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ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Υπερζσνηαγογράθηζη ή «σπερζσκοθάνηηζη» 

 

Προς ηον Πρόεδρο 

ηοσ ΕΟΠΥΥ 

 

κ. Πρόεδρε,  

 

Με αθνξκή δεκνζηεύκαηα, πνπ ππνλννύλ ζηνηρεία νκαδηθήο ππεξζπληαγνγξάθεζεο από 

ηνπο ηαηξνύο, νθείινπκε λα επαλαιάβνπκε ηηο πάγηεο ζέζεηο καο πάλω ζην θξίζηκν απηό 

δήηεκα: 

1. Ο εμνξζνινγηζκόο ηωλ δαπαλώλ πγείαο θαη ε θαηαζηνιή ηεο δηαθζνξάο είλαη 

πξωηαξρηθόο ζηόρνο θαη ηωλ ηαηξηθώλ ζεζκηθώλ νξγάλωλ, ηδηαίηεξα ζηελ πξωηνθαλή 

ζπγθπξία πνπ βηώλεη ε ρώξα καο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο δηαθύιαμεο ηνπ δεκόζηνπ 

αγαζνύ ηεο πγείαο ρωξίο πεξηθνπέο ζε ππαξθηέο αλάγθεο.  

2. Η εμπγίαλζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε επηζηεκνληθά 

θξηηήξηα θαη όρη κόλν κε ινγηζηηθά πξόηππα. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαζνιηθή 

εθαξκνγή δηαγλωζηηθώλ θαη ζεξαπεπηηθώλ πξωηνθόιιωλ από ηηο επηζηεκνληθέο 

ηαηξηθέο εηαηξείεο θαη επαγγεικαηηθέο ελώζεηο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΠΙΣ. 

3. Έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλωο, από επηζηεκνληθνύο θαη ζεζκηθνύο θνξείο, όηη νη 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ νξίωλ ζπληαγνγξάθεζεο είλαη πνιύ κεγάιεο θαη 

νδεγνύλ ζε δπλεηηθά επηθίλδπλε παξέκβαζε θαη ζηξέβιωζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, κε 

νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηωλ αζζελώλ θαη πηζαλή δεπηεξνγελή αύμεζε ηωλ 

δαπαλώλ πγείαο, ιόγω εκθάληζεο επηπινθώλ. 

4. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνύ πξνθιηληθνύ ειέγρνπ 

(«realtime»), ώζηε λα πεξηθόπηνληαη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο δελ θξίλνληαη αλαγθαίεο. 

Επίζεο γηα λα απνθιείνληαη πεξηπηώζεηο πιαζκαηηθήο ζπληαγνγξάθεζεο, πξνηείλεηαη 

ε ρξήζε εηδηθνύ κπζηηθνύ αξηζκνύ (pin) από ηνλ αζθαιηζκέλν ζηα πιαίζηα ρξήζεο 

ειεθηξνληθήο θάξηαο πγείαο, πνπ ζα απνηξέπεη ηελ παξαβαηηθή θαη ελ άγλνηα ηνπ 

αζζελνύο ρξήζε ηωλ πξνζωπηθώλ ηνπ ζηνηρείωλ (ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, θιπ).  

5. Είλαη επηηαθηηθή ε άκεζε εθαξκνγή ηεο απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο θαξκάθωλ από ηα 

θαξκαθεία, κόλν θαηόπηλ ηαηξηθήο ζπληαγήο, όπωο ηζρύεη ζε πνιιέο ρώξεο ηεο 

Επξώπεο. 
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6. Υπελζπκίδνπκε όηη ζύκθωλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν 4316 (ΦΕΚ Α’ 270 -24/12/14) 

πεξί επηβνιήο θπξώζεωλ ζε ηαηξνύο, ζε πεξίπηωζε επαλεηιεκκέλεο ππέξβαζεο ηνπ 

νξίνπ ζπληαγνγξάθεζεο, «νη παξαβάζεηο ηωλ ηαηξώλ γλωζηνπνηνύληαη θαη ζηνλ 

νηθείν Ιαηξηθό Σύιινγν.» 

Τέινο, δεηνύκε ηελ επίζεκε γλωζηνπνίεζε ζηνλ ΠΙΣ θαη ζηνπο Ιαηξηθνύο Σπιιόγνπο, ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ηνπ ΕΟΠΥΥθαη ηεο ΥΠΕΔΥΦΚΑ, κε αλαιπηηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλά πεξηνρή, ώζηε λα αλαδεηεζνύλ άκεζα κέηξα παξέκβαζεο ζε ηνπηθό 

επίπεδν, κε ζεβαζκό ζηνπο επηζηεκνληθνύο θαλόλεο θαη ζηελ νξζή άζθεζε ηεο ηαηξηθήο 

πξάμεο.  

 

Σε θάζε πεξίπηωζε, ε αηεθκεξίωηε θαηαζπθνθάληεζε ηνπ ηαηξηθνύ ζώκαηνο δελ είλαη 

αλεθηή.  

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος                   Ο Ανηιπρόεδρος                    Ο Γραμμαηέας 

 

 

 Άννα Μαζηοράκοσ        Γεώργιος κροσμπής       Γεώργιος Παηριαρτέας 

 

 

 

 


