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Θέμα : παραγωγή κλήσεων σε απολογία – συνταγογραφία και Ιατροί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πυκνώνουν οι κλήσεις Ιατρών να απολογηθούν για
θέματα ατελούς συνταγογραφίας. Παραδείγματα : 1) Ψυχίατρος ανέγραψε Inderal 2) Ψυχίατρος ανέγραψε Ζαntac 3) Παθολόγος και Παιδίατρος έγραψαν φάρμακα με μειωμένη
συμμετοχή και μη πλήρως τεκμηριωμένη τη διάγνωση 4) άλλοι για μη καλλιγραφία και μη
αναγραφή κωδικού μέλους.
Γνωρίζετε: α) τον μεγάλο όγκο ασθενών που δέχονται οι Μ.Υ. Πειραιά και κατά συνέπεια οι
Ιατροί, β) την εξυπηρέτηση περιστατικών εκτός 184 και γ) την εξυπηρέτηση των επειγόντων.
Λογικό είναι σε κάποια συνταγή να υπάρχει κάποια ατέλεια.
Πιστεύουμε π.χ. ότι ο Ψυχίατρος καλώς έγραψε το Inderal ή το Zantac , αν αυτό ήταν
απαραίτητο συνοδευτικό της αγωγής του ασθενούς. Αν πάλι δεν είχε σχέση με την αγωγή –
πάλι καλώς το έγραψε διότι : a) o aσθενής απέφυγε την ταλαιπωρία να κλείσει δεύτερο
ραντεβού με Παθολόγο ή Καρδιολόγο και β) να κατευθυνθεί σε Ιατρό εκτός Μ.Υ και να
επιβαρυνθεί το Ιδρυμα με 20 ευρώ σε καιρό Δ.Ν.Τ και μνημονίου – και ενώ η χώρα είναι σε
“οικονομικό πόλεμο” όπως έχει πεί ο Πρωθυπουργός.
Παρακαλούμε να εξετάζετε επισταμένως την αιτία πριν προχωρήσετε σε “κλήση σε
απολογία”. Προτείνετε στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ να στελεχωθεί και με Ιατρούς. Οι
Ιατροί/Οδοντίατροι των Μ.Υ. προσφέρουν με υπευθυνότητα τις υπηρεσίες τους στο ΙΚΑΕΤΑΜ και τον Έλληνα ασφαλισμένο. Η υπηρεσία, τους οφείλει στοιχειωδώς ένα μεγάλο
ευχαριστώ και όχι να προχωρά σε εκφοβισμό τους και “κλήση σε απολογία”.
Σαφώς οι Ιατροί που πιθανώς προκαλούν οικονομική βλάβη στο ΄Ιδρυμα, πρέπει να
απολογούνται και αν προκύπτει λόγος να διώκονται πειθαρχικά.
Τέλος δύο ερωτήσεις: α) σε τι είδους ιατρική συνταγή θα αναγράφονται τα εκτός λίστας ;

και β) Παθολόγος δύναται να συνταγογραφήσει π.χ. Lexotanil ;
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