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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος  Έβρου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τα κάτωθι. 
1.Το Ν.3418/2005 ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Άρθρο 3 παρ.3 Ηθική και 

επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού) 
Ο ιατρός κατά την άσκηση της ιατρικής ενεργεί με πλήρη ελευθερία στο πλαίσιο των γενικά 

αποδεκτών κανόνων και μεθόδων της ιατρικής επιστήμης, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση 
τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Έχει δικαίωμα για 
επιλογή μεθόδου θεραπείας, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί σημαντικά έναντι άλλης για τον 
συγκεκριμένο ασθενή με βάση τους σύγχρονους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και παραλείπει τη 
χρήση μεθόδων που δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. 

2.Τον ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (Ιούνιος 2011) 
Άρθρο 3 
Ο ιατρός παρέχει την απαραίτητη και καταλληλότερη περίθαλψη στον ασθενή χωρίς καμία 

διάκριση. 
Άρθρο 12 
Εάν οι ηθικές και τεχνικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στον ιατρό να ενεργεί με απόλυτη 

ανεξαρτησία, τότε ο ιατρός θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον ασθενή. Θα πρέπει να 
διασφαλιστεί το δικαίωμα του ασθενούς στη θεραπεία. 

Άρθρο 14 
Ο ιατρός   δεν θα πρέπει να  ικανοποιεί αιτήματα για περίθαλψη, τα οποία ο ίδιος δεν 

εγκρίνει. Ωστόσο η άσκηση της ιατρικής σχετίζεται με το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή ,την 
ψυχική αυτονομία και την ελευθερία επιλογής του ασθενούς. 

3. Την πρόσφατη (προηγούμενη εβδομάδα) Ευρωπαϊκή απόφαση για την Διασυνοριακή 
συνταγογράφηση, ως Κοινοτική Οδηγία πλέον, ότι θα αναγράφεται το φάρμακο με την εμπορική 
ονομασία. 

4. Την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Π.Ι.Σ (21/11/12) σχετικά με την συνταγογράφηση  με 
δραστική ουσία 

Συστήνει σε όλα τα μέλη του, τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου τομέα, να 
ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες. 

1. Στα σχόλια της συνταγής, να αναγράφουν το φαρμακευτικό σκεύασμα(εμπορική 
ονομασία), που θεωρούν ασφαλές, αποτελεσματικό και ποιοτικό για τον ασθενή τους. 

2.Στο τέλος της συνταγής, θα επισημαίνουν με ειδική κοινή σφραγίδα για όλους τους 
γιατρούς της Χώρας. 

 «ΑΛΛΑΓΗ ή ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ» 

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Συνάδελφοι, η αντίθεση ολόκληρου του ιατρικού κόσμου, στην Ελλάδα και την Ε.Ε(πρόσφατο 

έγγραφο της ΕFPIA) όσον αφορά την εφαρμογή της δραστικής ουσίας στην συνταγογράφηση, έχει 
διατυπωθεί επανειλημμένα ,γιατί καταργεί  με τον τρόπο αυτό την λειτουργία του ιατρικού 
επαγγέλματος, προκαλεί ρήξη στη σχέση γιατρού-ασθενή και ενδεχόμενα εγκυμονεί κινδύνους 
στην αντιμετώπιση της ασθένειας. 

Στα πλαίσια λοιπόν της υπεράσπισης στοιχειωδών αρχών του ιατρικού λειτουργήματος θα 
πρέπει όλοι οι συνάδελφοι: 

- Να συνεχίσουν να συνταγογραφούν με βάση τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών 
τους, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα όπου υπάρχουν και χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις. 

- Όπου είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των σκευασμάτων, επιλέγοντας 
αυτό που προσφέρει την άριστη σχέση ποιότητας – κόστους. 

- Να συμβάλλουν στον περιορισμό της πολυφαρμακίας και την εξάλειψη των επιπτώσεων 
της. 

- Με την υπεύθυνη στάση μας να εξαναγκάσουμε την Πολιτεία να εφαρμόσει το αυτονόητο 
«κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή». 

- Να ενημερώνουν πλήρως τον ασθενή για την αλλαγή του τρόπου συνταγογράφησης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

     

    ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 


