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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το αλαλούμ με τον ΕΟΠΥΥ συνεχίζεται και τον μήνα Απρίλιο. Ενώ 

πομπωδώς ανακοίνωσαν την χρήση στη συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας των 

δέκα μεγαλύτερων σε κατανάλωση φαρμάκων (omeprazole, clarithromycin, 

ciprofloxacin,lansoprazole, cefuroxime axetil, cetirizine, azithromycin, cefprozil, 

meloxicam, fluconazole) ανακάλυψαν ότι δεν είχε δημοσιευθεί η σχετική υπουργική 

απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, και επίσης δεν είχε εκδοθεί το δελτίο 

τιμών προκειμένου να εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση. Σημειωτέον ότι στις 2/4/12 

αποστείλαμε στους γιατρούς των μονάδων μας πριν από την Διοίκηση το έγγραφο 

του ΕΟΠΥΥ με αρ.πρωτ. 15144 και θέμα την συνταγογράφηση με δραστική ουσία 

(που είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας). Αναφέρουν ότι εντός της επόμενης 

εβδομάδας (Μεγάλη Εβδομάδα) θα είναι έτοιμοι για την εφαρμογή. Φυσικά το 

ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι σήμερα 4/4/12 δεν είναι έτοιμο ώστε να περιέχει τα 

απαραίτητα πεδία για να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει την δραστική ουσία. 

Υπενθυμίζουμε ότι με το σύστημά της σάρωσης που εφαρμόζεται εδώ και καιρό στις 

χειρόγραφες συνταγές του πρώην ΙΚΑ είναι δυνατή η ψηφιοποίηση των συνταγών 

και άρα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν είναι απαραίτητη. 

Επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σας καλεί για τα φάρμακα που 

περιλαμβάνονται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα του ΕΟΦ και για τα οποία σύμφωνα 

με το νόμο πρέπει να συνταγογραφείται δραστική ουσία, να αναγράφετε δίπλα στη 

δραστική ουσία και το σκεύασμα που κατά την κρίση σας πρέπει να λάβει ο ασθενής 

(για τις ηλεκτρονικές συνταγές το φαρμακευτικό σκεύασμα θα αναγράφεται 

χειρόγραφα) και να σφραγίζονται όλες οι συνταγές που περιλαμβάνουν δραστική 

ουσία με την εξής σφραγίδα: 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ 

 ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  

ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 
 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε ανακοίνωση του στις 2/4/12 κινείται 

στα ίδια πλαίσια με Ι.Σ.Θ. Σας επισυνάπτουμε την σχετική ανακοίνωση. 



 

 

Όσον αφορά στο κάλεσμα σε συναδέλφους για έγγραφη απολογία για 

υπερβολική συνταγογράφηση δηλώνουμε τα εξής: είμαστε υπέρ των συναδέλφων που 

κινούνται στα πλαίσια της ιατρικής δεοντολογίας. Η Διοίκηση πρέπει να μας 

ξεκαθαρίσει ποιο είναι το όριο των συνταγών που πρέπει να γράφει ένας γιατρός του 

πρώην ΙΚΑ με 25 ραντεβού καθημερινά, πόσες τρίμηνες συνταγές έχει δικαίωμα να 

συνταγογραφεί (να μην προσμετρά τις τρίμηνες ως υπερσυνταγογράφηση στον ίδιο 

μήνα) και να αναφέρει ποιος είναι ο μέσος όρος δαπάνης θεωρούμενος κατά αυτήν 

λογικός ανά ειδικότητα, και κατ’ αυτόν τον τρόπο εμείς με την βοήθεια 

αριθμομηχανής να μπορούμε να επιτελέσουμε τον ιατρικό μας καθήκον!!! 

Σχετικά με τις υπερωρίες και μετά την προσωπική επικοινωνία μας με την 

πάρεδρο και την ελεγκτή διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει πληρωμή χωρίς να 

έχει βγει η Κ.Υ.Α. που θα καθορίζει το μισθολόγιο μας γιατί ως γνωστόν επειδή δεν 

έχουμε βαθμολόγιο δεν μπορούμε να ενταχθούμε στο ενιαίο μισθολόγιο. 

Πολλοί συνάδελφοι εκβιαζόμενοι και υπό τον φόβο πιθανών επιπτώσεων εάν 

δεν αγόραζαν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή προχώρησαν στην αγορά του παρά τις 

συστάσεις του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πλέον 

«μεγάλα παιδιά» και επιστήμονες για να εκβιαζόμαστε με αυτόν τον ποταπό τρόπο. Ο 

Σύλλογος και η Ομοσπονδία καλύπτει όλους τους συναδέλφους που άκουσαν τις 

προτροπές μας. Ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να μας ζητήσουν...! 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΕΥΠΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.Ε. 
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