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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
 Τίτλος εργασίας:         Φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη ενός Κέντρου   
Υγείας 
            
 της:                                        Μπερή  Βασιλική 
 Υπό την επίβλεψη των:     1. Α. Φιλαλήθης 
                                                2. Ν. Αντωνάκης 
 Ημερομηνία:                       Μάρτιος 2008 
    
Γενικά: Με την παρούσα μελέτη επιδιώχθηκε η ανάλυση των 
φαρμακοεπιδημιολογικών δεδομένων του Κέντρου Υγείας Ανωγείων. Στόχος 
της έρευνας ήταν η σύγκριση με τα αποτελέσματα προγενέστερης μελέτης που 
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1000 συνταγών το 1999,προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η διαχρονικότητα των αποτελεσμάτων και η ανάγκη να 
περιγραφούν μέσω της συνταγογραφίας τα προβλήματα υγείας του τοπικού 
πληθυσμού. Επιδιώχθηκε επίσης η σύγκριση με παρόμοιες μελέτες του 
εξωτερικού στο θέμα της χρήσης των φαρμάκων στην πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας. Μεθοδολογία: Aναδρομική μελέτη πραγματoποιήθηκε σε δείγμα 6250 
συνταγών τυχαία επιλεγμένων από βάση δεδομένων που περιλάμβανε 12500 
συνταγές. Έγινε αποκωδικοποίηση των φαρμάκων που περιλάμβαναν οι 
συνταγές και ταξινόμησή τους σε 30 διαφορετικές κατηγορίεςσύμφωνα με την 
δράση τους. Επιπλέον υπολογίστηκε η συχνότητα κάθε φαρμακευτικής 
κατηγορίας ξεχωριστά. Υπολογίστηκε επίσης ο μέσος όρος των φαρμάκων 
ανά συνταγή, η ποσοστιαία συμμετοχή των ταμείων, καθώς και το ποσοστό 
της προέλευσης των συνταγών από το Κ Υ και από τα περιφερειακά ιατρεία. 
Κατέστη δυνατή και η παρακολούθηση της διακύμανσης της 
φαρμακοθεραπείας κατά τη διάρκεια των μηνών ενός έτους. Αποτελέσματα: 
Oι τρεις πιο συχνά συνταγογραφημένες κατηγορίες φαρμάκων ήταν τα 
καρδιολογικά με 1982 σκευάσματα (18%),τα αντιβιοτικά με 1318 
φάρμακα(12%) και τα παυσίπονα με 947(8,6%).Το ασφαλιστικό ταμείο με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν το ΟΓΑ με (79,4%)  και ακολούθως το Ι ΚΑ 
(13,94%).Βρέθηκαν 2996 συνταγές με ένα φάρμακο και ποσοστό(46,8%),1922 
συνταγές με δύο φάρμακα (30,7%)και 1088 συνταγές με τρία 
φάρμακα(17,4%).Οι συνταγές που προήλθαν από το Κ Υ έφθασαν το 
59,97%,ενώ αυτές που προήλθαν από τα περιφερειακά ιατρεία ανήλθαν στο 
39,5%. Συμπεράσματα: Tα αποτελέσματα της αναδρομικής αυτής μελέτης, 
επαληθεύουν τα αντίστοιχα της προδρομικής και φαίνεται να χαρτογραφούν 
με ακρίβεια τον επιπολασμό των νοσημάτων της περιοχής. Διαπιστώνεται 
επίσης η συμπόρευση και με τους αντίστοιχους εθνικούς δείκτες του επιπέδου 
υγείας. Η σύγκριση με ανάλογες μελέτες του εξωτερικού ανέδειξαν τις 
διαφορές και τις ομοιότητες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 
έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω προβληματισμό, αλλά και έρευνα. 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Φαρμακοεπιδημιολογία, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 
Επιπολασμός νοσημάτων, Συνταγογράφηση, Προοπτική μελέτη. 
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Abstract 
Title:                 A  Pharmacoepidemiological  research in a health center 
 
 by:                    Beri Vasiliki 
 Supervisors:   1. A .Philalithis 
                           2. N. Antonakis 
 Date:                 March 2008 
 
 
Background: The purpose of this dissertation is to analyse the 
pharmacoepidemiological data in the Health Center of Anogia, as well as to 
compare the results with those of a previous study that had been carried out 
in the same center. The results of these two studies were important in 
revealing the exact health problems in the area. A comparison was made with 
previous studies which investigated the use of medication in the field of 
primary care. Methods: A retrospective analysis was performed in a sample 
of 6250 prescriptions which were randomly selected from a data base of 12500 
prescriptions. A classification of the medication into 30 different drug 
categories was performed, according to their use. Furthermore, the average 
drug use per prescription, as well as the percentage use of insurance funds 
was estimated. The percentage of prescriptions that came from the health 
center and those that came from the village medical offices were also 
calculated and the distribution of the medication through a twelve month 
period was observed. Results: The three most frequently prescribed drug 
categories were: heart system medication with 1982 medicaments (18%), 
antibiotics with 1318 (12%) and pain killers with 947 drugs (8,6%). OGA 
(79,4%) and IKA (13,94%) were the insurance organisations with the highest 
financial participation. Out of the examined prescriptions, 2996 were found 
with one medicament (46, 8%), 1922 were found with two medicaments 
(30,7%) and 1088 were found with three medicaments (17,4%). 59,97% of the 
prescriptions came from the health center, whereas approximately 39,5% 
came from the village medical offices. Conclusions: The findings of the 
retrospective analysis are similar to those of the perspective one and seem to 
identify the prevalence of the illness in the area. The comparison with other 
studies that have been carried out abroad reveled both differences and 
similarities in the area of primary care, therefore the need for further research 
is identified. 
 
 
 
 
 
 
Κey words: Pharmacoepidemiology, Primary Care, Prevalence of illness, 
Prescriptions, Prospective study. 
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1. EIΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η επιστήμη της  επιδημιολογίας   ,όπως είναι γνωστό, ασχολείται με τη μελέτη 

του τρόπου εξάπλωσης των   ασθενειών  στον   πληθυσμό   ,τη διερεύνηση   

των παραγόντων που συμβάλλουν  στον επιπολασμό  και στην  επίπτωση  

των νοσογόνων φαινομένων ,καθώς  και  με  την προσπάθεια εξακρίβωσης  

της μεταξύ τους  σχέσης προκειμένου να γίνει προσπάθεια παρέμβασης από 

τους αρμόδιους φορείς (Porta MS,Hartzema AG, 1985). 

H φαρμακοεπιδημιολογία ,ως κλάδος της επιδημιολογίας , 

συνεπικουρεί  στο έργο της, ασχολούμενη  με τη χρήση και την δράση των 

φαρμάκων στους καταναλωτές (Wertheimer Al, Andrews KB, 1995).Ο ρόλος 

της όμως δεν περιορίζεται στα παραπάνω, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους 

τομείς .Μέσω της χρήσης των φαρμάκων από τους ασθενείς, μπορεί να 

διαφανεί η σχέση με το γιατρό και το πώς και εάν αυτή επηρεάζει τη 

συνταγογράφηση (Denis J. lynch et al,2007). 

Η συνταγογραφία  είναι το μέσο που κατεξοχήν  παρέχει 

πληροφόρηση για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα φάρμακα ,τόσο από 

τους  γιατρούς ,όσο και από τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Οι 

τελευταίοι είναι αυτοί που επισκέπτονται τα νοσοκομεία ,τα Κέντρα Υγείας, 

τα ιατρεία του ΙΚΑ και τους ιδιώτες γιατρούς ,προκειμένου να εκφράσουν τις 

ανάγκες τους σε θέματα υγείας ,οπότε να δρομολογηθεί μια διαδικασία 

εξακρίβωσης της νόσου και φαρμακευτικής αντιμετώπισης της ή να 

πιστοποιήσουν ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας  συνεχίζοντας τη 

φαρμακευτική αγωγή. Στην Ελλάδα ο κύριος όγκος της συνταγογράφησης 

λαμβάνει χώρα στα εξωτερικά ιατρεία του ΙΚΑ και στα Κέντρα Υγείας. 

Στο εξωτερικό έγινε προσπάθεια ανίχνευσης της χρήσης των 

φαρμάκων μέσω ανάλυσης συνταγών  από τα φαρμακεία προκειμένου να 

υπάρχει κάποιος έλεγχος στην κυκλοφορία των φαρμάκων (Κari 

Furu,2001).Γρήγορα διαπιστώθηκε, όμως , η ανεπάρκεια της συλλογής 
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στοιχείων με αυτόν τον τρόπο, λόγω της έλλειψης πληροφοριών για πιθανές 

παρενέργειες των φαρμάκων  στον πληθυσμό και γενικότερης επίδρασης της 

χρήσης τους στη δημόσια υγεία (Henric Toft Sorensen, Soren Paaske Johnsen, 

Bente Norgard,2001). 

Γίνεται κατανοητή λοιπόν η σύνδεση και ο ρόλος της 

φαρμακοεπιδημιολογίας στη δημόσια υγεία. H πολυφαρμακία  ,η 

κατανάλωση δηλ. πολλών και διαφορετικών φαρμάκων ,η υπερ - ή υπο - 

δοσολογία στη συνταγογράφηση  συνδυάζονται με ανεπιθύμητα  

συμβάμματα ( Χριστίνα  Σπυράκη ,2003) . Σε αυτά μπορούν να προστεθούν 

αντιδράσεις υπερευαισθησίας  και ιδιοσυγκρασίας σε φάρμακα καθώς και 

θάνατοι που έχουν προέλθει από λανθασμένη αγωγή. Σε έρευνα που έγινε 

στην Αμερική  το 1998 για το ετήσιο κόστος θνησιμότητας και νοσηρότητας  

που σχετίζεται με φάρμακα , διαπιστώθηκε αύξηση του κονδυλίου από 

76,6δις$ σε 177,4 δις$ (Χριστίνα Σπυράκη,2003).Οι πιο ευάλωτες  ομάδες  του 

πληθυσμού στις παρενέργειες των φαρμάκων ,θεωρούνται αυτές των 

γυναικών κατά τη διάρκεια της γαλουχίας και της κύησης ,τα παιδιά και η 

τρίτη ηλικία. Η ευρωπαϊκή ένωση αναγνωρίζοντας ως σημαντικό πρόβλημα 

δημόσιας υγείας τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων ανέπτυξε δίκτυο 

φαρμακοεπαγρύπνησης  ,που στόχο έχει τη συνεχή παρακολούθηση της 

ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων (Χριστίνα Σπυράκη,2003).Mια δεκαετία 

σχεδόν ,νωρίτερα είχε  προβλεφθεί η ανάγκη  για  συστηματικό έλεγχο της 

χρήσης των φαρμάκων μετά την έξοδό τους στην αγορά, με παράδειγμα την 

Γαλλία ,που εφάρμοσε στην πράξη το σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης 

(Van Boxtel  CJ ,Wang G,1997).  

Η φαρμακοεπιδημιολογία εκτός από τη συμβολή της στα θέματα 

δημόσιας υγείας, συνδράμει αποφασιστικά και στην φαρμακοοικονομική  

προβληματική που προκύπτει λόγω της αυξημένης κατανάλωσης του 

φαρμάκου ,αλλά και λόγω της επένδυσης  στην παραγωγή ,τον έλεγχο και τη 

διαφήμισή του. Η φαρμακοοικονομική  ανάλυση στοχεύει στην διευκρίνιση 

των αιτιών που οδηγούν  στην αύξηση της τιμής των καινούργιων 

σκευασμάτων ,όταν δεν είναι βέβαιο το κατά πόσο  και εάν διαφέρει η  

βιοχημική τους σύσταση  από αυτή των προηγούμενων προϊόντων(Avorn 

J,2004). Oι δαπάνες των ταμείων για την αγορά φαρμάκων είναι θέμα που 
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αφορά άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό και την ορθολογική  χρήση του 

κεφαλαίου που απευθύνεται αποκλειστικά στον τομέα της υγείας(Βanthin JS, 

Miller GE ,2006).Μέσω της φαρμακοοικονομίας, επιχειρείται οικονομική 

αξιολόγηση των ιατρικών πράξεων με προεξάρχουσα αυτή της 

συνταγογραφίας. Η οικονομική αξιολόγηση αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό 

εργαλείο αποτίμησης της φροντίδας υγείας με στόχο τη μεγιστοποίηση των 

υγειονομικών αποτελεσμάτων(Ν .Α. Οικονόμου, Γ. Τούντας, 2007).Δείκτης 

αξιολόγησης της κλινικής δραστηριότητας ,αποτελεί  για την 

φαρμακοοικονομία το άμεσο κόστος ,που περιλαμβάνει δαπάνες για τη 

διάγνωση ,την πρόληψη και τη θεραπεία. Στο άμεσο κόστος εντάσσονται οι 

δαπάνες των διαγνωστικών εξετάσεων ,των φαρμάκων και του υγειονομικού 

υλικού(Ν .Α. Οικονόμου, Γ. Τούντας, 2007).Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των 

φαρμάκων που εξακριβώνονται μέσω της επιδημιολογίας ,αποτελούν 

αντικείμενο και της φαρμακοοικονομίας  λόγω της  αύξησης των δαπανών 

της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ( Brandys.J,2001 ; 

Α.Βriggs, A.levy,2006).Το φαινόμενο του ‘καταρράκτη της 

συνταγογράφησης’, που ορίζεται ως η απόδοση της παρενέργειας ενός 

φαρμάκου σε μια νέα ιατρική κατάσταση και η επακόλουθη συνταγογράφηση 

νέου σκευάσματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο(Χ.Σπυράκη, 

2003). Τα παραπάνω οδηγούν σε μια αλυσιδωτή διαδικασία 

συνταγογράφησης  νέων σκευασμάτων με αποτέλεσμα να αυξάνεται το 

κόστος από τη χρήση των φαρμάκων και των υπηρεσιών υγείας από τη μια 

πλευρά και από την άλλη, να επιτείνεται το πρόβλημα της πολυφαρμακίας 

και των  ανεπιθύμητων ενεργειών .   

Η διαφήμιση και η γενικότερη χρήση των ΜΜΕ, στην υπηρεσία της 

προώθησης και γνωστοποίησης των νέων φαρμάκων ,μπορεί και έχει 

αναδειχθεί με σχετικά ερωτηματολόγια στα πλαίσια φαρμακο-

επιδημιολογικών μελετών (Χ. Σπυράκη, 2003).Ο συνολικός αριθμός των 

δαπανών που διατίθενται για την προβολή των φαρμακευτικών προϊόντων 

τόσο από τον τύπο, όσο και μέσω φαρμακευτικών αντιπροσώπων προέρχεται 

κατά κύριο λόγο από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρίες  και αποτελεί 

ζήτημα της φαρμακοοικονομίας μιας και η επέκταση της αγοράς των 

φαρμάκων  πρωτίστως από τα νοσοκομεία και δευτερευόντως από τους 
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ασθενείς, προκαλεί  ανακατανομή του δημόσιου χρήματος(J.Avorn,2003).H 

συνταγογράφηση από τους γιατρούς, στην επιλογή του φαρμάκου ,φαίνεται 

να επηρεάζεται  από την πληροφόρηση που λαμβάνουν από τους 

φαρμακευτικούς αντιπροσώπους και τα διαφημιστικά-ενημερωτικά έντυπα 

που τίθενται στη διάθεσή τους( Prosser H,Almond S, Walley T ,2003).Το 

γεγονός όμως που εγείρει ανησυχία δεν είναι μόνο η επιρροή της διαφήμισης, 

με όποια μορφή και εάν παρουσιάζεται, αλλά η ποιότητα της πληροφορίας 

που προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό .Υπάρχει αμφιβολία για το κατά 

πόσο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν ασφαλή ενημέρωση. Έρευνες , 

έδειξαν την με μεγάλη διαφορά, προβολή των θετικών δράσεων των 

φαρμάκων ,έναντι των παρενεργειών τους, που όφειλαν και αυτές να 

αναφερθούν(Α.Cassels et al,2003).Η προώθηση ακριβών  νέων φαρμάκων που 

έχουν την ίδια φαρμακευτική αξία με παλαιότερα ΄΄κλασικά΄΄ φάρμακα 

συνέτεινε στη δημιουργία του φαινομένου των ¨ ορφανών φαρμάκων¨. Τα 

τελευταία αποτελούν πολλά υποσχόμενα σκευάσματα που όμως δεν έχουν 

σαφή ένδειξη για κάποια νόσο. Όταν προκύπτει το φαινόμενο, σε ασθένειες 

που μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεραπεία τα ΄΄ορφανά φάρμακα΄΄ να δίνουν πολύ 

καλά αποτελέσματα, δεν γίνεται  προβολή τους  από τις φαρμακευτικές 

εταιρίες (Θ.Τσώλη,2007). Αντιλαμβανόμαστε εύκολα πως οι κλινικές δοκιμές 

δεν έχουν πάντα στη βάση τους αμιγώς επιστημονικά κριτήρια ,αλλά πολλές 

φορές και εμπορικά(Κ. Ιωαννίδης ,2006). 

Η φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη φέρνει στο φώς νέες προοπτικές 

όπως αυτή της σύνδεσης της με τη φαρμακογενετική. Η  επιδημιολογική 

έρευνα μπορεί να δώσει απαντήσεις στο γιατί κάποιες ομάδες ατόμων 

αντιδρούν διαφορετικά από άλλες σε δεδομένη θεραπεία και να εντοπίσει τον 

γενετικό πολυμορφισμό όπου αυτός εντοπίζεται. 

Η γενετική από την άλλη ,αξιοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα 

επιδιώκει να αναγνωρίσει σε τι βαθμό η διαφοροποίηση στη δράση των 

φαρμάκων  οφείλεται στη γονιδιακή εναλλαγή(Αnke Maitland- van der Zee, 

Anthonius de Boer, Hubertus G.M Leukens, 2000). 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ,διεθνώς , αλλά και στη χώρα μας  

αποτελεί πηγή σημαντικού υλικού για την πραγματοποίηση  της 

επιδημιολογικής έρευνας. Μεγάλες  βάσεις δεδομένων που προέρχονται από 
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τα περιφερειακά ιατρεία και τα κέντρα υγείας έχουν χρησιμοποιηθεί, 

προκειμένου να αντληθεί υλικό για τις διάφορες μελέτες.  

Σε μια σύντομη ανασκόπηση της φαρμακοεπιδημιολογικής  έρευνας 

στην Ελλάδα ,έγινε σαφής  η περιορισμένη  ενασχόληση με το θέμα .Αξίζει να 

αναφερθεί κανείς, στις μεμονωμένες ,αλλά  αξιόλογες προσπάθειες που έγιναν 

πάνω στο θέμα (Λ. Τζίμης, Ν. Κατσαντώνης, Α. Λελεδάκη, Κ. 

Βασιλομανωλάκης ,Α. Καφάτος, 1996 ,1997) με προεκτάσεις κοινωνιολογικές, 

λόγω της ενασχόλησής τους με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Η χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων στην πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας ,αλλά και η γενικότερη κατανάλωση των φαρμακευτικών 

σκευασμάτων  μελετήθηκαν διεξοδικά (D.B. Zogas et al,1998; L.Tzimis , A. 

Kafatos, 1999).Οι πιο πρόσφατες έρευνες ασχολήθηκαν με το θέμα του 

μυοσκελετικού πόνου και της αντιμετώπισής του σε περιφέρεια της Κρήτης 

(M.Antonopoulou,N.Antonakis, A.Hadjipavlou ,C.Lionis,2007). H μελέτη 

όμως που με διεξοδικό και αναλυτικό τρόπο κατέδειξε τη χρήση  και 

κατανάλωση μεγάλων κατηγοριών φαρμάκων σε σχέση με το φύλο ,την 

ηλικιακή ομάδα και την ασφάλιση σε Κέντρο Υγείας της περιφέρειας (Ν. 

Αντωνάκης και  συν,2006),αποτέλεσε πρόδρομο της παρούσας μελέτης . 
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2. ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ 

 

2.1 Διεθνής ανασκόπηση της φαρμακοεπιδημιολογικής έρευνας 

 

Οι φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες που έχουν  πραγματοποιηθεί διεθνώς, 

μπορούν αδρά  να χωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες , τις ποιοτικές και 

τις ποσοτικές. Οι ποιοτικές επικεντρώνονται αφ’ ενός ,στο ρόλο του γενικού 

γιατρού σε σχέση  με   τη συνταγογράφηση και την αλληλεπίδραση με τον 

τοπικό πληθυσμό και αφ’ ετέρου στους εξωγενείς παράγοντες που  

επηρεάζουν  ή  συμβάλλουν   στον επιπολασμό  και την επίπτωση διαφόρων 

νόσων προκαλώντας  αλλαγές  στη χρήση και στη συχνότητα 

συνταγογράφησης  των διαφόρων σκευασμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, με προσανατολισμό στους γενικούς γιατρούς, 

αναζητήθηκε η σωστή  ή όχι χρήση κατά περίπτωση των φαρμάκων( Buusman 

A , Kragstrup J,Andersen M,2006) ,η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες σε σχέση με τη συνταγογράφηση (P .Lagerlov et al 2000;Langley C, 

Faulkner A, Watkins C,Gray S, Harvey I,1998) και η επιλογή όχι μόνο του πιο 

ασφαλούς και δραστικού φαρμάκου ,αλλά και του πιο οικονομικά 

συμφέροντος(Watkins et al,2004).Παλαιότερη έρευνα ,παρουσίασε την 

επιτυχημένη προσπάθεια αντικατάστασης των ¨κλασσικών¨ σκευασμάτων από 

τα γενόσημα φάρμακα (Roberts S J, Bateman D N ,Smith J M,1997).Ρόλο 

φαίνεται να παίζει στην συνταγογραφική συμπεριφορά των γενικών γιατρών, 

εκτός από την αλληλεπίδραση με τον ασθενή(Denis J.Lynch et al,2007)και ο 

αριθμός των  γιατρών που συνεργάζονται σε ένα Κέντρο Υγείας. 

Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι όσο πιο πολλοί επαγγελματίες υγείας 

απασχολούνται σε ένα χώρο ,τόσο περισσότερα σκευάσματα 

χρησιμοποιούνται  με τις επακόλουθες για αυτό συνέπειες(McCarthy 

M,Wilson-Davis K , McGavock H,1992).  
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H ανάγκη για μέσα που θα αξιολογούν ποιοτικά τη συνταγογράφηση 

ικανοποιήθηκε με την εισαγωγή της μονάδας μέτρησης, Dosage utilization 

90% (DU 90%),που αφορά τα πιο συχνά συνταγογραφημένα φάρμακα και 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το λόγο και τον τρόπο που 

χρησιμοποιούνται καθώς  και τις οικονομικές προεκτάσεις της χρήσης 

αυτής.(U.Bergman,1998). Γενικότερα, η ποιότητα στην συνταγογράφηση είναι 

ένα πολυδιάστατο φαινόμενο  και χαρακτηρίζεται από τους εξής παράγοντες: 

υπερ-  υποδοσολογία, αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα, χρήση καινούριων 

σκευασμάτων, το φαινόμενο placebo και τέλος η προτίμηση ¨εξωτικών¨ 

φαρμάκων,  προϊόντων δηλαδή που δεν χρησιμοποιούνται συχνά και 

προσελκύουν τους συνταγογραφούντες ,είτε  λόγω συσκευασίας, είτε λόγω 

άλλων χαρακτηριστικών όπως γεύση , ευκολία στην χρήση και προσδοκία για 

γρήγορα αποτελέσματα(Coste J, Venot A,1999).Τα συγκεκριμένα κριτήρια 

ποιότητας μπορεί να λειτουργήσουν ως οδηγά σημεία που θα φανερώνουν με 

χειροπιαστό τρόπο το επίπεδο της συνταγογράφησης των γιατρών. Το 

πρόβλημα όμως, της βελτίωσης της ποιότητας στη χρήση των φαρμάκων 

μπορεί να βρεί λύση μέσω της χρήσης guidelines και της αναδρομής σε 

παλαιότερες συνταγογραφικές πρακτικές ,προκειμένου να εντοπιστούν λάθη 

και παραλείψεις του παρελθόντος.(Per Lagerlov,M.Loeb,M.Andrew, 

P.Hjortdahl,2000). 

Οι ποσοτικές μέθοδοι,  αφορούν τη συχνότητα χρήσης συγκεκριμένων 

φαρμακευτικών κατηγοριών, αλλά και τη σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικές 

χώρες, στην κατανάλωση φαρμάκων. Με τον τρόπο αυτό ,πραγματοποιείται 

μια χαρτογράφηση  της συνταγογράφησης διεθνώς, που  παρέχει σημαντικά 

στοιχεία, τόσο για το επίπεδο υγείας της χώρας , τη χρήση και συμμετοχή του 

ασφαλιστικού της συστήματος και τις οικονομικές προεκτάσεις που αυτό έχει, 

όσο και μια μέσω των αριθμών δυνατότητα διερεύνησης των λόγων που 

οδηγούν σε διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα και κατ’ επέκταση στην 

προσπάθεια  παρέμβασης  όπου χρειάζεται. 

        Σημαντικό παράδειγμα εκτεταμένης έρευνας, που αφορούσε την 

κατανάλωση αντιβιοτικών ανάμεσα σε έντεκα χώρες της  Ευρώπης, 

πραγματοποιήθηκε την τριετία 1994 έως και 1997 .Το βασικό υλικό της 

μελέτης ήταν ο αριθμός των συνταγών ανά χίλιους κάτοικους. Τα 
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αποτελέσματα έδειξαν με σαφήνεια ,ότι τα πρωτεία στην κατανάλωση  

αντιμικροβιακών κατέχει η Ελλάδα ,η Ισπανία και το Βέλγιο, ενώ η 

Ολλανδία, η Σουηδία και η Αυστρία βρίσκονται τελευταίες στη 

συνταγογράφηση των αντιβιοτικών. Έγινε φανερή η προτιμήση των γιατρών 

ανά κράτος, σε συγκεκριμένη κατηγορία αντιβιοτικού. Οι Έλληνες και οι 

Ισπανοί  επιλέγουν συνδυασμούς αμοξικιλίνης και κλαβουλανικού οξέος σε 

αντίθεση με τους Γερμανούς και τους Φιλανδούς που φαίνεται να το έχουν 

τελευταίο στην λίστα των προτιμήσεών τους. Η μελέτη αυτή όμως αναδεικνύει  

κάτι ουσιαστικότερο, πιστοποιεί τις διαφοροποιήσεις όχι μόνο ανάμεσα στις  

χώρες αλλά και στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών και τονίζει ότι τα μοτίβα 

συνταγογράφησης επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες όπως ,η 

πληροφόρηση του κοινού για τα φάρμακα και οι προσδοκίες που έχει από το 

γιατρό , η γνώση των γιατρών για τις φαρμακευτικές ουσίες που 

χρησιμοποιούν και τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής που 

εξυπηρετούν, ενώ οι διαφορές στα συστήματα ασφάλισης συνδράμουν ακόμη 

περισσότερο στις διαφοροποιήσεις, όταν σε μερικές χώρες για παράδειγμα, 

επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση χωρίς  συνταγή στα σκεύασματα .(Molstat 

Sigvard et  al,2002). Mεταγενέστερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα ίδιες 

χώρες ,ανέδειξε τη Γαλλία ,ως την πρώτη χώρα κατανάλωσης σε 

αντιμικροβιακά, ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Πορτογαλία(Cars 

O,Molstad S,Melander A,2004).Απο την άλλη, στο εσωτερικό της Ισπανίας π .χ 

υπάρχει έντονη αναντιστοιχία ανάμεσα στις αστικές και τις επαρχιακές πόλεις 

στη λήψη αντιμικροβιακών (Ripoli Lozano MA, Jimenez Arce JL, Pedraza 

Duenas A, 2007)Γίνεται  εύκολα αντιληπτό ότι η χρήση και κατανάλωση 

φαρμάκων στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς ,δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο 

που μπορεί να περιγραφεί εξ’ ολοκλήρου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή  

και να έχει διαχρονική αξία. Οι συνεχείς αλλαγές στην ενδοχώρα των 

κρατών, αλλά και στις μεταξύ τους συσχετίσεις προκαλούν διαφοροποιήσεις 

στο χώρο της υγείας με αποτέλεσμα τη συνεχή μεταβολή στο χώρο της 

συνταγογραφίας και στα επιδημιολογικά συμπεράσματα που εξάγονται. Για  

του λόγου το αληθές, μια πρόσφατη συγκριτική έρευνα που έγινε ανάμεσα σε 

χώρες-μέλη της Ευρώπης και συμπεριλάμβανε  και νεοεισαχθείσες χώρες 

έκανε φανερή την ύπαρξη σημαντικών διαφορών για θέματα που αφορούσαν 
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την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και τη σωστή χρήση τους. Κράτη όπως η 

Μάλτα ,η Ιταλία η Κροατία και το Ισραήλ, διαπιστώθηκε ότι έχουν τις 

λιγότερο κατάλληλες γνώσεις ,πεποιθήσεις και στάσεις στη χρήση των 

αντιβιοτικών .Αντίθετα, η Σουηδία ,η Αυστρία  το Βέλγιο και η Δανία 

φαίνεται να παρουσιάζουν εγρήγορση στα θέματα αντοχής των αντιβιοτικών 

και πιο σωστή ¨τοποθέτηση¨ στην εν γένει κατανάλωσή τους.(Grigoryan L ,et 

al, 2007).Έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό δύο ταχυτήτων στην Ευρώπη που 

χαρακτηρίζει από τη μια  τα εδραιωμένα κράτη -μέλη και την εξελιγμένη 

δυναμική με την οποία κινούνται και από την άλλη τις πρόσφατα ενταγμένες 

χώρες του ανατολικού μπλόκ που προσπαθούν να εναρμονιστούν με τα νέα 

δεδομένα. 

Τα παυσίπονα αποτελούν άλλη μια βασική κατηγορία φαρμάκων που 

χρησιμοποιείται ευρέως από του γιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τα 

επιδημιολογικά δεδομένα  έδειξαν ότι η μεγαλύτερη χρήση γίνεται στα 

παυσίπονα που περιέχουν παρακεταμόλη σε ποσοστό 42% ,σε σχέση με όλα τα 

συνταγογραφούμενα αναλγητικά. Επίσης παρουσιάζεται  αύξηση της χρήσης 

τους στις γυναίκες και στις μεγάλες ηλικίες, άνω των 65 χρόνων.(Cara Usher 

et al, 2005). 

Η  καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί  ένα από τα πιο συχνά και 

πολυπαραγοντικά νοσήματα . Η θεραπεία της περιλαμβάνει συνδυασμούς 

φαρμάκων προκειμένου να αντιμετωπιστεί σφαιρικά το πρόβλημα. Η 

προσέγγιση στη θεματική αυτή, έγινε  μέσω της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη, με σκοπό να διερευνηθεί το κατά πόσο η 

φαρμακευτική αντιμετώπιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας 

εναρμονίζεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη νόσο. Το υλικό αντλήθηκε 

από τη βάση δεδομένων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεκατεσσάρων 

χωρών και περιλάμβανε 11.062 πάσχοντες από τη συγκεκριμένη νόσο. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε, ότι χώρες όπως η Τουρκία  συνταγογραφούν κατά 

28% με βάση τα guidelines,ενώ άλλα κράτη όπως η Ουγγαρία, 

συμμορφώνονται σε ποσοστό 61,8% με τα επίσημα δεδομένα για τη νόσο. 

Αναγνωρίζεται, δηλαδή και πάλι το γεγονός ,ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει 

διαφορετικά τη συγκεκριμένη νόσο και πιστοποιείται η ύπαρξη δύο 

ταχυτήτων στην Ευρώπη. Όσο πιο αναπτυγμένο οικονομικά και κοινωνικά 
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είναι ένα κράτος ,τόσο πιο σύμφυτες με τα επιστημονικά πορίσματα 

αποφάσεις λαμβάνει ,τόσο στη χρήση, όσο και στη συνταγογράφηση των 

φαρμάκων (H.B Sturm, W.H van Gilst, N.Veeger ,F.M Haaijer –Ruskamp, 

2006). 

Η σπουδαιότητα των φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών φαίνεται και 

από το χρηματικό ποσό που διατίθεται  για φαρμακευτικές δαπάνες κάθε 

χρόνο από τα κράτη. 

Πιο συγκεκριμένα, χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Αυστρία 

δαπανούν περίπου το 16% του της συνολικής δαπάνης για την υγεία σε 

φάρμακα. Τα καινούργια μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης όπως η Τσεχία και η 

Ουγγαρία χρηματοδοτούν τις ανάγκες σε φάρμακα σε ποσοστό 17% και 28% 

αντίστοιχα.(ΟΟΣΑ,2005).Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με τις 

Η.Π.Α  τον Καναδά και την Αυστραλία ,όπου τα ποσοστά κυμαίνονται για 

τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 13%,για τον Καναδά στο 17%,ενώ για την 

Αυστραλία στο 14%.Η συνολική φαρμακευτική δαπάνη ως  ποσοστό του  

Α.Ε.Π, βρίσκεται στα παραπάνω κράτη στα εξής επίπεδα: η Γαλλία, η 

Γερμανία και η Αυστρία  αποδίδουν περίπου το 2% του Α. Ε. Π σε 

φαρμακευτική χρηματοδότηση, η Τσεχία και η Ουγγαρία συμβαδίζουν με τα 

ίδια ποσοστά. Το ίδιο παρατηρείται και στις Η. Π. Α, τον Καναδά και την 

Αυστραλία(ΟΟΣΑ,2005).Η Ελλάδα ,συμπορεύεται με τις προηγμένες 

ευρωπαϊκές χώρες στη ποσοστιαία αναλογία φαρμακευτικής δαπάνης από τη 

συνολική δαπάνη για την υγεία με 16% και το ίδιο παρατηρείται και  για το 

ποσοστό του Α .Ε. Π με 2% (ΟΟΣΑ,2005). Γίνεται κατανοητό ,ότι η επένδυση 

στην έρευνα για τη χρήση του φαρμάκου είναι καθ΄ όλα σημαντική ,διότι το 

μέρος του προϋπολογισμού που αφιερώνεται στην εισαγωγή , διάθεση  και 

εξαγωγή φαρμακευτικών  σκευασμάτων είναι υπολογίσιμο. 

Για να γίνουν πιο χειροπιαστά τα παραπάνω δεδομένα, αρκεί να 

αναφερθεί ,ότι στη διεθνή αγορά οι πωλήσεις των φαρμακευτικών προϊόντων 

ανήλθαν στα 466 δις$, σημειώνοντας αύξηση κατά 9% σε σχέση με 

προηγούμενα έτη (I MS World review 2004). 

Aπό  το σύνολο των παγκόσμιων  πωλήσεων  ,η  Ευρωπαϊκή Ένωση 

των δεκαπέντε χωρών, απορροφά το 8%,ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό πωλείται 

στην υπόλοιπη Ευρώπη με 14%.Η Αφρική, η Αυστραλία και η Ασία έχουν 
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μερίδιο στην αγορά των πωλήσεων με 12% και η Β. Αμερική 

11%.(ΙΟΒΕ,2003).Η φαρμακευτική κατηγορία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις 

αναδείχθηκαν τα αντιλιπιδαιμικά ,με μερίδιο αγοράς 6%, με αμέσως επόμενα 

στην κατανάλωση τα αντιελκωτικά   με 5% (ΙΟΒΕ,2003).  

  

2.2 Η ελληνική πραγματικότητα. 

 

Πώς σκιαγραφείται όμως η ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με το 

φάρμακο; Θα ήταν εύλογο αρχικά ,να γίνει μια περιγραφή του επιπέδου 

υγείας των Ελλήνων ,προκειμένου να γίνει κατανοητό το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο πραγματοποιείται η αγορά , η πώληση και η χρήση του φαρμάκου. Πιο 

συγκεκριμένα ,οι δείκτες υγείας  αποτελούν τη μονάδα μέτρησης του επιπέδου 

και της ποιότητας  στην υγεία και περιλαμβάνουν  σε αδρές γραμμές, τη  

νοσηρότητα ,τη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα .Άλλοι πιο εξειδικευμένοι 

δείκτες, είναι τα λεγόμενα QALY που υπολογίζουν τα έτη ζωής με βάση την 

ποιότητα και τα WHO-QOL που προσμετρούν την ποιότητα σύμφωνα με τον 

παγκόσμιο οργανισμό υγείας. Στοιχεία  για τους δυο τελευταίους δείκτες δεν 

είναι εύκολο να συλλεχθούν ,διότι εξαρτώνται από πολλούς και  

διαφορετικούς παράγοντες .Πιο μικρές ,σε εμβέλεια, ποιοτικές  μελέτες έχουν 

δείξει, ότι οι Έλληνες σε ποσοστό 67% δεν ικανοποιούνται από το σημερινό 

σύστημα υγείας(Α. Β .Ξάνθης, Α. Ι Χατζητόλιος,2006). 

Ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα εκτιμάται στα 78,1 έτη. Το μέσο 

προσδόκιμο επιβίωσης για τις γυναίκες στην ηλικία των σαράντα ετών είναι 

41,8 χρόνια επιπλέον ,ενώ αντίστοιχα για τους άνδρες υπολογίζεται στα 37,6 

έτη(ΕΣΥΕ,2003). 

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας ,οι κύριες 

αιτίες νοσηρότητας στον ελληνικό πληθυσμό είναι με σειρά συχνότητας :τα 

νοσήματα του κυκλοφοριακού και των αγγείων(232.852),οι ασθένειες του 

πεπτικού συστήματος (178.992), τα ατυχήματα και οι δηλητηριάσεις 

(153.630),τα νεοπλάσματα(151.715),τα νοσήματα του ουρογεννητικού 

συστήματος (140.713) .Αντίστοιχα  τα σημαντικότερα αίτια θνησιμότητας  

αποτελούν, οι παθήσεις της καρδιάς με ποσοστό 31,4% (51.254) ,τα 

νεοπλάσματα με ποσοστό 23,5%(23.419) .τα αγγειακά εγκεφαλικά ευθύνονταν 
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για το 17,5% των θανάτων (18.514) ,τα ατυχήματα(8.679), τα λοιμώδη 

νοσήματα(8.389),οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (7.222) και τέλος 

οι παθήσεις του πεπτικού με (4.430), (ΕΣΥΕ,2003). 

Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν από 1.634 το 2002 σε 

1.605 το έτος 2003.(164 ανά εκατομμύριο κατοίκους)(ΕΣΥΕ,2003). 

Ο συνολικός αριθμός των Η ΙV οροθετικών που έχει δηλωθεί, ανήλθε 

στο 6.923 από τον οποίο το 80,3% ήταν άνδρες και το 19,7% γυναίκες. Τα 

οροθετικά άτομα που προσβλήθηκαν το 2003, υπολογίζονται στα 

432.(ΕΣΥΕ,2003). 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από μεταγενέστερες έρευνες που 

ανέδειξαν τα φάρμακα του κυκλοφοριακού συστήματος ως τα πρώτα σε 

πωλήσεις με ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των πωλήσεων 

23%.Ακολουθούν τα φάρμακα για το κεντρικό νευρικό σύστημα με ποσοστό 

15%,τα φάρμακα για την πεπτική οδό και τον μεταβολισμό με 12% και τα 

φάρμακα των λοιμώξεων με 11%.(ΙΟΒΕ,2005).Παρατηρείται μια άνοδος στην 

κατανάλωση των φαρμάκων του νευρικού συστήματος, που υποδηλώνει 

αύξηση του επιπολασμού στα αντίστοιχα νοσήματα, όπως νόσος του 

Parkinson, επιληψία κ .α    

Η  καθορισμένη ημερήσια δόση (D D Ds),για τα φάρμακα του 

καρδιαγγειακού συστήματος καθορίζεται στο 28%,ενώ τα φάρμακα  της 

πεπτικής οδού και του αιμοποιητικού συστήματος βρίσκονται στη δεύτερη 

θέση  με 15% (ΙΟΒΕ,2007). 

Ανεξάρτητα από τα φάρμακα που συνταγογραφούνται επίσημα από 

τους γιατρούς, υπάρχουν και εκείνα που αγοράζονται αυτοβούλως από τους 

ασθενείς προκειμένου να θεραπεύσουν μεμονωμένα συμπτώματα. Έχει 

υπολογιστεί σε ευρώ, το ποσό που δαπανάται από τους πολίτες για 

συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων. Έτσι οι Έλληνες δαπανούν περί τα 51,5 

εκατ. ευρώ για φάρμακα που ανακουφίζουν το βήχα και το κρυολόγημα 

γενικότερα. Για την αγορά των αναλγητικών ξοδεύουν 50,1, για πεπτικές 

διαταραχές 25,7%, για τη φροντίδα του δέρματος 50,3% ,ενώ για βιταμίνες 

και άλλα ενισχυτικά  του οργανισμού ,δίνουν το  ποσό των 103,5 εκατ. ευρώ 

(AESGP,2007). 
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Η κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα, ανήλθε στα 194 

ευρώ, όταν η αντίστοιχη δαπάνη στην ευρωπαϊκή ένωση βρίσκεται στα 

389ευρώ.(ΙΟΒΕ,2003) 

Με καθαρά οικονομικούς όρους, η αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα, 

διαμορφώνεται ως εξής: από τις πωλήσεις των φαρμακευτικών προϊόντων το 

83%  απορροφήθηκε από τις φαρμακαποθήκες και το υπόλοιπο 17% από τα 

δημόσια νοσοκομεία. Το 70% χαρακτηρίζει τις πωλήσεις εισαγόμενων 

φαρμακευτικών προϊόντων, το 19,5% τις πωλήσεις φαρμάκων που έχουν 

παραχθεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 10% τις πωλήσεις συσκευαζόμενων 

στην Ελλάδα προϊόντων (ΙΟΒΕ,2003). Η εγχώρια δαπάνη για τα φάρμακα 

αφορά σε ποσοστό 71,5% τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη και το 28,5% την 

ιδιωτική (ΙΟΒΕ,2003). 

Το οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο χώρος του φαρμάκου, 

φανερώνεται και από τα ποσά που δαπανώνται για την προώθησή του μέσω 

της διαφήμισης. Στην Ελλάδα, οι δαπάνες που έγιναν για την προώθησή του 

μέσω του τύπου ,ξεπέρασαν τα 16,7 εκατ. Το μεγαλύτερο ποσοστό της δαπάνης 

απορροφήθηκε από την τηλεόραση(49%),ενώ το υπόλοιπο διατέθηκε στον 

περιοδικό τύπο σε ποσοστό43%,(ΙΟΒΕ,2003). 

Είναι εύκολο να αναλογιστεί κανείς την αναγκαιότητα για ορθολογική 

χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων ,όταν επενδύονται τόσο μεγάλα 

κεφάλαια στην αγορά του φαρμάκου .Πολύ περισσότερο ,όταν η χρήση του 

φαρμάκου ,επηρεάζει μαζί με άλλους παράγοντες τόσο το οικονομικό, όσο 

και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. 

 

2.3 Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα. 

 

Η φαρμακευτική αγορά ελέγχεται από το ελληνικό κράτος, προκειμένου να 

ρυθμιστεί η προσφορά και η ζήτηση των φαρμάκων. Επιδιώκεται, 

παράλληλα, εκτός από τον έλεγχο της τιμής και η προσπάθεια διασφάλισης 

της ποιότητας ,της δραστικότητας και της ασφάλειας. Μέριμνα αποτελεί και η 

σύμφωνη με τους κανονισμούς, διάθεση και προώθηση των φαρμακευτικών 

προϊόντων(ΣΦΕΕ,2005). 
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Η έγκριση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου, δίνεται από τον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων(ΕΟΦ),ακολουθώντας τρείς  διαδικασίες .Η πρώτη 

αφορά τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης ,που ουσιαστικά αφορά τα 

σκευάσματα που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και προτείνονται 

σε κάθε χώρα με τα ίδια κλινικοφαρμακευτικά χαρακτηριστικά. Η δεύτερη 

πραγματοποιείται μέσω του εθνικού οργανισμού φαρμάκου  και τέλος η τρίτη 

είναι η λεγόμενη εθνική και απευθύνεται σε προϊόντα που θα κυκλοφορήσουν 

εντός των ορίων της χώρας (ΣΦΕΕ,2005). 

Ο συνολικός αριθμός φαρμάκων που έχουν άδεια κυκλοφορίας, 

ανέρχεται στο 9.061. Τα 7.454 έχουν εγκριθεί με εθνική διαδικασία, τα 950 με 

αμοιβαία αναγνώριση και τα 657 με την κεντρική διαδικασία. Στην αγορά 

διατίθεται  το 56%(5.030 φάρμακα)του συνόλου. 

Προϋποθέσεις για την έγκριση των φαρμάκων αποτελούν η ποιότητα και η 

ασφάλεια των σκευασμάτων καθώς και η αποδεδειγμένη θεραπευτική 

δράση(ΣΦΕΕ,2005). 

Τα φάρμακα πωλούνται με τρεις διαφορετικές τιμές στην αγορά. Η 

πρώτη τιμή είναι η χονδρική που είναι η τιμή πώλησης προς τους 

φαρμακοποιούς. Η λιανική τιμή είναι η τιμή πώλησης  στους φαρμακοποιούς 

και περιλαμβάνει το κέρδος του φαρμακοποιού (35%) και το Φ Π Α(9%) και 

τέλος η νοσοκομειακή τιμή , ισχύει για φάρμακα που αγοράζουν τα 

νοσοκομεία ,το δημόσιο και άλλα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Η 

νοσοκομειακή τιμή, είναι  ίδια με τη  χονδρική τιμή  μειωμένη  κατά 

13%(ΣΦΕΕ,2005). 

Ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά 

ταμεία, όταν έχει ενταχθεί στη λίστα των συνταγογραφούμενων 

σκευασμάτων. Η εισαγωγή των φαρμάκων στη λίστα εξαρτάται από το κατά 

πόσο εξασφαλίζουν ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ορθολογικό κόστος. 

Οι κύριοι ασφαλιστικοί φορείς στην Ελλάδα είναι το ΙΚΑ ,που 

καλύπτει το 50,4% του πληθυσμού, το ΟΓΑ που απευθύνεται στο 19,1% των 

ασφαλισμένων, ο ΟΑΕΕ (ΤΣΑ, ΤΕΒΕ ,ΤΑΕ)με συμμετοχή 15,7% και τέλος ο 

ΟΠΑΔ με 11,8%. 

Οι ασθενείς συμμετέχουν στην τιμή με το 25%  και αφορά όλους τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς ,ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιων 
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νοσημάτων ,η εισφορά μειώνεται στο 10% και μπορεί να φτάσει έως και την 

δωρεάν λήψη των φαρμάκων (ΣΦΕΕ,2005). 

Το συνολικό κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 

υπολογίζεται από τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη και το ποσοστό 

συμμετοχής του ασθενούς. Στην Ελλάδα, ο ασθενής συμμετέχει κατά 15,15%  

στο φαρμακευτικό κόστος. Το 2003,υπολογίστηκε, ότι συνταγογραφήθηκαν 

και καταναλώθηκαν φάρμακα αξίας 2,1 δις ευρώ.(OECD, HEALTH 

DATA,2004). 

           

 

2.4 Το Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα- Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 

Θα ήταν εύλογο να γίνει αναφορά στη δομή του συστήματος υγείας στην 

Ελλάδα, προκειμένου να οριοθετηθεί το πεδίο μέσα στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη. 

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα ,αποτελείται από τρία επιμέρους 

συστήματα. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που απευθύνεται σε όλους 

τους επαγγελματίες και έχει ως στόχο την εξασφάλιση των συνθηκών ,τόσο σε 

επίπεδο εργασίας ,όσο και σε επίπεδο ατομικής υγείας, που  θα διευκολύνουν 

την ενεργή συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Το σύστημα αυτό 

λειτουργεί με βάση αυτόνομους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα ασφαλιστικά 

ταμεία. 

 Ο δεύτερος πυλώνας του συστήματος ,είναι  το σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας ,που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη και 

δεν έχουν την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων. Ενεργεί παρέχοντας 

χρηματικά επιδόματα, παροχές σε είδος και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας. 

 Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας αποτελείται από το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας (ΕΣΥ) που ιδρύθηκε στις αρχές του 1980 με στόχο την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλου του πληθυσμού εντελώς δωρεάν. Αφορά 

όλο τον πληθυσμό που βρίσκεται στα όρια της ελληνικής επικράτειας .Στο 

πλαίσιο του ΕΣΥ  υπάγονται εκτός από τα νοσοκομεία και τα ιατρεία του 

ΙΚΑ, οι φορείς παροχής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας(Π Φ Υ), τα 



 23 
Κέντρα Υγείας (Κ Υ ). Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ , με τη 

νομοθετική διάταξη Ν2889/01 πραγματοποιήθηκε η ίδρυση των 

περιφερειακών συστημάτων υγείας(Π Ε Σ Υ), που αποτελούν αποκεντρωμένα 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στόχο έχουν να εποπτεύουν όλα τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ. 

 Υπολογίζεται, ότι στην Ελλάδα λειτουργούν περί τα 200 Κ Υ  σε 

αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, καθώς   και 300 μονάδες υγείας του Ι ΚΑ 

σε αστικές περιοχές (Ξ. Κοντιάδης ,Κ .Σουλιώτης, 2005).Το νομοθετικό πλαίσιο 

δεν ήταν μέχρι πρόσφατα σαφές στη διαμόρφωση ενός σωστά οργανωμένου 

συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με τον νόμο 3235/2004, 

κατοχυρώθηκαν νομοθετικά ,τα όρια μέσα στα οποία θα κινούνται οι δομές 

της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  (Ξ.Κοντιάδης,Κ.Σουλιώτης,2005). 

 Ο νόμος ,ορίζει τη με ίσους όρους πρόσβαση στις υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας σε πολίτες που δεν χρήζουν εισαγωγής σε 

νοσοκομείο, σε άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα καθώς και σε 

αυτά που έχουν ανάγκη αποκατάστασης και μετανοσοκομεια-κής φροντίδας. 

Επίσης θεωρεί πως τα Κ.Υ αποτελούν τους κατεξοχήν φορείς για την πρόληψη 

και προαγωγή υγείας ,αλλά και για την πραγματοποίηση του οικογενειακού 

προγραμματισμού(Ξ. Κοντιάδης ,Κ .Σουλιώτης, 2005; A. Philalithis,   2004). 

 Καθιερώνεται ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού που θα συνεισφέρει 

στο όραμα του περιφερειακού συστήματος υγείας ως θεματοφύλακας της 

ισότιμης , ελεύθερης και δωρεάν παροχής υπηρεσιών(Άρθρο 7 του 

Ν.3235/2004).Ανάμεσα στα καθήκοντά του, περιλαμβάνεται και αυτό της 

φαρμακευτικής περίθαλψης, που αφορά τη συνταγογράφηση του κατάλληλου 

για την πάθηση σκευάσματος, την επίβλεψη στη χρήση του, την εντόπιση 

πιθανής δυσανεξίας ή φαρμακευτικής αντίδρασης και την αντικατάσταση του 

σκευάσματος με νέο. Τέλος ,κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ιατρικού 

φακέλου που θα καταγράφει όλα τα νοσήματα του ασθενούς και τις 

παρεμβάσεις, φαρμακευτικές και μη στον ίδιο. Κάθε μη αναμενόμενη 

αντίδραση στη θεραπεία, είναι καλό να αναφέρεται(Ε. Γεωργούση, 

Δ.Ανδριώτη,Γ.Κυριόπουλος,W.Boerma,Μ.Π.Μερκούρης,1999;Ξ.Κοντιάδης,Κ.

Σουλιώτης,2005). 
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 Ο ιατρικός φάκελος και γενικότερα η καταγραφή των δεδομένων των 

ασθενών που επισκέπτονται τα κέντρα υγείας, δημιουργούν μεγάλες βάσεις 

δεδομένων από τις οποίες μπορεί να αντληθεί πολύτιμο υλικό ,που θα 

προσφέρει σημαντική γνώση πάνω σε ζητήματα  δημόσιας  υγείας (S.Treweek, 

1999; L.Ward, M.Innes,2003). 

 Η  αξιοποίηση  των δεδομένων του ιατρικού φακέλου, μπορεί να 

συνεισφέρει,εκτός από την εκτίμηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού και 

στην αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Η ποιότητα 

στην υγεία ταυτίζεται με την ικανοποίηση των ασθενών ,με την παροχή των 

απαραίτητων υπηρεσιών και τέλος με τον έλεγχο του 

κόστους(Γ.Τούντας,2003). 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
    

 3.1 Σκοπός της μελέτης 

    

 Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται να αναλυθεί η διαχείριση του ευρέους 

φάσματος των     φαρμάκων από τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας  

υγείας. Ο όγκος της συνταγογραφίας που πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός 

Κέντρου Υγείας(ΚΥ), παρέχει σημαντική γνώση στην προβληματική της 

αντιμετώπισης των οξέων ,αλλά και των χρόνιων παθήσεων από τον γενικό 

γιατρό. Η επανάληψιμότητα που παρατηρείται στη συνταγογράφηση 

συγκεκριμένων σκευασμάτων, η υπερίσχυση κάποιων φαρμάκων έναντι 

άλλων ,καθώς και η αποφυγή ή η περιορισμένη χρήση κάποιων μεμονωμένων 

προϊόντων, συμβάλλουν στην χαρτογράφηση από τη μια πλευρά των 

αναγκών της περιοχής και μέσω αυτού, στον επιπολασμό των νοσημάτων. 

Από την άλλη σκιαγραφούν τις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών . Η 

χρήση των ασφαλιστικών ταμείων από τους ασθενείς, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η επιθυμητή λήψη του ανάλογου φαρμάκου και η 

εξακρίβωση ,με ποσοστά, της συμμετοχής των ταμείων στη συνταγογραφική 

διαδικασία αντανακλούν το ρόλο του κράτους με έμπρακτο τρόπο στην 

προαγωγή της υγείας των ασθενών .Επιδιώκεται να γίνει σύγκριση με τα 

δεδομένα παλαιότερης μελέτης που είχε πραγματοποιηθεί στο ίδιο Κέντρο 

Υγείας και ανανέωση ή όχι των συμπερασμάτων της. Ειδικότερα οι 

αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης είναι οι εξής: 

1. Nα υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των φαρμάκων που 

συμπεριλήφθησαν στις συνταγές που αναλύθηκαν τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο από το Κ Υ. 

2. Nα εντοπιστεί ο αριθμός των διαφορετικών σκευασμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

3. Να  γίνει συσχέτιση μεταξύ των συνταγών και των φαρμάκων. 
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4. Να  υπολογιστεί ο αριθμός των φαρμάκων που συνταγογραφήθηκαν ανά 

μήνα και να γίνει προσπάθεια συσχέτισης. 

5. Να γίνει χωρισμός των φαρμάκων σε κατηγορίες και υπολογισμός της 

συχνότητας ανάλογα με τη συχνότητα στη συνταγογράφηση. 

6. Να εντοπιστεί η συμμετοχή στη συνταγογραφία, τόσο των περιφερειακών 

ιατρείων, όσο και του Κέντρου Υγείας. 

7. Να διερευνηθεί η συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων στην παροχή 

φαρμάκων στην συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας. 

8. Να επιχειρηθεί σύγκριση των νέων δεδομένων με τα δεδομένα 

παλαιότερων ερευνών, τόσο της περιοχής, όσο και από σχετικές έρευνες 

άλλων Κέντρων Υγείας. 

 

3.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

α.  Πόσος είναι ο συνολικός αριθμός των φαρμακευτικών σκευασμάτων των 

συνταγών που αναλύθηκαν; 

Β   Πόσοι διαφορετικοί κωδικοί φαρμάκων χρησιμοποιήθηκαν; 

γ.  Ποιος είναι ο μέσος όρος φαρμάκων ανά συνταγή; 

δ. Πόσα φάρμακα συνταγογραφήθηκαν ανά μήνα και σε τι ποσοστό; 

Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ φαρμάκων και μηνών. 

ε. Ποιες κατηγορίες φαρμάκων διαμορφώνονται από την ανάλυση των 

δεδομένων και πώς ιεραρχούνται με βάση τη συχνότητά τους; 

στ. Ποιο είναι το ποσοστό συνταγογράφησης από το Κέντρο Υγείας και ποιο 

από τα περιφερειακά ιατρεία; 

z.   Ποια είναι η ποσοστιαία συμμετοχή των ταμείων στη συνταγογράφηση; 

η.  Παρατηρούνται ομοιότητες ή / και διαφορές με προγενέστερη μελέτη και 

ποιες είναι αυτές; 
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4. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
4.1 Δειγματοληψία 

 

Η  παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε  με αφορμή τη  βάση δεδομένων που 

είχε δημιουργηθεί στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων και περιείχε στοιχεία που 

αφορούσαν στην συνταγογράφηση που πραγματοποιείται στα πλαίσια της 

λειτουργίας του. Η βάση δεδομένων περιελάμβανε 12.500 συνταγές που  

αρχειοθετήθηκαν τη διετία 1998-2000. 

 Την ίδια διετία  πραγματοποιήθηκε προδρομική μελέτη με δείγμα 1000 

συνταγών και αναλυτικά ερωτηματολόγια που έδιναν πρόσθετες 

πληροφορίες για το προφίλ των επισκεπτών του Κέντρου Υγείας(Αntonakis 

N,Xylouri I,Alexandrakis M,Cavoura C,Lionis C,2006). Με αφορμή αυτήν την 

προσπάθεια, επιδιώχθηκε να διαπιστωθεί το κατά πόσο τα συμπεράσματα της 

προδρομικής μελέτης επιβεβαιώνονται σε μεγαλύτερο δείγμα συνταγών , με 

στόχο να εξακριβωθούν επακριβώς οι ανάγκες της περιοχής και να 

αποτιμηθεί εμμέσως και η δουλειά των γενικών γιατρών του κέντρου. 

 Το Κέντρο Υγείας των Ανωγείων καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης  

αγροτοκτηνοτροφικής  περιοχής των Ανωγείων .Ο πληθυσμός που 

εξυπηρετείται υπολογίζεται στους  9000 κατοίκους. Εκτός από το Κέντρο 

Υγείας ,οι κάτοικοι της περιοχής απευθύνονται και στα τρία αγροτικά ιατρεία 

που λειτουργούν στην περιφέρεια. Την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η 

δειγματοληψία ,υπηρετούσαν στο Κέντρο Υγείας, τρεις ειδικευμένοι γενικοί 

γιατροί και έξι αγροτικοί.  
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4.2 Συλλογή πληροφοριών 

 

Για την συλλογή των πληροφοριών έγινε σύμπραξη όλων των γιατρών του 

Κέντρου Υγείας ,αλλά και των περιφερειακών ιατρείων ,προκειμένου να 

συλλεχθούν οι συνταγές των φαρμάκων και να αρχειοθετηθούν με τον 

κατάλληλο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών παρέμειναν 

απόρρητα και χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία εκείνα που αφορούσαν 

στο είδος των φαρμάκων που λαμβάνουν. Αρχειοθετήθηκαν με συστηματικό 

τρόπο όλες οι συνταγές με πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο στον 

υπολογιστή. 

 
 
4.3 Ερευνητικό εργαλείο 

 

 Όπως προαναφέρθηκε ,το ερευνητικό εργαλείο για την παρούσα 

μελέτη, αποτέλεσε η βάση δεδομένων του Κέντρου Υγείας Ανωγείων .Η βάση 

περιελάμβανε 10500 συνταγές, από τις οποίες με τυχαίο τρόπο επιλέχθηκαν 

για να αναλυθούν οι μισές 6250.Η καταγραφή των συνταχογραφικών 

δεδομένων έγινε με συγκεκριμένο τρόπο. Κάθε συνταγή εισάγονταν κατά 

αύξοντα αριθμό στον υπολογιστή όπου τα φάρμακα καταγράφονταν με τη 

μορφή κωδικών από το 1 έως και το 3250.Επίσης καταγράφονταν στοιχεία 

που αφορούσαν τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η συνταγογράφηση ,καθώς 

και τον χώρο, αν δηλαδή προέρχονταν από το Κέντρο Υγείας ή από τα 

περιφερειακά ιατρεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από τα δεδομένα που 

αρχειοθετήθηκαν επίσης. 

 

4.4 Στατιστική ανάλυση 

 
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 

έκδοση 13.0.Για την οργάνωση ,συνοπτική απεικόνιση , παρουσίαση και 

αξιολόγηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και γραφήματα. Η 

επεξεργασία του υλικού περιελάμβανε την αποκωδικοποίηση των φαρμάκων 

και την ένταξή τους σε ευρύτερες κατηγορίες  ανάλογα με την δράση τους, 

σύμφωνα με το εθνικό συνταγολόγιο. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  
5.1 Περιγραφική  ανάλυση των αποτελεσμάτων 

 

Στο δείγμα των 6250 συνταγών καταμετρήθηκαν  10936 σκευάσματα. Τα 

φάρμακα αυτά ταξινομήθηκαν σε 30 διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με 

την δράση τους. Οι πιο συχνά συνταγογραφημένες  κατηγορίες φαρμάκων, 

έτσι όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα είναι οι εξής: τα καρδιολογικά 

φάρμακα με 1982 σκευάσματα και ποσοστό επί του συνόλου 18%, τα 

αντιβιοτικά με 1318 σκευάσματα και ποσοστό της τάξης του 12%.Τα 

παυσίπονα αποτελούν την τρίτη πιο συχνά συνταγογραφούμενη  κατηγορία 

με ποσοστό 8.6% και 947φαρμακευτικά προϊόντα, με τα δερματολογικά να 

ακολουθούν σε ποσοστό 8% και 833 φάρμακα. Τα μεγίστως  

συνταγογραφημένα φάρμακα έτσι όπως περιγράφηκαν παραπάνω καθώς και 

με την προσθήκη και των άλλων κατηγοριών φαίνονται αναλυτικά στον 

πίνακα 1. 

 Από τα μετρίως συνταγογραφημένα φάρμακα, ξεχωρίζουν τα 

αναπνευστικά με ποσοστό 6.7%  και 740 κωδικούς, τα ψυχιατρικά με 704 

φαρμακευτικά σκευάσματα και το ποσοστό να ανέρχεται στο 6.43% και τέλος 

η κατηγορία με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (Μ Σ Α Φ) που 

περιλαμβάνει 490 κωδικούς και 4.5% ποσοστό εμφάνισης στις συνταγές του 

δείγματος. Τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 2. Εδώ πρέπει 

να σημειωθεί ότι στην παρούσα μελέτη τα ΜΣΑΦ έχουν ταξινομηθεί ως 

ξεχωριστή κατηγορία από αυτή των υπόλοιπων παυσίπονων.  

 Στον πίνακα 3 παρατίθενται ο συνολικός αριθμός των σκευασμάτων με 

την ποσοστιαία ανάλυσή τους και όλες τις επιμέρους φαρμακευτικές 

κατηγορίες που έχουν αναλυθεί. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακολούθηση της συνταγογράφησης 

ανά μήνα. Έτσι στον πίνακα 4 παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των 
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σκευασμάτων ανά κατηγορία ,που συνταγογραφήθηκαν τους δώδεκα μήνες 

του έτους. Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των καρδιολογικών 

παρατηρείται μια αύξηση της συνταγογράφησης  τους ανοιξιάτικους μήνες, 

με κλιμάκωσή της τον τελευταίο μήνα Μάϊο με 444 συνταγές και  συνέχιση  

των αυξημένων τιμών μέχρι και τα τέλη του φθινοπώρου.   

Ακολούθως τα αντιβιοτικά ,παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση από το 

Φεβρουάριο έως και τον Αύγουστο και απότομη μεμονωμένη  αύξηση  τον 

Οκτώβριο όπου και  παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή με 214 συνταγές. 

Η  πορεία των παυσίπονων εμφανίζει ανοδική πορεία από τον Απρίλιο 

έως τον Αύγουστο με κατακόρυφη αύξηση το Φεβρουάριο με 134 συνταγές. 

Τα Μ Σ Α Φ  ακολουθούν  παρόμοια ανοδική πορεία με αυτή των 

παυσίπονων, από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο. 

Τα φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος  σημειώνουν μέτριες 

τιμές από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο και  έντονη αύξηση  τον Αύγουστο 

και τον Σεπτέμβριο. 

Τα ψυχοφάρμακα, δείχνουν μια ομοιόμορφη κατανομή σε όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

Η συνταγογράφηση  των δερματολογικών φαρμάκων χαρακτηρίζεται 

από σταθερή πορεία σε όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη άνοδο τον 

Απρίλιο. 

Τέλος , τα φάρμακα του γαστρεντερικού συστήματος  κυμαίνονται 

αυξητικά από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο και από τον Οκτώβριο έως τον 

Νοέμβριο  με ιδιαίτερη αύξηση τον Μάϊο. 

Τα όσα περιγράφηκαν παραπάνω εμφανίζονται πιο παραστατικά στα 

γραφήματα 1,2,3,4,5 όπου παρουσιάζεται η  διακύμανση των φαρμάκων κατά 

τη διάρκεια του έτους.    

Η ανάλυση των δεδομένων προσέφερε  απαντήσεις και για την 

κατανομή των φαρμάκων ανά συνταγή καθώς και για τη συμμετοχή των 

ασφαλιστικών ταμείων στη συνταγογραφική διαδικασία. Έτσι προκύπτουν τα 

εξής: βρέθηκαν 2996 συνταγές  με ένα φάρμακο που αποτελούν το 46,8% επί 

του συνόλου,1922 συνταγές με δύο φάρμακα και ποσοστό 30,7%.Με τρία 

σκευάσματα  καταμετρήθηκαν 1088 συνταγές σε ποσοστό 17.4% και τέλος  με 
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τέσσερα και με πέντε σκευάσματα βρέθηκαν 269 και 45 συνταγές αντίστοιχα, 

με ποσοστά 4,3% και 0,72%. 

H  συμμετοχή των ταμείων στη συνταγογράφηση συνοψίζεται ως εξής: 

καταμετρήθηκαν  4962 συνταγές του Ο.Γ.Α  σε σύνολο 6250,που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 79,4%.Το ΙΚΑ  συμμετέχει με ποσοστό 13,94% και 870 συνταγές, ενώ 

το ΤΕΒΕ και το ΔΗΜΟΣΙΟ συμμετέχουν με 97 και 240 συνταγές αντίστοιχα 

και ποσοστά 1.54% και 3.84%. Το ΤΑΞΥ με πολύ μικρή συμμετοχή αποτελεί το 

0,08% με 5 συνταγές και το ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ με ακόμη 

μικρότερη αντιπροσώπευση  φτάνει το 0.02% με 1 συνταγή. Τέλος, σε 76 

συνταγές  συνοψίζεται η συνταγογράφηση των λοιπών ταμείων ,που 

αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία και  αντιπροσωπεύουν το 1.22%. 

Ένα  επιπλέον ερώτημα που απαντήθηκε ,ήταν  η προέλευση της 

συνταγογράφησης Υπολογίστηκε επακριβώς ,η συνταγογραφία που 

προέρχεται από το Κ.Υ και αυτή που προέρχεται από τα  Π. Ι. Έτσι ,οι 3748 

συνταγές προέρχονται από το Κ.Υ και σε αυτό τον αριθμό 

συμπεριλαμβάνεται και η συνταγογράφηση που πραγματοποιήθηκε  εν 

θερμό, σε κάποιο οξύ περιστατικό. Οι υπόλοιπες 2469 προέρχονται από τα 

περιφερειακά ιατρεία και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και τυχόν κατ ’οίκον 

συνταγογραφήσεις. Η συνταγογράφηση του Κ.Υ καλύπτει το 59.97%,ενώ των 

περιφερειακών ιατρείων το 39.50%. 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη  αποτελεί άλλη μια προσπάθεια διερεύνησης της χρήσης 

των φαρμάκων  στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η χρήση αφορά τόσο 

τους γενικούς γιατρούς που ουσιαστικά χρησιμοποιούν το φάρμακο ως΄΄ 

εργαλείο ΄΄στην θεραπευτική διαδικασία ,όσο και τον ευρύτερο πληθυσμό 

αναφοράς του Κέντρου Υγείας που λαμβάνει το φάρμακο προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τα πολυποίκιλα προβλήματα υγείας και μέσω αυτού συνδέεται 

με τον γενικό γιατρό. Τα θέματα υγείας  εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό  από το 

βιοτικό και οικονομικό επίπεδο  της περιοχής, αλλά μπορεί να αντανακλούν 

και τάσεις που χαρακτηρίζουν  γενικότερα το επίπεδο υγείας της χώρας. 

Η συνταγογράφηση ως κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας, 

σκιαγραφεί  τη σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου και μπορεί να συμβάλλει 

μελλοντικά  στην περαιτέρω βελτίωση της μεταξύ τους σχέσης. Ο τρόπος που 

μπορεί να επιτευχθεί αυτό ,θα συζητηθεί παρακάτω.  

Αρχικά , θα επιχειρηθεί σύγκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα της 

προδρομικής έρευνας (Αntonakis N,Xylouri I,Alexandrakis M,Cavoura 

C,Lionis C,2006)και σε αυτά που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη. 

Στο δείγμα των 1000 συνταγών καταμετρήθηκαν 2039 αναγραφές 

φαρμάκων, με δύο σκευάσματα κατά μέσο όρο, ανά συνταγή.  Το 54,3% των 

συνταγών, προήλθε από το ΚΥ ενώ το 45,7% από τα περιφερειακά ιατρεία 

.Στην  αναδρομική μελέτη(1999-2000), εντοπίστηκαν 10936 σκευάσματα. Στο 

46,82% των συνταγών αναγράφεται μόνο ένα σκεύασμα. Ο κύριος όγκος των 

συνταγών  προήλθε από το Κ.Υ σε ποσοστό 59.97%,ενώ το ποσοστό που 

προέρχεται από τα περιφερειακά ιατρεία μειώνεται στο 35.9%. 

Τα ποσοστά των συνταγών ανά ταμείο ,λίγες διαφορές παρουσιάζουν 

με αυτά της αναδρομικής έρευνας. Έτσι οι συνταγές του  ΟΓΑ  ανήλθαν στο 

74.6%,του ΙΚΑ στο 18.1%, του ΤΕΒΕ στο 1%  και τα λοιπά ταμεία στο 0.1%.Τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα της αναδρομικής μελέτης κυμαίνονται ως εξής: To 
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ΟΓΑ συμμετείχε με 79.39%,ποσοστό εμφανώς μεγαλύτερο από την 

πρόδρομική μελέτη, το ΙΚΑ εμφανίζεται με μικρότερη συμμετοχή της τάξεως 

του 13.92% και το ΤΕΒΕ με ελαφρώς αυξημένο ποσοστό 1,52%.Τα λοιπά 

ταμεία  κατέχουν μεγαλύτερο μερίδιο στη συνταγογράφηση με 1,22%. 

Επί της ουσίας τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προοπτικής 

μελέτης, οι πιο συχνές διαγνώσεις ήταν αυτές του κυκλοφορικού συστήματος 

με 27,2%, του αναπνευστικού συστήματος με 15% και τέλος του μυοσκελετικού 

συστήματος με 9,7%. Τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος ακολουθούν με 

7,2% καθώς και τα ψυχιατρικά φάρμακα με 6,3%.Η αναδρομική μελέτη 

εμφανίζει περίπου την ίδια διακύμανση με μικρές διαφορές. Πιο 

συγκεκριμένα τα καρδιολογικά σκευάσματα  καταλαμβάνουν το 21%,τα 

αντιβιοτικά το 14%, τα παυσίπονα το 10%,ενώ τα φάρμακα του πεπτικού το 

9% και τα ψυχοφάρμακα το 7%. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι ,παρατηρείται 

σαφέστατη τάση στην συνταγογράφηση του Κ.Υ  που επαληθεύεται και στις 

δύο έρευνες .Μοιάζει να  υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο 

συνταγογράφησης που χαρακτηρίζει το Κ.Υ και  τις ανάγκες της περιοχής .Η 

ύπαρξη του  μοτίβου  ενισχύει την ασφάλεια των αποτελεσμάτων  και 

δημιουργεί τις ευνοϊκές συνθήκες  προκειμένου να γίνουν κάποιες  

διορθωτικές  κινήσεις. Από  την άλλη αποδεικνύει την ύπαρξη στερεότυπων 

στο τρόπο της συνταγογράφησης των γιατρών κάτι που υπονοεί την ύπαρξη 

δυσκολιών σε μια πιθανή προσπάθεια  ανανέωσης της φόρμουλας χρήσης των 

φαρμάκων από τους γιατρούς. 

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που συντείνουν στην ύπαρξη συγκεκριμένης 

¨πατέντας¨ στην συνταγογραφία; Είναι τυχαίοι ή μήπως έμμεσα επιβάλλονται 

από τις ανάγκες της περιοχής και τη σύσταση του πληθυσμού; Επιβλήθηκαν οι 

συνθήκες στους γιατρούς ή μήπως οι γιατροί επέβαλλαν τη δική τους οπτική; 

Μήπως  τελικά ,είναι αποτέλεσμα αμοιβαίων ζυμώσεων αμφοτέρων των 

μερών ,χωρίς κάποια συνειδητή προσπάθεια από τη μια ή την άλλη πλευρά; 

Για να  διερευνηθεί το πρόβλημα ,γίνεται μια αναδρομή στις έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν  για τη χρήση των φαρμάκων και τη συμπεριφορά 

των ενδιαφερόμενων ομάδων ,γιατρών και ασθενών,αρχικά στην  Ελλάδα και 

αργότερα στο εξωτερικό. 
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Πιο συγκεκριμένα παρόμοια έρευνα στα Χανιά της Κρήτης , ανέδειξε 

τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως το κυρίαρχο πρόβλημα υγείας των 

ηλικιωμένων και εντόπισε προβλήματα στη κατανόηση για τη σωστή χρήση 

των φαρμάκων μεταξύ των ηλικιωμένων (Tzimis, Kafatos ,1999).Tρία χρόνια 

πριν η ίδια ομάδα στην ίδια περιοχή, διερεύνησε τον τρόπο διατροφής των 

ηλικιωμένων και τα συνταγογραφούμενα  σκευάσματα. Η έρευνα αφορούσε 

κυρίως , τους ασφαλισμένους στο εθνικό σύστημα υγείας. Τα αποτελέσματα  

ανέδειξαν και πάλι το κυκλοφορικό σύστημα ως το μείζον πρόβλημα με 30%, 

ενώ σε δεύτερη θέση κατατάχτηκε το γαστρεντερικό  με 17% και ακολούθως οι 

παθήσεις του νευρικού συστήματος με 16%(Τzimis et al ,1996). 

Παρόμοια έρευνα ,πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερα (2000) στο 

Κέντρο Υγείας Περάματος με μικρότερο δείγμα συνταγών (75),όπου και 

διαπιστώθηκε ότι τα ψυχιατρικά φάρμακα ήταν τα συχνότερα με ποσοστό 

22,6%,ενώ τα αμέσως συχνότερα ήταν αυτά για την υπέρταση με 15,20% και 

για τον σακχαρώδη διαβήτη με 13,3%(Α. Βαtikas et al,2001).H συγκεκριμένη 

έρευνα είναι σημαντική παρά το μικρό του δείγματος ,διότι προέρχεται από 

ένα Κέντρο Υγείας που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου, στην 

οποία ανήκει και το Κέντρο Υγείας Ανωγείων. Αν υποτεθεί ότι τα παραπάνω 

αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά για το Κέντρο Υγείας Περάματος, τότε 

επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι υπάρχουν σαφέστατες διαφορές  στη χρήση 

των φαρμάκων στο εσωτερικό μιας περιοχής.(Ripoli Lozano MA, Jimenez 

Arce JI, Pedraza Duenas A, 2007). 

Στα πλαίσια της διερεύνησης της συνταγογραφίας στον ελλαδικό 

χώρο,  πραγματοποιήθηκε μια ακόμα σημαντική μελέτη για τη χρήση και την 

κατάχρηση των αντιμικροβιακών φαρμάκων στο Κέντρο Υγείας της Θέρμης 

την επταετία 1991 έως και 1998.Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι στο σύνολο 

των 40.320 συνταγών ,το 11,54% των φαρμάκων ήταν αντιβιοτικά.(D.B Zogas, 

N.St.Elefthaeriou, B.Z.Zoga, K.N.Eleftheriou, M.D Liakos, 1998).Tο ποσοστό 

αυτό, είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο της παρούσας μελέτης για  την ίδια  

κατηγορία φαρμάκων(12%).Παρατηρείται μια ομοιογένεια στη χρήση των 

αντιμικροβιακών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται  με ασφάλεια, λόγω του ότι 

τα δύο κέντρα υγείας αφ ,΄ενός δεν είχαν καμία χωροταξική σχέση μεταξύ 
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τους , ώστε να θεωρηθεί ότι αλληλοεπικαλύπτονται τα αποτελέσματα και αφ' 

΄ετέρου ο όγκος των συνταγών που μελετήθηκαν ήταν αρκετά μεγάλος για να 

θεωρηθούν τυχαία τα αποτελέσματα. Η εγκυρότητα των στοιχείων 

επιβεβαιώνεται και συμβαδίζει με το γενικότερο ποσοστό κατανάλωσης των 

αντιβιοτικών στην  Ελλάδα που ανέρχεται στο  11%,το 2005 (ΙΟΒΕ,2005).  

Δυστυχώς, δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστούν άλλες 

φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες κέντρων υγείας στην Ελλάδα, έτσι ώστε να 

καταστεί δυνατή  η σύγκριση με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας και να 

επιβεβαιωθούν ή όχι οι τάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με αντίστοιχες μελέτες του 

εξωτερικού στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα ,την ίδια περίπου χρονική περίοδο που έγινε η 

συλλογή των στοιχείων της  παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκε  μια 

πολυεθνική έρευνα στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή δεκατεσσάρων χωρών με 

θέμα την χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και τον τρόπο θεραπείας .Έγινε σαφές 

,ότι κάθε χώρα συμπεριφέρεται διαφορετικά σε σχέση με τις θεραπευτικές 

κατευθυντήριες οδηγίες . Έτσι υπάρχουν χώρες που συναινούν στις οδηγίες, 

όπως η Ουγγαρία σε ποσοστό 61.8% και άλλες που απέχουν πολύ από αυτή 

την τακτική όπως η Τουρκία ,με ποσοστό συμμόρφωσης μόνο 28%.Η  Ελλάδα 

τοποθετείται μεταξύ των δύο πόλων .(Boris l.G et al, 2006).Tα παραπάνω 

συμπεράσματα επαληθεύθηκαν από μια ακόμη έρευνα που κατέδειξε , τη 

δυσκολία συμπόρευσης με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ακόμη και σε 

χώρες που έχουν εδραιωμένες δομές στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ,όπως η 

Αγγλία και η Νορβηγία(Αtle Fretheim et al, 2006). Τα συμπεράσματα αυτά 

αποκτούν ενδιαφέρον και νόημα όταν ειδωθούν κάτω από το πρίσμα της 

υψηλής συχνότητας στην συνταγογράφηση των φαρμάκων του 

κυκλοφορικού συστήματος ,τόσο στην  Ελλάδα ,όσο και στο εξωτερικό(Peter 

Vedsted et al,2004) . 

Η εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 179 κέντρα υγείας της 

Δανίας που καλύπτουν τις ανάγκες 371.897 κατοίκων ,ανέδειξε τα 

καρδιολογικά φάρμακα ως την τρίτη πιο συχνά συνταγογραφούμενη 

κατηγορία μετά τα αντιβιοτικά και τα παυσίπονα. Επιπλέον διαπιστώθηκε 

κάτι πολύ σημαντικό. Οι συχνοί επισκέπτες των κέντρων υγείας της περιοχής 
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λάμβαναν σε ποσοστό 95% συνταγή μετά την επίσκεψή τους στο κέντρο 

υγείας και από αυτούς μόνο το 27% αξιοποιούσε τα φάρμακα. Διαπιστώθηκε 

όμως και κάτι ακόμη. Οι συχνές επισκέψεις στο κέντρο υγείας συνδέθηκαν 

άμεσα με την εκτεταμένη χρήση των φαρμάκων και την 

πολυφαρμακία(P.Vedsted, H.T Sorensen,JT Mortensen, 2004). 

H δεύτερη  μεγαλύτερη  κατηγορία φαρμάκων ,τα αντιβιοτικά, δεν  

χαρακτηρίζουν μόνο την ελληνική πραγματικότητα(D.B Zogas et 

al,1998)αλλά και  άλλες χώρες της Ευρώπης  όπως την Ισπανία και το Βέλγιο. 

Μελέτη που έγινε ανάμεσα σε δεκατρείς χώρες, κατέταξε την Ελλάδα  στην 

πρώτη θέση στην συνταγογράφηση των αντιβιοτικών ,όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. Οι λόγοι εντοπίζονται σε παράγοντες όπως αυτοί ,της σχέσης 

μεταξύ γιατρού και ασθενή, στην κατάλληλη ενημέρωση των ασθενών, αλλά 

και  στην ενημέρωση των γιατρών για τα νεώτερα δεδομένα  που αφορούν τα 

αντιβιοτικά και τέλος στη διαφορετικότητα των συστημάτων υγείας κάθε 

χώρας.(Sigvard Molstad et al, 2002).  

Οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι γνώσεις που αφορούν τα αντιβιοτικά 

αναζητήθηκαν επίσης σε συγκριτική μελέτη  που έγινε στην Ευρώπη ,οπότε 

και διαφάνηκε η ύπαρξη δύο ταχυτήτων στη χρήση των αντιμικροβιακών. 

Από τη μια , χώρες όπως η Αυστρία ,η Σουηδία και η Δανία, φαίνεται να 

κάνουν ορθολογικότερη χρήση των αντιβιοτικών, ενώ χώρες όπως  η Μάλτα, 

η Ιταλία, η Τσεχία ,η Κροατία το Ισραήλ και η Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται 

στα κριτήρια της σωστής χρήσης των αντιβιοτικών, αγνοώντας παράγοντες  

όπως η ανθεκτικότητα των μικροβιακών στελεχών ,με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται υψηλή αντοχή των  μικροβίων στις περιοχές αυτές.(Larissa 

Grigoryan et al, 2007). 

Oι Δανοί απέδειξαν με εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησαν σε 90 

κέντρα υγείας ,τη δυναμική της συνταγογράφησης των αντιμικροβιακών 

φαρμάκων στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας το 2001 .Τα 

δεδομένα αυτά τα σύγκριναν με στοιχεία που αφορούσαν  τη γενικότερη 

χρήση των αντιβιοτικών από τους γενικούς γιατρούς όλης της χώρας. Φάνηκε  

ότι, στους 1000 κατοίκους αντιστοιχούν 255 συνταγές με αντιβιοτικά 

σκευάσματα.(Annemiek E.Akkerman et al, 2007).Δηλαδή ένας στους πέντε 
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κατοίκους της Δανίας περίπου, αποκτά μέσω συνταγής , αντιβιοτικό 

σκεύασμα από τον γενικό γιατρό. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ακόμη μελέτη πάνω στο θέμα της 

διαχείρισης των αντιμικροβιακών από τους γενικούς γιατρούς. Στo 

Ουζμπεκιστάν,στην  περιοχή της Φεργκάνα ,διαπιστώθηκε ότι το 57% των 

συνταγών που γράφονται από τους γενικούς γιατρούς αφορούν τα 

αντιβιοτικά και μάλιστα το 62% εξ΄ αυτών περιλαμβάνουν κυρίως κλασσικά 

φάρμακα, παρά γενόσημα.(Melinda Pavin, Talgat Nurgozhin,Grace 

Hafner,Farruh Yusufy, Richard Laing,2003). 

Tα ψυχιατρικά φάρμακα, αποτελούν σοβαρό ¨εργαλείο¨ στα χέρια των 

γενικών γιατρών   που καλούνται πλέον να συνδράμουν στα προβλήματα του 

τοπικού πληθυσμού ,άλλες φορές συνεπικουρώντας με τους ψυχίατρους και 

άλλες πάλι πρωταγωνιστώντας  στην εντόπιση και τη θεραπεία  

συγκεκριμένων ψυχιατρικών νόσων. Η αυξητική αυτή τάση που 

παρατηρείται στην συνταγογράφηση των ψυχοφαρμάκων από τους γενικούς 

γιατρούς πιστοποιείται και καταγράφεται και στο χώρο της 

Ευρώπης.(Gianluca Trifiro et al, 2006). 

Yπάρχει όμως διαφορά στον τρόπο που συνταγογραφούν τα φάρμακα 

οι ψυχίατροι και οι γενικοί γιατροί; Φαίνεται ότι οι πρώτοι , επιλέγουν πιο 

συχνά τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ,καθώς και τα νεότερης γενιάς  

αντικαταθλιπτικά σκευάσματα με μεγαλύτερη διάρκεια. Οι γενικοί γιατροί 

από την άλλη, χρησιμοποιούν κλασσικές θεραπείες και δείχνουν να 

κατευθύνουν τους ασθενείς σε πιο εναλλακτικές μεθόδους(Sophie Tardieu et 

al.2006). 

O επιπολασμός, η επίπτωση καθώς και οι ενδείξεις για την χρήση των 

αντικαταθλιπτικών φαρμάκων αναζητήθηκαν σε προσπάθεια που έγινε στη 

Βόρειο Ιταλία ανάμεσα σε 119 γενικούς γιατρούς. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε η σταδιακή αύξηση της χρήσης τους ,καθώς και η υπερίσχυσή των 

τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών έναντι άλλων φαρμάκων της κατηγορίας. Ο 

κύριος λόγος χρήσης τους ,ήταν κυρίως σε διαταραχές της συμπεριφοράς 

(Gianluca Trifiro et al, 2006).   

Η ευρύτερη κατηγορία των παυσίπονων έχει ισχυρή παρουσία στον 

τομέα της συνταγογράφησης  διεθνώς ,με συνεχείς αυξητικές  τάσεις .Η χρήση  
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των ¨αθώων ¨ σκευασμάτων τύπου παρακεταμόλης, φαίνεται να υποκρύπτει 

κινδύνους ,γεγονός σημαντικό μιας και η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά 

περισσότερο τις νεώτερες ηλικίες(ΚP Dawson et al,1996).H συγκεκριμένη 

πληροφορία  είναι ιδιαίτερα σημαντική μιας και η εν λόγω φαρμακευτική 

ομάδα προτείνεται σε μεγάλο βαθμό ως παυσίπονο , από τους γιατρούς της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας  ,σε ηλικιωμένους ασθενείς   και έγκυες γυναίκες. 

Έχει αναγνωριστεί το γεγονός ότι ,παρά την εκτεταμένη χρήση των 

παυσίπονων, δεν γίνεται σωστή διαχείρισή τους από τους γιατρούς της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας(Cara Usher et al  ,2005). 

Η άλλη μεγάλη  κατηγορία παυσίπονων  ,τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη, ενώ χρησιμοποιούνται κατά κόρον, διαπιστώνεται μια πιο 

ορθολογική και με γνώση χρήση τους από τους γενικούς γιατρούς(Francois 

Clinard  et al 2001). 

Είναι ανάγκη να τονιστεί σε αυτό το σημείο ,ότι δεν είναι εύκολη η 

σύγκριση των προαναφερθέντων μελετών με την παρούσα, σε  ένα προς ένα 

σημεία ,διότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε έρευνας είναι διαφορετικά. 

Γίνεται χρήση δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και αρχειοθετηθεί με 

διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετικές μεταξύ τους χώρες,τουλάχιστον όσο 

αφορά το επίπεδο ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και 

σε ότι αφορά το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των ασθενών .Το ζητούμενο 

κάθε μελέτης είναι διαφορετικό. Αντλήθηκαν όμως τα στοιχεία που ήταν 

κοινά για όλες τις εργασίες, όπως οι φαρμακευτικές κατηγορίες  που 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους γενικούς γιατρούς και έγινε 

προσπάθεια εντοπισμού κοινών ή όχι στοιχείων που να δίνουν μια αδρή 

εικόνα της χρήσης των φαρμάκων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

διεθνώς. 

Η διεθνής βιβλιογραφία συστηματικά και από πολύ νωρίς  

προσπάθησε να εντρυφήσει στη σχέση ασθενούς και γιατρού και να εξηγήσει 

μερικές από τις προεκτάσεις της ,όπως στη συνταγογράφηση των φαρμάκων. 

Μελετήθηκε το κατά πόσο η σύσταση των Κ.Υ από πολλούς και 

διαφορετικούς γιατρούς , επηρεάζει τη συνταγογράφηση κάνοντάς την πιο 

ευρεία με την έννοια της χρήσης πολλών και διαφορετικών σκευασμάτων. 

Πράγματι ,φάνηκε να υπάρχει ευθεία συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των 
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εργαζόμενων γιατρών και του πλήθους των σκευασμάτων που 

χρησιμοποιούν(Mc Carthym et al, 1992). Μια ανάλογη έρευνα στη Δανία 

απέδειξε την ανάλογη σχέση που υπάρχει μεταξύ πολυπληθούς Κ.Υ.  με 

αυξημένο ποσοστό ηλικιωμένων και  αυξημένης συνταγογράφησης (Βuusman 

A,2006).Nωρίτερα ,οι Δανοί απέδειξαν , ότι όσο περισσότερα σκευάσματα 

χρησιμοποιεί  ο γιατρός, τόσο πιο επιρρεπής είναι σε λάθη και παραλήψεις. 

Παρατήρησαν επίσης,  ότι τρόπος που συνταγογραφούν  οι γενικοί γιατροί 

είναι σταθερός και πολύ δύσκολα υπόκεινται σε αλλαγές και 

βελτιώσεις(Bjerrum l et al, 2002). 

Στη Γαλλία τα πράγματα φανέρωσαν πιο σοβαρές διαστάσεις του 

θέματος. Ακατάλληλη συνταγογραφία διαπιστώθηκε σε ποσοστό από 32%έως 

και 88% σε ορισμένες περιπτώσεις. Ως ακατάλληλη συνταγογραφία εννοείται 

κατά περίπτωση, η λάθος δοσολογία, οι αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, 

το placebo κ. α . Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη 

επικινδυνότητα για τους ασθενείς και  την κατασπατάληση του δημόσιου 

χρήματος(Coste j, 1999).   

H γενικότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας από   τους ασθενείς   

επηρεάζεται  και από τη σχέση τους με τους θεράποντες και αντικατοπτρίζεται 

στην ικανοποίηση που παίρνουν από τη συμμετοχή τους στη θεραπευτική 

διαδικασία. Κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας μπορεί να  είναι και μια 

απλή συνταγογράφηση(Denis j Lynch et al ,2007).Σε αυτή τη διαδικασία , η 

ηθική του επαγγελματία υγείας και οι κρίσεις των ασθενών για  την απόδοσή 

των γιατρών φαίνεται να μην παίζουν καθόλου ρόλο στις αποφάσεις που θα 

πάρουν οι τελευταίοι.(ΜcKinstry et al ,2007). 

Σημαντικό ρόλο στη συχνή συνταγογράφηση  και κατ’ επέκταση στην 

πολυφαρμακία φαίνεται να παίζουν και οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 

των ασθενών στο Κ.Υ (Dorte Gilsa Hansen et al, 2007). Eκτός από την 

συχνότητα επίσκεψης  των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας ,οι συνήθειες των 

θεραπευτών φαίνεται να επηρεάζονται και  από το χρηματικό ποσό που 

μπορεί να τους δόθηκε, ως χορηγία για την ενίσχυση των αναγκών του Κ.Υ. Η 

σωστή διαχείριση του εν λόγω ποσού, δείχνει να επηρεάζει θετικά τη 

συνταγογράφηση.(Rafferty T et al  ,1997). 
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Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι, η συνταγογράφηση  είναι κομμάτι της 

θεραπευτικής σχέσης ασθενούς και γιατρού. Επηρεάζεται και επηρεάζει την εν 

λόγω διαδικασία ,είτε προβάλλοντας τις συνήθειες και τις προκαταλήψεις των 

γιατρών ,είτε αποκαλύπτοντας τις ανάγκες των ασθενών και τις προσδοκίες 

των τελευταίων για το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Η σύσταση του Κ.Υ, καθώς και η δομή του τοπικού πληθυσμού 

διαμορφώνουν το πατρόν της συνταγογραφίας  και καθορίζουν τη δυναμική 

της δυάδας του ασθενή και  του γιατρού. 

Eν κατακλείδι, τα πορίσματα της παρούσας έρευνας συμβαδίζουν σαν 

τάση με τα αντίστοιχα των αναπτυσσόμενων περιοχών της Ευρώπης. Ενώ 

καταγράφεται σαφώς  η φαρμακοεπιδημιολογική δυναμική, μένουν άγνωστοι 

οι λόγοι που διαμορφώνουν την  συγκεκριμένη  εικόνα. Έχουν προταθεί  

πολλές απόψεις ,μερικές από τις οποίες αναλύθηκαν  και παραπάνω, χωρίς 

όμως ακόμα, να μπορούν να τεκμηριωθούν επαρκώς. 

 

 

6.1 Αδυναμίες της μελέτης. 

 

Παρά τη συνεισφορά της συγκεκριμένης μελέτης, στην διερεύνηση της 

φαρμακοεπιδημιολογίας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με αφορμή το 

Κέντρο Υγείας Ανωγείων, θα πρέπει να αναφερθούν και συγκεκριμένες 

αδυναμίες της. 

Όσο αφορά στα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, δεν υπήρχαν 

πληροφορίες στις συνταγές που αναλύθηκαν ,ούτε για το γένος των ασθενών , 

αλλά ούτε  και για την ηλικία τους. Πολύτιμα  συμπεράσματα θα μπορούσαν 

να εξαχθούν ,αν ήταν γνωστές οι παραπάνω παράμετροι και μπορούσε να 

συσχετισθεί η χρήση των φαρμάκων με την ηλικία και το φύλο. Επιπρόσθετα , 

σημαντική ¨ώθηση¨ θα  έδινε στην έρευνα και η γνώση των αναγραφόμενων 

στις συνταγές διαγνώσεων ,όπως και πληροφορίες για το 

κοινωνικοοικονομικό προφίλ των κατόχων των συνταγών. Η σύζευξη των 

στοιχείων αυτών με τα αποτελέσματα της μελέτης θα έδιναν μια πιο σφαιρική 

εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου 

Υγείας και θα βοηθούσαν σε μια ¨εν τω βάθη¨ σύγκριση  των πορισμάτων της 
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συγκεκριμένης έρευνας με άλλες μελέτες ,σαν και αυτές που έχουν ήδη 

αναφερθεί. 

Επιπλέον, χρειάζεται να τονιστεί ότι στην παρούσα μελέτη υπάρχει μια 

κατηγορία αταξινόμητων φαρμάκων που παρουσιάζεται με τον 

κωδικό(χχχχ)και αποτελούν το 6.36% του συνόλου των σκευασμάτων, με 696 

κωδικούς. Τα φάρμακα αυτά δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν, είτε λόγω 

μη σωστής κωδικοποίησής τους στη βάση των δεδομένων, είτε λόγω 

απόσυρσής τους από την κυκλοφορία. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚH 

ΕΡΕΥΝΑ 

 
Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει την φαρμακοεπιδημιολογία ως βασικό 

¨εργαλείο¨ διερεύνησης της  χρήσης των φαρμάκων στο Κέντρο Υγείας 

Ανωγείων ,όπως και των  αναγκών του πληθυσμού που απευθύνεται σε αυτό. 

Η φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη του Κέντρου Υγείας Ανωγείων 

,πιστοποίησε τη συμβατότητα με τα αποτελέσματα πρωθύστερης μελέτης 

(Αntonakis .N et al,2006) και φάνηκε να συμβαδίζει και με τα εθνικά 

χαρακτηριστικά υγείας του πληθυσμού. Η ποσοστιαία ανάλυση των 

συχνότερων σε χρήση φαρμακευτικών κατηγοριών ,συνέβαλλε στον έμμεσο 

προσδιορισμό του επιπολασμού των ασθενειών στα Ανώγεια. 

Επιπλέον, εξακριβώθηκε η συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων στη 

συνταγογράφηση και επαληθεύθηκε η επικράτηση του ΟΓΑ έναντι άλλων 

ασφαλιστικών ταμείων στην περιφέρεια. Διαπιστώθηκε ο μέσος όρος 

φαρμάκων ανά συνταγή, δίνοντας έτσι, σημαντικές πληροφορίες για το 

φαινόμενο της πολυφαρμακίας στην περιοχή ,αλλά και για τις οικονομικές 

προεκτάσεις που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος τρόπος συνταγογράφησης.  

Το σημαντικότερο όμως ,που επιτεύχθηκε, είναι η δημιουργία βάσης 

δεδομένων και αποτελεσμάτων που μπορούν να συγκριθούν με αντίστοιχες 

μελέτες του εξωτερικού και να εντοπιστούν τόσο οι ομοιότητες ,όσο και οι 

διαφορές. Μέσω της σύγκρισης αυτής προκύπτουν σημαντικά στοιχεία που 

καθορίζουν το επίπεδο υγείας της περιοχής σε σχέση με αυτό άλλων 

παρόμοιων περιοχών του εξωτερικού και δίνουν έναυσμα για περισσότερη 

έρευνα και βελτίωση των συνθηκών. Παράλληλα, η συσχέτιση μεταξύ των 

χωρών μπορεί ν α οδηγήσει σε ανταλλαγή ιδεών, μέσα από γόνιμο διάλογο, 

για εφαρμογή προγραμμάτων  προαγωγής της υγείας που έχουν επιτυχημένα 

εφαρμοσθεί σε άλλες χώρες. 
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Αναδείχθηκε ο ρόλος του γενικού γιατρού ,ως σημαντικού παράγοντα, 

όχι μόνο στη θεραπευτική διαδικασία, αλλά και στη συλλογή 

επιδημιολογικών δεδομένων που αντανακλούν κάθε φορά τα ζητούμενα της 

υγείας του πληθυσμού. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ,όπως αυτό της  αλληλεπίδρασης του 

γενικού γιατρού με τον επισκέπτη του Κέντρου Υγείας  σε σχέση με την 

συνταγογράφηση, καθώς και η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν 

αυτή τη διαδικασία, τόσο από την πλευρά του γιατρού, όσο και από την 

πλευρά των ασθενών ,δεν ήταν εφικτό να εξακριβωθούν. Μεμονωμένες  

έρευνες από το εξωτερικό, προσέφεραν κάποια γνώση για τα παραπάνω 

θέματα που μπορεί να ισχύει σε κάποιο βαθμό και για την ελληνική 

πραγματικότητα. 

Σημαντικό είναι σε επόμενες μελέτες να ληφθεί υπόψη η έλλειψη 

στοιχείων που άπτονται  σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης των 

γιατρών ,αλλά και στη στάση των ασθενών απέναντι στον θεραπευτή .Η 

στάση των ασθενών ,δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή απέναντι στο γιατρό, 

αλλά επεκτείνεται και στην ορθή γνώση που έχει ,για τη χρήση των 

φαρμάκων και τις παρενέργειές της. Ενδιαφέρον ερευνητικό παρουσιάζει και 

η εξακρίβωση του βαθμού ενημέρωσης των ασθενών για τα φάρμακα ,όχι 

μόνο από τους επαγγελματίες υγείας ,αλλά και από τα ΜΜΕ.  

Επιπρόσθετα, έλλειψη δεδομένων παρουσιάζεται και στην καταγραφή 

των ανεπιθύμητων ενεργειών ,δυσανεξιών και γενικότερων προβλημάτων 

που προκύπτουν από τη χρήση των φαρμάκων. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία 

από παρενέργειες των φαρμάκων και οι θάνατοι που προκαλούνται από 

λανθασμένη αγωγή φαίνεται να μη καταγράφονται συστηματικά. 

Η συστηματική καταγραφή όλων αυτών των πληροφοριών ,μπορεί να 

συμβάλει αισθητά στο χώρο της δημόσιας υγείας ,εντοπίζοντας σκευάσματα 

που απειλούν τη ζωή των ασθενών ,αλλά και πρακτικές γιατρών που οδηγούν 

όχι μόνο, σε μη θεραπευτικά αλλά και σε επικίνδυνα αποτελέσματα . 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και η πολυφαρμακία, έχουν 

και άλλες προεκτάσεις, όπως αυτή της οικονομικής διάστασης του 

φαινομένου. Μια μελλοντική έρευνα θα συνέβαλε ουσιαστικά στην 

κοστολόγηση των δαπανών που δίνονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 



 44 
παρενέργειες των φαρμάκων από το σύστημα υγείας.  Η συσχέτιση των 

κεφαλαίων που δαπανώνται για την περίθαλψη και το φάρμακο και αυτών 

που καταναλώνονται από το σύστημα για την  αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της χρήσης, δημιουργούν σχέση κόστος-όφελος και οδηγούν στην 

πραγματική αποτίμηση του τρόπου που χρησιμοποιείται το φάρμακο, στη 

χώρα. 

Πολύ σημαντική, τέλος, θα ήταν η διαμόρφωση βάσης δεδομένων από 

τα περισσότερα κέντρα υγείας της χώρας ,προκειμένου να συλλεχθεί 

επιδημιολογικό υλικό που θα μπορεί να αξιοποιηθεί, είτε ως σημείο αναφοράς 

για την κατάσταση στην ενδοχώρα, είτε ως υλικό προς σύγκριση με μελέτες 

του εξωτερικού. 
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8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

 
Ξεκινώντας  με το δεδομένο ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος 

παρέμβασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων ,πολλές ενέργειες θα 

μπορούσαν να γίνουν για τη βελτίωση της χρήσης και της διακίνησης του 

φαρμάκου. 

Είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί στρατηγική που θα περιλαμβάνει  

διαφορετικούς τομείς δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

σφαιρικά. 

Η δράση μπορεί αρχικά, να ξεκινήσει με το κτίσιμο υγιούς  δημόσιας 

πολιτικής ,που θα αναπτύξει μηχανισμούς επαγρύπνησης και καταγραφής 

των κρουσμάτων με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό .Ο ρόλος της κρατικής 

δράσης υπερθεματίζεται, γιατί όπως τονίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας, η δημόσια υγεία είναι ένας κατεξοχήν τομέας κρατικής 

δραστηριότητας (Χ.Ζηλίδης,2002). 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

που θα προάγει τη κρατική δράση. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες δημόσιας 

υγείας σε συνεργασία με τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία μπορούν μέσω 

της αγωγής υγείας του πληθυσμού να συμβάλλουν στη γνώση για τη χρήση 

των φαρμάκων, τις πιθανές παρενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις με άλλα 

φάρμακα και ουσίες. Το σχεδιασμό ,τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση 

του αποτελέσματος, αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας που είναι 

υπεύθυνες και για την συνεχή εκπαίδευση και έρευνα στο χώρο της δημόσιας 

υγείας(Χ.Ζηλίδης,2002) 

H εκπαίδευση αφορά τους επαγγελματίες υγείας στους οποίους 

γνωστοποιούνται οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες. Γίνεται αναφορά σε κατά 

τεκμήριο ,ύποπτα για την δράση τους σκευάσματα και τονίζεται ο ρόλος που 
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διαδραματίζουν στον εντοπισμό κρουσμάτων σχετιζόμενων με τη χρήση των 

φαρμάκων. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την κατά τόπους 

φαρμακοεπαγρύπνηση ,είναι ανάγκη να συλλέγονται κεντρικά και να 

αναλύονται διεξοδικά με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα πολύτιμα για την 

δημόσια υγεία. 

Η ενδυνάμωση της κοινοτικής συμμετοχής δράσης αποτελεί τον τρίτο 

τομέα προαγωγής της υγείας .Εκεί γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν τόσο 

τα κέντρα υγείας που προαναφέρθηκαν ,όσο και ο τοπικός πληθυσμός. Ο 

πληθυσμός της κοινότητας μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια, με την 

αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες περιστατικών που ενέχουν κακή χρήση των 

φαρμάκων και με την διάδοση της γνώσης για θέματα σωστής 

φαρμακοθεραπείας στα μέλη των ευρύτερων οικογενειών. Άλλες 

επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μπορούν να 

συνδράμουν ,πληροφορώντας τους μαθητές ή οργανώνοντας ημερίδες με 

θέμα το φάρμακο. Ο δήμος και η κοινότητα αναλαμβάνοντας παράλληλη 

δράση μπορούν να εντοπίσουν τις κοινωνικά ευπαθείς και λιγότερο ελέγξιμες 

ομάδες του πληθυσμού και να ξεκινήσουν συστηματική δράση και ενημέρωση 

για τις συνέπειες που έχει η αγορά του φαρμάκου χωρίς συνταγή γιατρού από 

τους ανασφάλιστους ,καθώς και η κατά μόνας αντιμετώπιση των 

προβλημάτων υγείας. 

Το τελευταίο οδηγεί στην ανάγκη για  ενεργοποίηση της πολιτείας 

στην κατεύθυνση της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των ατόμων που ζούν και 

εργάζονται στα όρια της επικράτειας της. 

Ο τέταρτος πυλώνας δράσης είναι η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων 

του πληθυσμού, προκειμένου να αναγνωρίζουν έγκαιρα στους ίδιους και τους 

γύρω τους συμπτώματα πιθανής φαρμακευτικής παρενέργειας ,αλλά και να 

αντιλαμβάνονται ζητήματα όπως αυτό της πολυφαρμακίας και τις επιπτώσεις 

που έχει. Σημαντικό είναι επίσης να αντιληφθούν ότι η θεραπευτική 

διαδικασία δεν χρειάζεται ,κατ΄ ανάγκη για να είναι αποτελεσματική, τη 

συνταγογράφηση κάποιου σκευάσματος από το γιατρό. Μαθαίνουν δηλαδή 

να επεξεργάζονται τις προσδοκίες τους σε σχέση με το θεραπευτικό 

αποτέλεσμα σε πιο λογική βάση. 
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Η τελευταία προσπάθεια θα γίνει με στόχο τον αναπροσανατολισμό 

των υπηρεσιών υγείας. Η επιδίωξη όλων και καλύτερων θεραπευτικών 

αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να αποτελεί το μόνο στόχο της κλινικής 

πράξης. Ο προσανατολισμός στη σχέση γιατρού και ασθενή ,οι δυναμικές που 

αναπτύσσονται μεταξύ των δυο πόλων και ο βαθμός επηρεασμού του 

θεραπευτικού αποτελέσματος από αυτή τη σχέση είναι παράγοντες που πρέπει 

να απασχολήσουν περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας. Το κόστος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και αυτό που προέρχεται από τα λάθη που έχουν 

γίνει ,είτε από τους γιατρούς είτε από τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας 

είναι καλό να αποτιμηθούν και να συνεκτιμηθούν.  

Συνάγεται από όλα τα παραπάνω, η ανάγκη για σωστό σχεδιασμό και 

οργανωμένη δράση τόσο σε κρατικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η άρρηκτη 

συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων θα δημιουργήσει τις σωστές συνθήκες 

αντιμετώπισης του προβλήματος και θα συμβάλλει στην περαιτέρω προαγωγή 

της δημόσιας υγείας. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ  ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
 
 

 
 

ΑΓΓΙ:  AΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΛΕΡ:  TOΠΙΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 
ΑΝΑΙ:  ANAIΣΘΗΤΙΚΑ 
ANAΠ: ANAΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 
 ΑΝΔ:  ANΔΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΝΟΣ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΝΤΙ:  AΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΒ: ANTIBIOTIKA 
ΑΝΤΛ: ANTIAΛΛΕΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΧ: AΠOXΡEMΠΤΙΚΑ 
ΑΤΙΛ:  ANTIΛΙΓΓΙΚΑ 
 ΒΙΤΑ:  BITAMINEΣ 
ΓΥΝΕ: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΔΕΡΜ: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΜΒΟ: EMBOΛΙΑ 
ΗΛΕΚ: HΛEKTΡΟΛΥΤΕΣ 
ΚΑΡΔ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΣΑΦ: MH ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 
ΜΥΟΧ: MYOXAΛΑΡΩΤΙΚΑ 
ΝΕΥΡ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΑΙΔ:  ΠΑΔΙΑΤΡΙΚΑ 
ΠΑΥΣ: ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ 
ΣΚΙΑ:  ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΧΔΒ:  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
ΣΤΟΜ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ  
ΟΡΜ:  OPMONEΣ 
ΟΣΤΕ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
ΟΥΡ:  OYΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΨΥΧΟ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ  
ΩΤΡΛ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΑ 
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Πίνακας  1 

Τα μεγίστως συνταγογραφημένα  φάρμακα 
 

Top Used 
XXXX 6,364% 
ΑΝΑΠ 6,767% 
ΑΝΤΒ 12,052% 
ΔΕΡΜ 8,166% 
ΚΑΡΔ 18,124% 

ΠΑΥΣ 8,659% 

ΣΤΟΜ 7,452% 

ΨΥΧΟ 6,437% 

ΑΝΟΣ 3,575% 

ΑΝΤΙ 2,222% 
ΜΣΑΦ 4,481% 

ΟΡΜΟ 2,268% 
                 

 
Πίνακας  2 

Τα μετρίως και μεγίστως χρησιμοποιημένα φάρμακα 
 

Medium-Most Used 
XXXX 6,364% 
ANAI 1,664% 
ΑΝΑΠ 6,767% 
ΑΝΟΣ 3,575% 
ΑΝΤΒ 12,052% 

ΑΝΤΙ 2,222% 

ΔΕΡΜ 8,166% 

ΕΜΒΟ 2,149% 

ΗΛΕΚ 1,326% 

ΚΑΡΔ 18,124% 
ΜΣΑΦ 4,481% 
ΝΕΥΡ 1,481% 
ΟΡΜΟ 2,268% 
ΠΑΥΣ 8,659% 
ΣΤΟΜ 7,452% 
ΣΧΔΒ 1,344% 
ΨΥΧΟ 6,437% 
ΩΤΡΛ 1,116% 

 
 
 
 

Μορφοποιήθηκε:
Δημοσίευση 4
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Πίνακας  3 
Συνολικός αριθμός των σκευασμάτων με  ποσοστιαία ανάλυση 

 
Ονόματα Μοναδικών  Συνταγών     

Όνομα Συνταγής Ποσότητα Συνταγής Σύνολο 
Ποσοστά Φαρμάκων ανα 

κατηγορία 
XXXX 326 215 106 26 23 696 6,364% 
ΑΓΓΙ 1         1 0,009% 
ΑΛΕΡ 8 10 7 1   26 0,238% 
ΑΝΑΙ 101 58 23     182 1,664% 
ΑΝΑΠ 312 302 106 17 3 740 6,767% 

ΑΝΔΡ 11 2       13 0,119% 

ΑΝΟΣ 201 122 54 14   391 3,575% 

ΑΝΤΒ 812 364 114 25 3 1318 12,052% 

ΑΝΤΙ 128 76 36 3   243 2,222% 

ΑΝΤΛ 37 9       46 0,421% 
ΑΠΟΧ 20 35 10 2   67 0,613% 
ΑΤΙΛ 2 3       4 0,037% 
ΒΙΤΑ 42 25 14 4   85 0,777% 
ΓΥΝΕ 57 20 3 1   81 0,741% 
ΔΕΡΜ 481 279 107 25 1 893 8,166% 
ΕΜΒΟ 121 78 31 5   235 2,149% 
ΗΛΕΚ 75 45 24 1   145 1,326% 
ΚΑΡΔ 1057 590 259 73 3 1982 18,124% 
ΜΣΑΦ 259 146 67 18   490 4,481% 
ΜΥΟΧ 4 1 1 1   7 0,064% 
ΝΕΥΡ 93 40 23 6   162 1,481% 
ΟΡΜΟ 139 80 26 2 1 248 2,268% 
ΟΣΤΕ 36 10 7 2   55 0,503% 
ΟΥΡΙ 18 11 10     39 0,357% 
ΠΑΙΔ 10 5 6     21 0,192% 
ΠΑΥΣ 477 280 150 38 2 947 8,659% 
ΣΚΙΑ 19 9 3     31 0,283% 
ΣΤΟΜ 401 255 124 30 5 815 7,452% 
ΣΧΔΒ 91 46 9 1   147 1,344% 
ΨΥΧΟ 476 148 59 18 3 704 6,437% 
ΩΤΡΛ 37 60 23 1 1 122 1,116% 

            10936 100,000
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Πίνακας  4 

Συνταγογράφηση  ανά μήνα 

Όνομα 
Συνταγής Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 
ΚΑΡΔ 52 68 124 187 444 345 149 123 137 152 158 15 
ΑΝΤΒ 18 62 78 182 106 167 127 161 83 214 87 9 
ΠΑΥΣ 17 134 55 80 81 72 179 103 52 107 51 7 
ΔΕΡΜ 83 50 96 197 87 74 58 67 90 46 22 5 
ΣΤΟΜ 7 29 81 75 123 89 109 57 46 96 86 4 
ΑΝΑΠ 10 27 56 46 54 49 39 172 207 51 21 4 
ΨΥΧΟ 17 76 76 95 77 94 56 71 22 53 53 6 
XXXX 24 52 37 106 56 58 84 163 35 31 17 5 
ΜΣΑΦ 13 17 65 71 76 79 36 35 27 28 35 1 
ΑΝΟΣ 8 13 25 40 42 32 24 36 60 97 10 3 
ΟΡΜΟ 1 48 7 23 61 21 36 16 12 13 10   
ΑΝΤΙ 3 6 16 72 30 17 17 29 14 19 13 3 
ΑΝΑΙ 2 6 58 6 19 19 15 23 11 5 18   
ΝΕΥΡ 2 3 4 32 16 33 11 15 11 11 18 5 
ΕΜΒΟ 4 14 16 28 25 52 16 37 16 13 4 3 
ΣΧΔΒ 1 5 14 11 43 6 7 9 1 17 31   
ΗΛΕΚ 1 9 10 8 48 23 9 9 11 6 4 1 
ΩΤΡΛ 2 3 43 6 8 7 1 1 1 6 7 27 
ΒΙΤΑ 3 3 2 27 10 6 10 9 6 2 5   
ΓΥΝΕ 2 7 5 32 8 3 5 9 3 3 2 1 
ΑΠΟΧ     4         33 3 8 17   
ΟΣΤΕ 1 13 4 6 5 4 3 6 3 7 2   
ΑΝΤΛ 1 1 2 3 6 1 6 15 1 6 4   
ΟΥΡΙ   12   2 3 1 3 2 5 5 6   
ΣΚΙΑ   11 1 3 2 4 2 3 2 1   1 
ΑΛΕΡ     3   4   3 13   1 2   
ΠΑΙΔ   1 2 3 3 5 5     1     
ΑΝΔΡ     2 2   2   3 3   1   
ΜΥΟΧ           1 3   1   2   
ΑΤΙΛ               3     2   
ΑΓΓΙ                     1   
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Γράφημα 1 
Τα πιο χρησιμοποιημένα σκευάσματα σε σχέση με τους μήνες 
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Γράφημα 2 
Τα πιο χρησιμοποιημένα σκευάσματα σε σχέση με τους μήνες 

Top Used(2)

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Μήνες

Π
οσ
ότ
ητ
α 
Φ
αρ
μά

κω
ν

ΑΝΑΠ
ΨΥΧΟ
XXXX
ΜΣΑΦ
ΑΝΟΣ

 
 



 59 
 
 
 

Γράφημα 3 
Τα μετρίως χρησιμοποιημένα σκευάσματα σε σχέση με τους μήνες 
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Γράφημα 4 
Τα μετρίως χρησιμοποιημένα σκευάσματα σε σχέση με τους μήνες 
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Γράφημα 5 
Τα λιγότερο χρησιμοποιημένα σκευάσματα σε σχέση με τους μήνες 
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