δεν παραβιάζουν κανένα από 

τους προαναφερθέντες νόμους, έχουν χρέος να υποστηρίζουν την σωστή άσκηση της 

ιατρικής επιστήμης και την τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας και επ’ ουδενί νομιμοποιείται οποιοσδήποτε να επιβάλει στέρηση 



δεοντολογικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των γιατρών μεταξύ των οποίων είναι 

και αυτά της παροχής συμπληρωματικών συστάσεων και οδηγιών για την θεραπεία 

των ασθενών. 

Πιστεύοντας ότι η διατύπωση της συγκεκριμένης εγκυκλίου ήταν λανθασμένη, 

παρακαλούμε όπως την ανακαλέσετε. 

  

Για το Δ.Σ. 
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Αθαν. Αποστολόπουλος                   Παν. Ψυχάρης                   Ιωάν. Χρονόπουλος 

 

 

 


