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Αξιότιµε κύριε Τούντα,
Στο δελτίο τύπου που εκδώσατε ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία του ΕΟΦ
για τη διαµόρφωση πρωτοκόλλων συνταγογράφησης είδαµε θετικά την
πρόθεσή σας να αντιµετωπιστούν φαινόµενα υπέρµετρης και λαθεµένης
συνταγογράφησης.
Στα πλαίσια της αρωγής του ΣΦΕΕ σε κάθε προσπάθεια εξορθολογισµού της
χρήσης φαρµάκων µε στόχο τόσο την προστασία της δηµόσιας υγείας, όσο
και της συγκράτησης των δαπανών, εκφράζουµε τις απόψεις µας για τα εν
λόγω πρωτόκολλα.
•

Είναι χρήσιµο να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια σύνταξης
πρωτοκόλλων καθώς και η µεθοδολογία που ακολουθείται.

•

Πρέπει να βασίζονται σε έγκριτες ευρωπαϊκές οδηγίες και να εξεταστούν
από τις Ελληνικές επιστηµονικές εταιρείες που αναγνωρίζονται από το
ΚΕΣΥ.

•

Είναι δόκιµο να αναφέρονται σε θεραπευτικές κατηγορίες µε την
προτροπή χορήγησης φαρµάκων που έχουν τις εγκεκριµένες ενδείξεις
στην Ελλάδα.

•

Για κάθε θεραπευτική κατηγορία να αναφέρεται αγωγή οξείας φάσης,
θεραπεία συντήρησης ή χρόνια θεραπεία, να ορίζεται φαρµακευτική
αγωγή πρώτης και δεύτερης γραµµής καθώς και εναλλακτικές
θεραπείες.

•

Σε
περίπτωση
αναφοράς
συγκεκριµένων
φαρµάκων
κάθε
φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα που έχει έγκριση ΕΟΦ να περιλαµβάνεται
σύµφωνα µε την ένδειξή του.

•

Τακτική ανανέωση των πρωτοκόλλων (π.χ. ανά 3 µήνες) είναι αναγκαία
προκειµένου να παραµείνουν επικαιροποιηµένα επιστηµονικά και να
συµπεριλαµβάνουν νέα φάρµακα που λαµβάνουν έγκριση.

•

Πριν την επίσηµη υιοθέτησή τους προτείνουµε να γνωστοποιηθούν
στους ενδιαφερόµενους φορείς και να δοθεί χρόνος για τυχόν
επισηµάνσεις.
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των

•

Η προσέγγιση του κόστους ενέχει κίνδυνο σφάλµατος λόγω της
ρευστότητας των δεδοµένων που το επηρεάζουν (συνεχείς
ανακοστολογήσεις, διαφορετικές οδηγίες ανά ασφαλιστικό φορέα κ.α.).

Επισηµαίνεται ότι είναι απαραίτητο να καταρτισθούν παράλληλα και τα
διαγνωστικά πρωτόκολλα διότι µόνο έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος της
συγκράτησης των δαπανών υγείας και η προστασία της δηµόσιας υγείας.
Με εκτίµηση,

Κατερίνα Καρέλλα

Γιώργος Κατζουράκης

Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ
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