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ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟ 

 

Στόχοι της ποιοτικής έρευνας 

• ∆ιερεύνηση της άποψης των γιατρών µε το επώνυµο φάρµακο  

• Προετοιµασία ποσοτικής έρευνας EPSI 

 

Μεθοδολογία & περιγραφή του δείγµατος 

• Η ποιοτική έρευνα έγινε µε την µορφή προσωπικών συνεντεύξεων σε ιατρεία 

των συµµετεχόντων, σε δείγµα 20 γιατρών 5 ειδικοτήτων  

• Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας 8-30/9/08 

• Βάσει πρωτοκόλλου “expert interviews” 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1) Ικανοποίηση από τα προσφερόµενα φάρµακα 

• Οι γιατροί εκφράζουν υψηλή ικανοποίηση από την ποιότητα στα φάρµακα 

που χρησιµοποιούν 

• Σε ένα µεγάλο βαθµό αυτό αποδίδεται στην παρουσία και την λειτουργία των 

µεγάλων φαρµακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά και σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της ασφάλειας των φαρµάκων που εισάγονται 

και διακινούνται στην Ελληνική αγορά από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων 

• Ως κυρίαρχη τάση στην αντίληψη των γιατρών για την ποιότητα των 

φαρµάκων επικρατεί η έννοια του αποτελεσµατικού (για την ένδειξη) και του 

ασφαλούς (ως προς τις παρενέργειες) σκευάσµατος 

 

 

 Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 4 2 2 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ  4 4  

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 4 3 1 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 4 - 4 

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ 4 2 2 

Σύνολο 20 11 9 

 

 Σ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Ι∆. 

ΝΟΣ/ΜΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 4 4 4  

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ  4 4 4 3 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 4 4 4  

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 4 4 4  

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ 4 4 4  

Σύνολο 20 20 20 3 
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Λόγοι ικανοποίησης 

• Η ικανοποίηση των γιατρών συνολικά από τα φάρµακα σε επίπεδο 

προσφοράς και συνολικής ποιότητας προσδιορίστηκε από την πλειονότητα 

των γιατρών ως 9/10 

• Ο πολύ υψηλός βαθµός ικανοποίησης οφείλεται εν µέρει στο σύστηµα 

διασφάλισης της ποιότητας των φαρµάκων που κυκλοφορούν στην Ελληνική 

αγορά και εν µέρει στον τρόπο που λειτουργούν οι φαρµακευτικές εταιρίες 

στην Ελλάδα 

�  Η ανάλυση καταδεικνύει ότι ο δεύτερος λόγος ποιοτικά υπερβαίνει τον πρώτο 

στην διαµόρφωση του βαθµού ικανοποίησης των γιατρών 

 

2) Κριτήρια ποιότητας 

Η κυρίαρχη αντίληψη των γιατρών για την ποιότητα ενός φαρµάκου 

διαµορφώνεται από 3 κυρίως  κριτήρια: 

�  την αποτελεσµατικότητα 

�  την ταχύτητα στην δράση του 

�  την ασφάλεια στη χρήση 

 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη που διαµορφώνουν οι 

γιατροί για την ποιότητα ενός φαρµάκου είναι τρεις: 

�  η παρασκευάστρια εταιρία 

�  η ποιότητα των πρώτων υλών 

�  το κόστος του 

 

Το ιδανικό φάρµακο 

Τα γνωρίσµατα του «ιδανικού φαρµάκου» για τους γιατρούς που είδαµε είναι τα 

εξής και µε αυτή τη σειρά: 

� Η TAXYTHTA στην αποθεραπεία της ένδειξης 

� Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στην θεραπευτική αγωγή και τη συνολική υγεία 

και διάθεση του ασθενούς 

� Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη χρήση 

� Το ΚΟΣΤΟΣ του 

� Το ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

� Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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2) Συνήθειες συνταγογράφησης 

• Η κυρίαρχη πρακτική στην επιλογή σκευασµάτων προς συνταγογράφηση 

εκπορεύεται από τις κλινικές ενδείξεις του ασθενούς και τις θεραπευτικές 

ενδείξεις των φαρµάκων. Παρεκκλίνει, όµως, όταν συντρέχει κάποιος από 

τους τρεις παρακάτω λόγους (κόστος, proven αντίγραφο φάρµακο). 

• Η πρακτική επιλογής όλων των γιατρών όσον αφορά στη συνταγογράφηση 

είναι να προτείνουν επώνυµα πρωτότυπα φάρµακα, που έχουν κυκλοφορήσει 

σχετικά πρόσφατα και υποστηρίζονται επαρκώς από κλινικές µελέτες σε 

µεγάλους πληθυσµούς. 

 

Κριτήρια επιλογής σκευάσµατος 

� Σαν κυρίαρχη στάση η έρευνα κατέδειξε ότι οι γιατροί επιλέγουν να 

συνταγογραφούν µέσα από την κατηγορία των «επώνυµων» φαρµάκων, 

�  που δρουν γρήγορα για την ένδειξη που χορηγούνται, 

�  ώστε να αποφύγουν την δυσαρέσκεια του ασθενούς, που µπορεί να τους 

οδηγήσει σε κάποιον άλλον γιατρό για µια δεύτερη γνώµη 

 

4) Στάσεις στο επώνυµο φάρµακο 

• Στην αντίληψη των γιατρών «επώνυµο» φάρµακο σηµαίνει «από µεγάλη και 

καθιερωµένη παρασκευαστική εταιρία και µε εµπορική ονοµασία» 

• Η έννοια του «ανώνυµου» φάρµακου δεν ήταν κατανοητή στους γιατρούς που 

συζητήσαµε και σε καµία ειδικότητα δεν συσχετίστηκε αυθορµήτως µε την 

έννοια της συνταγογράφησης βάσει της «δραστικής ουσίας» του φαρµάκου 

 

Αντιδράσεις στην ιδέα της συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας 

• Στο υποθετικό σενάριο της συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας οι 

γιατροί τοποθετήθηκαν στην πλειονότητά τους αρνητικά (18/20). 

• Το σενάριο αυτό θεωρείται αδόκιµο για το Ελληνικό σύστηµα υγείας 

� Η υλοποίησή του απαιτεί µια εκ θεµελίων διαφορετική προσέγγιση στην 

τήρηση των αρχείων του ασθενούς, µε µηχανοργάνωση υψηλών 

προδιαγραφών και νέους και αποτελεσµατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς 

όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των ασθενών, του 

ιατρικού απορρήτου, αλλά και την προστασία των ασθενών από κακή 

πρακτική  (malpractice). 

• Η κυρίαρχη στάση ήταν ότι η συνταγογράφηση οφείλει να µείνει στην ευχέρεια 

του θεράποντος ιατρού, ο οποίος και µόνον θα γνωρίζει την πλήρη ιατρική 

εικόνα του ασθενούς, χωρίς «πειραµατισµούς» που έχουν πολλές 
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πιθανότητες να αποβούν επικίνδυνες και για τους ασθενείς, αλλά και για το 

ίδιο το σύστηµα υγείας. 

• Στην περίπτωση υλοποίησης αυτού του σεναρίου οι γιατροί πιστεύουν ότι ο 

ιατρικός κλάδος θα αντιδράσει έντονα, αλλά και ότι η αλλαγή θα µείνει στην 

επίφαση: o γιατρός θα µείνει πάντα ο κυρίαρχος «παίχτης» στο χώρο της 

συνταγογράφησης, επηρεάζοντας άµεσα τόσο τους ίδιους τους ασθενείς, όσο 

και τους φαρµακοποιούς που «αναπόφευκτα» θα απευθύνονται σε αυτούς για 

περαιτέρω πληροφορίες και συµβουλές (κατ’ εκτίµηση). 

• Οι γιατροί είναι αρνητικοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του 

συστήµατος συνταγογράφησης προς την κατεύθυνση της κατάργησης της 

επιλογής συγκεκριµένου φαρµάκου/ σκευάσµατος από τον ίδιο τον 

θεράποντα γιατρό 

� Κανένας δεν µπορούσε να «οπτικοποιήσει» την υλοποίηση αυτού του 

σεναρίου 

�  Όλοι οι γιατροί απέδωσαν οικονοµικά κίνητρα υπέρ του Κράτους στην 

υιοθέτηση αυτής της ιδέας 

 

Οι λόγοι για τους οποίους οι γιατροί κρίνουν αρνητικά την ιδέα της 

συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας είναι οι εξής: 

� ∆ΕΝ ΚΡΙΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥΣ 

� ∆ΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ Η ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΡΚΕΙ ΣΑΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

� ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»-ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

� ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ 

ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 


