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Τίτλος : Μελέτη παραγόντων  που επηρεάζουν την συνταγογραφική συμπεριφορά των Γενικών 
Ιατρών σε ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του νομού Ηρακλείου.  
 
Του : Δημητρακόπουλου Στυλιανού, Γενικού Ιατρού 
 
Υπό την επίβλεψη των : 1. Χ. Λιονή, Καθηγητή και Διευθυντή Κλινικής Κοινωνικής  & 
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2. Tomas Faresjö, Καθηγητή Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Linköping, Σουηδία 
 
Ημερομηνία : Δεκέμβριος 2011 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Το φαινόμενο της πολυφαρμακίας και της αλόγιστης χρήσης φαρμάκων 
συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας και σημαντικό αίτιο σπατάλης πολύτιμων 
οικονομικών πόρων. Η συνταγογράφηση των γενικών ιατρών (Γ.Ι.) καλύπτει μεγάλο μέρος των 
φαρμακευτικών δαπανών λόγω της φύσης της ειδικότητας αυτής. Πολλές μελέτες έχουν 
προσπαθήσει να ερευνήσουν παράγοντες που επηρεάζουν την συνταγογράφηση τόσο από την 
πλευρά των ασθενών όσο και από αυτή των γιατρών, ούτως ώστε να διευκρινιστεί ποιοί από 
αυτούς που σχετίζονται με την μη ορθή συνταγογράφηση,  επιδέχονται τροποποιήσεων. Είναι 
γνωστό από την βιβλιογραφία αλλά και από την κλινική παρατήρηση ότι οι Γ.Ι. δέχονται πολλές 
φορές πιέσεις για συνταγογράφηση από εκπροσώπους των ασθενών, από φαρμακευτικούς 
αντιπροσώπους (Φ.Α.) αλλά και από ασθενείς που έχουν ήδη προμηθευτεί τα φάρμακά τους από 
το φαρμακείο. Τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις για το πρόβλημα 
της μη ορθής συνταγογράφησης δεν έχουν αποδώσει τα προσδοκώμενα. Υπάρχει ανάγκη 
επομένως, να διερευνηθούν οι παράγοντες που υπεισέρχονται και επηρεάζουν την διαδικασία της 
συνταγογράφησης προκειμένου να σχεδιαστούν στοχευμένες, αποτελεσματικές παρεμβάσεις και 
πολιτικές. Μια ευρωπαϊκή μελέτη με τίτλο « Assessing The Over-The-Counter Medications In 
Primary Care And Translating The Theory Of Planned Behaviour Into Interventions» έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πλαίσιο αυτής αναπτύχθηκε η παρούσα εργασία. 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετήσει τους  παράγοντες  που επιδρούν στην πρόθεση του 
Γ.Ι. να συνταγογραφήσει.  
Οι στόχοι ήταν να διερευνηθούν : 
Α) αν εκπρόσωποι του ασθενούς επηρεάζουν την πρόθεση για συνταγογράφηση φαρμάκων 
Β) σε ποιο βαθμό οι φαρμακευτικές εταιρείες(Φ.Ε.) ή οι συνάδελφοι επηρεάζουν την πρόθεση 
συνταγογράφησης 
Γ) σε ποιο βαθμό τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την  πρόθεση 
συνταγογράφησης 
Δ) αν η πίεση ασθενών για συνταγογράφηση φαρμάκων των οποίων η προμήθεια έχει ήδη γίνει 
από το φαρμακείο επηρεάζει την πρόθεση συνταγογράφησης. 
  

 
 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ : Διενεργήθηκε  μελέτη με την χρήση ποιοτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα 

διενεργήθηκαν  πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις με την χρήση ερωτηματολογίων σε ιατρούς 
γενικής ιατρικής που υπηρετούσαν σε κέντρα υγείας και ιατρεία του νομού Ηρακλείου, κατά τις 
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δυο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου 2011. Για τις ανάγκες της μελέτης έγινε χρήση τμήματος 
των ερωτηματολογίων που σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές της Θεωρίας Προσχεδιασμένης  

                                                                   
Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior- ΘΠΣ) στο πλαίσιο μεγάλης ευρωπαϊκής 
πολυκεντρικής μελέτης. Περιλαμβάνονται ερωτήσεις για κοινωνικά-δημογραφικά στοιχεία και 
ποιοτικές ερωτήσεις με κλίμακα Likert οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
μελέτης. Από τις τελευταίες απομονώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις εκείνες που 
σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα. Για το κάθε ερευνητικό ερώτημα επιλέχθησαν εκείνες οι 
ερωτήσεις που είχαν τον καλύτερο δείκτη συνάφειας(Cronbach’s α index)  και στην συνέχεια 
υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων. Για την διαπίστωση της συσχέτισης της πρόθεσης 
συνταγογράφησης με τα ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της επαγωγικής 
στατιστικής, λογιστική παλινδρόμηση ( Logistic Regression). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Από τους 100 Γ.Ι. του νομού Ηρακλείου που προσκλήθηκαν, οι 
59(59%) δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην μελέτη. Από αυτούς, 36 (61%) ήταν άνδρες και οι 23 
(39%) γυναίκες. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 43 έτη ενώ οι 43 ( 73%) εξ αυτών δούλευαν σε 
αγροτική περιοχή, οι 9 (15%) σε ημιαστική και οι 7 (12%) σε αστική. 13 (22%) Γ.Ι. διέθεταν τίτλο 
μεταπτυχιακών σπουδών ή τίτλο διδακτορικού. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η πρόθεση 
συνταγογράφησης δεν φαίνεται να επηρεάζεται από πιέσεις εκπροσώπων του ασθενούς 
(συγγενής/φίλος/γείτονας), ούτε από πιέσεις για συνταγογράφηση φαρμάκων των οποίων η 
προμήθεια έχει ήδη γίνει από το φαρμακείο. Οι παράγοντες που φαίνεται να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην πρόθεση συνταγογράφησης των Γ.Ι. ήταν  : οι σχέσεις με φαρμακευτικές 
εταιρείες, η επιρροή των συναδέλφων και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του ασθενούς. Έτσι, οι 
Γ.Ι. που δήλωσαν θετικοί στις σχέσεις με φαρμακευτικές εταιρείες, βρέθηκε να έχουν 3,2 φορές 
μεγαλύτερη πρόθεση συνταγογράφησης σε σχέση με τους γιατρούς που δεν ήταν θετικά 
διακείμενοι . Οι Γ.Ι. που αισθανόντουσαν πίεση από τους συναδέλφους και επιζητούσαν την 
αποδοχή τους είχαν 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συνταγογραφήσουν σε σχέση με αυτούς 
που δήλωσαν ότι δεν επηρεάζονται. Ομοίως, κατά 4,6 φορές αυξάνεται η πρόθεση 
συνταγογράφησης σε Γ.Ι. που δήλωσαν ότι αισθάνονται πίεση από ασθενείς χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου αλλά και ότι θεωρούν πιο εύκολη την συνταγογράφηση σε αυτήν την ομάδα ασθενών 
ειδικά αν έβλεπαν θετικά τις σχέσεις με φαρμακευτικές εταιρείες.     
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η πρόθεση των Γ.Ι. για συνταγογράφηση εντείνεται όταν έχουν 
θετική στάση στις φαρμακευτικές εταιρείες (Φ.Ε.) και στις παροχές τους. Συνταγογραφούν πιο 
εύκολα όταν έχουν ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου που τους ασκούν πιέσεις καθώς και 
όταν νιώθουν πίεση από τους συναδέλφους τους. Δεν φάνηκε ότι επηρεάζονται από πιέσεις για 
συνταγογράφηση μέσω τρίτου ούτε για φάρμακα των οποίων η προμήθεια έχει ήδη γίνει από το 
φαρμακείο.  
   Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (ΘΠΣ) έχει πολλές εφαρμογές στον σχεδιασμό 
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αλλαγή των συμπεριφορών των ασθενών αλλά και των 
γιατρών αναφορικά με την χρήση και την συνταγογράφηση  φαρμάκων. Ταυτοποιώντας 
κάποιους από τους σημαντικούς παράγοντες στην συμπεριφορά των γιατρών σε σχέση με τα 
φάρμακα, η ΘΠΣ επιτρέπει τον σχεδιασμό συμπεριφορικών παρεμβάσεων και την ανίχνευση των 
αποτελεσμάτων τους στις στάσεις , στις πεποιθήσεις και στις υποκειμενικές αντιλήψεις για την 
άσκηση ελέγχου αναφορικά με την χρήση φαρμάκων.    
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : Παράγοντες που επηρεάζουν την συνταγογράφηση, Φαρμακευτικοί 
Αντιπρόσωποι, Φαρμακευτικές Εταιρείες, Συνταγογράφηση, Γενικοί Γιατροί, Συνταγογραφικά 
Πρότυπα, Συνταγογράφηση μέσω Τρίτου, Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. 
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ABSTRACT 

 

Title: Factors that influence General Practitioners’ medication prescribing behavior in               

Primary Care Practices in Heraklion prefecture, Crete, Greece 

By:  Dimitrakopoulos  Stylianos, General Practitioner 

Supervisors: 1.C. Lionis, Professor and Head of the Clinic of Social and Family  

                             Medicine, Medical School, University of Crete 

                       2. T. Faresjö, Associate Professor Medical Sociology Community Medicine / General  
Practice and Primary Care, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University 
Sweden 
 
 Date:  December 2011 

 
INTRODUCTION:  Polypharmacy and irrational medication prescribing is a major public health 
problem and one of the main causes of healthcare waste resources. General practitioners 
medication prescriptions represent a significant percentage of the total medication cost and this is 
mainly because of the general aspect of the specialty . Several factors related either to patients' or  
doctors' characteristics have been  reported  to influence prescription patterns. Such factors are 
patients or their relatives  requests for drugs, many of which have  been precedently supplied  by 
their pharmacist without a prescription and the influence exerted by pharmaceutical industries 
sales representatives.  Polypharmacy remains an unresolved problem despite the efforts that  
governments have  taken so far.  Therefore, it is necessary to further evaluate the factors which 
influence medication prescription and identify those that can be modified, with the aim to  design 
effective interventions towards rational prescribing. A European project with the running title « 
Assessing The Over-The-Counter Medications In Primary Care And Translating The Theory Of 
Planned Behaviour Into Interventions» has been approved by the European Committee. The 
present study was developed in the context of that project.  
AIM: To investigate factors that influence GPs'  intention to prescribe.   
OBJECTIVES: To evaluate the impact on GPs' intention to prescribe of factors as: 
Α) Pressure exerted from patient’s representatives (relatives, friends, neighbors) to get a 
prescription  
Β) Pharmaceutical industries sales representatives   
C) Colleagues 
D) Social and demographic characteristics  
E) Patient’s request for prescribing medicines that have already been obtained from the pharmacy 
METHODS: Qualitative research methods were used. Face to face interviews with GPs with the 
use of specific questionnaires were performed. Interviews were conducted during the first two 
weeks of August 2011 in health care centers and practices in the prefecture of Heraklion.   For the 
purpose of the present study parts of questionnaires that have been already used in the previous 
mentioned multicenter European study -designed according to the Theory of Planned Behavior- , 
were used. These questionnaires included information on social-demographic features, as well as 
qualitative questions using Likert scales.  Items of the questionnaire that were related to the  
research questions were isolated and grouped.  Questions that had  the best internal consistency 
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 (Cronbach’s α index) were selected and the average score of answers was calculated. Logistic 
regression analysis was used in order to estimate the correlation  between  prescribing intention 
and  research questions.  
RESULTS: 59 out of 100 general practitioners of the prefecture of Heraklion accepted to 
participate in the present study.  36/59 (61%) were males and  23/59 (39%) females. Their median 
age was 43 years. 43 ( 73%) worked in a rural area, 9 (15%) in a semi urban  and 7 (12%) in a urban 
area. 13 (22%) of them had master degree or a PHD.  GP’s intention to prescribe was not 
influenced either by patient’s representatives (relatives, friends, neighbors) request for 
prescription or by  patients’ demands for prescribing drugs that have already been supplied. 
Factors that have been shown to play a significant role in the intention for prescribing were: 
doctors’ relations with pharmaceutical companies, other colleagues’ influence and the patients’ 
low educational level. GPs who approved relationships with drug companies had 3,2 times 
stronger intention to prescribe compared with those that didn't. Furthermore, GPs who 
considered  important other colleagues’ opinion had 5 times greater possibility to prescribe 
compared with those who were not influenced by their colleagues’ opinion.   Finally, intention for 
prescribing was 4,6 times stronger in GPs  who admitted that they feel pressure from  patients 
with low educational level. GPs who had a positive attitude towards relations with 
pharmaceutical industry  prescribed medication more easily in  patients with low educational 
level.   
CONCLUSIONS: GPs are more willing to prescribe when they approve  the relations with the 
pharmaceutical companies and accept their special offers. They  also prescribe more easily in 
patients with low educational level and when they are influenced by other colleagues.  GPs are 
not influenced by patients’ demand for prescribing drugs that have already been supplied or from 
patients’ request for prescribing through a third person.   
The Theory of Planned Behavior has many applications in designing policies to alter patients and 
doctors’ attitudes regarding the medication use and prescription. Identifying some of the most 
important factors of the doctors’ behavior towards prescribing, by using the theory of planned 
behavior permits the formulation of behavioral interventions as well as the identification of their 
ability to change the attitudes and beliefs of doctors regarding medication prescribing. 
 
 
KEY WORDS : Factors that influence prescribing, Pharmaceutical sales representatives, 
Pharmaceutical companies, Pharmaceutical industry, Medication Prescription, Prescribing 
patterns, General Practitioner, Prescription through a third person, Theory of Planned Behaviour  
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Μελέτη παραγόντων  που επηρεάζουν την συνταγογραφική 
συμπεριφορά των Γενικών Ιατρών σε ιατρεία Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας του νομού Ηρακλείου 
 
 
 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Υπόβαθρο 
   Η χορήγηση φαρμάκων είναι η πιο συνηθισμένη θεραπευτική παρέμβαση της σύγχρονης 
ιατρικής προκειμένου να μειώσουμε ένα πλήθος παραγόντων κινδύνου (π.χ. δυσλιπιδαιμία), να 
προλάβουμε οξέα συμβάματα και να θεραπεύσουμε νοσήματα.  
 
   Οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται στην χρήση των φαρμάκων, η μεγάλη φαρμακευτική 
κατανάλωση-πολυφαρμακία- με την  πρόκληση πολλών παρενεργειών και την κατακόρυφη 
αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών αποτελούν  πηγές έντονης ανησυχίας για τα συστήματα 
υγείας. Πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στην επίπτωση της φαρμακευτικής κατανάλωσης 
ερευνώντας αρκετούς από τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ενδεικτικά αναφέρονται 
παράμετροι που έχουν να κάνουν με το φύλο, την ηλικία [1-6], τα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά, το επίπεδο υγείας και τον κίνδυνο για ανάπτυξη νοσημάτων [1,7-14]. Παρόλα 
αυτά, ελάχιστες μελέτες έχουν ασχοληθεί με την χρήση των φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη όλες 
τις προαναφερόμενες μεταβλητές [1,8,12].  
  
   Η ορθολογική χρήση των φαρμάκων, σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Εμπειρογνωμόνων για την 
Ορθολογική Χρήση των Φαρμάκων [15], ορίζει ότι «οι ασθενείς λαμβάνουν φάρμακα κατάλληλα 
για τις ανάγκες υγείας τους, σε δόσεις που ικανοποιούν τις δικές τους ιδιαίτερες απαιτήσεις, για 
μια επαρκή χρονική περίοδο  και με το χαμηλότερο κόστος γι’ αυτούς  και την κοινότητά τους ». 
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συνετή και σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα χρήση των 
διαθέσιμων φαρμάκων μέσω και της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των 
ασθενών σε σχέση με τη χρήση τους [16]. Παρά το γεγονός ότι πολλές προσπάθειες, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αφιερώθηκαν  στην προώθηση της ορθολογικής και αποτελεσματικής χρήσης των 
φαρμάκων, η ακατάλληλη χρήση τους εξακολουθεί να αποτελεί επείγον και διαδεδομένο 
πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες τόσο σε επίπεδο παρενεργειών όσο και από άποψη σπατάλης 
πολύτιμων πόρων λόγω του αυξημένου κόστους [17,18,19,20]. 
 
   Η αγορά πολλών φαρμάκων χωρίς αποζημίωση από ασφαλιστικούς οργανισμούς προκαλεί 
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες  στους οικονομικά αδύναμους τόσο στις  ανεπτυγμένες όσο και 
στις αναπτυσσόμενες χώρες.  
 
   Η θεραπεία με φάρμακα  είναι μια από τις  πλέον γνωστές για την απόδοσή τους ιατρικές 
πρακτικές, και το ποσοστό από τις δαπάνες των εθνικών προϋπολογισμών για την υγεία που 
αναλογούν στα  φάρμακα  κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20% στις αναπτυγμένες χώρες και μεταξύ 
20%και 40% στις αναπτυσσόμενες χώρες.  
 
   Τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των φαρμάκων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και σ’ εκείνες με μεταβατικές οικονομίες όπως κι ένα σημαντικό ποσοστό 
των φαρμάκων στις ανεπτυγμένες χώρες, χρησιμοποιούνται λανθασμένα, με αποτέλεσμα  
σπατάλη πολύτιμων πόρων.  
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   Έχει διαπιστωθεί ότι  περίπου 1 στους  5  Αμερικανούς ηλικιωμένους   εκτίθενται σε ενδεχομένως 
ακατάλληλη συνταγογράφηση  (Potentially  Inappropriate Prescribe for the Elderly PIPE), βάσει 
του καταλόγου των δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων για ηλικιωμένους του Beers (1997) [20-29].   
Πρακτικές, τεκμηριωμένες συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της αλόγιστης χρήσης 
υπάρχουν, αλλά δυστυχώς πολλές από αυτές δεν εφαρμόζονται στην πράξη, παρόλο που είναι 
αναγκαίες για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στα βασικά φάρμακα.   
 
   Η αντιμετώπιση  της κρίσης στη δημόσια υγεία που προκαλεί η  μη ορθολογική χρήση των 
φαρμάκων απαιτεί νέες πολιτικές και αυξημένους πόρους. Μια πρόσφατη προσπάθεια, για την 
τυποποίηση της γλώσσας του κινδύνου, ήταν αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) για το 
Φάρμακο που εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες το 1998 για την περιγραφή της επίπτωσης των 
ανεπιθύμητων ενεργειών. 
 
   Ο Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και πολλά κράτη μέλη υπογράμμισαν την ανάγκη 
να ληφθούν περισσότερα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα της μη 
ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων [17,18,30]. Οι παρεμβάσεις  πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν 
τις τοπικές ανάγκες , να καλύπτουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, και να 
υλοποιούνται  σε πολλαπλά επίπεδα στο σύστημα υγείας κάθε χώρας. 
 
1.2 Η έννοια της πολυφαρμακίας 

 
   Το φαινόμενο της πολυφαρμακίας είναι  βασική συνιστώσα αλλά και συνέπεια της μη ορθής 
χρήσης φαρμάκων και αποτελεί πρόβλημα ύψιστης σημασίας στις αναπτυγμένες όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες  έχοντας οδηγήσει σε αλόγιστη χρήση φαρμάκων και στην καλλιέργεια της 
νοοτροπίας «ένα χάπι για κάθε πρόβλημα». 
    
   Οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο της πολυφαρμακίας αναλύουν πληθυσμούς 
ασθενών με κριτήριο την ηλικία και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα των ηλικιωμένων 
εστιάζοντας  στην πρόκληση φαρμακευτικών παρενεργειών και την αύξηση των εισαγωγών στα 
νοσοκομεία [37,19,38]. Επίσης πολλές μελέτες ασχολούνται με τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την πολυφαρμακία και προτείνουν  δημογραφικούς παράγοντες [31,32,33,34], παράγοντες 
νοσηρότητας [32,33,34,35] και παράγοντες σχετιζόμενους με την λειτουργία του συστήματος 
υγείας [36] ως σημαντικούς προγνωστικούς δείκτες πολυφαρμακίας.  
 
   Ας σημειωθεί ότι υπάρχει έλλειψη συναίνεσης στον ορισμό της πολυφαρμακίας. Στις 
περισσότερες μελέτες ως πολυφαρμακία ορίζεται  η ταυτόχρονη χρήση περισσοτέρων του ενός 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ταξινομείται ως ελάσσονα (2-4 φάρμακα) ή μείζονα (5 ή 
περισσότερα) [31], ή ως μακροχρόνια χρήση 2 ή περισσοτέρων φαρμάκων για τουλάχιστον 60 
μέρες  ανά τρίμηνο ανά έτος [39]. Άλλες μελέτες την ορίζουν ως χρήση >6-9 φαρμάκων και την 
υπερβολική ως χρήση ≥ 10 φαρμάκων [40].  
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1.2.1  Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα  
 
   Ένας από τους παράγοντες  που εμπλέκονται στο φαινόμενο της πολυφαρμακίας είναι και τα 
Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.). 
    
  Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της αγοράς των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.(Over The Counter drugs) δηλαδή αυτών 
των οποίων είναι νόμιμη η προμήθεια  χωρίς συνταγή γιατρού, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο 
πρόβλημα αυτό. Αποτελεί κοινή πρακτική η αγορά ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. για τη θεραπεία  ευρέος φάσματος 
συμπτωμάτων. Με  τα ΜΥ.ΣΗ.ΦΑ. υπάρχει γενικά λιγότερη φροντίδα υγείας από επαγγελματίες 
τόσο σε ότι αφορά στη σύστασή τους όσο και στην παρακολούθηση [41]. 
    
   Τα τελευταία χρόνια,  πολλά προϊόντα έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και η 
προμήθειά τους είναι δυνατή χωρίς συνταγή [41]. Αυτή η διαδικασία  «απορρύθμισης»  έχει την 
στήριξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των φαρμακοποιών και κυβερνητικών φορέων χάραξης 
πολιτικής για την υγεία με το επιχείρημα ότι οι ασθενείς επιθυμούν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο 
στις επιλογές θεραπείας τους [42].  
    
   Αυτό που προκαλεί  ιδιαίτερη ανησυχία με τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.  ωστόσο, είναι ότι πολλοί 
καταναλωτές  τα θεωρούν  απολύτως ασφαλή με το σκεπτικό ότι αλλιώς δεν θα ήταν τόσο εύκολα 
διαθέσιμα [43,44]. Επιπλέον,  μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να συμμορφωθούν με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή για την αποθήκευση και τη λήψη τους από ό, τι όταν χρησιμοποιούν φάρμακα 
με συνταγή γιατρού, υποθέτοντας ότι αυτό δεν θα έχει καμία αρνητική επίδραση στην έκβαση της 
υγείας τους [17,42,45,46].  
    
   Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. μπορεί να ενθαρρύνει τους ασθενείς να 
πιστεύουν ότι υπάρχει ένα φάρμακο για τη θεραπεία κάθε πάθησης. Επιπρόσθετα, η χρήση 
τέτοιων προϊόντων μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη και να συγκαλύψει τη διάγνωση σοβαρής 
ασθένειας [47], να αυξήσει τον κίνδυνο  αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα και τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες και να καθυστερήσει την έγκαιρη εκτίμηση από γιατρό [42,46].  
    
   Υπάρχει επίσης, ο κίνδυνος κακής χρήσης και κατάχρησης των φαρμάκων αυτών ενώ 
εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του προσωπικού των φαρμακείων της 
κοινότητας να εξασφαλίσουν την ασφαλή, αποτελεσματική και με βάση την επιστημονική 
τεκμηρίωση, παροχή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. [48, 49,50,51]. 
 
   Η φύση και η έκταση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του προσωπικού των φαρμακείων 
και των καταναλωτών έχει  ισχυρή επίδραση στη συμμόρφωσή τους με τις  κατευθυντήριες 
οδηγίες, όταν πρόκειται για  μη συνταγογραφούμενα φάρμακα λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση 
για να διατηρήσουν μια καλή σχέση με τους πελάτες μπορεί να επηρεάσει τις προθέσεις του  
προσωπικού των φαρμακείων για την παροχή μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων . Οι 
μελλοντικές παρεμβάσεις επομένως, για την προώθηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής 
χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και το προφανές 
έλλειμμα ή τα τρωτά σημεία στην επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού των φαρμακείων και των 
καταναλωτών γενικότερα. 
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1.2.2 Συνταγογραφούμενα φάρμακα 
 
 
   Το μεγαλύτερο όμως μερίδιο στην μη ορθή χρήση φαρμάκων και στην πολυφαρμακία το έχει η 
συνταγογράφηση των γιατρών κυρίως αυτών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).  
Από μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι η πλειονότητα των ιατρικών επισκέψεων 
καταλήγει στην συνταγογράφηση φαρμάκων, με τις συνταγές των  γενικών γιατρών  να 
αντιπροσωπεύουν το 10% των δαπανών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS). 
 
   Οι διακυμάνσεις στο κόστος συνταγογράφησης μεταξύ διαφορετικών Γ.Ι. είναι κάτι που έχει 
διαπιστωθεί από πολλές μελέτες [217] και αποτελεί πηγή προβληματισμού και ανησυχίας από 
ιδρύσεως του βρετανικού ΕΣΥ (NHS). Το μέσο ετήσιο κόστος  συνταγογράφησης ανά ασθενή το 
1997-8  κυμαίνονταν από £ 27 ως £ 15. Αυτή η διακύμανση δεν μπορεί να εξηγηθεί με όρους που 
έχουν να κάνουν μόνο με την ανάγκη για υπηρεσίες υγείας. Πράγματι, οι αποφάσεις 
συνταγογράφησης σε γενικές γραμμές συχνά διαπνέονται  από μια λογική η οποία δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί με βάση μόνο τις φαρμακολογικές δράσεις [52,53,54]. 

 
1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την συνταγογράφηση 
 
   Από την βιβλιογραφική αναζήτηση μελετών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
συνταγογράφηση των γιατρών εντοπίστηκαν τα σχετικά άρθρα για τους παράγοντες υπό έρευνα. 
Η πίεση εκ μέρους των ασθενών για φάρμακα  και η ανάγκη διατήρησης μιας καλής σχέσης μαζί 
τους επηρεάζει την συνταγογράφηση όπως έχει επίσης αποδειχθεί ότι επηρεάζει και το βαθμό 
συμμόρφωσης των γενικών ιατρών με τις  κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης 
[71,72,73,74].  
 
   Η προηγούμενη χρήση ενός φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί μπορεί επίσης να ενθαρρύνει 
τους ασθενείς να ζητούν ή να αναμένουν παρόμοια μεταχείριση στο μέλλον (ανεξάρτητα από την 
κλινική καταλληλότητα της) [75] και αυτό μπορεί επίσης να παρατηρηθεί και με την προμήθεια 
των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα φαρμακεία της κοινότητας . 
 
   Ενώ έχουν γίνει μελέτες για την συνταγογράφηση συγκεκριμένων ομάδων φαρμάκων λείπει μια 
ολοκληρωμένη μελέτη που θα μας δίνει στοιχεία για  την διαδικασία  σκέψης των Γ.Ι. κατά την 
συνταγογράφηση γενικότερα. Η επίγνωση όμως των «δυνατών και αδύνατων» σημείων  είναι 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη  επαγγελματικής ικανότητας στη συνταγογράφηση φαρμάκων [76]. 
Η απόδοση στην εργασία σχετίζεται με το κατά πόσο το αντικείμενό της είναι κατανοητό ενώ η 
επαγγελματική ικανότητα δεν επιτυγχάνεται  μόνο με θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές 
δεξιότητες αλλά απαιτεί και ένα επίπεδο αυτογνωσίας τέτοιο που να δημιουργεί, να μορφώνει και 
να οργανώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε επαγγελματική ικανότητα [77]. Η προσπάθεια, 
επομένως,  να περιγραφεί πώς σκέφτεται ο Γ.Ι. όταν συνταγογραφεί παίζει  σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας συνταγογράφησης.  
 
   Είναι απαραίτητο να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι οι άνθρωποι, τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο 
και οι ασθενείς, διαφέρουν ως προς τις εμπειρίες τους και τις αντιλήψεις τους  σε σχέση με τη 
διάγνωση και την θεραπεία [76] και αυτό είναι ίσως ένα από τα πολλά ζητήματα που κάνει την 
συνταγογράφηση περίπλοκη [78]. Είναι γνωστό ότι πολλοί παράγοντες, σε διαφορετικά επίπεδα, 
επηρεάζουν τις συνταγογραφικές πρακτικές των Γ.Ι.. Αναφέρονται ενδεικτικά η στάση τους 
απέναντι στις κατευθυντήριες οδηγίες [78] και το κόστος των φαρμάκων [79,80], οι τρέχουσες 
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πρακτικές, συνήθειες και οι συνάδελφοι στο χώρο εργασίας [81], τα χαρακτηριστικά και οι 
εμπειρίες του κάθε γιατρού [82,83],  το επίπεδο υγείας του κάθε ασθενούς, προηγούμενες συνταγές, 
αντιλήψεις και προσδοκίες [82,84], όπως και η επικοινωνία μεταξύ γιατρού-ασθενούς [77] .  
 
   Είναι σαφές ότι μεγάλο μέρος της συνταγογράφησης των Γ.Ι. δεν μπορεί να ερμηνευτεί  μόνο με 
φαρμακολογικά κριτήρια [77-84]. Παλιότερες μελέτες αναφέρουν αποσπασματικά δεδομένα για 
τον τρόπο σκέψης των Γ.Ι. όταν συνταγογραφούν κι έτσι παραμένει εν πολλοίς άγνωστος ο τρόπος 
σκέψης που κατευθύνει την συνταγογράφηση του Γ.Ι..   
 
   Διάφορες ποιοτικές μελέτες με διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσπάθησαν να 
φωτίσουν αυτόν το τομέα [85,86,87] και μεταξύ άλλων επιβεβαιώνουν ότι πολλές φορές οι Γ.Ι. 
συνταγογραφούν υπό την πίεση του ασθενούς και προκειμένου να διατηρήσουν την καλή σχέση 
τους, φάρμακα χωρίς τεκμηριωμένη ένδειξη.    
 
   Άλλες  μελέτες στην σύγχρονη βιβλιογραφία εστιάζουν στους  παράγοντες που επιδρούν στην 
ορθολογική συνταγογράφηση των γιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και  προτείνουν δράσεις 
για την προώθηση  βασισμένων σε ενδείξεις  εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  Οι Watkins και συν.  
πρότειναν ορισμένες  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και υπογράμμισαν την ανάγκη σύνδεσης της 
καθ’ ημέρα πράξης με την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας [88]. 
 
   Από τους παράγοντες που αναγνωρίστηκαν στις διάφορες μελέτες  μπορούμε να ξεχωρίσουμε 
αυτούς για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης όπως είναι π.χ. η ηλικία και το 
φύλο του Γ.Ι. [89,90]  ή των ασθενών [91,92], το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του πληθυσμού 
ευθύνης του Γ.Ι. [93,94] και η ασφαλιστική κάλυψη [95] και αυτούς για τους οποίους είναι 
φανερό ότι η δυνατότητα τροποποίησής τους θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της 
συνταγογραφικής συμπεριφοράς . Μερικοί από τους τελευταίους είναι η καλύτερη γνώση των 
φαρμάκων και του κόστους τους και η διαθεσιμότητα  πηγών ενημέρωσης [93,96-98], το επίπεδο 
της μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης [99], κοινωνικοί και λογιστικοί παράγοντες όπως η 
γραμματειακή υποστήριξη και η έλλειψη χρόνου [100,101,103], ο αριθμός των Γ.Ι. στο ιατρείο [103] 
και η στάση των Γ.Ι. απέναντι στα γενόσημα φάρμακα [102].  
    
   Οι παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης και την μείωση του κόστους είναι 
πιο αποτελεσματικές  όταν η αλλαγή συμπεριφοράς δεν επιβάλλεται από «τα πάνω» προς τα κάτω 
με διάφορες αποφάσεις ρυθμιστικού ή οικονομικού χαρακτήρα γιατί τότε μπορεί να προκαλέσουν 
αντιστάσεις στους γιατρούς που φοβούνται ότι θα χάσουν την επιστημονική τους αυτονομία και 
θα θέσουν σε κίνδυνο την σχέση τους με τους ασθενείς [102-3].   
  
   Αντίθετα παρά την αβεβαιότητα για το βαθμό επιτυχίας τους, οι παρεμβάσεις από «τα κάτω» 
μέσω εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την αλλαγή στη διαδικασία συνταγογράφησης έχουν τύχει 
αναγνώρισης και αποδοχής. Γι’ αυτό και η όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να σχεδιαστούν αποτελεσματικές και αποδεκτές παρεμβάσεις [88].  
 
1.3.1 Φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι 

   Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συνταγογράφηση δεν επηρεάζεται πάντα από παράγοντες που 
έχουν σχέση με την επιστημονική τεκμηρίωση [104]. Η πίεση που ασκούν οι φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι (Φ.Α.) και οι σχέσεις που αναπτύσσονται με τους γιατρούς έχει διαπιστωθεί ότι 
επηρεάζουν σημαντικά την συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών [105]. 
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   Οι στάσεις όμως των Γ.Ι. απέναντι στους Φ.Α. ποικίλουν [106,107] και απαιτούνται μελέτες για 
να κατανοήσουμε τις διαφορές που παρατηρούνται στις συνταγογραφικές πρακτικές . Οι 
φαρμακευτικές εταιρείες διατηρούν συνεχή επαφή με τους Γ.Ι. μέσω των τακτικών επισκέψεων από 
τους Φ.Α. [108]. Στην Γερμανία εκτιμάται ότι 15000 Φ.Α. κάνουν 20 εκατομμύρια  επισκέψεις σε 
ιατρεία και νοσοκομεία κάθε χρόνο [109].  
 
   Οι Φ.Α. παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία προϊόντα της εταιρείας τους και τις 
δημοσιεύσεις. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούν διάφορες διαφημιστικές πρακτικές και τεχνικές 
προώθησης προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Ενδεικτικά αναφέρονται η σφυρηλάτηση 
προσωπικών σχέσεων με τους γιατρούς, η χορήγηση δώρων, προσκλήσεων και φαρμακευτικών 
δειγμάτων, η ανίχνευση των συνταγογραφικών συνηθειών και των προσωπικών στάσεων και η 
προώθηση της συνταγογράφησης εκτός ενδείξεων [110-112]. 
 
   Στις ΗΠΑ, το 2006, η συνολική δαπάνη για προώθηση έφτασε τα 7 δις δολάρια, ποσό που 
αντιστοιχεί σε περίπου 15.000 δολάρια ανά γιατρό κατ’ έτος. Τα περισσότερα χρήματα 
δαπανήθηκαν στην διανομή δειγμάτων, στις επισκέψεις Φ.Α. και στην χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δαπάνη προώθησης είναι διπλάσια από 
την δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη [113]. 
 
   Χώρες όπως οι ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Μ. Βρετανία και Δανία έχουν 
δεδομένα μελετών σχετικά με το περιεχόμενο της σχέσης των γιατρών με τις φαρμακευτικές 
εταιρείες [114-117]. Μια γερμανική μελέτη ανέφερε ότι το 77% των συμμετεχόντων σε 
γαστρεντερολογικό συνέδριο είχε χρηματοδοτηθεί από φαρμακευτικές εταιρείες και ότι το 66% 
δεν πίστευε ότι το να δέχεται αυτήν την οικονομική στήριξη είναι αντιδεοντολογικό ούτε ότι 
επηρεάζει  την συνταγογραφική του συμπεριφορά [118-119].   
 
   Οι Peay ΜΥ και ΕR έδειξαν ότι οι Φ.Α.  είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας επιρροής των 
γιατρών όταν αποφασίζουν να συνταγογραφήσουν ένα καινούριο φάρμακο [120].  
 
   Οι δαπάνες προώθησης  έχουν ως στόχο την μεγιστοποίηση αποδόσεων για την φαρμακευτική 
εταιρία και τους μετόχους της [121]. Η βιομηχανία ισχυρίζεται ότι οι ενέργειες προώθησης  
παρέχουν επιστημονική και εκπαιδευτική ενημέρωση για την υγειονομική φροντίδα στους 
επαγγελματίες υγείας : ''Η κατάλληλη εμπορία των φαρμάκων εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς έχουν 
πρόσβαση στα προϊόντα που χρειάζονται και ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σωστά για το 
μέγιστο όφελος των ασθενών. Οι σχέσεις μας με τους επαγγελματίες υγείας είναι ζωτικής σημασίας 
για την επίτευξη αυτών των στόχων, επειδή μας επιτρέπει να τους ενημερώνουμε για τους 
κινδύνους και τα οφέλη των προϊόντων μας, να παρέχουμε επιστημονική ενημέρωση και 
εκπαίδευση και να στηρίζουμε την ιατρική έρευνα» [122]. 
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών της υγείας σχετικά με την 
προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων . Ποιοτικές μελέτες δείχνουν ότι πολλοί θεωρούν την 
φαρμακευτική προώθηση ως μια χρήσιμη και βολική πηγή πληροφοριών [123-125]. Μερικοί 
γιατροί αρνούνται ότι επηρεάζονται από τις φαρμακευτικές  εταιρείες ή ισχυρίζονται ότι 
επηρεάζουν τους άλλους, αλλά όχι αυτούς [126-128]. Παρ 'όλα αυτά, πολλοί είναι οι γιατροί που 
είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν σημαντικό κομμάτι από τον χρόνο τους στις προωθητικές 
ενέργειες των εταιρειών [129]. Αντιθέτως, πολλές επαγγελματικές ενώσεις έχουν ζητήσει 
περισσότερο έλεγχο των φαρμακευτικών εταιρειών [130-131] λόγω ενδείξεων ότι η προώθηση 
μπορεί να είναι παραπλανητική [132-135]. 
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   Τα δεδομένα που εμπλουτίζουν αυτές τις αντιφάσεις όλο και αυξάνονται. Το 2000,  o Wazana 
εντόπισε 8 μελέτες που συνέδεαν τις προωθητικές ενέργειες  των εταιρειών με αυξημένη 
συνταγογράφηση, μη ορθή συνταγογράφηση και αυξημένες δαπάνες συνταγογράφησης [136]. 
Ανασκόπηση του 2005 συμπέραινε ότι η προώθηση επηρεάζει την συνταγογράφηση των 
ειδικευομένων [137] , και μια δεύτερη ανασκόπηση τον ίδιο χρόνο κατέληγε ότι οι Φ.Α. 
επηρεάζουν την συνταγογράφηση [138]. Αυτές οι ανασκοπήσεις προσέγγισαν μερικώς την σχέση 
μεταξύ ενημέρωσης (μέσω προώθησης ή με άλλο τρόπο) από τις φαρμακευτικές εταιρείες με την 
ποιότητα και το κόστος συνταγογράφησης. Αυτή η σχέση έγινε  προσπάθεια να ανιχνευθούν σε 
μια συστηματική ανασκόπηση του 2010 [139] όπου, με σπάνιες εξαιρέσεις, βρέθηκε ότι η έκθεση 
των γιατρών στην ενημέρωση σχετίζεται με αύξηση του όγκου και του κόστους της 
συνταγογράφησης  και πτώση της ποιότητας καταλήγοντας με την σύσταση ότι οι γιατροί καλό 
είναι να αποφεύγουν την ενημέρωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες.   
 
   Οι αμφιλεγόμενες αυτές σχέσεις μεταξύ γιατρών και Φ.Α.  έχουν από καιρό αποτελέσει 
αντικείμενο εξέτασης ερευνητών, ειδικών βιοηθικής, επαγγελματικών ενώσεων και νομοθετών 
[140] . Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για αυτές τις σχέσεις και καταγγελίες 
για περιστατικά διαφθοράς έχουν κατά καιρούς λάβει εκτεταμένη δημοσιότητα στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας, αλλά και στον ιατρικό τύπο [141-143]. 
 
   Οι κυριότερες επιφυλάξεις σε σχέση με τους δεσμούς ιατρών-φαρμακευτικών εταιρειών 
σχετίζονται με 1) μη ορθή συνταγογράφηση που μπορεί να βλάψει τους ασθενείς 2) την 
δημιουργία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 3) την συνταγογράφηση άχρηστων και 
ακριβών φαρμάκων, με το κόστος να το πληρώνουν τα συστήματα υγείας και οι ασθενείς 4) την 
ιατρογενή νοσηρότητα και ιατρικοποίηση και 5) την πλήξη του κύρους των γιατρών στα μάτια 
των ασθενών και της πολιτείας που συνεπάγεται μειωμένη ικανότητα στην προάσπιση των 
συμφερόντων των ασθενών, των πολιτών αλλά και του επαγγέλματος [144].    
 
   Και στους γενικούς ιατρούς όμως, η δράση των  Φ.Α. έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης λόγω 
του αρνητικού αντίκτυπου που  έχει στην συνταγογράφηση. Μελέτες από διάφορες χώρες 
δείχνουν ότι το ποσοστό των γιατρών που επισκέπτονται σε τακτική βάση οι Φ.Α. ανέρχεται στο 
80-95% [145]. Στην Αυστραλία οι φαρμακευτικές εταιρείες δαπανούν κατά μέσο όρο 6913£ σε 
προωθητικές ενέργειες ανά Γ.Ι., ανά έτος [146,147] ενώ οι Γ.Ι. στο Birmingham της Μεγάλης 
Βρετανίας χρησιμοποιούν συχνά τις πληροφορίες που παρέχονται από τους Φ.Α. ως μοναδική 
πηγή ενημέρωσης για καινούρια φάρμακα [148].  
 
   Πολλοί προβληματισμοί υπάρχουν στην βιβλιογραφία σχετικά με τον ρόλο των Φ.Α. και την 
επίδραση που έχουν στην Γενική Ιατρική. Οι Φ.Α. παρέχουν συνήθως περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα οφέλη παρά για τους κινδύνους ή το κόστος των φαρμάκων και συχνά κάνουν 
δηλώσεις που δεν είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου [149,150].  Μελέτη 
στις ΗΠΑ βρήκε ότι 11% των δηλώσεων των Φ.Α. ήταν ανακριβείς και ευνοούσαν το φάρμακό 
τους. Καμία από τις δηλώσεις που αφορούσαν σε ανταγωνιστικό φάρμακο άλλης εταιρείας δεν 
ήταν θετική παρόλο που ήταν ακριβείς. Από τους 27 γιατρούς που ήταν αποδέκτες αυτών των 
δηλώσεων, οι 20(74%)  δεν μπορούσαν να θυμηθούν καμία λάθος δήλωση των Φ.Α.[151.]  
 
   Οι Caamano και συν. υπολόγισαν ότι το κόστος συνταγογράφησης αυξήθηκε σημαντικά σε 
εκείνους τους Γ.Ι.  που έδιναν περισσότερη πίστη στην ενημέρωση από τους Φ.Α. [152]. Οι Mizik 
και συν. προσπάθησαν να ποσοτικοποιήσουν την επίδραση των Φ.Α. στην συνταγογράφηση των 
Γ.Ι. χρησιμοποιώντας δεδομένα από φαρμακευτικές εταιρείες στις ΗΠΑ. Βρήκαν ότι για τρία 
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ανώνυμα φάρμακα ο μέσος όρος επισκέψεων των Φ.Α. προκειμένου να γραφτεί μια συνταγή ήταν 
0.64 επισκέψεις για το φάρμακο Α, 3.1 για το Β και 6.5 για το Γ [153].  
 
   Παρόλο που πολλοί Γ.Ι. αρνούνται ότι οι Φ.Α. επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο την 
συνταγογράφησή τους, οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν σχετίζονται με περιττή, μη 
ενδεδειγμένη και χαμηλής ποιότητας συνταγογράφηση [154,155,158], μειωμένη συνταγογράφηση 
γενόσημων φαρμάκων [156] και αυξημένο κόστος συνταγογράφησης [157,88]. Δώρα όπως στυλό, 
αφίσες, σημειωματάρια έχουν θετική αποδοχή από Γ.Ι.. στη Νέα Ζηλανδία [159]. Οι περισσότεροι 
γιατροί αρνούνται ότι τα δώρα επηρεάζουν την συνταγογράφησή τους παρόλα αυτά όμως δεν θα 
έβλεπαν τους Φ.Α. τόσο συχνά αν δεν τους τα προσέφεραν [157]. Οι Γ.Ι. που δέχονται δείγματα 
από τους Φ.Α. είναι πιο πιθανό να συνταγογραφήσουν νωρίς ένα καινούριο φάρμακο [136]. Η 
αποδοχή δειγμάτων μπορεί επίσης να οδηγήσει τους Γ.Ι. να επιλέγουν φάρμακα από την 
περιορισμένη λίστα δειγμάτων παρά να συνταγογραφούν την πρώτη τους επιλογή [160]. Η 
διατήρηση δειγμάτων ενέχει επίσης τον κίνδυνο χορήγησης ληγμένων φαρμάκων [161]. 
 

1.3.2 Επαναλαμβανόμενη και δια αντιπροσώπου συνταγογραφία  

   Είναι γνωστή η πίεση που πολλές φορές δέχεται ο γιατρός της ΠΦΥ από συγγενείς ή φίλους τους 
ασθενούς που προσέρχονται αντί αυτού προκειμένου να συνταγογραφήσουν φάρμακα για 
λογαριασμό του. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει σε χρονίως πάσχοντες με 
επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση. Αυτού του τύπου η συνταγογράφηση δια αντιπροσώπου 
μπορεί να φτάνει και το 51% της συνταγογράφησης του Γ.Ι. [162-3]. 
 
   Η συνταγογράφηση μέσω τρίτου προσώπου (συγγενούς, φροντιστή, φίλου ή γείτονα) είναι 
πολλές φορές βολική και για τον γιατρό αλλά και για τους ασθενείς. Ο Manasse (1974) υπολόγισε 
ότι ο αριθμός των επισκέψεων του γιατρού θα αυξανόταν κατά 16% αν έβλεπε όλους τους ασθενείς 
με επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση. Αυτού του είδους η συνταγογράφηση όμως, χωρίς την 
επαφή γιατρού-ασθενούς, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών από φαρμακευτικές 
αλληλεπιδράσεις και μειώνει την πιθανότητα για την έγκαιρη αναγνώρισή τους, αποτελώντας 
τελικά δείκτη  πτωχής ιατρικής φροντίδας [162]. Τα προβλήματα αυτά είναι πιο έντονα στις 
περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 65 ετών δεδομένου ότι τα 2/5 των ασθενών αυτών λάμβαναν 
κάποια αγωγή σε μακροχρόνια βάση χωρίς να βλέπουν τον γιατρό τους.   
 
   Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές είναι αυτές που εκδίδονται σε ασθενείς που βρίσκονται σε 
μακροχρόνια αγωγή χωρίς να προηγηθεί επίσκεψη. Αποτελούν τουλάχιστον τα 2/3 όλων των 
συνταγών ενός ιατρείου γενικής ιατρικής και αντιπροσωπεύουν τα 4/5 των συνολικών δαπανών 
για συνταγογραφούμενα φάρμακα- περίπου £2.4 δις τον χρόνο στην Αγγλία [164]-, ενώ σε μελέτη 
των Αντωνάκη και συν. στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό έφτασε το 35,4% [58]. Στις μισές επισκέψεις 
περίπου στις οποίες δίδεται συνταγή, αυτή είναι επαναλαμβανόμενη.  Αυτά τα δεδομένα μας 
δίνουν μια ιδέα του μεγέθους και της συχνότητας της επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων συνταγών ανά γιατρό, όπως έχει 
καταγραφεί σε διάφορες μελέτες παρουσιάζει διακυμάνσεις που αντανακλούν πιθανώς διαφορές 
μεταξύ των γιατρών όσο και μεταξύ των ασθενών στα διάφορα ιατρεία[218].  
 
   Το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων συνταγών αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία του 
ασθενούς, από 36% στις ηλικίες 0-4 ετών σε περισσότερο από 90% στις ηλικίες άνω των 85.  
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Οι ασθενείς όμως αλλάζουν, οι ασθένειές τους αλλάζουν, οι θεραπείες αλλάζουν. Μια θεραπεία 
που μπορεί να ήταν ιδανική τον προηγούμενο χρόνο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη τώρα. Η 
περιοδική εκτίμηση και ο ενδελεχής έλεγχος είναι απαραίτητοι για να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική θεραπεία, να ελαχιστοποιούν θεραπευτικές αστοχίες και βεβαίως να περιορίζουν 
την σπατάλη.   
 
   Παλιότερα, οι επαναλαμβανόμενες συνταγές αποτελούσαν πεδίο έρευνας για λίγους 
υποψιασμένους Γ.Ι. και περιστασιακά για κοινωνικούς επιστήμονες. Μετά όμως από αναφορές 
[165] για πιθανές επιπλοκές τους στην ποιότητα και το κόστος της φαρμακευτικής θεραπείας έχουν 
γίνει μείζον θέμα στην διαχείριση της Π.Φ.Υ. 
 
   Οι πρώτες δημοσιεύσεις μελετών σχετικά με τους προβληματισμούς για την επαναλαμβανόμενη 
και διά αντιπροσώπου συνταγογραφία εμφανίζονται στην βιβλιογραφία περίπου το 1970. Οι 
βασικές ανησυχίες που διατυπώθηκαν αφορούσαν στην απουσία επαφής γιατρού-ασθενούς και 
στους πιθανούς κινδύνους που ενέχει μια μακροχρόνια ουσιαστικά ανεξέλεγκτη θεραπεία χωρίς 
την σωστή παρακολούθηση. 
 
   Ενώ η ανάγκη περιοδικής εξέτασης των ασθενών που ευρίσκονται σε μακροχρόνια 
φαρμακευτική αγωγή είναι σαφώς τεκμηριωμένη, [165-169] εν τούτοις φαίνεται ότι πολλά πρέπει 
να γίνουν ακόμα σ’ αυτήν την κατεύθυνση δεδομένου ότι η επαναλαμβανόμενη 
συνταγογράφηση, χωρίς τακτικό ιατρικό έλεγχο των ασθενών, είναι δυστυχώς συχνό φαινόμενο 
(στο 1/3 των ιατρείων που μελετήθηκαν) [170-6]. 
  

1.3.3 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και συνταγογράφηση 

   Αρκετές μελέτες έχουν συσχετίσει την υπερσυνταγογράφηση και την πολυφαρμακία (≥ 5 
φάρμακα) με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο [177,178]. Στην σουηδική μελέτη των Haider SI et al 
(2009) μελετήθηκε αυτή η σχέση σε 600,000 ηλικιωμένους 75-89 ετών και βρέθηκε υψηλότερη 
πιθανότητα πολυφαρμακίας και συνακόλουθα μεγαλύτερος κίνδυνος για ακατάλληλη χρήση 
φαρμάκων, στους ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Το φαινόμενο αυτό ήταν πιο έντονο 
στις γυναίκες και ανησυχία προκαλεί το γεγονός της διαχρονικής του επίτασης .  

   Οι διαφορές αυτές φαίνεται να είναι παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται σε μελέτες που 
συσχετίζουν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο με αυξημένη νοσηρότητα, οπότε στην πραγματικότητα 
μπορεί να αντανακλούν  αυξημένες ανάγκες υγείας. Παρόλα αυτά, υπήρχαν φάρμακα όπως, 
αντιβιοτικά, η σιλδεναφίλη και οι αναστολείς υποδοχέων της αγγειοτενσίνης, όπου οι ασθενείς 
υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου τα χρησιμοποιούσαν σε μεγαλύτερη συχνότητα που δεν ήταν 
αντίστοιχη με την επίπτωση και των επιπολασμό των νοσημάτων για τα οποία είχαν ένδειξη. 
Γενικότερα, στην συνταγογράφηση καινούριων φαρμακευτικών σκευασμάτων, η τάση  που 
παρατηρείται είναι αντίθετη, δηλαδή οι ασθενείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου  είναι πιο πιθανό 
να λάβουν συνταγή για αυτά σε σχέση με ασθενείς χαμηλότερης μόρφωσης [179]. Άγνωστο 
παραμένει  το κατά πόσο αυτό επηρεάζει τους δείκτες υγείας.   

   Αυτό που θα επιχειρηθεί σε αυτή την μελέτη είναι να φανεί αν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 
σχετίζεται με αυξανόμενη πίεση συνταγογράφησης εκ μέρους του ασθενούς και κατά πόσο ο Γ.Ι. 
βρίσκει πιο εύκολη την συνταγογράφηση σε αυτήν την ομάδα ασθενών. Από την παρατήρηση της 
καθημερινής πρακτικής φαίνεται ότι οι ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ασκούν 
μεγαλύτερη πίεση για να πάρουν φάρμακα και η έλλειψη χρόνου αλλά και δεξιοτήτων 
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επικοινωνίας μπορεί να ωθήσει τον Γ.Ι. σε πιο εύκολη και συχνά χωρίς καλή τεκμηρίωση 
συνταγογράφηση. 
 
 
1.4 Το πρόβλημα στην Ελλάδα  
 
   Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες μεσογειακές χώρες, το φαινόμενο της μη ορθολογικής 
χρήσης των φαρμάκων και των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.  είναι ευρέως διαδεδομένο. Παραδοσιακά, οι ασθενείς 
στην Ελλάδα  υποστηρίζονται από τους συγγενείς και τους γείτονες, οι οποίοι παρέχουν συχνά  
την διάγνωση, την φαρμακευτική αγωγή και κοινωνική στήριξη [55,56] . Οι αλλαγές στις 
συνήθειες των καταναλωτών, η ιδιαίτερα αυξημένη ευαισθητοποίηση για την υγεία και την 
αυτοθεραπεία, είναι μεταξύ των αναδυόμενων θεμάτων που διαμορφώνουν την  αγορά 
φαρμάκων στην Ελλάδα. Τα συνταγογραφικά πρότυπα είναι συχνά ακατάλληλα και η ανάγκη 
καταγραφής των εν λόγω προτύπων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της συνταγογράφησης 
[57,58]. 
 
Σε μια πρόσφατη έκθεση που επικεντρώνεται στις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία της μικροβιακής 
αντοχής στην Ευρώπη (SCORE 2004, με βάση εκτιμήσεις της επιτροπής  European Surveillance of 
Antimicrobial Consumption  ESAC), η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, μετά τη Γαλλία, 
με τον αριθμό των συνταγών υπολογισμένο σε DDD (daily-defined doses) / ανά 1000 κατοίκους-
μέρες σε περιπατητική φροντίδα ίσο με 29,4 [59]. Επιπλέον, η μεγάλη κατανάλωση αντιβιοτικών 
στην Ελλάδα είναι ένα πολύ γνωστό πρόβλημα της δημόσιας υγείας  και τα αποτελέσματα αυτής  
έχουν  επισημανθεί σε πολλές μελέτες [60-64]. 
 
   Οι περισσότερες μεσογειακές χώρες αναφέρουν παρόμοια πρότυπα  συνταγογράφησης.  
Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) με τις μεγαλύτερες δαπάνες υγείας, μεγάλο μέρος των οποίων οφείλεται στα 
φάρμακα. Ειδικότερα, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ είναι το 
1,5%  του ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ανεβαίνει στο 2%. Το ανησυχητικό είναι ότι 
αυξάνεται με ρυθμό 4,6% ετησίως ενώ ο ρυθμός αύξησης των συνολικών δαπανών για την υγεία ή 
συνολικά του ΑΕΠ είναι αρκετά χαμηλότερος [65]. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2006 οι 
φαρμακευτικές δαπάνες αποτελούσαν το 24,8% των συνολικών δαπανών για την υγεία ενώ το 
1997 αυτό το ποσοστό ήταν 16,2% [28]. Οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να περιορίσουν αυτήν την 
αύξηση με μέτρα όπως η λίστα φαρμάκων χωρίς όμως αποτέλεσμα [69]. Το υψηλό αυτό ποσοστό 
φαίνεται να οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων, κυρίως ΜΗΣΥΦΑ για την 
αυτοθεραπεία. 
 
   Στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένα τα δεδομένα για την κατανάλωση φαρμάκων και 
συνήθως αφορούν συγκεκριμένους πληθυσμούς και γεωγραφικές περιοχές [58,66,67,68] ενώ το 
φαινόμενο της πολυφαρμακίας έχει ελάχιστα μελετηθεί [68]. 
 
   Γίνεται επομένως φανερό ότι η ανάγκη σχεδιασμού και λήψης αποτελεσματικών μέτρων για τον 
έλεγχο της αλόγιστης χρήσης φαρμάκων είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.  Για τον σκοπό 
αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα φάρμακα χρησιμοποιούνται 
από τον πληθυσμό, τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
κοινωνικούς παράγοντες και το κατά πόσο η χρήση τους είναι αντίστοιχη των πραγματικών 
αναγκών υγείας και σύμφωνη με τα επιστημονικά δεδομένα.  
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1.5. Tο έλλειμμα διεπιστημονικής έρευνας 
 
   Πολιτιστικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί και οικονομικοί παράγοντες αποτελούν ένα σύμπλεγμα 
που επηρεάζει το άτομο και διαμορφώνει  πεποιθήσεις σχετικά με την υγεία, την ασθένεια και την 
θεραπεία. Οι άνθρωποι των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων και μορφωτικού 
επιπέδου είναι πιο επιρρεπείς στην κατανάλωση συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων και στη 
μη ορθολογική χρήση τους. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό  ασθενών λαμβάνουν τις συνταγές 
τους μέσω τρίτου προσώπου (συνήθως γείτονά τους ή συγγενούς) και αυτό φαίνεται να είναι ο 
κανόνας στην Ελλάδα [58].  
 
   Δυστυχώς, δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα πλήρες εθνικό πρόγραμμα για την προώθηση της 
ορθής χρήσης των φαρμάκων, ούτε ένας διεπιστημονικός εθνικός οργανισμός για την 
παρακολούθηση της χρήσης φαρμάκων και τον συντονισμό ενός τέτοιου προγράμματος. Έτσι, η 
ανάγκη για την ανάπτυξη μέτρων και  ειδικών μεθόδων που θα μειώσουν τη συχνότητα των 
συνδεόμενων με την χρήση φαρμάκων συμβαμάτων  και θα βοηθήσουν στη διατήρηση της καλής 
υγείας του ατόμου και της κοινωνίας είναι ξεκάθαρη και δεδομένη.  
 
1.6 Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι 
 
   Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν παράγοντες που επηρεάζουν την συνταγογράφηση των 
γενικών ιατρών στο πλαίσιο μιας μεγάλης πολυκεντρικής ευρωπαϊκής μελέτης για την χρήση 
φαρμάκων στην ΠΦΥ [70] με σκοπό να αναγνωριστούν εκείνοι που μπορούν να τροποποιηθούν 
και να σχεδιαστούν μελλοντικά οι κατάλληλες παρεμβάσεις που θα περιορίσουν το φαινόμενο της 
αλόγιστης χρήσης και συνταγογράφησης φαρμάκων και της τεράστιας σπατάλης πόρων που τις 
συνοδεύουν.  
    
   Χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένη μεθοδολογία, επιχειρήθηκε να ανιχνευθούν προσδιοριστές της 
συνταγογραφικής συμπεριφοράς στην Π.Φ.Υ. Με την  μεθοδολογία αυτή κατέστη δυνατή η 
αναγνώριση  παραγόντων που μπορούν να τροποποιηθούν πιο εύκολα ή/και να βελτιωθούν ώστε 
να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για να δοκιμαστούν καινοτόμες και οικονομικά πρόσφορες 
πρακτικές μέσω σχεδιασμένων γι’ αυτό τον σκοπό πιλοτικών παρεμβάσεων. 
 
   Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε  η συνταγογραφική συμπεριφορά των Γ.Ι. στον νομό Ηρακλείου 
με την βοήθεια της Θεωρίας Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior-TPB). 
Η θεωρία αυτή είναι ένα επεξηγηματικό μοντέλο κινήτρων που μας δείχνει πώς οι στάσεις, οι 
υποκειμενικοί κανόνες συμπεριφοράς και η αντίληψη για την άσκηση ελέγχου της συμπεριφοράς 
συνδυάζονται για να εξηγήσουν την πρόθεση συμπεριφοράς και πώς αυτή η πρόθεση μαζί με την 
υποκειμενική αντίληψη ελέγχου συμπεριφοράς προβλέπουν άμεσα μια συμπεριφορά.    
    
   Σκοπός ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση συγκεκριμένων  παραγόντων στην πρόθεση των Γ.Ι. για 
συνταγογράφηση .Οι  παράγοντες που μελετήθηκαν ήταν (αντικειμενικοί στόχοι):  

1) Επισκέψεις ασθενών για συνταγογράφηση φαρμάκων των οποίων η προμήθεια έχει ήδη 
γίνει από το φαρμακείο 

2) Φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι (Φ.Α.)  
3) Συγγενείς ή φίλοι του ασθενούς που προσέρχονται για συνταγογράφηση για 

λογαριασμό  του 
4) Επιρροή συναδέλφων. 
5) Πίεση από ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 
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  2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
   Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 59(Ν=59) γενικοί ιατροί της περιφερειακής ενότητας 
Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πληθυσμό 157.119 κατοίκων σε σύνολο 304.270 της 
περιφερειακής ενότητας (πρώην νομός) [185]. Υπάρχουν 6 Κέντρα Υγείας με 41 Περιφερειακά 
Ιατρεία. Δεν υπάρχουν αστικά Κέντρα Υγείας. 
 
   Από αυτούς τους Γ.Ι. ελήφθησαν συνεντεύξεις το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου 2011 από ειδικά 
εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτό συνεντευκτές. 
 
 

2.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
   Προκειμένου να υλοποιηθούν οι αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης  χρησιμοποιήθηκε τμήμα 
ερωτηματολογίων που κατασκευάστηκαν με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο της Θεωρίας 
Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior, Ajzen, 1991 and Conner and Sparks, 
1996) στα πλαίσια της μελέτης OTC-SOCIOMED Project [70] . Αυτή η θεωρία έχει εφαρμοστεί με 
επιτυχία σε πλήθος μελετών για σχετιζόμενες με την υγεία συμπεριφορές, όπως η σωματική 
άσκηση, η εθελοντική αιμοδοσία, η χρήση παράνομων ουσιών και πολλά άλλα παρόμοια θέματα 
(Blue, 1995; Sutton, 1998; Armitage and Conner, 2001; Hagger et al., 2002; Ajzen and Fishbein, 2005). 
 
   Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία η ανθρώπινη συμπεριφορά  ορίζεται από τρείς προσδιοριστικούς 
παράγοντες : τις στάσεις σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα της συμπεριφοράς και την 
αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων, τους υποκειμενικούς κανόνες συμπεριφοράς-τις 
πεποιθήσεις δηλαδή του ατόμου  σχετικά με το εάν οι σημαντικοί για αυτόν άλλοι νομίζουν ότι 
αυτός/ή πρέπει να εμπλακεί στην συμπεριφορά- και την υποκειμενική αντίληψη για την 
άσκηση του ελέγχου, την αντίληψη δηλαδή του ατόμου για το εάν η εκτέλεση της συμπεριφοράς 
είναι εύκολη ή δύσκολη (σχήμα 1). 
 
 
 
Σχήμα 1.  
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

                  
ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ 
ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ
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Τα βήματα ήταν τα ακόλουθα : 

1) Αναγνώριση της υπό μελέτης συμπεριφοράς με όρους Δράσης, Στόχου, Πλαισίου και 

Χρόνου [TACT (Target, Action, Context, Time)]. 

2) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

3) Διεξαγωγή ποιοτικής μελέτης συζήτησης σε ομάδα (Focus Group) για να εντοπιστούν τα 

πιο συχνά και σημαντικά από τα κάτωθι : 

Α. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συμπεριφοράς (Στάσεις) 

Β. Άνθρωποι που εγκρίνουν ή απορρίπτουν την συμπεριφορά (Υποκειμενικοί κανόνες) 

Γ. Παράγοντες που εμποδίζουν ή διευκολύνουν την εκτέλεση της συμπεριφοράς 

(Υποκειμενική αντίληψη για την άσκηση ελέγχου). 

 

   Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα ανοικτού  τύπου ερωτηματολόγιο (open ended). Το 
ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα του OTC-SOCIOMED Project [70] στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οργανώθηκαν τρεις Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης (Focus Groups) όπου 
έλαβαν μέρος 19 Γ.Ι. Ακολούθησε ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων με βάση την 
Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς κατά την οποία 4 κατηγορίες αναδείχτηκαν (Στάσεις, 
Υποκειμενικοί Κανόνες Συμπεριφοράς, Υποκειμενική Αντίληψη Ελέγχου και Διάφορες Ομάδες 
Φαρμάκων) και η κάθε μια διαιρέθηκε σε υποκατηγορίες με βάση τα ευρήματα. 
 
   Τα αποτελέσματα των focus groups χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου 
της μελέτης το οποίο στη συνέχεια δοκιμάστηκε πιλοτικά  σε τουλάχιστον 5 συμμετέχοντες 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο γνωστικής ανασκόπησης (Cognitive Debriefing Method). Με την 
διαδικασία αυτή, ερευνήθηκε ο  βαθμός κατανόησης του  ερωτηματολογίου από τους Γ.Ι. μέσω 
αναλυτικών συνεντεύξεων. Με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμασίας έγιναν κάποιες 
ελάσσονες τροποποιήσεις και δημιουργήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης. Στη συνέχεια οι ερωτήσεις 
μπήκαν σε τυχαία σειρά όπως συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες[181].  
 
   Το ερωτηματολόγιο αποτελείται  ως επί το πλείστον από ποιοτικές ερωτήσεις ενώ υπάρχουν και 
κάποιες ποσοτικές που αφορούν το ποσοστό συνταγογράφησης κ.ά.  Οι ποιοτικές ερωτήσεις 
αφορούν  στην γενική πρόθεση, την ικανότητα και προηγούμενες συμπεριφορές πέρα από αυτές 
για τις στάσεις, τους υποκειμενικούς κανόνες συμπεριφοράς και την υποκειμενική αντίληψη 
άσκησης ελέγχου. Επίσης ενσωματώθηκαν άμεσα και έμμεσα μεγέθη (measures) και 
χρησιμοποιήθηκαν 7βαθμες κλίμακες βαθμολόγησης τύπου  Likert.     
 
   Κατά την κατασκευή των ερωτηματολογίων έγινε προσπάθεια να διασφαλιστεί η εγκυρότητα 
του περιεχομένου (content validity) και η φαινομενική εγκυρότητα (face validity). H εγκυρότητα 
του περιεχομένου διασφαλίστηκε από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις οδηγίες που 
δόθηκαν από τον συγγραφέα του εγχειριδίου κατασκευής ερωτηματολογίων με βάση την Θεωρία 
Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (ΘΠΣ) [181]. 
 
   Επιπρόσθετα τα focus group είχαν διπλό σκοπό : από την μια να ενισχύσουν την εγκυρότητα 
περιεχομένου των ερωτηματολογίων (παρέχοντας πληροφορίες που πιθανώς να μην υπήρχαν 
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στην βιβλιογραφία) και από την άλλη να εξασφαλίσουν την φαινομενική εγκυρότητα (face 
validity). 
Πιο συγκεκριμένα : 
Τα  ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βάση την Θ.Π.Σ. προκειμένου να διερευνήσει την 
συνταγογραφική συμπεριφορά των Γ.Ι. Η συμπεριφορά αυτή θα περιγραφεί με όρους  Δράσης, 
Στόχου, Πλαισίου και Χρόνου [TACT (Target, Action, Context, Time)]. Με αυτό το δεδομένο η 
υπό μελέτη συμπεριφορά ορίζεται ως : 
Συνταγογράφηση φαρμάκων (Δράση) σ’ έναν ασθενή (Στόχος) κατά την διάρκεια μιας επίσκεψης 
σε δομή Π.Φ.Υ. (Πλαίσιο) σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Χρόνος). 
 
   Στη συνέχεια από το ερωτηματολόγιο απομονώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι προτάσεις (items) 
που σχετίζονταν με τα ερευνητικά  ερωτήματα. Το κάθε ερευνητικό ερώτημα ορίστηκε έτσι ως ένα 
μέγεθος που απαρτιζόταν από τις αντίστοιχες προτάσεις του ερωτηματολογίου. Η αρχική επιλογή 
ήταν υποκειμενική με βάση την δήλωση των προτάσεων. Στην συνέχεια ελέγχθηκε η αξιοπιστία 
εσωτερικής συνάφειας   των προτάσεων αυτών με την χρήση του δείκτη συνάφειας Cronbach’s alpha 
index. Σε περίπτωση που ο δείκτης συνάφειας των προτάσεων ήταν χαμηλός (<0.4-0.5), από τις 
αρχικές προτάσεις που κατασκεύαζαν το μέγεθος επιλέχθηκαν όσες είχαν τον καλύτερο δυνατό 
δείκτη συνάφειας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η καλύτερη δυνατή δόμηση του μεγέθους 
αλλά και η μεγαλύτερη πιθανότητα ύπαρξης στατιστικής συσχέτισης (αν υπήρχε τέτοια) μεταξύ 
των μεγεθών. Εφόσον όλες οι προτάσεις του ερωτηματολογίου ήταν σε κλίμακα 1 7 συνεπάγεται 
ότι και  τα μεγέθη της μελέτης θα είχαν βαθμολογία από 1 7 που θα ήταν ο μέσος όρος των 
βαθμολογιών (scores) των προτάσεων που τα απαρτίζουν. 
 
Με το ερωτηματολόγιο  μετρήθηκαν τα παρακάτω μεγέθη: 
Α. Πρόθεση συνταγογράφησης (ερωτήσεις 5.21 και 5.22)   
Β. Πίεση Γ.Ι. από τρίτους  για συνταγογράφηση φαρμάκων σε συγγενή/φίλο ή γείτονά τους 
(ερωτήσεις 5.11, 518, 5.39) . 
Γ. Πίεση από ιατρικούς επισκέπτες/φαρμακευτικές εταιρείες (ερωτήσεις   5.33, 5.46, 5.54, 5.65, 5.68, 
5.77)         
Δ. Πίεση από συναδέλφους (ερωτήσεις 5.12, 5.44, 5.62, 5.70).  
Ε. Πίεση από ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (ερωτήσεις 5.35,5.42). 
ΣΤ. Πίεση για συνταγογράφηση φαρμάκων των οποίων η προμήθεια έχει ήδη γίνει από το 
φαρμακείο (5.80, 5.82, 5.83).   
.  

Στον πίνακα 1 φαίνεται ποιες προτάσεις αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία και ο τρόπος 

μέτρησης(άμεσες ή έμμεσες ερωτήσεις) 
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Πίνακας 1. Αριθμός πρότασης και κατηγορία μέτρησης 

Προτάσεις Κατηγορία Μέτρησης  

5.1 ως 5.2 
5.83 ως 5.84 

Προηγούμενη 

συμπεριφορά 

 

5.11 ως 5.12 Υποκειμενικοί κανόνες 

συμπεριφοράς 

Άμεσες ερωτήσεις 

 

5.21 ως 5.22 Γενική πρόθεση   

5.25  Δήλωση πρόθεσης   

5.46 , 5.68                       Ισχύς πεποιθήσεων Στάσεις    

Έμμεσες ερωτήσεις 

 

5.65 , 5.77                       Εκτίμηση αποτελέσματος Στάσεις  

Έμμεσες Ερωτήσεις 

 

5.54, 5.62, 5.70               Κίνητρο Συμμόρφωσης  Υποκειμενικοί Κανόνες  

Συμπεριφοράς 

Έμμεσες ερωτήσεις 

 

5.33, 5.44                       Υποκειμενικοί Κανόνες 

                                            Συμπεριφοράς 
  

5.18, 5.35, 5.80   Αίσθηση-    αποτελεσματικότητας 
                                               (self efficacy) 

Υποκειμενική Αντίληψη 

για την Άσκηση Ελέγχου 

Έμμεσες Ερωτήσεις 

 

5.39, 5.42, 5.82                        Αίσθηση ελέγχου Υποκειμενική Αντίληψη 

για την Άσκηση Ελέγχου 

Έμμεσες Ερωτήσεις 
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2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ 
   Πέρα από τα αρχικά περιγραφικά κοινωνικά και δημογραφικά  δεδομένα, για να διαπιστωθεί 
αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δυο μεγεθών (πχ. πρόθεση για συνταγογράφηση και πίεση από 
ιατρικούς επισκέπτες ) ή μεταξύ ενός μεγέθους και κάποιου παράγοντα (πχ. Συνταγογράφηση 
χωρίς καλά τεκμηριωμένο ιστορικό και φύλο ερωτηθέντος) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος λογιστική 
παλινδρόμηση ( Logistic Regression) της επαγωγικής στατιστικής. 
 
   Για να γίνει αυτό, τα μεγέθη που κατασκευάστηκαν, επανακωδικοποιήθηκαν με την μέθοδο του 
median split και ενώ στην αρχή ήταν 1 7 πλέον έγιναν δυαδικά (binary) δηλ. 0 και 1. Το 0 
αντιστοιχεί σε άρνηση/μη-δήλωση/μη-ύπαρξη ενώ το 1 αντιστοιχεί σε κατάφαση/δήλωση 
ύπαρξης.  
 
   Ειδικότερα, δημιουργήθηκε  πίνακας συχνοτήτων των μεγεθών και βρέθηκε σε πιο σημείο του 
(1 7) η αθροιστική διάμεσος είναι πιο κοντά στο 50% του συνόλου των απαντήσεων. Αφού 
υπολογίστηκε για κάθε μέγεθος ξεχωριστά αυτό το σημείο, επανακωδικοποιήθηκε η ερώτηση 
δεχόμενοι ότι πχ. οι απαντήσεις με βαθμολογία από 1  μέχρι 4.33 είναι το 0 (απόρριψη δήλωσης 
της ερώτησης) ενώ από 4.34 7 είναι το 1 (κατάφαση στην δήλωση). Αριθμός 4.33 είναι τυχαίος 
και συμβολίζει το «σημείο» που βρίσκεται πιο κοντά στο 50% των απαντήσεων. 
 
   Για την διαπίστωση συσχέτισης μεταξύ δυο μεγεθών χρησιμοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, η 
μέθοδος  της λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression). H μέθοδος αυτή ενδείκνυται σε 
τέτοιες περιπτώσεις γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε το ένα άκρο σε σχέση με το άλλο άκρο και να 
βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα συγκρίνοντας τον σχετικό κίνδυνο να συμβεί «αυτό που 
δηλώνουμε» όταν πχ. ένας ιατρός αισθάνεται πίεση από φαρμακευτικές εταιρίες σε σχέση με έναν 
ιατρό που δεν αισθάνεται πίεση από φαρμακευτικές εταιρίες. 
 
Όλες οι αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
 

Επειδή η μελέτη ήταν μη παρεμβατική και δεν μετείχαν ασθενείς, δεν ήταν απαραίτητη έγκριση 
από επιτροπή βιοηθικής. Παρόλα αυτά διεξήχθη με βάση τους κανόνες και την μεθοδολογία που η 
δεοντολογία επιβάλλει για αυτό το είδος μελετών. 
 

 

 

 

 



 

24 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
3.1 Συμμετέχοντες 

Συνεντεύξεις ελήφθησαν από 59 Γ.Ι. (Ν=59) της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου (36 άνδρες-23 

γυναίκες) με μέση ηλικία τα 43 έτη [πίνακας 1].  

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και επίπεδο εκπαίδευσης ερωτηθέντων Γ.Ι. 

 Ν % 

Σύνολο Γ.Ι. 59 100 

Άνδρες 36 61 

Γυναίκες 23 39 

Ηλικία (διάμεση) 

     (Διακύμανση)  

43 

(33-66) 

 

Πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση  

46 78 

Μεταπτυχιακό και άνω 13 22 

 

Γράφημα 1 – Ηλικία ερωτηθέντων Γ.Ι. ανά φύλο 
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Οι 43 εξ αυτών εργαζόντουσαν σε αγροτική περιοχή, 9 σε ημιαστική και 7 σε αστική με την 

συντριπτική πλειοψηφία να απασχολούνται σε ιατρεία του ΕΣΥ [πίνακας 2]. 

Πίνακας 2. Τύπος περιοχής και ιατρείων   

 Ν % 
Τύπος περιοχής μελέτης  
                  Αγροτική 
                  Ημι-αστική 
                  Αστική 

 
43 
9 
7 

 
73 
15 
12 

Καθεστώς λειτουργίας ιατρείου 
                   Δημόσιο 
                   Ιδιωτικό  
                   Μικτό  
                   Άγνωστο  

 
 

52 
5 
1 
1 

 
 

88 
8 
2 
2 

Τύπος ιατρείου 
                   Κέντρο Υγείας /Νοσοκομείο   
                   Άγνωστο 

 
58 
 
1 

 
98 
 
2 

 

 

3.2 Συνταγογράφηση κατά τον τελευταίο μήνα 

Σχεδόν στο σύνολό τους (56/59), οι Γ.Ι. απάντησαν ότι είχαν συνταγογραφήσει τον τελευταίο 

μήνα φάρμακα στο 80% των ασθενών που τους επισκέφτηκαν [Ερώτηση 5.1, Πίνακας 3, Γράφημα 

2]. 

Ερώτηση 5.1 

«Σε τι ποσοστό των ασθενών σας (από το σύνολο των ασθενών που επισκέφθηκαν το ιατρείο σας) 

κατά προσέγγιση έχετε συνταγογραφήσει κάποιο φάρμακο κατά τον τελευταίο μήνα;» 

Πίνακας 3 : Ποσοστό ασθενών που έλαβαν συνταγή τον τελευταίο μήνα ανάλογα με το φύλο 

του Γ.Ι. 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος 

% 

Std. Error Min Max 

Άντρες  34 77.5  4.1 15 100 

Γυναίκες  22 80  4.2 10 95 

Σύνολο 56* 80  2.9 10 100 

* 3 Ελλιπείς Τιμές 

 

 



 

26 
 

Γράφημα 2 – Ποσοστό ασθενών που έλαβε συνταγή φαρμάκου τον τελευταίο μήνα  

 
 

3.3 Συνταγογράφηση μέσω τρίτου προσώπου 

Στην ερώτηση «Σε τι ποσοστό των επισκέψεων σας (από το σύνολο των ασθενών στους οποίους 

συνταγογραφήσατε φάρμακο) συνταγογραφήσατε κάποιο φάρμακο σε έναν εκπρόσωπο του 

ασθενούς (συγγενή, φίλο ή γείτονα) κατά τον τελευταίο μήνα;» παρατηρούμε ότι στο 15% των 

επισκέψεων συνταγογραφήθηκε φάρμακο σε κάποιον εκπρόσωπο του ασθενούς  

[Πίνακας 4].  

 

Πίνακας 4 : Ποσοστό επισκέψεων στις οποίες έγινε συνταγογράφηση σε εκπρόσωπο ασθενούς 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος 

% 

Std. Error Min Max 

Άντρες 33 15  2.2 0 50 

Γυναίκες  21 20  3.5 0 50 

Σύνολο 54* 15  1.9 0 50 

* 5 Ελλιπείς Τιμές 
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Επίσης σημειώνεται μια διαφορά της τάξης του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών με τις γυναίκες 

Γ.Ι. να τείνουν να συνταγογραφούν περισσότερο σε εκπρόσωπο του ασθενούς[ερ. 5.2,πιν. 4, 

γράφημα 3]. 

 

Γράφημα 3 – Ποσοστό επισκέψεων για συνταγογράφηση σε εκπρόσωπο ασθενούς 

 
 

 

 

3.4 Συνταγογράφηση χωρίς καλά τεκμηριωμένο ιστορικό ασθενούς 

Στην ερώτηση  «Αν 10 ασθενείς χωρίς καλά καταγεγραμμένη τεκμηρίωση σχετικά με το ιατρικό 

τους ιστορικό σας επισκεφτούν, σε πόσους θα περιμένατε να συνταγογραφήσετε φάρμακα;» οι Γ.Ι. 

απάντησαν ότι αυτό θα γινόταν στο 33% των ασθενών αυτών και  αυτό ήταν 3,6 φορές πιο πιθανό 

να συμβεί αν ο Γ.Ι. ήταν άνδρας [Ερώτηση 5.25, Πίνακας 5, Γράφημα 4] ή αν ήταν κάτω των  40 

ετών (3,7 φορές). 
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Πίνακας 5: Αν 10 ασθενείς χωρίς καλά καταγεγραμμένη τεκμηρίωση σχετικά με το ιατρικό τους 

ιστορικό σας επισκεφτούν, σε πόσους θα περιμένατε να συνταγογραφήσετε φάρμακα 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος Std. Error Min Max 

Άντρες  35 3.8 0.5 0 9 

Γυναίκες   23 2.4 0.5 0 6 

Σύνολο 57* 3.3 0.3 0 9 

* Σύνολο 2 ελλιπείς τιμές 

 

Γράφημα 4 – Συνταγογράφηση σε ασθενείς με ελλειμματική τεκμηρίωση του ιατρικού ιστορικού 

τους σε σχέση με το φύλο του γιατρού 

 
 

3.4.1 Επίδραση του φύλου στην συνταγογράφηση χωρίς καλή τεκμηρίωση του ιστορικού 

 

Logistic regression 

 Odds ratio 95%Δ.Ε. 
(κατώτερο-
ανώτερο) 

p  

Φύλο Άνδρας 3,6 1,087-11,9 0,036 
p<0.05    Δ.Ε. : Διάστημα Εμπιστοσύνης 
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Με βάση τα ανωτέρω  φαίνεται  ότι οι άνδρες Γ.Ι. φαίνεται να έχουν 3,6 φορές μεγαλύτερο 

κίνδυνο να συνταγογραφήσουν χωρίς καλή τεκμηρίωση του ιστορικού σε σχέση με τις γυναίκες

συναδέλφους τους 

 

 

3.4.2 Επίδραση της ηλικίας στην συνταγογράφηση χωρίς καλή τεκμηρίωση του ιστορικού 

Logistic regression 

Mεταβλητή  Odds ratio 95%Δ.Ε. 

(κατώτερο-

ανώτερο) 

p  

Ηλικία <40 3,729 1,052-13,220 0,042 

p<0.05    Δ.Ε. : Διάστημα Εμπιστοσύνης    Ηλικία(indicator binary) : 1 Γ.Ι.<40 ετών- 0 Γ.Ι. >40 ετών 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται  ότι οι Γ.Ι. κάτω των 40 ετών εμφανίζουν 3,7 φορές 

μεγαλύτερο κίνδυνο να συνταγογραφήσουν σε ασθενείς χωρίς καλή τεκμηρίωση του ιστορικού σε 

σχέση με τους συναδέλφους τους άνω των 40 ετών  

 

 

3.5 Συνταγογράφηση φαρμάκων των οποίων η προμήθεια έχει ήδη γίνει-Επαναλαμβανόμενη 

συνταγογράφηση 

Στην ερώτηση (5.83) «Κατά προσέγγιση, κατά τον τελευταίο μήνα, σε τι ποσοστό των ασθενών σας 

(από το σύνολο των ασθενών στους οποίους συνταγογραφήσατε φάρμακο) συνταγογραφήσατε 

φάρμακο το οποίο ο ασθενής είχε ήδη αγοράσει από το φαρμακείο;» το ποσοστό αυτό ήταν 5% 

[Ερώτηση 5.83, Πίνακας 6, Γράφημα 6] ενώ σε αντίστοιχη (5.84) ερώτηση για το ποσοστό των 

επαναληπτικών συνταγών αυτό άγγιξε το 60% [Ερώτηση 5.84, Πίνακας 7, Γράφημα 5]. 

Πίνακας 6 : Ποσοστό ασθενών που έλαβαν συνταγή για φάρμακα των οποίων η προμήθεια είχε 

ήδη γίνει 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος 

% 

Std. Error Min Max 

Άντρες  35 5 1.2 0 40 

Γυναίκες  21 5 2.8 0 60 

Σύνολο* 56 5  1.3 0 60 

* Σύνολο 3 ελλιπείς τιμές 
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Γράφημα 5 – Ποσοστό ασθενών που συνταγογραφήθηκε φάρμακο που είχαν ήδη προμηθευτεί 

από το φαρμακείο σε σχέση με το φύλο του ΓΙ 

 
 

 

 

Πίνακας 7 : Ποσοστό επαναληπτικής συνταγογράφησης 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος 

% 

Std. Error Min Max 

Άντρες  35 50  5.2 0 90 

Γυναίκες  22 60  4.1 0 90 

Σύνολο* 57 60  3.7 0 90 

* Σύνολο 2 ελλιπείς 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

Γράφημα 6 – Ποσοστό επαναληπτικής συνταγογράφησης σε σχέση με το φύλο του ΓΙ  
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3.6 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

3.6.1 Πρόθεση συνταγογράφησης 

Το μέγεθος «πρόθεση συνταγογράφησης» κατασκευάζεται από την μέση τιμή των ερωτήσεων 5.21 

και 5.22 [Πίνακας 8, Γράφημα 7] και παρατηρούμε ότι είναι αυξημένο κατά ½ μονάδα σε κλίμακα 

1 ως 7 (ή 7,1%) στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. 

 Δήλωση Κλίμακα 

Ερ. 5.21 Θέλω να συνταγογραφώ φάρμακα στους 

ασθενείς μου 

1(Διαφωνώ απόλυτα)   …7 (Συμφωνώ 

απόλυτα) 

Ερ. 5.22 Σκοπεύω να συνταγογραφώ φάρμακα 

στους ασθενείς μου 

1(Διαφωνώ απόλυτα)   …7 (Συμφωνώ 

απόλυτα) 

 

Πίνακας 8 : Μέση βαθμολογία πρόθεσης συνταγογράφησης 

Πρόθεση – Κλίμακα 1 7 

 N Διάμεσος Std. Error Min Max 

Άντρες 34 4.0 0.3 1.0 7.0 

Γυναίκες 23 4.5 0.4 1.0 7.0 

Σύνολο* 57 4.0 0.2 1.0 7.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Γράφημα 7 – Πρόθεση για συνταγογράφηση σε σχέση με το φύλο του ΓΙ  
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3.6.2 Συνταγογράφηση και πίεση από εκπροσώπους του ασθενούς 

Το μέγεθος «πίεση Γ.Ι. από  εκπροσώπους του ασθενούς για συνταγογράφηση» κατασκευάζεται 

από τις ερωτήσεις 5.11, 5.18, 5.39 και περιγράφει τις περιπτώσεις εκείνες που αντί για τον ασθενή 

προσέρχεται για συνταγογράφηση συγγενής, φίλος ή γείτονάς του. 

 

Ερωτήσεις Δήλωση Κλίμακα 

Ερ. 5.11** Αισθάνομαι ότι υπάρχει κοινωνική πίεση 

να συνταγογραφήσω φάρμακα 

1(Συμφωνώ απόλυτα)…7(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

Ερ. 5.18* Οι συγγενείς/φίλοι/γείτονες ζητούν 

συνταγή εκ μέρους του ασθενούς 

1(Πολύ συχνά) …          7 (Πολύ 

σπάνια) 

Ερ. 5.39** Όταν συγγενείς ή άλλα άτομα ζητάνε 

συνταγή εκ μέρους ασθενούς είναι _______ 

να συνταγογραφήσω φάρμακα 

-3(Λιγότερο πιθανό)…+3 

(Περισσότερο πιθανό) 

* Χρήση μετά από αναστροφή της βαθμολόγησης 

**Μετατροπή της κλίμακας από (-3…+3) (1…7) 
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Πίνακας 9 

Πίεση από συγγενείς/φίλους/γείτονες – Κλίμακα 1 7 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος Std. Error Min Max 

Άντρες 35 3.67 0.23 1.0 7.0 

Γυναίκες 23 3.92 0.23 1.33 5.67 

Σύνολο* 58 3.78 0.17 1.0 7.0 

*Σύνολο 1 ελλείπουσα τιμή 

 

 

 

Γράφημα 8.  Πίεση για συνταγογράφηση από συγγενείς/φίλους/γείτονες σε σχέση με το φύλο του  

Γ.Ι.. 
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Από την ανάλυση μετά από logistic regression φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση(p>0.05) της πίεσης που ασκούν συγγενείς/φίλοι/γείτονες με την πρόθεση 

συνταγογράφησης των Γ.Ι. 
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Mεταβλητή  Odds ratio 95%Δ.Ε. 

(κατώτερο-

ανώτερο) 

p  

Πίεση από 

συγγενείς ή 

φίλους(ΝΑΙ) 

1,707 0,592-4,919 0,322 

p>0,05  Δ.Ε. Διάστημα Εμπιστοσύνης 
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3.6.3 Συνταγογράφηση και πίεση από ιατρικούς επισκέπτες και Φ.Ε. 

Το μέγεθος αυτό κατασκευάζεται από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

Ερωτήσεις Δήλωση Κλίμακα 

Ερ. 5.33** Οι ιατρικοί επισκέπτες ________ την 

απόφασή μου να συνταγογραφήσω 

φάρμακα 

1(Θα αποδοκίμαζαν)… 7 

(Θα ενέκριναν) 

Ερ. 5.46* Αν συνταγογραφήσω κάποια φάρμακα 

στον ασθενή, θα έχω ορισμένα οικονομικά 

οφέλη από τις φαρμακευτικές εταιρίες 

1(Συμφωνώ απόλυτα) …7 (Διαφωνώ 

απόλυτα) 

Ερ. 5.54* Το να εγκρίνουν οι ιατρικοί επισκέπτες τον 

τρόπο άσκησης του επαγγέλματός μου είναι 

1(Σημαντικό) …             7 (Ασήμαντο) 

Ερ. 5.65** Η λήψη ορισμένων οικονομικών οφειλών 

από τις φαρμακευτικές εταιρίες είναι 

-3(Εξαιρετικά ανεπιθύμητη) 

…+3(Εξαιρετικά επιθυμητή) 

Ερ. 5.68* Αν συνταγογραφήσω κάποιο φάρμακο σε 

έναν ασθενή, θα ενδυναμώσω τη σχέση μου 

με τις φαρμακευτικές εταιρίες και θα 

αυξηθεί η πιθανότητα να συμμετέχω σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως 

συναντήσεις και συνέδρια 

1(Συμφωνώ απόλυτα) …7 (Διαφωνώ 

απόλυτα) 

Ερ. 5.77** Η σύσφιξη των σχέσεων με τις 

φαρμακευτικές εταιρίες και κατ’ επέκταση, 

η πιθανότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα είναι 

-3(Εξαιρετικά ανεπιθύμητη)… 

+3(Εξαιρετικά επιθυμητή) 

* Χρήση μετά από αντιστροφή βαθμολόγησης 

**Μετατροπή της κλίμακας από (-3…+3) (1…7) 
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Πίνακας 10: Πίεση από Φαρμακευτικούς Αντιπροσώπους/φαρμακευτικές εταιρίες – Κλίμακα 1   

7 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος Std. Error Min Max 

Άντρες  35 3.50 0.18 1.33 5.83 

Γυναίκες  22 3.67 0.23 1.67 4.83 

Σύνολο* 57 3.50 0.13 1.33 5.83 

*Σύνολο 2 ελλείπουσες τιμές 

 

 

Regression analysis 

Mεταβλητή  Odds ratio 95%Δ.Ε. 

(κατώτερο-

ανώτερο) 

p  

Πίεση από 

Φ.Α./Φ.Ε. 

(ΝΑΙ) 

3,263 1,089-9,776 0,035 

p<0,05        Δ.Ε.: Διάστημα Εμπιστοσύνης 

 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο μέγεθος, εδώ, οι γιατροί που αισθάνονται πίεση από Φ.Α. και 

φαρμακευτικές εταιρείες (μέγεθος «πίεση από Φ.Α. /φαρμακευτικές εταιρείες» από Ερωτήσεις  

5.33, 5.46, 5.54, 5.65, 5.68, 5.77) έχουν περίπου 3,2 φορές πιο έντονη πρόθεση να 

συνταγογραφήσουν σε σχέση με τους Γ.Ι. που δεν αισθάνονται πίεση. 
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3.5.4 Συνταγογράφηση και πίεση από συναδέλφους 

Το μέγεθος «πίεση από συναδέλφους» κατασκευάστηκε από τις ερωτήσεις 5.12, 5.44, 5.62, 5.70.  

 

Κατασκευή Μεγέθους «πίεση από συναδέλφους»: 

Ερωτήσεις Δήλωση Κλίμακα 

Ερ. 5.12 Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου 

συνταγογραφούν φάρμακα συστηματικά 

1(Διαφωνώ απόλυτα)… 7 (Συμφωνώ 

απόλυτα) 

Ερ. 5.44** Οι ιατροί άλλων ειδικοτήτων ________ την 

απόφασή μου να συνταγογραφώ κάποια 

φάρμακα συστηματικά 

-3(Δεν θα ενέκριναν) …+3 

(Θα ενέκριναν) 

Ερ. 5.62* Η γνώμη των άλλων γενικών ιατρών όσον 

αφορά στον τρόπο με τον οποίο 

συνταγογραφώ είναι 

1(Σημαντική) …             7 (Ασήμαντη) 

Ερ. 5.70 Η γνώμη των ιατρών άλλων ειδικοτήτων 

όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο 

συνταγογραφώ είναι 

1(Άνευ σημασίας) …      7 (Σημαντική) 

* Χρήση μετά από αντιστροφή βαθμολόγησης 

**Χρήση μετά από μετατροπή της κλίμακας από  (-3…+3) (1…7) 

 

Ανάλυση συνάφειας 

Cronbach’s alpha index: 0.615 

 

Πίνακας 11 : Πίεση από συναδέλφους  – Κλίμακα 1 7 

 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος Std. Error Min Max 

Άντρες  34 5.00 0.21 1.75 7.00 

Γυναίκες  22 4.37 0.21 3.00 6,50 

Σύνολο* 56 4.87 0.15 1.75 7.00 

*Σύνολο 3 ελλείπουσες τιμές 
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Στις παραπάνω ερωτήσεις  μετρήθηκε σε 7βαθμη κλίμακα αν και πόσο ο Γ.Ι. πιστεύει ότι οι 

συνάδελφοί του συνταγογραφούν συστηματικά, αν θεωρεί ότι οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων 

εγκρίνουν την απόφασή του να συνταγογραφεί κάποια φάρμακα συστηματικά και τέλος πόσο 

σημαντική γι’ αυτόν είναι η γνώμη των συναδέλφων της ίδιας ή άλλης ειδικότητας όσον αφορά 

στον τρόπο με τον οποίο συνταγογραφεί.  

Φάνηκε από την ανάλυση(πιν. 12 και πιν. 16Β-Παράρτημα) ότι οι Γ.Ι. που αισθάνονται πίεση από 

συναδέλφους, όπως αυτή στοιχειοθετείται από τις δηλώσεις τους στις παραπάνω ερωτήσεις,  έχουν 

5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συνταγογραφήσουν σε σχέση με αυτούς που δεν 

αισθάνονται πίεση. 
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Πίνακας  12 Logistic regression analysis 

Mεταβλητή  Odds ratio 95%Δ.Ε. 

(κατώτερο-

ανώτερο) 

p  

Πίεση από 

συναδέλφους 

(ΝΑΙ) 

5,000 1,590-15,722 0,006 

P<0.05   Δ.Ε. : Διάστημα Εμπιστοσύνης 

 

3.6.5 Συνταγογράφηση και πίεση από ασθενείς χαμηλού μορφωτικού  επιπέδου 

Το μέγεθος «πίεση από ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου» κατασκευάστηκε από τις 

ερωτήσεις 5.35, 5.42. και εκτιμά τόσο την πίεση από την πλευρά των ασθενών όσο και τον βαθμό 

ευκολίας συνταγογράφησης των Γ.Ι. σε αυτήν την ομάδα 

Κατασκευή Μεγέθους «πίεση από ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου»: 

Ερωτήσεις Δήλωση Κλίμακα 

Ερ. 5.35* Οι ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

ζητούν πιεστικά συνταγές/φάρμακα 

1(Πάντοτε)… 7 (Ποτέ) 

Ερ. 5.42** Όταν με επισκέπτονται ασθενείς με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο είναι _________ να 

συνταγογραφήσω κάποια φάρμακα 

-3(Εξαιρετικά δύσκολο) 

…+3(Εξαιρετικά εύκολο) 

* Χρήση μετά από αντιστροφή βαθμολόγησης 

**Χρήση μετά από μετατροπή κλίμακας (-3…+3) (1…7) 

 

Πίνακας 13 : Πίεση από ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου – Κλίμακα 1 7 

Φύλο Γ.Ι. N Διάμεσος Std. Error Min Max 

Άντρες  35 4.50 0.20 1.50 7.00 

Γυναίκες  23 4.00 0.16 3.00 5.50 

Σύνολο* 58 4.50 0.13 1.50 7.00 

*Σύνολο 1 ελλείπουσα τιμή 
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Γράφημα 14 : Πίεση από ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου σε σχέση με το φύλο του Γ.Ι. 
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Mεταβλητή  Odds Ratio 95%Δ.Ε. 

(κατώτερο-

ανώτερο) 

p  

Πίεση από 

ασθενείς 

χαμηλού 

μορφωτικού 

επιπέδου 

(ΝΑΙ). 

4,615 1,450-14,695 0,010 

p<0.05   Δ.Ε. : Διάστημα Εμπιστοσύνης 
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Παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι όσοι Γ.Ι. δηλώνουν ότι αισθάνονται πίεση από ασθενείς 

χαμηλού μορφωτικού επιπέδου έχουν 4,6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα(p<0,05) να 

συνταγογραφήσουν σε σχέση με τους γιατρούς που δεν την αισθάνονται(βλ. και πιν. 16Β-

Παράρτημα). 

3.6.6  Συσχέτιση πρόθεσης συνταγογράφησης με την πίεση για συνταγογράφηση φαρμάκων 

των οποίων η προμήθεια έχει ήδη γίνει από το φαρμακείο 

Από τον πίνακα υπολογισμού συσχετίσεων των μεταβλητών(πιν. 16Α-Παράρτημα) φαίνεται  ότι 

δεν προέκυψε ισχυρή συσχέτιση της πρόθεσης για συνταγογράφηση με την πίεση να 

συνταγογραφηθούν φάρμακα των οποίων η προμήθεια έχει ήδη γίνει από το φαρμακείο (εκ των 

υστέρων συνταγογράφηση).  

Ομοίως, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της εκπαίδευσης του Γ.Ι. 

(μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος) και της προϋπηρεσίας με την πρόθεση για 

συνταγογράφηση.  

 

   Ένα ενδιαφέρον εύρημα που προέκυψε στην πορεία της μελέτης έχει να κάνει με την 

συνταγογραφική συμπεριφορά εκείνων των Γ.Ι. που αισθάνονται πίεση από Φ.Α./φαρμακευτικές 

εταιρείες, στους ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. 

Φάνηκε λοιπόν   ότι οι Γ.Ι. που δρουν υπό την πίεση των ιατρικών επισκεπτών έχουν 5.7 φορές 

αυξημένη πρόθεση να συνταγογραφήσουν σε ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σε σχέση 

με ασθενείς που δεν έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ( p < 0.05) [Πίνακας 17-Παράρτημα]. 
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 4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

4.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
   Επειδή η μελέτη αυτή ήταν ποιοτική και εστιαζόταν στον νομό Ηρακλείου, έγινε προσπάθεια να 
συμπεριληφθούν όλοι οι Γ.Ι. και γι ’αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια μέθοδος δειγματοληψίας. 
Το ποσοστό συμμετοχής ήταν  υψηλό (59%) δεδομένης της φύσης της μελέτης και του χρόνου που 
απαιτούσε να αφιερώσουν οι συμμετέχοντες και αυτό ήταν ένα από τα δυνατά της σημεία  όπως 
και η αμεσότητα στην συλλογή των δεδομένων της που έγινε με πρόσωπο με πρόσωπο 
συνεντεύξεις αντί με αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου. Ταυτόχρονα αυτό όμως, 
αποτελεί και αδυναμία γιατί ενδέχεται να μείωσε τον βαθμό ελευθερίας έκφρασης των 
συμμετεχόντων. 
 
Ένας άλλος περιορισμός της μελέτης είναι  ότι βασίστηκε στην υποκειμενική ανάκληση 
συνταγογραφικών δεδομένων από τους Γ.Ι. και σε προσωπικές εκτιμήσεις και αποκαλύψεις που  
είναι ευάλωτες στην προκατάληψη. Δεν ήταν δυνατό  να  εκτιμηθεί κατά πόσο οι απαντήσεις ήταν 
ειλικρινείς και/ή ακριβείς. Εν τούτοις, εκτιμάται ότι αυτό δεν μειώνει την εγκυρότητα των 
ευρημάτων. Σε μια  ποιοτική έρευνα τέτοιου είδους δηλώσεις και προσωπικές γνώμες μας 
προσφέρουν μια χρήσιμη γνώση των στάσεων και των συμπεριφορών των συμμετεχόντων από 
την δική τους οπτική. Υπήρξε η αναγκαία εσωτερική συνέπεια(internal consistency) και η 
εξωτερική εγκυρότητα (external validity)  με την έννοια ότι πολλά από τα ευρήματα 
υποστηρίζονται και από άλλες μελέτες. 
 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να αποδειχτεί αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ 
των πιέσεων που εντείνουν την  πρόθεση συνταγογράφησης και της συνταγογράφησης χωρίς τα 
αντίστοιχα περιγραφικά επιδημιολογικά δεδομένα.  
 
4.2 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 
Αυτή η μελέτη συμπληρώνει προηγούμενες έρευνες που στόχευαν στην εξέταση της κλινικής 
πρακτικής  ιδωμένης σε ένα βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο. Η λήψη αποφάσεων είναι μια δυναμική 
διαδικασία  με κοινωνικές και ψυχολογικές μεταβλητές που διαπλέκονται  με  κλινικούς και 
φαρμακολογικούς παράγοντες. Ωστόσο, αν και τα φαρμακολογικά κριτήρια είναι σαφώς 
σημαντικά στην απόφαση για τη συνταγογράφηση, τα ευρήματα  δείχνουν ότι είναι ο τρόπος 
επικοινωνίας, οι κοινωνικοί και διαπροσωπικοί παράγοντες σε συνδυασμό με την βιωματική 
γνώση που έχουν κρίσιμη σημασία για το πώς κάθε  φάρμακο αξιολογείται και στη συνέχεια 
συνταγογραφείται  από τους γενικούς ιατρούς. Χρησιμοποιώντας αυτή την οπτική οι 
συνταγογραφικές συμπεριφορές γίνονται πιο κατανοητές  αυξάνοντας όμως τον προβληματισμό 
για το πώς τελικά εφαρμόζουμε την βασισμένη στις ενδείξεις Ιατρική στον χώρο της ΠΦΥ.  
 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες μελέτες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών [190] και σε καμία από αυτές δεν έχει γίνει χρήση της 
Θεωρίας Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (ΘΠΣ).  
Θα σταθούμε σε ορισμένα από τα ευρήματα που προέκυψαν . 

1. 60% των επισκέψεων αφορούσαν, κατά δήλωση των Γ.Ι., επαναλαμβανόμενη 
συνταγογράφηση και αυτό είναι σε συμφωνία με αντίστοιχα ευρήματα άλλων μελετών 
[58,162] .  
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2. 15% των συνταγογραφήσεων των Γ.Ι.  αφορούσε σε επισκέψεις εκπροσώπων (συγγενών 
/φίλων/γειτόνων) και όχι των ίδιων των ασθενών. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν το μισό 
από αυτό που έχει αναφερθεί σε άλλη μελέτη στην Κρήτη [58] και αισθητά χαμηλότερο από 
αντίστοιχη μελέτη στη Νορβηγία [186,187].Οι συνταγές αυτές είναι συνήθως επαναληπτικές 
[171] και έχουν σχέση με μακροχρόνιες αγωγές χρόνιων νοσημάτων.  

3. Από την μελέτη μας δεν προέκυψε συσχέτιση της πίεσης που μπορεί να ασκούν οι 
εκπρόσωποι των ασθενών στον γιατρό για συνταγογράφηση, με τη πρόθεση του γιατρού να 
συνταγογραφήσει . Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αφορούν ασθενείς 
γνωστούς στον Γ.Ι. πράγμα που κάνει πιο εύκολη την συνταγογράφηση δεδομένου ότι αυτή 
έχει «προσυμφωνηθεί». Γεγονός είναι επίσης ότι η συνταγογράφηση μέσω τρίτου 
διευκολύνει τον γιατρό που συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες έντονης πίεσης χρόνου 
[173] και εξυπηρετεί τον ασθενή που θεωρεί περιττή και χρονοβόρα την μηνιαία επίσκεψη 
στον Γ.Ι. του για φάρμακα. Από την άλλη έχει φανεί ότι αυτού του είδους η 
συνταγογράφηση συχνά συνδέεται με ελλιπή ιατρική φροντίδα [162,189] και αυτό είναι 
κάτι που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η συνταγογράφηση 
δια αντιπροσώπου δεν αφορά μόνο σε περιπτώσεις χρόνιων νοσημάτων όπως και ότι με 
την γενίκευση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αναμένεται να 
επιδεινωθεί το πρόβλημα[171].   

4. Η επιρροή των φαρμακευτικών αντιπροσώπων(Φ.Α.) στην συνταγογράφηση όπως 
διαπιστώθηκε στην μελέτη μας (3,2 φορές μεγαλύτερη πρόθεση συνταγογράφησης) έρχεται 
σε συμφωνία με τα ευρήματα πολλών άλλων μελετών [106-7,110,114,117,119,125,128-9,138-
9,190] που μεταξύ άλλων την συνδέουν τόσο με  την αύξηση του κόστους όσο και με την 
εκτός επιστημονικών ενδείξεων και κατευθυντηρίων οδηγιών συνταγογράφηση. Στην 
κατασκευή του μεγέθους «πίεση από ιατρικούς επισκέπτες (φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι)/φαρμακευτικές εταιρείες» ελήφθησαν υπ’ όψιν δηλώσεις των Γ.Ι. που είχαν 
να κάνουν με την προσδοκία είτε οικονομικών οφελών ή συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα λόγω κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και είναι αξιοσημείωτος ο 
πολλαπλασιασμός της πιθανότητας για συνταγογράφηση σ’ εκείνους τους Γ.Ι. που δήλωσαν 
θετικοί στην λήψη οφελών από τις φαρμακευτικές εταιρείες (Φ.Ε.). Ας σημειωθεί εδώ ότι 
υπάρχει η τάση υποτίμησης αυτής της επιρροής λόγω της φύσης της μελέτης.  Η επίδραση 
αυτή έχει φανεί από άλλες μελέτες ότι είναι μεγαλύτερη σε Γ.Ι. των Κέντρων Υγείας [191] 
και αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις συνθήκες σχετικής απομόνωσης κάτω από τις οποίες 
δουλεύουν, γεγονός που εκμεταλλεύονται οι Φ.Ε. για την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων 
με τους γιατρούς [192]. Αυτό με την σειρά του μπορεί να συντελεί στο να υιοθετούν οι  
γιατροί μια πιο θετική στάση απέναντι στην συχνά ανακριβή και ατελή ενημέρωση των 
Φ.Α. [149,150], η οποία  επηρεάζει την συνταγογραφική τους συμπεριφορά στην 
κατεύθυνση πολλές φορές της περιττής, μη ενδεδειγμένης και χαμηλής ποιότητας 
συνταγογράφησης [154,155,158]. Στην Ελλάδα οι Φ.Α. αποτελούν την δεύτερη σε σειρά 
πηγή ενημέρωσης των γιατρών για καινούρια φάρμακα[190]. Σε μια έρευνα το 2001 σε 
τυχαίο δείγμα αμερικανών γιατρών βρέθηκε ότι το 92% από αυτούς δεχόντουσαν δωρεάν 
δείγματα φαρμάκων, 61% δεχόντουσαν γεύματα, εισιτήρια για θεάματα ή για ταξίδια ενώ 
13% λάμβανε οικονομικά ή άλλου τύπου ανταλλάγματα [192]. Δυστυχώς, η απουσία 
οργανωμένων επιδοτούμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από το 
κράτος σπρώχνει πολλούς γιατρούς στην αγκάλη των φαρμακευτικών εταιρειών που 
αναλαμβάνουν ασμένως και με το αζημίωτο την εκπαίδευσή τους, μέσω της 
χρηματοδότησης της συμμετοχής τους, σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού. Ενδεικτικό 
της αποτελεσματικότητας και του επιστημονικού σχεδιασμού των μεθόδων προώθησης των 
Φ.Ε. είναι το γεγονός ότι πολλοί γιατροί δεν δέχονται ότι επηρεάζονται από αυτές παρά 
την ύπαρξη στοιχείων που δείχνουν το αντίθετο [126-8].  
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   Στην δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την ανάπτυξη των παραπάνω σχέσεων και 
συμπεριφορών συντελεί και η προπτυχιακή εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών. Για 
παράδειγμα αντικείμενο κριτικής έχει δεχτεί το γεγονός ότι δίδεται περισσότερο βάρος 
στην βασική φαρμακολογία παρά σε πρακτικές εφαρμογές και βασισμένες στο πρόβλημα 
μεθόδους εκπαίδευσης που θα διαμόρφωναν συνταγογραφικές συμπεριφορές βασισμένες 
στην επιστημονική τεκμηρίωση και που θα ήταν περισσότερο θωρακισμένες στις 
«ενημερώσεις» των Φ.Ε. [193-5]. Δυστυχώς, η έκθεση των φοιτητών ιατρικής στις 
προωθητικές ενέργειες των Φ.Ε. γίνεται από τα πρώτα κιόλας έτη των σπουδών τους είτε με 
άμεσο (μικρά δώρα, συμμετοχή σε συνέδρια) είτε με έμμεσο τρόπο όντας σε ένα περιβάλλον 
που οι περισσότεροι εκ των πανεπιστημιακών και όχι μόνο δασκάλων τους έχουν πλήρως 
απενοχοποιήσει  τις συναλλαγές με τις φαρμακευτικές εταιρείες θεωρώντας ότι οι τελευταίες 
είναι πολύτιμοι και απαραίτητοι αρωγοί της εκπαίδευσης και της έρευνας ή κι ένας τρόπος 
εύκολου και θεμιτού πλουτισμού.  Η έκθεση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα οι γιατροί να 
γίνονται πιο δεκτικοί στα μηνύματα των Φ.Ε. [196-8].  
 
   Τα ηθικά ζητήματα που διακυβεύονται εδώ εύκολα εντοπίζονται από τους γιατρούς  αλλά  
δύσκολα επιλύονται. Το να είναι κάποιος γιατρός σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορούν να 
βασιστούν στην ανεξαρτησία και την αξιοπιστία κάθε συμβουλής ή θεραπείας που τους 
προτείνει [201]. Συνιστά ηθικό ατόπημα ενώ φιλοδοξούμε να έχουμε  ανεξαρτησία, 
αξιοπιστία, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που συναπαρτίζουν μια επωφελή για τον 
ασθενή σχέση να αγνοούμε εσκεμμένα ή όχι τα δεδομένα που μας αποδεικνύουν ότι η 
φαρμακευτική βιομηχανία όντως επηρεάζει την συνταγογραφική μας συμπεριφορά. Η 
ανάρμοστη αυτή συμπεριφορά γίνεται ακόμα πιο επιλήψιμη όταν λάβει κανείς υπ’ όψιν 
του την ασυμμετρία στην πληροφόρηση  (όπου ο ασθενής είναι σχεδόν πάντα εξαρτώμενος  
από τον γιατρό για ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με τα φάρμακα) όπως και το 
γεγονός ότι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα  συνήθως επιδοτούνται από το δημόσιο 
ταμείο [202]. 

5. Προσπαθώντας να μετρήσουμε την επιρροή των συναδέλφων της ίδιας ή άλλων 
ειδικοτήτων στην συνταγογράφηση κατασκευάσαμε ένα μέγεθος που απαρτίστηκε από 
δηλώσεις των Γ.Ι. αναφορικά με την σημασία της γνώμης των συναδέλφων τους για την 
συνταγογράφησή τους και το κατά πόσο θα την ενέκριναν. Οι Γ.Ι. που θεωρούν σημαντική 
την γνώμη των συναδέλφων τους εμφανίζουν 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 
συνταγογραφήσουν σε σχέση με αυτούς που δεν την θεωρούν σημαντική ενώ σε μελέτη που 
έγινε το 2003 σε Γ.Ι. στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε ότι οι Γ.Ι. με υψηλό κόστος 
συνταγογράφησης ήταν λιγότερο πιθανό να βρουν χρήσιμη την κριτική συναδέλφων τους 
για τις συνταγογραφικές τους συνήθειες [88]. Το γεγονός ότι άλλοι συνάδελφοι 
διαφορετικής ειδικότητας επηρεάζουν την συνταγογράφηση των  Γ.Ι. είναι κάτι που έχει 
φανεί και από άλλες μελέτες [191,199,203-4]. Αυτό που δεν έχει διαπιστωθεί είναι το κατά 
πόσο αυτή η επιρροή αυξάνει την συνταγογράφηση κάτι που διαφαίνεται από την 
παρούσα μελέτη και θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς σε μελλοντική έρευνα κατά πόσο 
αυτή η αύξηση βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και απαντά σε πραγματικές ανάγκες 
υγείας του ασθενούς. 

6. Ένα άλλο εύρημα της μελέτης είχε να κάνει με την πίεση που ασκούν οι ασθενείς χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου για συνταγογράφηση φαρμάκων και την αυξημένη ευκολία των Γ.Ι. 
για συνταγογράφηση σε αυτήν την ομάδα ασθενών (4,6 φορές πιο εύκολα). Ενδεχομένως η 
έλλειψη χρόνου αλλά και δεξιοτήτων επικοινωνίας να κάνει πιο εύκολη την 
συνταγογράφηση. Ο σκεπτικισμός και η πληροφόρηση για τα φάρμακα που μπορεί να 
έχουν ασθενείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά στην 
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συνταγογράφηση φαρμάκων χωρίς ξεκάθαρη ένδειξη. Από την άλλη το χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο είναι συχνά δείκτης  και χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου που συνδέεται 
με αυξημένη νοσηρότητα κάτι που  θα μπορούσε να εξηγήσει την πολυφαρμακία που 
παρατηρείται σε αυτήν την ομάδα [177-9].  

7. Αξίζει εδώ να τονίσουμε την ενδιαφέρουσα συσχέτιση που προέκυψε στην μελέτη μας η 
οποία δείχνει ότι οι Γ.Ι. που διάκεινται θετικά στις σχέσεις με Φ.Ε. έχουν 5,7 φορές πιο 
αυξημένη πρόθεση συνταγογράφησης στους ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου σε 
σχέση με τους Γ.Ι. που δεν δήλωσαν θετική στάση για τις Φ.Ε. Η ομάδα των ασθενών αυτών 
ενδεχομένως να αποτελεί προνομιακό πεδίο κατευθυνόμενης συνταγογράφησης για τους 
λόγους που προαναφέραμε γεγονός που εγείρει έντονους προβληματισμούς δεοντολογικής 
φύσης. Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του πληθυσμού 
σχετίζεται με την χρήση φαρμάκων είναι προαπαιτούμενο στις προσπάθειες για 
εξορθολογισμό της χρήσης τους με βάση τις ανάγκες [180]. 

8. Τέλος, φαίνεται ότι η πίεση που ασκείται για συνταγογράφηση φαρμάκων των οποίων η 
προμήθεια έχει ήδη γίνει από το φαρμακείο δεν επηρεάζει την πρόθεση του Γ.Ι. για 
συνταγογράφηση παρόλο που συχνά ο Γ.Ι. έρχεται σε επαφή με ασθενείς που με πιεστικό 
τρόπο το ζητάνε.  

9. Ομοίως, δεν εντοπίστηκε σχέση της πρόθεσης για συνταγογράφηση με τα χρόνια εμπειρίας 
ή το επίπεδο εκπαίδευσης.  
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4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι περισσότεροι γιατροί φαίνεται να πιστεύουν πραγματικά ότι έχουν ανοσία στις  επιρροές των 

φαρμακευτικών εταιρειών, θεωρώντας ότι ενεργούν βασισμένοι  μόνο στα καλύτερα διαθέσιμα 

αποδεικτικά στοιχεία και μόνο προς το συμφέρον των ασθενών τους [136]. Για  να αλλάξει  αυτή η 

αντίληψη, χρειάζεται μια νέα και συστηματική προσέγγιση στα ζητήματα ηθικής δεοντολογίας. 

Αυτά  τα  ζητήματα δεν είναι νέα, αλλά η σημασία τους έχει αυξηθεί παράλληλα με την αύξηση 

του μεγέθους, της δύναμης και της επιρροής της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Το  ιατρικό  

επάγγελμα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει πριν το ενδιαφερόμενο κοινό μας αναγκάσει να το 

πράξουμε. Η φαρμακευτική  βιομηχανία  αντιλήφθηκε έγκαιρα τις διαθέσεις τις κοινής γνώμης 

και την ανάγκη που προέκυπτε για ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας της [208]. Θα  μπορούσε  

άραγε το ιατρικό επάγγελμα να πάρει την πρωτοβουλία να επανεξετάσει τις επιδόσεις του στον 

τομέα αυτό; 

Εν κατακλείδι, η συνταγογράφηση φαρμάκων δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με  βιοϊατρικούς 

όρους  αλλά, κυρίως, με τον τρόπο με τον οποίο ο γιατρός εκτίθεται στην φαρμακευτική 

ενημέρωση και τις κοινωνικές επιδράσεις στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της 

διαδικασίας συνταγογράφησης από την πλευρά του γιατρού είναι κρίσιμης σημασίας για την 

ερμηνεία των συνταγογραφικών προτύπων και τον σχεδιασμό πολιτικών για την βελτίωση της 

ποιότητας συνταγογράφησης, της ασφάλειας των ασθενών και της εξοικονόμησης πολύτιμων 

πόρων.  
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4.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω προτάσεις : 

• Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η πρόσφατη εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης στην χώρα μας προκειμένου να διασφαλίζεται η, με βάση τις ενδείξεις, 

συνταγογράφηση 

• Έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών που θα απαντούν στις καθημερινές ανάγκες των Γ.Ι., π.χ. 

με αναφορές σε συγκρίσεις φαρμάκων 

• Συμμετοχή των φαρμακοποιών σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας της 

συνταγογράφησης. Οι γενικοί γιατροί  έχουν κεντρικό ρόλο  στον εντοπισμό και την 

αξιοποίηση του συμβουλευτικού ρόλου φαρμακοποιών και πρέπει να επενδύσουν στην 

αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φαρμακοποιών [213-216] 

• Μέτρα για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής απομόνωσης των Γ.Ι. 

• Ενίσχυση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων των δεξιοτήτων επικοινωνίας των Γ.Ι. 

     

 

Εάν συμφωνούμε ότι η αλληλεπίδραση γιατρών-φαρμακευτικών εταιρειών εγείρει, εκτός των 

άλλων, και σημαντικά ζητήματα ηθικής τάξης, τι πρακτικά μέτρα θα μπορούσαν οι ιατρικές 

ενώσεις και  ο καθένας ατομικά να λάβει για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη της κοινότητας;  

Αρκετοί συγγραφείς έχουν δημοσιεύσει μια σειρά από προτάσεις [205,211,136,206,209], ενώ άξια 

αναφοράς είναι  η εκστρατεία του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου Φοιτητών "PharmFree", η 

οποία βασίζεται σε μια άλλη πρωτοβουλία των ΗΠΑ,  τη "No Free Lunch" [205]. Εκτός από τους 

γιατρούς που απλά  επιλέγουν να μην βλέπουν φαρμακευτικούς αντιπρόσωπους, μερικά  άμεσα 

υλοποιήσιμα  βήματα θα μπορούσαν να είναι η υιοθέτηση πολιτικών από τα νοσοκομεία, τα 

κολλέγια και τις επαγγελματικές ενώσεις, που να κάνουν τα  μέλη τους και το προσωπικό τους 

περισσότερο ανεξάρτητα από τη βιομηχανία. Οι πολιτικές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν [212]: 

• Την άμεση χρηματοδότηση (από τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και τις 

συνεισφορές των γιατρών) της τροφοδοσίας και των υποδομών που απαιτούνται για την 

προώθηση της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού και κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προβλέπονται για τους ειδικευόμενους γιατρούς 

• Την λήψη επίσημων αποφάσεων που θα ανακοινώνονται δημόσια   για την μείωση της 

χρηματοδοτικής εξάρτησης από τη φαρμακευτική βιομηχανία σε όλους τους τομείς 
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• την θέσπιση μέτρων και διαδικασιών  για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων συμφερόντων  όσον αφορά την υποστήριξη δράσεων από την  φαρμακευτική  

βιομηχανία. 

• Την ενημέρωση των γιατρών για τις τεχνικές προώθησης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Επιπλέον, οι  ιατρικές σχολές πρέπει να ενσωματώσουν στα προγράμματα προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδών τους μαθήματα που θα ασχολούνται με τις δεοντολογικές διαστάσεις 

των σχέσεων με τις φαρμακευτικές εταιρείες και να συμφωνηθεί ότι οι γνώσεις και οι στάσεις 

των φοιτητών ιατρικής σχετικά με την φαρμακευτική βιομηχανία θα αποτελούν μέρος της 

επίσημης αξιολόγησής τους. Δεδομένου ότι η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση έχει αναθεωρήσει τον 

κώδικα δεοντολογίας για τις σχέσεις με τη βιομηχανία [210] έτσι και τα αρμόδια όργανα μας 

(Ιατρικοί Σύλλογοι, Ιατρικές Σχολές και Επαγγελματικές Ενώσεις) θα πρέπει να διαμορφώσουν 

αποτελεσματικούς κώδικες δεοντολογίας και να λάβουν όλα τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή 

τους για την επιβολή τους . Το ιδανικό θα ήταν ο κώδικας επαγγελματικής ηθικής να μην 

χρειάζεται μέτρα και κυρώσεις για να ισχύει αλλά μέσα από το παράδειγμα των μεγαλύτερων 

να περνά σαν άγραφος νόμος στους νεώτερους. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

50 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Eggen AE (1994) Pattern of drug use in a general population prevalence and predicting factors: 
the Tomso study. Int J Epidemiol 23:1262–1272. doi:10.1093/ije/23.6.1269 
 
2. Del Rio C, Prada C, Alvarez J (1997) The use of mediation by the Spanish population. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf 6:41–48. doi:10.1002/pds.250 
 
3. Eggen AE (1997) Patterns of medicine use in a general population (0-80). The influence of age, 
gender, diseases and place of residence on drug use in Norway. Pharmacoepidemiol Drug Saf 
6:179–187. doi:10.1002/pds.258 
 
4. Simoni M, Pedreschi M, Baldacci S et al (2000) The PO River Delta epidemiological study: use of 
medicines in a general population sample of north Italy. Pharmacoepidemiol Drug Saf 9:319–326. 
doi:10.1002/pds.505 
 
5. Fernandez-Liz E, Modamio P, Catalan A et al (2007) Identifying how age and gender influence 
prescription drug use in a primary health care environment in Catalonia Spain. Br J Clin 
Epidemiol 65:407–417 
 
6. Sanfelix J, Palop V, Pareiro I et al (2008) Gender influence in the quantity of drugs used in 
primary care. Gas Sanit 22:11–19 
 
7. Bardel A, Wallander MA, Svardsudd K (2000) Reported current use of prescription drugs and 
some of its determinants among 35 to 65 years old women in mid-Sweden: a population –based 
study. J Clin Epidemiol 53:637–643. doi:10.1016/S0895-4356(99) 
00228-0 
 
8. Furu K, Straume B, Thelle DS (1997) Legal drug use in a general population: Association with 
gender, morbidity, health care utilization and lifestyle characteristics. J Clin Epidemiol 50:341–349. 
doi:10.1016/S0895-4356(99)00362-9 
 
9. Bekke M, Hunskaar S, Straand J (2006) Self-reported drug utilization, health and lifestyle factors 
among 70-74 year old community dwelling individuals in Western Norway. The Hordaland 
Health Study (HUSK). BMC Public Health 6:121. 
doi:10.1186/1471-2458-6-12 
 
10. Ringbach Weitoft G, Rosen M, Ericsson O, Ljung R (2008) Education and drug use in Sweden-a 
nationwide register-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 17:1020–1028. 
doi:10.1002/pds.1635 
 
 
11. Nielsen M, Hansen EH, Rasmussen N (2003) Prescription and non-prescription medicine use in 
Denmark: association with socioeconomic position. Eur J Clin Pharmacol 59:677–684 
 
12. Fillenbaum G, Horner R, Hanlon J et al (1996) Factors predicting change in prescription and 
non-prescription drug use in a community residing black and white elderly population. J Clin 
Epidemiol 49:587–593. doi:10.1016/S0895-4356(95)00563-3 



 

51 
 

 
13. Henricson K, Stenberg P, Rametsteiner G et al (1998) Socioeconomic factors, morbidity and 
drug utilization-an ecological study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 7:261–267. doi:10.1002/pds.364 
 
14. Gundgaard J (2005) Income related inequality in prescription drugs in Denmark. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf 14:307–317. doi:10.1002/pds.1039 
 
15. The rational use of drugs and WHO Dev Dialogue. 1985;(2):1-4. 
 
16. European Medicines Agency 2007 
 
17. Bond C, Hannaford P Issues related to monitoring the safety of over-the-counter (OTC)  
medicines. Drug  Saf. 2003;26(15):1065-74. 
 
18. WHO Editorial, 2005, and WHO Report 2006 
 
19. Alexopoulou A, Dourakis SP, Mantzoukis D et al (2008) Adverse drug reactions as a cause of 
hospital admissions: a 6-months experience in a single center in Greece. Eur J Intern Med 19:505–
510 
 
20. Olivier P, Bertrand L, Tubery M et al (2009) Hospitalizations because of adverse drug reactions 
in elderly patients admitted through the emergency department: a prospective survey. Drugs 
Aging 26:475–482),  
 
21.Assessing Potentially Inappropriate Prescribing in the Elderly Veterans Affairs Population           
Using the HEDIS 2006 Quality Measure  J Manag Care Pharm. 2006;12(7):537-45  
 
22.Beers MH. Explicit criteria for determining potentially inappropriate medicationuse by the 
elderly. Arch Intern Med. 1997;157:1531-3 
 
23. Piecoro LT, Browning SR, Prince TS, Scuthchfield FD, Ranz TT. A database analysis of 
potentially inappropriate drug use in an elderly Medicaid population. Pharmacotherapy. 
2000;20:221-28. 
 
 24. Curtis LH, Ostbye T, Sendersky V, et al. Inappropriate prescribing for elderly Americans in a 
large outpatient population. Arch Intern Med. 2004;164:1621-25. 
 
25. Fick DM, Waller JL, Maclean JR, et al. Potentially inappropriate medication use in a Medicare 
managed care population with higher costs and utilization. J Manag Care Pharm. 2001;7(5):407-
413. 
 
26. Zhan C, Sangl J, Bierman AS, et al. Potentially inappropriate medication use in the community-
dwelling elderly: findings from the 1996 Medical Expenditure Panel Survey. JAMA. 2001;286:2823-
29. 
 
27. Hanlon JT, Fillenbaum GG, Kuchibhatla M, et al. Impact of inappropriate drug use on 
mortality and functional status in representative community dwelling elders. Med Care. 
2002;40:166-76. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Conference%20of%20Experts%20on%20the%20Rational%20Use%20of%20Drugs%20%28Nairobi%2C%201985%29
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bond%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hannaford%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14640771


 

52 
 

28. Willcox SM, Himmelstein DU, Woolhandler S. Inappropriate drug prescribing for the 
community-dwelling elderly. JAMA. 1994;272:292-96. 
  
29. Hanlon JT, Fillenbaum GG, Schmader KE, Kuchibhatla M, Horner R. Inappropriate drug use 
among community dwelling elderly. Pharmacotherapy. 2000;20:575-82. 
 
30. WHO Drug Information, 1997 
 
31. Bjerrum L, Sogaard J, Hallas J, Kragstrup J (1998) Polypharmacy: correlation with sex, age and 
drug regimen. Eur J Clin Pharmacol 54:197–202 
 
32. Thomas HF, Sweetnam PM, Janchawee B, Luscombe DK (1999) Polypharmacy among older 
men in South Wales. Eur J Clin Pharmacol 55:411–415 
 
33. Haider SI, Johnell K, Thorslund M, Fastbom J (2008) Analysis of the association between 
polypharmacy and socioeconomic position among elderly aged>or =77 years in Sweden. Clin 
Ther 30:419–427 
 
34. Haider SI, Johnell K, Weitoft GR et al (2009) The influence of educational level on 
polypharmacy and inappropriate drug use: a register-based study of more than 600.000 older 
people. J Am Geriatr Soc 57:62–69 
 
35. Junius-Walker U, Theile G, Hummers-Pradier E (2006) Prevalence and predictors of 
polypharmacy among older primary care patients in Germany. Fam Pract 24:14–19 
 
36. Little P, Dorward M, Warner G et al (2004) Importance of patients’ pressure and perceived 
pressure and perceived medical need for investigations, referral, and prescribing in primary care: 
nested observational study. Br Med J 328:444–447 
 
37. Veehof LJ, Stewart RE, Meyboom-de Jong B, Haaijer-Ruskamp FM (1999) Adverse drug 
reactions and polypharmacy in the elderly in general population. Eur J Clin Pharmacol 55:533–536 
 
38. Olivier P, Bertrand L, Tubery M et al (2009) Hospitalizations because of adverse drug reactions 
in elderly patients admitted through the emergency department: a prospective survey. Drugs 
Aging 26:475–482 
 
39. Veehof LJG, Stewart RE, Haaijer-Ruskamp FM, Meyboom-de Jong B (2000) The development 
of polypharmacy. A longitudinal study. Fam Pract 17:261–267 
 
40. Jyrrka J, Enlund H, Korhonen MJ et al (2009) Patterns of drug use and factors associated with 
polypharmacy and excessive polypharmacy in elderly persons: results of the Kuopio 75+ study: a 
cross-sectional analysis. Drugs Aging 26:493–503 
 
41. Berry D, Raynor T, Knapp P, Bersellini E. Over the counter medicines and the need for 
immediate action: a further evaluation of European Commission recommended wordings for 
communicating risk. Patient Educ Couns. 2004 May;53(2):129-34. 
 
42. Bradley C, Kenkre J, Tobias R, Dassu D, Riaz A. Over the counter drugs. GPs' rate of 
recommending over the counter drugs varies  BMJ. 1996 Jul 13;313(7049):115-6.. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berry%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Raynor%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knapp%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bersellini%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15140451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bradley%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kenkre%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tobias%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dassu%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Riaz%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8688739


 

53 
 

 
43. Clark D, Layton D, Shakir SA. Monitoring the safety of over the counter drugs. We need a 
better way than spontaneous reports. BMJ. 2001 Sep 29;323(7315):706-7. 
 
44. Berry DC, Raynor DK, Knapp P, Bersellini E Patients' understanding of risk associated with 
medication use: impact of European Commission guidelines and other risk scales. Drug Saf. 
2003;26(1):1-11. 
 
45. Blenkinsopp A, Bradley C. Patients, society, and the increase in self medication. BMJ. 1996 Mar 
9;312(7031):629-32. 
 
46. Hughes CM, McElnay JC, Fleming GF Benefits and risks of self medication. Drug Saf. 
2001;24(14):1027-37. 
 
47. Hughes CM Monitoring self-medication. Expert  Opin  Drug  Saf. 2003 Jan;2(1):1-5. 
 
48. Ferris DG, Nyirjesy P, Sobel JD, Soper D, Pavletic A, Litaker MS Over-the-counter antifungal 
drug misuse associated with patient-diagnosed vulvovaginal candidiasis. Obstet Gynecol. 2002 
Mar;99(3):419-25. 
 
49. Watson MC, Bond CM, Grimshaw J, Johnston M. Factors predicting the guideline compliant 
supply (or non-supply) of non-prescription medicines in the community pharmacy setting. Qual 
Saf Health Care. 2006 Feb;15(1):53-7 
 
50. Shi CW, Asch SM, Fielder E, Gelberg L, Nichol MB Consumer knowledge of over-the-counter 
phenazopyridine. Ann Fam Med. 2004 May-Jun;2(3):240-4. 
 
51. Shi CW, Gralnek IM, Dulai GS, Towfigh A, Asch S Consumer usage patterns of 
nonprescription histamine2-receptor antagonists. Am J Gastroenterol. 2004 Apr;99(4):606-10. 
 
52. C Watkins, I Harvey, P Carthy, L Moore, E Robinson, R Brawn. Attitudes and behaviour of 
general practitioners and their prescribing costs: a national cross sectional survey. Qual Saf Health 
Care 2003;12:29–34 
 
53. Schwartz RK, Soumerai SB, Avorn J. Physician motivations for nonscientific drug prescribing. 
Soc Sci Med 1989;28:577–82 
 
54. Weiss M, Fitzpatrick R. Challenges to medicine: the case of prescribing. 
Sociol Health Ill 1997;19:297–327. 
 
55. ECDC Annual Epidemiological Report, 2007 
 
56. . Bottomley G. Rural Greeks and illness: an anthropologist's viewpoint. Med J Aust. 1976 May 
22;1(21):798-800 
 
57.Figueiras et al., Effectiveness of educational interventions on the improvement of drug 
prescription in primary care: a critical literature review J Eval Clin Pract. 2001 May;7(2):223-41. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clark%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Layton%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shakir%20SA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11576964
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berry%20DC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Raynor%20DK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knapp%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bersellini%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12495359
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blenkinsopp%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bradley%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%28%28Blenkinsopp%5BFirst%20Author%5D%29%20AND%20%221996%22%5BPublication%20Date%5D%20%3A%20%221996%22%5BPublication%20Date%5D%29%20AND%20%220%22%5BPublication%20Date%5D%20%3A%20%223000%22%5BPublication%20Date%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hughes%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McElnay%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fleming%20GF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11735659
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hughes%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12904120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferris%20DG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nyirjesy%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sobel%20JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Soper%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pavletic%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Litaker%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11864668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Watson%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bond%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grimshaw%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnston%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16456211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16456211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shi%20CW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Asch%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fielder%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gelberg%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nichol%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15209201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shi%20CW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gralnek%20IM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dulai%20GS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Towfigh%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Asch%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15089889
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bottomley%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/958078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11489046


 

54 
 

58. Αντωνάκης et al., Seeking prescribing patterns in rural Crete: a pharmacoepidemiological 
study from a primary care area Rural Remote Health.  Jan-Mar;6(1):488. Epub 2006 Feb 7 
 
59. Guidelines for ATC classification and DDD assignment 2010.  
http://www.whocc.no/filearchive/publications/2010guidelines.pdf 
 
60. Tzimis L, Katsantonis N, Leledaki A, Vasilomanolakis K, Kafatos A: Antibiotics prescription 
for indigent patients in primary care. J Clin Pharm Ther 1997, 22:227-235 
 
61. Syrogiannopoulos G, Grivea I, Katopodis G, Geslin P, Jacobs M, Beratis N: Carriage of 
antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae in Greek infants and toddlers. European J Clin 
Microb Infect Dis 2000 
 
62. Zogas D, Elefteriou N, Zoga B, Elefteriou K, Liakos M: Antimicrobial agents in primary health 
care. Use and overuse. Primary Health Care 1998, 10:58-67, in Greek 
 
63. Antonakis N, Tsakountakis N, Tsoulou S, Philipaki M, Lionis C: Drug prescribing in Primary 
Health Care. The antimicrobials. Archives of Hellenic Medicine 2000, 17:44-51, in Greek. 
 
64. Kontarakis et al.: Antibiotic prescriptions in primary health care in a rural population in Crete, 
Greece. BMC Research Notes 2011 4:38 
 
65. Organisation for Economic Co-operation and Development: Health at a glance 2007: Focus on 
Quality of Care. OECD 2007:1-194. ISBN 9789264027329  
 
66. Bradley M, Kinirons M.A survey of factors influencing the prescribing of sugar-free medicines 
for children by a group of general medical practitioners in Northern Ireland. Int J Paediatr Dent. 
1996 Dec;6(4):261-4. 
 
67. Tzimis L, Kafatos A (1998) Drug utilization and health behaviours among indigent elderly 
patients in Crete, Greece. Pharmacoepidemiol Drug Saf 8:105–114. doi:10.1002/pds.398 
 
68. E. Pappa & N. Kontodimopoulos & A. A. Papadopoulos & Y. Tountas & D. Niakas. Prescribed-
drug utilization and polypharmacy in a general population in Greece: association with 
sociodemographic, health needs, health-services utilization, and lifestyle  factors Eur J Clin 
Pharmacol DOI 10.1007/s00228-010-0940-0 
 

69. Yfantopoulos J (2008) Pharmaceutical pricing and reimbursement reforms in Greece. Eur J 
Health Econ 9:87–97 

70. Assessing The Over-The-Counter Medications In Primary Care And Translating The Theory Of 
Planned Behaviour Into Interventions-OTC-SOCIOMED Project No : 223654-27/10/11 
 
71. Walker AE, Grimshaw JM, Armstrong EM Salient beliefs and intentions to prescribe antibiotics 
for patients with a sore throat. Br J Health Psychol. 2001 Nov;6(Part 4):347-360. 
 
72. Stevenson FA, Greenfield SM, Jones M, Nayak A, Bradley CP GPs' perceptions of patient 
influence on prescribing. Fam Pract. 1999 Jun;16(3):255-61. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16464135
http://www.whocc.no/filearchive/publications/2010guidelines.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bradley%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kinirons%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9161194
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Walker%20AE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grimshaw%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Armstrong%20EM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stevenson%20FA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Greenfield%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jones%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nayak%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bradley%20CP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10439979


 

55 
 

73. Watson MC, Bond CM, Grimshaw J, Johnston M. Factors predicting the guideline compliant supply (or 
non-supply) of non-prescription medicines in the community pharmacy setting. Qual Saf Health Care. 2006 
Feb;15(1):53-7 

74. Moen J, Norrgård S, Antonov K, Nilsson JL, Ring L GPs' perceptions of multiple-medicine use in older 
patients.r J Clin Pharmacol. 2008 Dec;64(12):1215-22. Epub 2008 Aug 10. 

75. Britten N, Ukoumunne O. The influence of patients' hopes of receiving a prescription on doctors' 
perceptions and the decisions to prescribe: a questionnaire survey. Br Med J 1997; 315: 1506–1510. 

76. Sjo¨ stro¨m B, Dahlgren LO. Applying  phenomenography in nursing research. J Adv Nurs 2002; 40: 
339–345. 

77. Sandberg J. Understanding human competence at work: an interpretative approach. Acad Manage J 
2000; 43: 9–25. 

78. Richard C, Lussier MT. Measuring patient and physician participation in exchanges on medications: 
Dialogue Ratio, Preponderance of Initiative, and Dialogical Roles. Patient Educ Couns 2006; 65: 329–341 

78. Freeman A, Sweeney K. Why general practitioners do not implement evidence: qualitative study. Br 
Med J 2001; 323:1100A–1102A. 

79. Prosser H, Walley T. A qualitative study of GPs’ and PCO stakeholders’ views on the importance and 
influence of cost on prescribing. Soc Sci Med 2005; 60: 1335–1346. 

80. Mason A. New medicines in primary care: a review of influences on general practitioner prescribing. J 
Clin Pharm Ther 2008; 33:1–10. 

81. Tobin L, de Almedia Neto A, Wutzke S, Patterson C. Influences on the prescribing of new drugs. Aust 
Fam Physician 2008; 37:78–81. 

82. Carthy P, Harvey I, Brawn R, Watkins C. A study of factors associated with cost and variation in 
prescribing among GPs. Fam Pract 2000; 17: 36–41. 

83. Bradley CP. Factors which influence the decision whether or not to prescribe: the dilemma facing 
general practitioners. Br J Gen Pract 1992; 42: 454–458. 

84. Benson J, Britten N. Patients’ decisions about whether or not to take antihypertensive drugs: qualitative 
study. Br Med J 2002;325: 873–877. 

85.Bastholm  Rahmner P, Gustafsson LL, Larsson J, Rosenqvist U, Tomson G and Holmstro¨mI. Variations 
in understanding the drug-prescribing process: a qualitative study among Swedish GPs.Family Practice 
2009; 26: 121–127 

86. Bradley CP. Factors which influence the decision whether or not toprescribe: the dilemma facing 
general practitioners. Br J Gen Pract 1992; 42: 454–458. 

87. Lado E, Vacariza M, Fernández-González C, Gestal-Otero JJ, Figueiras AInfluence exerted on drug 
prescribing by patients' attitudes and expectations and by doctors' perception of such expectations: a cohort 
and nested case-control study. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16456211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16456211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moen%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norrg%C3%A5rd%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Antonov%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nilsson%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ring%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18695979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lado%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vacariza%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fern%C3%A1ndez-Gonz%C3%A1lez%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gestal-Otero%20JJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Figueiras%20A%22%5BAuthor%5D


 

56 
 

88. C Watkins, I Harvey, P Carthy, L Moore, E Robinson, R Brawn Attitudes and behaviour of 
general practitioners and their prescribing costs: a national cross sectional survey. Qual Saf Health 
Care 2003;12:29–34 

89. Howie JG: Clinical judgment and antibiotic use in general practice. BMJ 1976, 2:1061-1064. 
 
90. Hartley RM, Charlton JR, Harris CM, Jarman B: Patterns of physicians use of medical recourses 
in ambulatory settings. Am J Public Health 1987, 77:565-567. 
 
91.  Carrin G: Drug prescribing a discussion of each variability and (ir) rationality. Health Policy 
1987, 7:73-94. 
 
92. Schumock GT, Walton SM, Park HY, Nutescu EA, Blackburn JC,Finley JM, Lewis RK: Factors 
that influence prescribing decisions. Ann Pharmacother 2004, 38:557-62.  
 
93. Forster DP, Frost CEB. Use of regression analysis to explain the variation in prescribing rates 
and costs between family practitioner committees. Br J Gen Pract 1991;41:67–71. 
 
94. Baker D, Klein R. Explaining outputs of primary health care: population and practice factors. 
BMJ 1991;303:225–9. 
 
95. Morton-Jones T, Pringle M. Explaining variations in prescribing costs across England. BMJ 
1993;306:1731–4. 
 
96.  Coleman JS, Katz E, Menzel H. Medical innovation. A diffusion study. Indianapolis: The 
Bobbs-Merril Company Inc, 2000. 
 
97. Peay M, Peay E. Differences among practitioners in patterns of preference for information 
sources in the adoption of new drugs. Soc Sci Med 1984;18:1019–25. 
 
98. Ryan M, Yule B, Bond C, et al. Scottish general practitioners’ attitudes and knowledge in 
respect of prescribing costs. BMJ 1990;300:1316–8. 
 
99. Becker MH, Stolley P, Lasagna L, et al. Correlates of physicians’ prescribing behavior. Inquiry 
1972;9:30–42. 
 
100. Bradley C. Factors which influence the decision whether or not to prescribe: the dilemma 
facing general practitioners. Br J Gen Pract 1992;42:454–8. 
 
101. Harris CM, Jarman B, Woodman E, et al. Prescribing: a suitable case for yreatment. London: 
Royal College of General Practitioners, 1984. 
 
102. Van Zwanenberg TD, Grant GB, Gregory DA. Can rational prescribing be assessed? J R Coll 
Gen Pract 1987;37:308–10. 
 
103.Carrin G. Drug prescribing: a discussion of its variability and (ir)rationality. Health Policy 
1987;73–94. 
 



 

57 
 

104. Miren I Jones, Sheila M Greenfield, Colin P Bradley Prescribing new drugs: qualitative study 
of influences on consultants and general practitioners BMJ 2001;323:1–7 
 
105. Salas SP, Osorio F M, Vial C P, Rehbein V AM, Salas A C, Beca I JP. Conflicts of interest in 
clinical practice. Ethical analysis of some relationships with the pharmaceutical industry Rev Med 
Chil. 2006 Dec;134(12):1576-82. Epub 2007 Jan 24. 
 
106. Windmeijer F, de Laat E, Douven R, Mot E. Pharmaceutical promotion and GP prescription 
behaviour. Health Econ. 2006 Jan;15(1):5-18. 
 
107. Mason A New medicines in primary care: a review of influences on general practitioner 
prescribing. Source Centre for Health Economics, University of York, Heslington, York, UK. 
arm10@york.ac.uk 
 
108. 1. Merten M, Rabbata S: Selbsthilfe und Pharmaindustrie: Nicht mit und nicht ohne einander. 
Dtsch Arztebl 2007; 104 (46): A 3197–62. 
 
109. Korzilius H, Rieser S: Pharmaberater: Für manche Fachmann, für andere Buhmann. Dtsch 
Arztebl 2007; 104 (4): A 156–61. 
 
110. Fugh-Berman A, Ahari S: Following the script: how drug reps make friends and influence 
doctors. PLoS Med 2007; 4 (4): e150. 
 
111. Steinman MA, Harper GM, Chren MM, Landefeld CS, Bero LA: Characteristics and impact of 
drug detailing for gabapentin. PLoS Med 2007; 4 (4): e134. 
 
112. Shaughnessy AF, Slawson DC, Bennett JH: Separating the wheat from the chaff: identifying 
fallacies in pharmaceutical promotion. J Gen Intern Med 1994; 9: 563–8. 
113. Gagnon MA, Lexchin J: The cost of pushing pills: a new estimate of pharmaceutical 
promotion expenditures in the United States. PLoS Med 2008; 5: 29 33. 
 
114. Campbell EG, Gruen RL, Mountford J, Miller LG, Cleary PD, Blumenthal D: A national 
survey of physician-industry relationships. N Eng J Med 2007; 356: 1742–50. 
 
115. Segovis CM, Mueller PS, Rethlefsen ML, et al.: If you feed them, they will come: a prospective 
study of the effects of complimentary food on attendance and physician attitudes at medical grand 
rounds at an academic medical center. BMC Med Educ 2007; 7:22–7. 
 
116. Spurling G, Mansfield P: General practitioners and pharmaceutical sales representatives: 
quality improvement research. Qual Saf Health Care 2007; 16: 266–70. 
 
117. Steinman M, Shlipak M, MacPhee S: Of Principles and Pens: attitudes and practices of 
medicine housestaff toward pharmaceutical industry promotions. Am J Med 2001; 110: 551–7. 
 
118. Eckardt VF: Complimentary journeys to the World Congress of Gastroenterology– an inquiry 
of potential sponsors and beneficiaries. Gastroenterol 2000; 38: 7–11. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salas%20SP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Osorio%20F%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vial%20C%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rehbein%20V%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salas%20A%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Beca%20I%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17277877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17277877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Windmeijer%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Laat%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Douven%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mot%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15945041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mason%20A%22%5BAuthor%5D
mailto:arm10@york.ac.uk


 

58 
 

119. Klaus Lieb, Simone Brandtönies  A Survey of German Physicians in Private Practice About 
Contacts With Pharmaceutical Sales Representatives Deutsches Ärzteblatt International | Dtsch 
Arztebl Int 2010; 107(22): 392–8 
 
120. Peay MY, Peay ER. The role of commercial sources in the adoption of a new drug. Soc Sci 
Med 1988; 26: 1183-1189.) 
 
121. 3. Garai P (1964) Advertising and promotion of drugs. Talalay P, ed. Drugs in our society. 
Baltimore: John Hopkins Press. 
 
122. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Code on Interactions with 
Healthcare Professionals. Available: 
http://www.phrma.org/code_on_interactions_with_healthcare_professionals. Accessed 8 July 
2010. 
 
123. Prosser H, Walley T (2003) Understanding why GPs see pharmaceutical representatives: a 
qualitative interview study. Br J Gen Pract 53: 305–311. 
 
124. Chimonas S, Brennan TA, Rothman DJ (2007) Physicians and drug representatives: exploring 
the dynamics of the relationship. J Gen Intern Med 22: 184–190. 
125. Fischer MA, Keough ME, Baril JL, Saccoccio L, Mazor KM, et al. (2009) Prescribers and 
pharmaceutical representatives: why are we still meeting? J Gen Intern Med 24: 795–801. 
 
126. Steinman MA, Shlipak MG, McPhee SJ (2001) Of principles and pens: attitudes and practices 
of medicine housestaff toward pharmaceutical industry promotions. Am J Med 110: 551–557. 
 
127. Rutledge P, Crookes D, McKinstry B, Maxwell SR (2003) Do doctors rely on pharmaceutical 
industry funding to attend conferences and do they perceive that this creates a bias in their drug 
selection? Results from a questionnaire survey. Pharmacoepidemiol Drug Saf 12: 663–667. 
 
128. Morgan MA, Dana J, Loewenstein G, Zinberg S, Schulkin J (2006) Interactions of doctors with 
the pharmaceutical industry. J Med Ethics 32: 559–563. 
 
129. Blumenthal D (2004) Doctors and drug companies. N Engl J Med 351: 1885–1890. 
 
130. Rothman DJ, McDonald WJ, Berkowitz CD, Chimonas SC, DeAngelis CD,et al. (2009) 
Professional medical associations and their relationships with industry: a proposal for controlling 
conflict of interest. JAMA 301: 1367–1372. 
 
131. Mansfield PR, Lexchin J, Wen LS, Grandori L, McCoy CP, et al. (2006) Educating health 
professionals about drug and device promotion: advocates’recommendations. PLoS Med 3: e451. 
doi:10.1371/journal.pmed.0030451. 
 
132. Othman N, Vitry A, Roughead EE (2009) Quality of pharmaceutical advertisements in 
medical journals: a systematic review. PLoS One 4: e6350. doi:10.1371/journal.pone.0006350. 
 
133. Montgomery BD, Mansfield PR, Spurling GK, Ward AM (2008) Do advertisements for 
antihypertensive drugs in Australia promote quality prescribing? A cross-sectional study. BMC 
Public Health 8: 167. 



 

59 
 

 
134. Ziegler MG, Lew P, Singer BC (1995) The accuracy of drug information from pharmaceutical 
sales representatives. JAMA 273: 1296–1298. 
 
135. Hemminki E (1977) Content analysis of drug-detailing by pharmaceutical representatives. 
Med Educ 11: 210–215. 
 
136. Wazana A (2000) Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? JAMA 
283: 373–380 
137. Zipkin DA, Steinman MA (2005) Interactions between pharmaceutical representatives and 
doctors in training. A thematic review. J Gen Intern Med 20: 777–786. 
 
138. Manchanda P, Honka E (2005) The effects and role of direct-to-physician marketing in the 
pharmaceutical industry: an integrative review. Yale J Health Policy Law Ethics 5: 785–822. 
 
139. Spurling GK, Mansfield PR, Montgomery BD, Lexchin J, Doust J, et al. (2010) Information 
from Pharmaceutical Companies and the Quality, Quantity, and Cost of Physicians’ Prescribing: A 
Systematic Review. PLoS Med 7(10): e1000352. doi:10.1371/journal.pmed.1000352 
 
140. Blumenthal D (2004) Doctors and drug companies. N Engl J Med 351: 1885–1890. 
 
141. Harris G, Singer N (13 August 2010)U.S. inquiry of drug makers is widened. New York 
Times. 
Available:http://www.nytimes.com/2010/08/14/health/policy/14drug.html?scp=3&sq=doctors
+drug+companies&st=nyt. Accessed  27 September  2010. 
 
142. Rothman DJ, McDonald WJ, Berkowitz CD, Chimonas SC, DeAngelis CD, et al. (2009) 
Professional medical associations and their relationships with industry: a proposal for controlling 
conflict of interest. JAMA 301: 1367–1372. 
 
143. Brennan TA, Rothman DJ , Blank L, Blumenthal D, Chimonas SC, et al. (2006) Health industry 
practices that create conflicts of interest. A policy proposal for academic medical centers. JAMA 
295: 429–433. 
 
144. Henry D (2010) Doctors and Drug Companies: Still Cozy after All These Years. PLoS Med 
7(11): e1000359. doi:10.1371/journal.pmed.1000359 
 
145. Moynihan R. Who pays for the pizza? Redefining the relationships between doctors and drug 
companies. 1: entanglement, BMJ 2003;326:1189–92. 
 
146. CAM Newsletter Australia. http://www.cam-group.com/www_assets/pages/ 
downloads/CAM_Australia_Newsletter_Sep05.pdf (accessed on 4 January 2006). 
 
147. Australian Institute of Health and Welfare. Labour force—medical. http:// 
www.aihw.gov.au/labourforce/medical.cfm#gps (accessed 7 June 2006). 
 
148. Jones MI, Greenfield SM, Bradley CP. Prescribing new drugs: qualitative study of influences 
on consultants and general practitioners. BMJ 2001;323:378–81. 
 

http://www.cam-group.com/www_assets/pages/


 

60 
 

149. Lexchin J. What information do physicians receive from pharmaceutical representatives? Can 
Fam Physician 1997;43:941–5. 
 
150.  Roughead EE, Gilbert AL, Harvey KJ. Self-regulatory codes of conduct: are they effective in 
controlling pharmaceutical representatives’ presentations to general medical practitioners? Int J 
Health Serv 1998;28:269–79. 
 
151. Ziegler MG, Lew P, Singer BC. The accuracy of drug information from pharmaceutical sales 
representatives. JAMA 1995;273:1296–8. 
 
152. Caamano F, Figueiras A, Gestal-Otero JJ. Influence of commercial information on prescription 
quantity in primary care. Eur J Public Health 2002;12:187–91. 
 
153. Mizik N, Jacobson R. Are physicians ‘‘easy marks’’? Quantifying the effects of detailing and 
sampling on new prescriptions. Manage Sci 2004;50:1704–15. 
 
154. Berings D, Blondeel L, Habraken H. The effect of industry-independent drug information on 
the prescribing of benzodiazepines in general practice. Eur J Clin Pharmacol 1994;46:501–5. 
 
155. Muijrers PE, Grol RP, Sijbrandij J, et al. Pharmaceutical care and its relationship to prescribing 
behaviour of general practitioners. Pharm World Sci 2006;28:302–8. 
 
156. Norris P, Herxheimer A, Lexchin J, et al. Drug promotion: what we know, what we have yet 
to learn. Geneva: World Health Organization, 2005, http:// 
www.who.int/medicines/areas/rational_use/drugPromodhai.pdf (accessed 24 April 2005). 
 
157. Caudill TS, Johnson MS, Rich EC, et al. Physicians, pharmaceutical sales representatives, and 
the cost of prescribing. Arch Fam Med 1996; 5:201–6. 
 
158. Muijrers PE, Grol RP, Sijbrandij J, Janknegt R, Knottnerus JA Differences in prescribing 
between GPs: impact of the cooperation with pharmacists and impact of visits from 
pharmaceutical industry representatives Fam Pract. 2005 Dec;22(6):624-30. Epub 2005 Jul 29. 
 
159. Thomson AN, Craig BJ, Barham PM. Attitudes of general practitioners in New Zealand to 
pharmaceutical representatives. Br J Gen Pract 1994;44:220–3. 
160. Chew LD, O’Young TS, Hazlet TK, et al. A physician survey of the effect of drug sample 
availability on physicians’ behaviour. J Gen Intern Med 2000;15:478–83. 
 
161. Wolf BL. Drug samples: benefit or bait? JAMA 1998;279:1698–9. 
 
162. Α. Μπατίκας και συν  Η επαναλαμβανόμενη συνταγογραφία : δείκτης πτωχής(ελλιπούς) 
ιατρικής φροντίδας. Μα πιλοτική μελέτη σε ένα κ.υ. της Κρήτης.Primary Health Care, Vol 13, 
Number 3,121-126,2001 
 
163. N. Αντωνάκης, Ν. Πλουμής, Μ. Σαριδάκης, Κ. Μακρή, Μ. Φιλιππάκη, Χ. Λιονής  Η 
συνταγογραφία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΙΙΙ).  
 
164. National Audit Office, Comptroller and Auditor General. Repeat prescribing by general 
medical practitioners in England. No. 897. London: HMSO, 1993. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Muijrers%20PE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grol%20RP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sijbrandij%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Janknegt%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knottnerus%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muijrers%20P%2C%20Grol%20R%2C%20Sijbrandij%20J%2C%20Janknegt%20R%2C%20Knottnerus%20J%3A%20Differences%20in%20prescribing%20between%20GPs.%20Impact%20of%20the%20cooperation%20with%20pharmacists%20and%20impact%20of%20visits%20from%20pharmaceutical%20industry%20representatives.%20Fam%20Pract%202005%2C%2022%3A624-630


 

61 
 

 
165. Consumers' association repeat prescribing - is it necessary and can it be safe? Drug Ther Bull 
1986; 24: 54-56. 
 
166. Bolden KJ. Repeat prescription systems [Letter]. J R Coll Gen Pract 1980; 30: 378. 
 
167. Drury VWM. Safe practice in repeat prescribing. Practitioner 1990; 234: 127-128. 
 
168. Goodricke I. A new approach to easing the burden of repeats. Prescriber 1995; 6: 31-33. 
 
169. The Audit Commission. A prescription for improvement. Towards more rational prescribing 
in general practice. London: HMSO, 1994. 
 
170. R. M. Anderson The use of repeatedly prescribed medicines, © Journal of the Royal College of 
General Practitioners, 1980, 30,609-613. 
 
171. Conrad M Harris Richard Dajda The scale of repeat prescribing, British Journal of General 
Practice, 1996, 46, 649-653. 
 
172. Walker K. Repeat prescription recording in general practice. J R Coll Geni Prac t 1971; 21: 748-
751. 
 
173. Manasse AP. Repeat prescriptions in general practice. J R Coil Gen Practt 1974; 24: 203-207. 
 
174. Madeley J. Repeat prescribing via the receptionist in a group practice. J R Coll Gen Pract 1974; 
24: 425-431.) 
175. Repeat prescribing: a role for community pharmacists in controlling and monitoring repeat 
prescriptions British Journal of General Practice, 2000, 50, 271-275 
 
176. Department of Health. Repeat Prescribing by General Medical Practitioners in England. 
[Report by the Comptroller and Auditor General.] London: HMSO, August 1993). 
 
177. Haider SI, Johnell K, Weitoft GR, Thorslund M, Fastbom J  The influence of educational level 
on polypharmacy and inappropriate drug use: a register-based study of more than 600,000 older 
people.  J Am Geriatr Soc. 2009 Jan;57(1):62-9. Epub 2008 Nov 14. 
 
178. Weitoft GR, Rosén M, Ericsson O, Ljung R Education and drug use in Sweden--a nationwide 
register-based study.J Eval Clin Pract. 2001 May;7(2):223-41. 
 
179. Haider SI, Johnell K, Ringbäck Weitoft G, Thorslund M, Fastbom J Patient educational level 
and use of newly marketed drugs: a register-based study of over 600,000 older people. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2008 Oct;17(10):1020-8. 
 
180. Haider SI, Johnell K, Thorslund M, Fastbom J Trends in polypharmacy and potential drug-
drug interactions across educational groups in elderly patients in Sweden for the period 1992 - 
2002. 
 
181. Constructing Questionnaires Based On The Theory Of Planned Behaviour A Manual for 
Health Services Researchers 2004 Authors: Jillian J Francis, Martin P Eccles, Marie Johnston, Anne 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haider%20SI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnell%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weitoft%20GR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thorslund%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fastbom%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19054196
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weitoft%20GR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ros%C3%A9n%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ericsson%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ljung%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11489046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haider%20SI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnell%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ringb%C3%A4ck%20Weitoft%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thorslund%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fastbom%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18720428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haider%20SI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnell%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thorslund%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fastbom%20J%22%5BAuthor%5D


 

62 
 

Walker,Jeremy Grimshaw, Robbie Foy, Eileen F S Kaner, Liz Smith, Debbie Bonetti . Centre for 
Health Services Research, University of Newcastle,UK 
 
182. Arash Rashidian, Jeremy Miles, Daphne Russell ,Ian Russell Sample size for regression 
analyses of theory of planned behaviour studies: Case of prescribing in general practice British 
Journal of Health Psychology Volume 11, Issue 4, pages 581–593, November 2006 
 
183. Rashidian and Russell, Proceedings of the International Society of Technology Assessment in 
Health Care (ISTAHC) 2003 
 
184. Godin, G., & Kok, G. (1996). The theory of planned behavior: A review of its applications in 
health-related behaviors. American Journal of Health Promotion, 11, 87-98. 
 
185. Απογραφή 2011 
186. Straand J, Rokstad K. General practitioner's prescribing patterns of benzodiazepine hypnotics: 
are elderly patients at particular risk for overprescribing? Scandinavian Journal of Primary Health 
Care 1997; 15: 16-21  
 
187. Rokstad K, Straand J Drug prescribing during direct and indirect contacts with patients in 
general practice. A report from the Møre & Romsdal Prescription Study Scand J Prim Health Care. 
1997 Jun;15(2):103-8. 
 
188. Jaye C, Tilyard M. A qualitative comparative investigation of variation in general 
practitioners' prescribing patterns Br J Gen Pract. 2002 May;52(478):381-6. 
 
189. Department of Health. Repeat Prescribing by General Medical Practitioners in England. 
[Report by the Comptroller and Auditor  General.] London: HMSO, August 1993 
 
190. Mamas Theodorou, Vasiliki Tsiantou, Andreas Pavlakis, Nikos Maniadakis, Vasilis 
Fragoulakis, Elpida Pavi and John Kyriopoulos  Factors influencing prescribing behaviour of 
physicians in Greece and Cyprus: results from a questionnaire based survey BMC Health Services 
Research 2009, 9:150doi:10.1186/1472-6963-9-150 
 
191. Prosser H, Almond S, Walley T: Influences on GPs' decision to prescribe new drugs – the 
importance of who says what. Family Practice 2003, 20(1):61-8. 
 
192. Fisher M: Physician and the pharmaceutical industry: a dysfunctional relationship. Perspect 
Biol Med 2003, 46(2):254-272. 
 
192. Blumenthal D: Doctors and drug companies. New Eng J Med 2004, 357(18):1885-1990. 
 
193. Walley T: Rational prescribing in primary care: a new role for the clinical pharmacologist? Br 
Med J 1993, 36:11-12. 
 
194. Akici A, Kalaca S, Ugurlu MU, Karaalp A, Cali S, Oktay S: Impact of a short postgraduate 
course in rational pharmacotherapy for general practitioners. Br J Clin Pharmacol 2004, 57(3):310-
321. 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjhp.2006.11.issue-4/issuetoc
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rokstad%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Straand%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9232712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jaye%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tilyard%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12014535


 

63 
 

195. Madridejos-Mora R, Amado-Guirado E, Perez-Rodriguez MT: Effectiveness of the 
combination of feedback and educational recommendations for improving drug prescription in 
general practice. Med Care 2004, 42(7):643-648. 
 
196. Raisch DW. A model for influencing prescribing behaviour: Part I.  A review of prescribing 
models, persuasion theories, and administrative and educational methods. Ann Pharmacotherapy 
1990; 24: 417-421. 
 
197. Raisch DW.  A model for influencing prescribing behaviour. Part II.  A review of educational 
methods, theories of human inference, and delineation of the model. Ann Pharmacotherapy 1990; 
24: 537-542. 
 
198. Petty RE, Cacioppo JT. The elaboration likelihood model of persuasion theory. In: Berkowitz 
L (ed). Advances in experimental social psychology. New York, NY: Academic Press, 1985. 
 
199. Strickland Hodge B, Jepson M. The role of hospital consultants in general practitioner 
prescribing. J R Soc Med 1988; 81:2079. 
 
200. Taylor R, Bond C. Changes in the established prescribing habits of general practitioners: an 
analysis of initial prescriptions in general practice. Br J Gen Pract 1991;41:2448. 

201. Wynia MK, Latham SR, Kao AC, et al. Medical professionalism in society. N Engl J Med 1999; 341: 
1612-1616. 

202.  Jureidini J, Mansfield P. Does drug promotion adversely influence doctors’ abilities to make the best 
decisions for patients? Australas Psychiatry 2001; 9: 95-99. 

203. Jackson MJ, Descsler-Martell CP, Jackson EA. Family practice residents prescribing patterns. Drug 
Intell Clin Pharm 1985; 19: 205-209. 

204. Palmer K. Prescribing. Practitioner 1989; 233: 1464-1465. 

205.Moynihan R. Who pays for the pizza? Redefining the relationships between doctors and drug 
companies. 2: Disentanglement. BMJ 2003; 326: 1193-1196 

206. Jureidini J, Mansfield P. Does drug promotion adversely influence doctors’ abilities to make the best 
decisions for patients? Australas Psychiatry 2001; 9: 95-99. 

207. Wynia MK, Latham SR, Kao AC, et al. Medical professionalism in society. N Engl J Med 1999; 341: 
1612-1616. 

208. Medicines Australia. Code of conduct edition 14. Canberra: Medicines Australia, 2002. Available at: 
www.medicinesaustralia.com.au/html/coc_full.asp (accessed Feb 2004).  

209. Moynihan R. Drug company sponsorship could be replaced at a fraction of the cost [news]. BMJ 2003; 
326: 1163.  PubMed 

210. Mayor S. World body reviews doctors links to drug industry [news]. BMJ 2003; 326: 1165 

211. Abbasi K, Smith R. No more free lunches [editorial]. BMJ 2003; 326: 1155-1156 

http://www.medicinesaustralia.com.au/html/coc_full.asp


 
212. Kerry J Breen The medical profession and the pharmaceutical industry: when will we open 
our eyes? MJA 2004; 180 (8): 409-410 

213. Beney J, Bero LA, Bond C.  Expanding the roles of outpatient pharmacists: effects on health 
services utilisation, costs, and patient outcomes (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 
Issue 2, 2003. 2001. Oxford: Update Software. 

214. Krska J, Cromarty JA, Arris F, Jamieson D, Hansford D, Duffus PR et al. Pharmacist-led 
medication review in patients over 65: a randomized, controlled trial in primary care. Age Ageing 
2001; 30(3): 205–211. 

215. Bernsten C, Bjorkman I, Caramona M, Crealey G, Frokjaer B, Grundberger E et al. Improving 
the well-being of elderly patients via community pharmacy-based provision of pharmaceutical 
care: a multicentre study in seven European countries. Drugs Aging 2001; 18: 63–77. 

216. Sellors J, Kaczorowski J, Sellors C, Dolovich L, Woodward C, Willan A et al.  A randomized 
controlled trial of a pharmacist consultation program for family physicians and their elderly 
patients. Can Med Assoc J 2003; 169(1): 17–22.  

217. Audit Commission.  A prescription for movement towards more rational prescribing in 
general practice. London: Audit Commission, 1996: 9–12 

218.Balint. Repeat prescription patients: are they an identifiable group? M Psychiatry Med. 1970 
Jan;1(1):3-14. 

219. Watkins C, Timm A, Gooberman-Hill R, Harvey I, Haines A and Donovan J. Factors affecting 
feasibility and acceptability of a practice-based educational intervention to support evidence 
based prescribing: a qualitative study.Family Practice2004;21:661–669.

 

64 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

© Tο παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τον 
Καθ. Δρ. Χ. Λιονή και την ομάδα του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Κυρία Βασιλική Τσιάντου, κυρία Sue Shea 
Σημείωση : Το Μέρος Α, «ερωτήσεις γενικών πληροφοριών» του παρόντος ερωτηματολογίου αποτελεί μέρος του 
ερωτηματολογίου που συντάχθηκε από τον Καθ. L.J. Slikkerveer και την ομάδα του στο Πανεπιστήμιο του Leiden 
Xρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
0. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ 
0.4 Φύλο ερωτώμενου                                                       1. Άνδρας  2. Γυναίκα  
0.5 Είδος περιοχής υπηρεσιών                                         1. Αγροτική  2. Ημιαστική  3. Αστική  4.Άλλο:……… 

______________________________________________________________________ 
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 1.1 Ποια είναι η ημερομηνία γέννησής σας;                         1 ………………………. 

______________________________________________________________________ 

1.4 Τι μόρφωση έχετε;           1. πανεπιστημιακή   

                                                 2. Μεταδιδακτορική(ειδικότητα)   

                                                 3. Άλλη:……………...……… 

1.6 Πόσα χρόνια εμπειρίας έχετε μετά την λήψη της ειδικότητας             1. Λιγότερα  από 5 χρόνια  
                                                                                                                  2. 5-10 χρόνια 

                                                                                                                  3. περισσότερα  από 10 χρόνια 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
______________________________________________________________________  
4.2 Υπό ποιό οργανωσιακό καθεστώς λειτουργεί το ιατρείο σας             1. δε γνωρίζω  
                                                                                                                  2. δημόσιο  
                                                                                                                  3. ιδιωτικό 

                                                                                                                  4. συνδυασμός  

                                                                                                                  5.Άλλο:……………. 

 
ΜΕΡΟΣ B: ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
______________________________________________________________________  
5. ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
______________________________________________________________________ 
5.1 Για τι ποσοστό των ασθενών σας κατά προσέγγιση έχετε συνταγογραφήσει κάποιο φάρμακο κατά τις 
περασμένες 4 εβδομάδες;  
______________________________%  
5.2 Σε τι ποσοστό των επισκέψεων συνταγογραφήσατε κάποιο φάρμακο σε έναν εκπρόσωπο του ασθενούς 
(συγγενή, φίλο ή γείτονα) κατά τον τελευταίο μήνα;  
______________________________% 
5.11 Αισθάνομαι ότι υπάρχει κοινωνική πίεση να συνταγογραφήσω φάρμακα  
Συμφωνώ 1         2        3        4        5        6        7    Διαφωνώ  
απόλυτα                                                                       απόλυτα  
 
5.12 Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου συνταγογραφούν φάρμακα συστηματικά  
Συμφωνώ 1         2        3        4        5        6        7    Διαφωνώ  
απόλυτα                                                                       απόλυτα  
 
5.18 Οι συγγενείς/φίλοι/γείτονες ζητούν συνταγή εκ μέρους του ασθενούς…  
Πολύ        1         2        3        4        5        6        7    Πολύ  
συχνά                                                                         σπάνια 



 

 

 
5.20 Περιμένω ότι θα συνταγογραφώ φάρμακα στους ασθενείς μου 
Συμφωνώ 1         2        3        4        5        6        7    Διαφωνώ  
απόλυτα                                                                       απόλυτα  
 
5.21 Θέλω να συνταγογραφώ φάρμακα στους ασθενείς μου 
 Διαφωνώ 1         2        3        4        5        6        7     Συμφωνώ  
 απόλυτα                                                                       απόλυτα  
 
5.22 Σκοπεύω να συνταγογραφώ φάρμακα στους ασθενείς μου  
 Διαφωνώ 1         2        3        4        5        6        7     Συμφωνώ  
 απόλυτα                                                                       απόλυτα 

 

5.24 Αν σας επισκεφτούν 10 ασθενείς σε πόσους θα περιμένατε να συνταγογραφήσετε φάρμακα ;  
0      1      2      3      4      5      6     7      8      9      10  
 
 
5.25 Αν 10 ασθενείς χωρίς καλά καταγεγραμμένη τεκμηρίωση σας επισκεφτούν, σε πόσους θα περιμένατε να 
συνταγογραφήσετε φάρμακα;  
0      1      2      3      4      5      6     7      8      9      10  
 
5.33 Οι ιατρικοί επισκέπτες __________________ την απόφασή μου να συνταγογραφήσω φάρμακα  
Δεν θα ενέκριναν  -3      -2      -1      0      1      2      3  Θα ενέκριναν 
 
5.35 Οι ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ζητούν συνταγές  
Πάντοτε      1        2      3      4       5      6      7 Ποτέ 
 
5.39 Όταν συγγενείς ή άλλα άτομα ζητάνε συνταγή εκ μέρους του ασθενούς είναι ______________ να 
συνταγογραφήσω φάρμακα  
Λιγότερο  -3      -2      -1      0      1      2      3 Περισσότερο  
πιθανό                                                           πιθανό 
 
5.42 Όταν με επισκέπτονται ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο είναι _____________να 
συνταγογραφήσω κάποια φάρμακα  
Πολύ πιο δύσκολο  -3      -2      -1       0      1      2      3 Πολύ πιο εύκολο 
 
5.44 Οι ειδικοί ιατροί  _______________ την απόφασή μου να συνταγογραφήσω κάποια φάρμακα 
συστηματικά  
Δεν θα ενέκριναν  -3      -2      -1      0      1      2      3  Θα ενέκριναν 
 
5.45 Οι συγγενείς/φίλοι/γείτονες του ασθενούς περιμένουν από εμένα να συνταγογραφήσω κάποια φάρμακα 
για τον ασθενή  
Διαφωνώ 1         2        3        4        5        6        7     Συμφωνώ  
 απόλυτα                                                                       απόλυτα 

 
5.46 Αν συνταγογραφώ κάποια φάρμακα στον ασθενή, θα έχω ορισμένα οικονομικά οφέλη από τις 
φαρμακευτικές εταιρείες 
Συμφωνώ 1         2        3        4        5        6        7    Διαφωνώ  
απόλυτα                                                                       απόλυτα 

 
5.54 Το να εγκρίνουν οι ιατρικοί επισκέπτες τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός μου είναι  
Σημαντικό 1      2      3      4      5      6      7 Άνευ σημασίας 

 
5.62 Η γνώμη των γενικών ιατρών όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο συνταγογραφώ είναι 
Σημαντική 1      2      3      4      5      6      7 Άνευ σημασίας 

 
5.65 Η λήψη ορισμένων οικονομικών οφελών από τις φαρμακευτικές εταιρείες είναι 
Ιδιαιτέρως ανεπιθύμητη 3      -2      -1      0      1      2      3   Ιδιαιτέρως επιθυμητή  



 

 

5.68 Αν συνταγογραφήσω κάποιο φάρμακο σε έναν ασθενή, θα ενδυναμώσω τη σχέση μου με τις 
φαρμακευτικές εταιρείες και θα αυξηθεί η πιθανότητα να συμμετάσχω σε εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως 
συναντήσεις και συνέδρια 
Συμφωνώ 1         2        3        4        5        6        7    Διαφωνώ  
απόλυτα                                                                      κατηγορηματικά 

 

5.70 Η γνώμη των ειδικών ιατρών όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο συνταγογραφώ φάρμακα είναι 
Άνευ σημασίας 1      2      3      4      5      6      7 Σημαντική  

 
5.77 Η σύσφιξη των σχέσεων με τις φαρμακευτικές εταιρείες και, κατ’ επέκταση, η πιθανότητα συμμετοχής σε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι : 
Ιδιαιτέρως ανεπιθύμητη  3      -2      -1      0      1      2      3   Ιδιαιτέρως επιθυμητή 

 
5.83 Κατά προσέγγιση, κατά τον τελευταίο μήνα, σε τι ποσοστό των ασθενών σας συνταγογραφήσατε 
φάρμακο το οποίο ο ασθενής είχε ήδη αγοράσει από το φαρμακείο; 
______________________________% 
 
5.84 Κατά προσέγγιση, κατά τον τελευταίο μήνα, σε τι ποσοστό των ασθενών σας παρείχατε επαναληπτική 
συνταγή για χρόνια πάθηση; 
______________________________% 
 
5.85 Κατά προσέγγιση, κατά τον τελευταίο μήνα, σε τι ποσοστό των ασθενών σας χορηγήσατε 
συνταγογραφούμενο φάρμακο χωρίς την ύπαρξη ιατρικής συνταγής;  
______________________________% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16Α  Ανάλυση συσχετίσεων 

 

Πρόθεση

Πίεση 

συγγενείς 

Πίεση 

ιατρικοί 

επισκέπτες 

Εκ των 

υστέρων 

συναγογράφησ

η Εκπαίδευση 

Χρόνια 

εμπειρίας 

Correlation 

Coefficient 

1,000  

Sig. (2-tailed) .  

Πρόθεση 

N 57  

Correlation 

Coefficient 

,132 1,000  

Sig. (2-tailed) ,329 .  

Πίεση συγγενείς 

Γείτονες 

φίλοι 

N 57 58  

Correlation 

Coefficient 

,286* ,159 1,000  

Sig. (2-tailed) ,032 ,237 .  

Πίεση ιατρικοί 

επισκέπτες 

N 56 57 57  

Correlation 

Coefficient 

-,125 -,104 -,228 1,000 

Sig. (2-tailed) ,355 ,439 ,088 . 

Εκ των υστέρων 

συναγογράφηση 

N 57 58 57 58 

Correlation 

Coefficient 

,006 -,244 ,219 -,041 1,000

Sig. (2-tailed) ,965 ,064 ,102 ,758 . 

Εκπαίδευση 

N 57 58 57 58 59

Correlation 

Coefficient 

-,108 -,139 ,070 ,281* ,094 1,000

Sig. (2-tailed) ,424 ,297 ,604 ,033 ,479 . 

 

Χρόνια 

εμπειρίας 

N 57 58 57 58 59 59

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16Β Ανάλυση συσχετίσεων μεγεθών 

 
Πρόθεση 

Πίεση από 

συναδέλφους 

Πίεση χαμηλό 

μορφωτικό επιπ. Φύλο 

Correlation Coefficient 1,000  

Sig. (2-tailed) .  

Πρόθεση 

N 57  

Correlation Coefficient ,381** 1,000  

Sig. (2-tailed) ,004 .  

Πίεση από 

συναδέλφους 

N 55 56  

Correlation Coefficient ,353** ,399** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,007 ,002 . 

Πίεση χαμηλό 

μορφωτικό επιπ. 

N 57 56 59 

Correlation Coefficient ,108 -,219 -,198 1,000

Sig. (2-tailed) ,423 ,104 ,133 . 

 

Φύλο 

N 57 56 59 59

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17 Πρόθεση συνταγογράφησης Γ.Ι. θετικά διακείμενων στις Φ.Ε. σε ασθενείς χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου 
Mεταβλητή  Odds Ratio 95%Δ.Ε. 

(κατώτερο-

ανώτερο) 

p  

 Ασθενείς 

χαμηλού 

μορφωτικού 

επιπέδου 

(ΝΑΙ). 

5,687 1,078-29,997 0,040 
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