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       Μετά απο έγγραφο της Ν.Μ.Υ. Λαμίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  απ´ευθείας σε γιατρό 
Κέντρου Υγείας του Νομού μας όπου γνωστοποιούνται τα στατιστικά στοιχεία 
συνταγογράφησης για τον μήνα Ιούλιο 2012, δημιουργήθηκε μεγάλη ανησυχία και 
αναταραχή μεταξύ των γιατρών των Κέντρων Υγείας του νομού Φθιώτιδας. 

      Η αναφορά υπέρβασης συνταγογράφησης του συγκεκριμένου γιατρού κατά 
450% που βασίζεται στον μέσο πανελλήνιο όρο συνταγογράφησης δεν μπορεί να 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

       Αναφέρεται ως μέσος πανελλήνιος όρος συνταγογράφησης της ειδικότητας του 
γιατρού 77 συνταγές μηνιαίως που αντιστοιχούν σε 3,5 συνταγές ημερησίως!  

       Σας γνωρίζουμε ότι η ημερήσια συνταγογράφηση σε αγροτικά ιατρεία-κέντρα 
Υγείας και ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες, όπου αυξάνεται κατά πολύ ο τοπικός 
πληθυσμός λόγω των επισκεπτών,υπερβαίνει κατά πολύ τον αναφερόμενο μέσο 
όρο. 
 
       Μετά από το σχετικό έγγραφο δημιουργήθηκαν εμμέσως ερωτήματα περί 
ανώτατου όριου συνταγογράφησης ανά γιατρό κάτι που δεν προβλέπεται απο την 
ισχύουσα νομοθεσία περί φαρμακευτικής δαπάνης σε ασφαλισμένους του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 
      Ο επαπειλούμενος κίνδυνος πειθαρχικών κυρώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω 
στοιχεία που δεν μπορούν με τίποτα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, 
δημιουργεί ανασφάλεια μεταξύ των γιατρών που με αυταπάρνηση εξυπηρετούν τους 
ασφαλισμένους του Ε Ο.Π.Υ.Υ. 
 
     Πρέπει επιπλέον να τονισθεί ότι οι γιατροί των κέντρων Υγείας υπάγονται 
διοικητικά στο Νοσοκομείο Λαμίας. 
      Ως εκ τούτου η επικοινωνία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για θέματά του πρέπει να γίνεται με 
την προϊστάμενη αρχή του γιατρού που θα διαχειριστεί δεόντως τη διευθέτησή τους. 
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      Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων καθώς και δημιουργίας 
δυσμενών εντυπώσεων εις βάρος των γιατρών προσδοκούμε καλύτερη εκτίμηση 
των στατιστικών στοιχείων λαμβανομένων υπ'οψιν των ιδιαιτεροτήτων της κάθε 
περιοχής.  
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           - Πρόεδρος και ΔΣ Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
           - Ιατρικούς Συλλόγους 

   - Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. 
   - Διοικητής 2ης Δ.Υ.Π.Ε.  

- Διοικητής Γ.Ν.  Λαμίας 
 


