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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Θέμα: «Ανεφάρμοστο το μέτρο του πλαφόν συνταγογράφησης φαρμάκων» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών χαιρετίζει την απόφαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας περί αναστολής της εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν 

συνταγογράφησης ανά ΑΜΚΑ ασθενούς.  

Παρατίθενται τα πρώτα αποτελέσματα (423 απαντήσεις) από ερωτηματολόγιο που 

στάλθηκε από τον ΙΣΠ σε κλινικούς ιατρούς: 

 
 

Nοσοκομειακοί 
Ιατροί ΠΕΔΥ- 
κέντρων υγείας 

Ιατροί 
ΕΟΠΥΥ 

Πιστοποιημένοι 
Ιατροί 

Υπέρβαση ορίου συνταγογράφησης 33% 14% 25% 30% 

Μη συμμόρφωση στο μέτρο 88% 52% 57% 70% 

Συνταγογράφηση γενοσήμων σε 
ποσοστό 21-60% 

54% 66% 63% 65% 

Αναγκαστική άρνηση 
συνταγογράφησης φαρμάκων λόγω 

πλαφόν 
8% 22% 28% 16% 

Νομικές ενέργειες κατά ΕΟΠΥΥ με 
τεκμηρίωση συνταγογράφησης 

76% 48% 49% 54% 

Διαφωνία με το μέτρο στην επιτέλεση 
του ιατρικού έργου 

83% 78% 60% 74% 

Αρνητική άποψη για την επιβάρυνση 
των ασφαλισμένων 

73% 69% 62% 73% 

 

Συμπερασματικά, συνάγονται τα ακόλουθα: 

Ο ένας στους τρεις ιατρούς ανάλογα με την εργασιακή σχέση έχουν υπερβεί το ανώτατο 

όριο συνταγογράφησης ανά ΑΜΚΑ ασθενούς και θεωρητικά υπόκεινται σε έλεγχο 

«υπέρβασης». 
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Οι τρεις στους τέσσερις δε συμμορφώνονται με το μέτρο, θεωρώντας το αθέμιτη 

παρέμβαση στο ιατρικό έργο και μεγάλη επιβάρυνση στους ασφαλισμένους.  

Πάνω από 50% ετοιμάζονται για νομικές ενέργειες κατά του ΕΟΠΥΥ συλλέγοντας 

τεκμηριωμένα στοιχεία για τη συνταγογράφηση φαρμάκων σύμφωνα με τα επιστημονικά 

θεραπευτικά πρωτόκολλα.  

Περίπου δύο στους τρεις γιατρούς συνταγογραφούν γενόσημα φάρμακα σε ποσοστό που 

κυμαίνεται από 21-60% της συνολικής συνταγογράφησής τους. 

Τέλος, ένας στους πέντε ιατρούς έχουν ήδη αρνηθεί συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους 

λόγω υπέρβασης του ορίου του πλαφόν.  

Κανένα μέτρο λογιστικού χαρακτήρα δεν μπορεί να παρακωλύσει την ορθή άσκηση της 

ιατρικής, δημιουργώντας δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.  
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