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Θέμα: Συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων σε
ανασφάλιστους.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με πρωτοβουλία της ομάδας ΠΦΥ της ΕΠΕ έγινε διαδικτυακή συνάντηση της
ομάδας εργασίας της ΕΠΕ, εκπροσώπου του ΔΣ της ΕΠΝΕΛ και
Πνευμονολόγων που εργάζονται στη ΠΦΥ είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές
δομές Υγείας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΕ.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνταγογράφηση φαρμάκων και
εργαστηριακών εξετάσεων σε ανασφάλιστους. Άποψη όλων των εμπλεκομένων
ήταν ότι στα πλαίσια της ισότιμης υπογραφής στην απόφαση και εκτέλεση
ιατρικών πράξεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων το δικαίωμα της παραπάνω
συνταγογράφησης πρέπει να διατηρηθεί σε όλες τις δομές υγείας. Η εφαρμογή
της απόφασης για την αποκλειστική συνταγογράφηση σε δημόσιες δομές υγείας
θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα που άπτονται κυρίως στη διαχείριση
ειδικών περιστατικών τα οποία δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τη θεραπευτική
τους αγωγή στο χρονικό διάστημα που ενδείκνυνται. Παράδειγμα ασθενής με
λοίμωξη αναπνευστικού που εξετάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο και απαιτείται να
πάρει αντιβίωση, είναι αδύνατο να λάβει την αγωγή σε προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα. Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε έμμεσες συνταγογράφησεις
που δεν θα τηρούν σαφή επιστημονικά κριτήρια. Με δεδομένο ότι όλες οι
παρακλινικές εξετάσεις θα εκτελούνται σε δημόσια δομή υγείας υποχρεωτικά,
ότι η κατάσταση αυτή θα επιβαρύνει τον ασθενή σε κλινικό επίπεδο και με
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σκοπό την μη περαιτέρω πίεση των δημοσίων δομών υγείας παρακαλούμε για
την ανάκληση της απόφασης αυτής.
Την παρούσα επιστολή μαζί με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεί
Εταιρεία (ΕΠΕ),
προσυπογράφουν η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας (ΕΠΝΕΛ) και η Εταιρεία
Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδας (ΕΝΘΕ).
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Στυλιανός Λουκίδης

Ελευθέριος Ζέρβας

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος
Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σταματούλα Τσικρικά

Παναγιώτης Μπόγλου

Για το Δ.Σ. της Ε
Εταιρείας
ταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδας
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός
Γραμματέας

Ηρ. Τιτόπουλος
Στ. Τρύφων
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