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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική αρθρογραφία που αναφέρεται στα  κριτήρια 

συνταγογράφησης των Ελλήνων ιατρών, είναι ενδιαφέρον ότι καµία µελέτη δεν έχει 

επιχειρήσει να αναλύσει τη συνταγογραφική συµπεριφορά και τους προσδιοριστικούς 

της παράγοντες ανάµεσα στους αιµατολόγους ιατρούς της χώρας. Ως εκ τούτου, 

σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να διερευνήσει τα κριτήρια και 

τις συµπεριφορές συνταγογράφησης των αιµατολόγων ιατρών σε πανελλήνιο επίπεδο 

και να παρουσιάσει τα κυριότερα αποτελέσµατά της. Ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 

που σχεδιάστηκε ειδικά για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας,  

διανεµήθηκε σε 120 αιµατολόγους ιατρούς της χώρας και τα δεδοµένα που 

συγκεντρώθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε τη χρήση του στατιστικού 

προγράµµατος SPSS. Στη µελέτη περιγράφονται οι κύριοι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή των φαρµακευτικών 

θεραπειών, σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες. Τα επιστηµονικά κριτήρια που 

επιδρούν στην επιλογή της συνταγής, τη σηµασία του φαρµακευτικού κόστους στην 

λήψη της απόφασης, τη συµπεριφορά ως προς τις νέες θεραπείες µε καινοτόµα 

φάρµακα και τη στάση των αιµατολόγων απέναντι στα βιο-οµοειδή φαρµακευτικά 

προϊόντα.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η µεγάλη πλειοψηφία των 

αιµατολόγων θεωρεί πολύ σηµαντικό κριτήριο συνταγογράφησης ενός 

φαρµακευτικού προϊόντος την αποτελεσµατικότητα. Ακολουθεί η ασφάλεια που 

λαµβάνεται περισσότερο υπόψη από τους ιατρούς µε µεγαλύτερη κλινική εµπειρία 

και ο τρόπος χορήγησης του φαρµάκου που επιδρά κυρίως στη συνταγογραφία των 

ιατρών που εργάζονται εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων. Αναφορικά µε το 

κόστος των φαρµακευτικών θεραπειών, οι περισσότεροι αιµατολόγοι που  

συµµετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι το κόστος και η τιµή του φαρµάκου 

επηρεάζει αρκετά τη λήψη της συνταγογραφικής τους απόφασης. Η ύπαρξη 

ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενή τους, επιδρά πολύ στη συνταγογραφία τους ενώ 

οι οικονοµικοί περιορισµοί από την εκάστοτε διοίκηση είχαν µεγαλύτερη επιρροή 

στη συνταγογραφία των ιατρών του δηµόσιου τοµέα. Επίσης, οι ιατροί έδωσαν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην υιοθέτηση νέων θεραπειών µε καινοτόµα φάρµακα και 

ειδικότερα οι πανεπιστηµιακοί αιµατολόγοι. Τέλος, όσον αφορά τη στάση των ιατρών 

που έλαβαν µέρος στην έρευνα αναφορικά µε την χορήγηση των βιο-οµοειδών  
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φαρµάκων, καταγράφεται µια επιφυλακτική συνταγογραφική συµπεριφορά που 

οφείλεται κυρίως σε θέµατα ασφάλειας.          

Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης ενδέχεται να βοηθήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση της συνταγογραφικής συµπεριφοράς των Ελλήνων ιατρών και της  

συγκεκριµένης ιατρικής ειδικότητας των αιµατολόγων καθώς και να συµβάλλουν στο 

γενικότερο προσδιορισµό µέτρων υγειονοµικής πολιτικής µε σκοπό τη µεγαλύτερη 

κλινική αποτελεσµατικότητα και οικονοµική αποδοτικότητα της ιατρικής 

συνταγογράφησης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται πληθώρα ερευνητικών 

µελετών στη βιβλιογραφία, για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη  

συµπεριφορά των ιατρών αναφορικά µε τη συνταγογράφηση.  

Οι γιατροί συχνά ακολουθούν συνήθη πρότυπα κατά την επιλογή ενός 

φαρµακευτικού θεραπευτικού σχήµατος, βασιζόµενοι πρωταρχικά στα  

χαρακτηριστικά του φαρµάκου. Παράγοντες  όπως η κλινική αποτελεσµατικότητα, οι 

παρενέργειες, το προφίλ ασφάλειας, η δοσολογία, ο τρόπος χορήγησης και το  

φαρµακευτικό κόστος θεραπείας φαίνεται να κυριαρχούν στα µοντέλα διερεύνησης 

των συνταγογραφικών επιλογών των ιατρών. Η σχετική βιβλιογραφία διακρίνει και 

άλλους παράγοντες που µπορεί να επιδρούν σηµαντικά στις συνταγογραφικές 

συνήθειες της ιατρικής κοινότητας και  προσδιορίζουν την τελική συµπεριφορά τους. 

Μερικοί χαρακτηρίζονται ως σταθεροί, επειδή δεν προσφέρουν καµία δυνατότητα 

παρέµβασης για τροποποίηση της συνταγογράφησης. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να 

είναι η ηλικία και το φύλο του γιατρού ή του ασθενή, τα κοινωνικο-οικονοµικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής εργασίας και λοιπά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 

παράγοντες που µπορούν να επηρεαστούν και µε τη σειρά τους να προκαλέσουν 

αλλαγές στη συνταγογραφική συνήθεια των ιατρών. Τέτοιοι παράγοντες αποτελούν 

το επίπεδο εκπαίδευσης και η κλινική εµπειρία του ιατρού, διάφορες άλλες 

κοινωνικές παράµετροι, ο αριθµός και η ιεραρχία των ιατρών σε µια κλινική και 

άλλα. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω αναφορών, γίνεται εύκολα κατανοητή η σηµασία που 

έχουν τα αποτελέσµατα των µελετών που διερευνούν τους παράγοντες και τα 

κριτήρια λήψης των συνταγογραφικών αποφάσεων, καθώς µπορούν να αποτελέσουν 

τη βάση για τον καθορισµό των κατάλληλων πολιτικών και ρυθµίσεων που θα 

αποφέρουν κλινική και οικονοµική αποτελεσµατικότητα στην υγεία.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

1.1. ∆ιάκριση των εννοιών υγεία, φροντίδα υγείας και υπηρεσίες υγείας 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.), το αγαθό υγεία ορίζεται 

ως «η κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόµου 

και όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (WHO, 1946). Συνεπώς το επίπεδο 

υγείας ενός πληθυσµού θα πρέπει να αναφέρεται όχι µόνο στους κλασσικούς 

αρνητικούς δείκτες υγείας της νοσηρότητας και θνησιµότητας, αλλά και στους 

θετικούς δείκτες της υγείας όπως η επιβίωση, η γονιµότητα, το υγειές προσδόκιµο 

ζωής, και άλλα (Λιαρόπουλος (2007), Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτας (2007)).  

Αρκετές φορές, η έννοια της υγείας συγχέεται µε αυτή της φροντίδας υγείας. 

Όπως προαναφέρθηκε, η υγεία είναι µια κατάσταση που απολαµβάνει ο άνθρωπος 

και αποτελεί θεµελιώδες αγαθό. Η φροντίδα υγείας αναφέρεται στο εµπορεύσιµο 

αγαθό που χρησιµοποιεί το άτοµο και µπορεί να προέρχεται από τη χρήση 

υπηρεσιών υγείας (ιατρικές υπηρεσίες), την κατανάλωση αγαθών (φαρµακευτικά 

σκευάσµατα) αλλά και συνδυαστικά, αφού έχει προηγουµένως καταβληθεί το σχετικό 

αντίτιµο  (Αλετράς, Ματσαγγάνης και Νιάκας, 2002). Με άλλα λόγια η έννοια της 

υγείας πρέπει να διαφοροποιείται από αυτή της φροντίδας υγείας, που επίσης µε τη 

σειρά της διαφέρει και είναι σαφώς ευρύτερη από την έννοια των υπηρεσιών υγείας.   

1.2. Ελληνικό σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, η συµβολή των υπηρεσιών υγείας στην πρόληψη και 

θεραπεία των ασθενειών είναι δεδοµένη και υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι τα άτοµα 

θα πρέπει να έχουν άµεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτές όταν τις έχουν ανάγκη. Για 

το λόγο αυτόν, στις ανεπτυγµένες χώρες η παροχή των υπηρεσιών υγείας συµβαίνει 

µε οργανωµένο τρόπο, κατοχυρώνοντας την πρόσβαση σε αυτές είτε µέσω της 

συµµετοχής τους σε κοινωνικο-επαγγελµατικές ενώσεις (συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης τύπου Bismarck) είτε µέσω των δικαιωµάτων που απορρέουν από την 

ιδιότητα τους ως πολίτες (εθνικά συστήµατα υγείας τύπου Beveridge) (Roemer, 

1993).  

Ως σύστηµα υγείας ορίζεται το σύνολο των ανθρωπίνων, υλικών και χρηµατικών 

πόρων καθώς επίσης των οργανισµών, ιδρυµάτων και φορέων που συνδέονται µε τη  

χρηµατοδότηση, τη ρύθµιση και την επιτέλεση δράσεων υγείας. Επιπλέον, ως δράση 
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υγείας ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σύνολο ενεργειών που έχει ως 

πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση ή διατήρηση της υγείας του πληθυσµού (WHO, 

2000). Συνεπώς ένα σύστηµα υγείας θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο το Εθνικό 

Σύστηµα Υγείας αλλά και όλα τα κοινωφελή και ιδιωτικά ιδρύµατα και φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν τον προαναφερθέντα σκοπό (Κυριόπουλος και 

συν. 2003).  

Το Ελληνικό σύστηµα υγείας βασίζεται κυρίως στην υποχρεωτική ασφάλιση και 

χαρακτηρίζεται ως µεικτό, καθώς η χρηµατοδότηση του προέρχεται τόσο από τις 

ασφαλιστικές εισφορές (µοντέλο Bismarck) όσο και από την φορολογία, µέσω του 

κρατικού προϋπολογισµού (µοντέλο Beveridge), ενώ παρατηρείται και αυξηµένη 

συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή και χρηµατοδότηση των υπηρεσιών 

υγείας (Mossialos et al (2005), Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτας (2007)).  

Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ιδρύθηκε το 1983 και αποτέλεσε τον βασικό 

πυλώνα της µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας της χώρας. Κύριος υπεύθυνος για 

την ανάπτυξη της στρατηγικής και των πολιτικών της υγείας στην Ελλάδα είναι το 

Υπουργείο Υγείας, µε στόχο «τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών, 

φαρµακευτικών και νοσοκοµειακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, 

σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 

και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας»1. Με τον Ν.3918/2011 συγκροτήθηκε ο 

Ενιαίος Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που αποτέλεσε ένα 

πολύ σηµαντικό µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα τόσο στην κοινωνική ασφάλιση όσο και 

την αγορά υπηρεσιών υγείας, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας 

στους ασφαλισµένους, κατά τρόπο ενιαίο και ισότιµο για όλους τους κλάδους και 

φορείς που εντάχθηκαν στο νέο οργανισµό. Ταυτόχρονα, η θεσµική υλοποίηση του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνδέθηκε µε µια σηµαντική διαρθρωτική αλλαγή προς τη µετάβαση σε 

ένα ενιαίο δηµόσιο σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας και τη δηµιουργία δικτύου 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) (Σουλιώτης και συν. 2013). Σε αυτό το 

πλαίσιο, η κάλυψη των αναγκών των πολιτών της χώρας για υπηρεσίες υγείας 

πραγµατοποιείται µέσω τεσσάρων βασικών δοµών: α) κέντρα υγείας του Ε.Σ.Υ. β) 

µονάδες Π.Φ.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., γ) ιδιωτικά συµβεβληµένα ιατρεία και κέντρα και δ) 

νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. (∆ιάγραµµα 1). 

                                                           

1 http://www.moh.gov.gr/articles/ministry 
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∆ιάγραµµα 1.Οργανωτικό πλαίσιο Ελληνικού συστήµατος υγείας 

Πηγή: Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας, 2011  

Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνδέεται µε τα πολυϊατρεία 

του Ι.Κ.Α. ως ένα διµερές µονοπώλιο, ενώ η σχέση του µε τα Κέντρα Υγείας 

χαρακτηρίζεται ως ατελές διµερές µονοπώλιο, καθώς τα τελευταία εξακολουθούν να 

υπάγονται διοικητικά και οικονοµικά στα νοσοκοµεία. Επίσης ο οργανισµός  

εµφανίζεται ως µονοψώνιο σε σχέση µε τους συµβεβληµένους ιατρούς, ενώ  

λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους αγοράς στην Π.Φ.Υ., συµπληρωµατικά και χωρίς 

κρατική παρέµβαση. Όσον αφορά την παροχή δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 

περίθαλψης, αυτή παρέχεται κατά κυριότητα από το κράτος  µέσω των νοσοκοµείων 

του Ε.Σ.Υ., τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία του και συνδέονται µε τον   

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως διµερές µονοπώλιο που επίσης ελέγχεται από το κράτος. Ο ιδιωτικός 

τοµέας, µέσω των ιδιωτικών κλινικών, κατέχει σηµαντικό µερίδιο της φροντίδας 

υγείας και συνδέεται µε καθεστώς µονοψωνίου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

ολοκληρώνοντας το κύκλωµα διασύνδεσης των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

(Σκρουµπέλος και Κυριόπουλος, 2012).        
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Συνοπτικά, οι Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτας (2007) αναφέρουν ότι τα  

βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στην Ελλάδα για την 

παροχή υπηρεσιών υγείας είναι: α) µεικτό σύστηµα, β) η χρηµατοδότηση του 

συστήµατος γίνεται από τη γενική φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, γ) το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη των πολιτικών υγείας σε όλη την Ελλάδα, δ) οι υπηρεσίες Υγείας του 

Ε.Σ.Υ. υπάγονται διοικητικά σε ∆ιοικητικές Υγειονοµικές Περιφέρειες (∆.Υ.ΠΕ.), ε) 

η πρωτοβάθµια φροντίδα παρέχεται από τους ασφαλιστικούς φορείς, από τα 

εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων, από ιδιώτες ιατρούς και από κέντρα υγείας, στ) η 

δευτεροβάθµια φροντίδα παρέχεται από τα νοσοκοµεία, ζ) οι αµοιβές νοσοκοµειακών 

ιατρών είναι µε µισθό, των ιδιωτών ιατρών κατά υπηρεσία, η) τα νοσοκοµεία 

αποζηµιώνονται από τη φορολογία και από πληρωµές της κοινωνικής ασφάλισης και 

ιδιωτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

2.1.Θεωρητική προσέγγιση της φαρµακευτικής αγοράς 

Μια από τις κύριες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η αγορά της υγείας είναι η 

διαρθρωτική ατέλεια, η οποία χαρακτηρίζει και τη φαρµακευτική αγορά, που  

προκαλείται από την τριχοτόµηση της ζήτησης (∆ιάγραµµα 2). Ειδικότερα, ο ιατρός 

ορίζει µε συνταγή το φάρµακο, ο ασθενής το καταναλώνει και ο ασφαλιστικός 

φορέας πληρώνει το κόστος. Εποµένως, η ζήτηση για φάρµακα δεν διατυπώνεται 

ούτε ελέγχεται από τον τελικό χρήστη, δηλαδή τον ασθενή, αλλά από τον θεράποντα 

γιατρό που τα συνταγογραφεί, ενώ τα έξοδα καλύπτει το ασφαλιστικό σύστηµα 

(Κυριόπουλος και συν. 1999).     

     

∆ιάγραµµα 2. Αγορά των υπηρεσιών υγείας 

Πηγή: Κυριόπουλος και συν., 1999  

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται σαφές ότι η ικανότητα του ασθενή να δράσει ως 

κυρίαρχος ορθολογικός καταναλωτής είναι πολύ περιορισµένη. Οι ασθενείς δεν 

µπορούν να µετατρέψουν τις εµπειρίες και πληροφορίες που διαθέτουν σε γνώση 

σχετικά µε τη νόσο και τη θεραπεία της (ασυµµετρία πληροφόρησης). Επιπλέον, οι 

γιατροί λαµβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία που θα 

ακολουθήσουν οι ασθενείς τους, τις εξετάσεις και τα φάρµακα που θα ληφθούν, µε 

αποτέλεσµα να παρατηρείται έλλειψη πληροφόρησης µεταξύ ιατρού και ασθενή, που 
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οδηγεί στο φαινόµενο της προκλητής ζήτησης (Μανιαδάκης και Υφαντόπουλος, 

1996).  

Από την πλευρά της προσφοράς, η φαρµακευτική αγορά χαρακτηρίζεται από 

µονοπωλιακές τάσεις λόγω των καινοτόµων προϊόντων που προστατεύονται από 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και δίνουν το δικαίωµα για την εφαρµογή επιθετικής 

πολιτικής πωλήσεων και τιµολόγησης. Παράλληλα η ανελαστική φύση των 

φαρµάκων,  επιτρέπει την επιδίωξη υψηλής κερδοφορίας στον φαρµακευτικό κλάδο 

παρέχοντας σηµαντικό στρατηγικό πλεονέκτηµα διαπραγµάτευσης στην αντίστοιχη 

αγορά (Κυριόπουλος (2007), Porter (2008)). 

Η παρέµβαση του κράτους, στη φαρµακευτική αγορά, αναφέρεται κυρίως στην 

ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα των φαρµακευτικών προϊόντων, στη διακίνησή 

τους, στον έλεγχο των τιµών (Kanavos et al (2004), Vandoros et al (2013), Σ.Φ.Ε.Ε. 

(2014)) και των κερδών των προµηθευτών, στην πολιτική προώθησης και 

διαφήµισης, και στην επίβλεψη της συνολικής κατανάλωσης των φαρµάκων και των 

αντίστοιχων δαπανών (WHO, 1997). Ειδικότερα για την Ευρωπαϊκή επικράτεια, κάθε 

κράτος-µέλος εναρµονίζει πλήρως τις πολιτικές του φαρµάκου µε τις αντίστοιχες της 

Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και των Ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών (Mossialos et al  

2004), προκειµένου να «ελεγχθεί» η ευαίσθητη αγορά των φαρµακευτικών προϊόντων 

και να «ρυθµιστούν» οι εγγενείς ατέλειες που έχουν προαναφερθεί. 

2.2. Στοιχεία της Ελληνικής φαρµακευτικής αγοράς 

Αναπόσπαστο µέρος της υγειονοµικής αγοράς αποτελεί και η φαρµακευτική 

αγορά, µε τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις µοναδικές ιδιότητες που την χαρακτηρίζουν. 

Όπως όλες οι αγορές, έτσι και αυτή επηρεάζεται άµεσα και έµµεσα από το 

περιβάλλον καθώς και τους επιµέρους παράγοντες που την διαµορφώνουν. Υπό αυτό 

το πρίσµα, ακολουθεί µια περιεκτική αναφορά στις οικονοµικές εξελίξεις, τη ζήτηση 

και την  προσφορά, µε δεδοµένα και πληροφορίες που αποτυπώνουν την κατάσταση 

στον κλάδο.    

2.2.1. Μακροοικονοµικό περιβάλλον  

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής   

ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2014), η Ελλάδα το 2013 διένυσε το έκτο συνεχόµενο έτος ύφεσης, µε 

συρρίκνωση του Α.Ε.Π. κατά περίπου 1/4 (23,3%) σε σύγκριση µε το 2007, που 
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αποτέλεσε και το τελευταίο έτος θετικής µεταβολής του Α.Ε.Π.. Η διεθνής κρίση των 

αγορών το 2007-2008 δεν επηρέασε σηµαντικά την Ελληνική οικονοµία, ωστόσο η 

διπλή κρίση χρέους το 2009-2010 ανάγκασε τη χώρα να προσφύγει στον µηχανισµό 

στήριξης της Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ.-∆.Ν.Τ. και έκτοτε, οδηγήθηκε σε βαθιά ύφεση και 

σηµαντική υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας (Matsaganis, 2011). Η 

παρατεταµένη ύφεση έχει σηµαντική αρνητική επίπτωση σε πολλούς 

µακροοικονοµικούς δείκτες, όπως η απασχόληση και ο πληθωρισµός που 

συµβάλλουν στην επίσης αρνητική διαµόρφωση του Α.Ε.Π. της χώρας και 

υπογραµµίζουν την ένταση της µειούµενης οικονοµικής δραστηριότητας που 

παρατηρείται τα τελευταία έτη (∆ιάγραµµα 3). 

∆ιάγραµµα 3. Βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της Ελληνικής οικονοµίας    

Πηγή: European Commission 2013 

Η δεδοµένη κατάσταση, προκαλεί σηµαντικές µεταβολές στο παραγωγικό ιστό της 

οικονοµίας, ενώ η ανεργία που έχει αυξηθεί 20% από το 2007 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014) έχει 

αρνητική επίδραση και στον τοµέα της υγείας. Το ρευστό εργασιακό περιβάλλον 

συνοδεύεται από ανασφάλεια, έξαρση των ψυχικών διαταραχών, αύξηση του εθισµού 

σε ουσίες και της θνησιµότητας, µε τα κοινωνικά στρώµατα χαµηλού εισοδήµατος να 

διατρέχουν συνεχώς µεγαλύτερο κίνδυνο. Επιπλέον, η οικονοµική κρίση προκαλεί 

στρεβλώσεις στη χρηµατοδότηση των συστηµάτων υγείας καθώς και µείωση των 

δαπανών για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας, εξαιτίας της 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Συνεπώς, απειλείται η βιωσιµότητα των 
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ασφαλιστικών φορέων και επιβαρύνονται επιπλέον οι δηµόσιες µονάδες παροχής 

υπηρεσιών υγείας, που πρέπει να ανταποκριθούν στην αυξηµένη ζήτηση 

(Κυριόπουλος και Τσιάντου, 2010).  

2.2.2. Ζήτηση στη φαρµακευτική αγορά  

Η ζήτηση για φαρµακευτικά προϊόντα µπορεί σαφώς να εκφραστεί από τις 

δαπάνες υγείας (γενικά) και φάρµακου (ειδικά), µέσω ενός καλά οργανωµένου και 

αξιόπιστου συστήµατος καταµέτρησης. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., από το 2012, σε συνεργασία µε 

τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) δηµοσιοποιεί 

στατιστικά στοιχεία για τις ∆απάνες Υγείας σε εθνικό επίπεδο, µε βάση το Σύστηµα 

Λογαριασµών Υγείας (Σ.Λ.Υ.) του Ο.Ο.Σ.Α. και αποτυπώνει την πορεία των 

σχετικών µεγεθών (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2014). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σ.Λ.Υ. (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014), την περίοδο 2005-2009 το 

ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 20% (+38,1 δισ. ευρώ) και η συνολική δαπάνη Υγείας, για την 

ίδια περίοδο, κατά 41% (6,8 δισ. ευρώ). Αντίθετα, µετά το 2009 οι δαπάνες υγείας 

στην Ελλάδα ακολουθούν την πτωτική πορεία του ΑΕΠ, ώστε µεταξύ 2009-2012 το 

ΑΕΠ περιορίζεται κατά 16,3%, η τρέχουσα συνολική δαπάνη Υγείας µειώνεται κατά 

23,6% και η τρέχουσα δηµόσια δαπάνη Υγείας κατά 25,3% (∆ιάγραµµα 4). 

 

∆ιάγραµµα 4. ΑΕΠ, Τρέχουσα συνολική δαπάνη Υγείας και Τρέχουσα δηµόσια 

δαπάνη Υγείας  (δισ. ευρώ) 

Πηγή: Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας Ελλάδος (Σ.Λ.Υ.) 2014, ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014 
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Οι φαρµακευτικές δαπάνες, αποτελούν υποσύνολο των συνολικών δαπανών 

υγείας. Ειδικότερα, ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, (Σ.Φ.Ε.Ε., 

2012), αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του ότι «Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 

(Ε.Ο.Φ.) καταγράφει σε µηνιαία βάση τις πωλήσεις φαρµάκων από τις 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις προς τα Νοσοκοµεία και τις Φαρµακαποθήκες/ 

Φαρµακεία. Αντίθετα, η φαρµακευτική δαπάνη, σύµφωνα µε το “International 

Classification of Health Accounts” του Ο.Ο.Σ.Α. µε το οποίο έχει εναρµονιστεί και η 

χώρα µας, είναι η δαπάνη για φάρµακα που χορηγούνται σε έξω-νοσοκοµειακούς 

ασθενείς. Άρα, η φαρµακευτική δαπάνη είναι κλάσµα µόνον των συνολικών 

φαρµακευτικών πωλήσεων. Η Καθαρή ∆ηµόσια Φαρµακευτική ∆απάνη είναι το 

τελικό ποσό που πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία, µετά την αφαίρεση όλων των 

εκπτώσεων και επιστροφών».  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη στην 

Ελλάδα, έως το 2009, ήταν ανοδική όπως επίσης η συνολική δαπάνη υγείας και το 

Α.Ε.Π.. Το 2009 και έπειτα, οι δηµόσιες φαρµακευτικές δαπάνες ακολουθούν 

πτωτική πορεία, ώστε το 2013 παρουσιάζονται µειωµένες κατά 53,6% σε σχέση µε το 

2009, ενώ χαρακτηριστική είναι η εκτίµηση για το 2014 που ξεπερνάει σωρευτικά,  

για την τελευταία πενταετία, το -60% (∆ιάγραµµα 5).  

 

∆ιάγραµµα 5. ∆ηµόσια Φαρµακευτική ∆απάνη, 2009-2014 (εκ. €) 

Πηγή: Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας (ΣΛΥ) 2014, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ.  
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Η µείωση αυτή της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης για την περίοδο 2009-2012 

ήταν αποτέλεσµα των θεσµικών παρεµβάσεων στην αγορά φαρµάκου, όπως δοµικές  

αλλαγές στο σύστηµα τιµολόγησης και σηµαντική αύξηση των επιστροφών από τις 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις προς στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Φ.Ε.Ε., 

2014). Επίσης, σηµαντικό ρόλο στη συρρίκνωση των φαρµακευτικών δαπανών 

διαδραµάτισε η εισαγωγή του συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που 

βελτίωσε την ποιότητα της συνταγογραφίας, µειώνοντας τόσο τα ιατρικά λάθη που 

σχετίζονται µε την συνταγογράφηση όσο και τις παρεµβάσεις των ιατρών και των 

φαρµακοποιών που προκαλούσαν στρεβλώσεις στο σύστηµα (Corley (2003), 

McMullin (2005), Donyai (2007)).  

2.2.3. Προσφορά στη φαρµακευτική αγορά  

Η προσφορά της φαρµακευτικής αγοράς προέρχεται από την παραγωγή και 

διάθεση φαρµακευτικών προϊόντων, δηλαδή περιλαµβάνει τις φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις (παραγωγικές και εµπορικές) και την αλυσίδα αποθήκευσης, διακίνησης 

και διάθεσης του φαρµάκου στο κοινό. Η διάρθρωση του κλάδου στην Ελλάδα, 

απεικονίζεται στο Σχήµα 1. 

 Σχήµα 1. ∆οµή φαρµακευτικού κλάδου 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Υ.Υ.Κ.Α., Π.Σ.Φ., 2014 
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Οι συνολικές πωλήσεις φαρµάκων για το 2013, που δηµοσίευσε ο Σ.Φ.Ε.Ε. (2014),  

διαµορφώθηκαν στα 5,29 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας πτώση 11,3% συγκριτικά µε το 

2012. Αυτές κατανεµήθηκαν κατά 75% στα φαρµακεία και στις φαρµακαποθήκες, 

ενώ το υπόλοιπο 25% διανεµήθηκε στα νοσοκοµεία (∆ιάγραµµα 6). Στο ίδιο 

διάγραµµα, παρατηρούµε ότι τα τελευταία έτη, µετά το 2009, οι φαρµακευτικές 

πωλήσεις επηρεάστηκαν αρνητικά από τα διαρθρωτικά µέτρα για την περιστολή των 

δαπανών Υγείας, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση τους κατά 37,5% .   

 

∆ιάγραµµα 6. Πωλήσεις φαρµάκων στην Ελλάδα, 2003-2012 (δισ. ευρώ)  

Πηγή: ΕΟΦ 2012, Ανακοίνωση ΕΟΦ 2014 

Όσον αφορά την παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων, ο κλάδος αποτελεί έναν 

από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους στην εγχώρια µεταποίηση, λόγω της σχετικής 

σταθερότητας σε επενδύσεις και τη λειτουργία νέων παρασκευαστικών µονάδων 

φαρµακευτικών αγαθών. Η παραγωγή φαρµάκων ακολουθεί ανοδική πορεία µετά το 

2008, σε αντίθεση µε τον συνολικό µεταποιητικό τοµέα της παραγωγής που για την 

περίοδο 2008-2013 βαίνει συνεχώς µειούµενος, σαφώς επηρεασµένος από την 

οικονοµική κρίση στην χώρα (∆ιάγραµµα 7).  
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∆ιάγραµµα 7. ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων (2005=100) 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014 

Επίσης, µια µικρή διακοπή στην αυξητική εξέλιξη της εγχώριας φαρµακευτικής 

παραγωγής, τη διετία 2011-2012 είχε ως αποτέλεσµα η παραγόµενη αξία το 2012 να 

υποχωρήσει στα επίπεδα του 2008 (∆ιάγραµµα 8).  

∆ιάγραµµα 8. Ελληνική παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων 2000-2012 (εκ. ευρώ)   

Πηγή: Eurostat, 2014, Βάση ∆εδοµένων PRODCOM 

Όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Σ.Φ.Ε.Ε. (2014), αν και η οικονοµική 

κρίση στη χώρα ανέκοψε τη δυναµική πορεία του κλάδου, επιβραδύνοντας το ρυθµό 

µεγέθυνσης της εγχώριας παραγωγής, οι απώλειες που καταγράφονται την τελευταία 

διετία είναι περιορισµένες, συγκριτικά µε το σύνολο του τοµέα της µεταποίησης. 

Τέλος, ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό του φαρµακευτικού κλάδου, είναι η έντονη 

έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), που αποτελεί και µια από τις κινητήριες δυνάµεις των 
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επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη φαρµακευτική αγορά. Σύµφωνα µε τον 

διεθνή οργανισµό European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations (E.F.P.I.A.), το ποσό των επενδύσεων για Ε&Α των φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων, ξεπέρασε τα 30,6 δις. ευρώ στην Ευρώπη, καθιστώντας τον κλάδο 

πρωτοπόρο στον τοµέα της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, µε µερίδιο που φτάνει το 

18,1% των συνολικών επενδύσεων παγκοσµίως (E.F.P.I.A., 2014). Η Ελληνική 

φαρµακευτική βιοµηχανία, το 2011, κατέλαβε τη 19η θέση στη σχετική λίστα των 

Ευρωπαϊκών χωρών (E.F.P.I.A., 2013), καθώς δεν έχει καθιερώσει το κατάλληλο 

περιβάλλον για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου πεδίου (µεγάλες κλινικές µελέτες, 

σύγχρονες εργαστηριακές µονάδες, κλπ) και υπό την πίεση της οικονοµικής κρίσης, 

αδυνατεί να αναπτυχθεί περισσότερο στην έρευνα και την τεχνολογία (Σ.Φ.Ε.Ε., 

2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

Τα τελευταία χρόνια, η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη  

συνταγογράφηση φαρµάκων µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας γίνεται ολοένα και 

πιο σηµαντική, κυρίως επειδή οι συνταγογραφικές επιλογές της ιατρικής κοινότητας,   

σε συνδυασµό µε την ορθολογική χρήση έχουν αντίκτυπο στη συνολική υγεία του 

πληθυσµού, το συνολικό κόστος και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών 

υγείας (Mossialos et al 2004). Υπό αυτό το πρίσµα, παρουσιάζεται µια 

εµπεριστατωµένη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε τέσσερεις επιµέρους τοµείς που 

επιδρούν στις συνταγογραφικές συνήθειες των ιατρών: 1) τη συνταγογράφηση βάση 

επιστηµονικών κριτηρίων, 2) το κόστος της συνταγογράφησης, 3) την υιοθέτηση 

καινοτόµων φαρµακευτικών θεραπειών και 4) τη συνταγογράφηση βιο-οµοειδών 

φαρµάκων. 

3.1. Συνταγογράφηση βάση επιστηµονικών κριτηρίων  

Μια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της ιατρικής πράξης είναι η 

συνταγογράφηση φαρµακευτικών σκευασµάτων, αφού αποτελεί την ιατρική 

«απάντηση» στη διάγνωση ή συµπτωµατολογία µιας νόσου. Επιπλέον, αρκετές φορές 

λειτουργεί ως εικονική (placebo) θεραπευτική προσέγγιση προκειµένου να 

ανακουφίσει τον ασθενή από το άγχος της θεραπείας ή ακόµη ενδέχεται να επιλεγεί 

και ως η εύκολη οδός για να τελειώσει άµεσα και γρήγορα µια ιατρική επίσκεψη. Σε 

αυτό το πλαίσιο, µεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συνταγογραφική συµπεριφορά 

των ιατρών όταν βασίζεται σε επιστηµονικά κριτήρια, δηλαδή είναι ορθολογική, 

καθώς και οι τρόποι που θα συµβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωσή της (Bradley, 

1991). 

Η ορθολογική συνταγογραφία µπορεί να διακριθεί σε τρεις επιµέρους κατηγορίες: 

α) τη φαρµακολογική και οικονοµική διάσταση, β) την ιατρική λογική και γ) τη 

λογική του ασθενή. Για την πρώτη περίπτωση, ο Parish (1973) τονίζει πως η 

ορθολογική συνταγογράφηση θα πρέπει να είναι κατάλληλη, αποτελεσµατική, 

ασφαλής και οικονοµικά συµφέρουσα. Με άλλα λόγια, η συµπεριφορά του 

συνταγογράφου προσδιορίζεται κυρίως από τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά των 

φαρµάκων, όπως η αποτελεσµατικότητα, η ασφάλεια ή η οδός χορήγησης, καθώς και 

από στοιχεία κόστους. Η δεύτερη διάσταση, αφορά τη λογική του ιατρού που 

καθορίζει τις συνταγογραφικές του συνήθειες, όπως αυτή διαµορφώνεται από την 
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ενηµέρωση και τις πληροφορίες που διαθέτει, από την προσωπική του εµπειρία, 

καθώς και από ένα σύνολο εξωγενών παραγόντων (κοινωνικοί και ψυχολογικοί).  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα θα µπορούσε να αποτελέσει η υιοθέτηση µιας 

φαρµακευτικής αγωγής, από έναν ιατρό, αποκλειστικά και µόνο επειδή την  

προτιµάνε οι συνάδελφοί του.  Ο τρίτος τύπος, που αφορά τη λογική του ασθενή, 

αναφέρεται στην αντίληψη που έχει ο τελευταίος για τη νόσο του, τη χρησιµότητα 

του φαρµάκου που του προτείνεται να λάβει καθώς και την ποιότητα ζωής που 

επιδιώκει στα πλαίσια της θεραπείας του. Εφαρµογή αυτής της οπτικής συναντάται, 

όταν ο ασθενής επιθυµεί τη χορήγηση συγκεκριµένου φαρµάκου, που µπορεί είτε να 

µην είναι το πλέον κατάλληλο για τη νόσο του είτε να είναι εντελώς ακατάλληλο για 

τη συγκεκριµένη θεραπεία που πρέπει να ακολουθηθεί (Soumerai and Lipton, 1994).    

Στην διερεύνηση της ορθολογικής συνταγογραφίας, δεν θα πρέπει να απουσιάζει ο 

παράγοντας χρόνος. Η επιλογή της κατάλληλης στιγµής για την έναρξη της 

φαρµακευτικής αγωγής, η βέλτιστη διάρκεια και ο κατάλληλος χρόνος για τη διακοπή 

της, αποτελούν κρίσιµες παραµέτρους για την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια 

της θεραπείας.  Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

(1995), αναφέρεται στα «πέντε σωστά στάδια» της ορθολογικής συνταγογράφησης, 

που είναι η χορήγηση του σωστού φαρµάκου, στη σωστή δόση, µε το σωστό τρόπο, 

τη σωστή χρονική στιγµή και στο σωστό ασθενή. Ταυτόχρονα, µε το σχετικό οδηγό 

που έχει εκδώσει ο Π.Ο.Υ. (1995), ορίζει τα έξι βήµατα (Πίνακας 1) που πρέπει να 

ακολουθεί η ορθολογική συνταγογραφία. Αυτά, σε αυστηρή ακολουθία διακρίνονται: 

α) στον προσδιορισµό του κλινικού προβλήµατος του ασθενή, β) στον καθορισµό του 

θεραπευτικού στόχου, γ) στην επαλήθευση της κατάλληλης αγωγής, δ) στην έναρξη 

της θεραπείας, ε) στη διάθεση πληροφοριών, οδηγιών και προειδοποιήσεων και στ) 

στον έλεγχο, και εάν κρίνεται απαραίτητο, στη διακοπή της αγωγής.    

Πίνακας 1. Η διαδικασία της ορθολογικής θεραπείας 

1ο Βήµα Προσδιορισµός του προβλήµατος του ασθενή 

2ο Βήµα Καθορισµός του θεραπευτικού στόχου 
  (Τι θέλουµε να πετύχουµε µε τη θεραπεία;) 

3ο Βήµα Επαλήθευση καταλληλότητας της επιλεγµένης θεραπείας 
  (Έλεγχος αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας) 

4ο Βήµα Έναρξη της θεραπείας 

5ο Βήµα Παροχή πληροφοριών, οδηγιών και προειδοποιήσεων 

6ο Βήµα Έλεγχος (και διακοπή;) θεραπείας 
Πηγή: WHO, De Vries et al, 1995  
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Μια µέθοδος, που ακολουθεί η παγκόσµια ιατρική κοινότητα, για την ορθολογική 

συνταγογράφηση των φαρµάκων, είναι η λεγόµενη «ιατρική πράξη βασισµένη σε 

αποδείξεις» (Evidence Based Medicine - Ε.Β.Μ.), που αφορά τη διαδικασία της 

συστηµατικής αναζήτησης, αξιολόγησης και εφαρµογής επιστηµονικά 

αποδεδειγµένων ευρηµάτων, ως κριτήρια λήψης ιατρικών και κατά επέκταση 

συνταγογραφικών αποφάσεων. Άλλωστε, η τεχνολογική πρόοδος και η πληθώρα των 

επιστηµονικών δεδοµένων στο διαδίκτυο, προσφέρουν στους ιατρούς όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία για να εφαρµόσουν την Ε.Β.Μ. στην καθηµερινή κλινική 

πράξη, ατοµικά ή ως ιατρικές οµάδες εργασίας. Τα στάδια που αναγνωρίζονται στην 

έρευνα για την Ε.Β.Μ. είναι: α) ο προσδιορισµός της σωστής κλινικής ερώτησης που 

αφορά τη νόσο του ασθενή, β) η αναζήτηση στη βιβλιογραφία και εύρεση των 

κατάλληλων επιστηµονικών τεκµηρίων, γ) η κριτική αξιολόγηση αυτών των 

επιστηµονικών ευρηµάτων και δ) η υιοθέτηση στην ιατρική πράξη, των 

καταλληλότερων κλινικών εφαρµογών  (Rosenberg & Donald, 1995).    

Η ορθολογική συνταγογράφηση, συχνά συνδέεται µε την «κατάλληλη» 2  

συνταγογραφία, που έχει χαρακτηριστεί και ως «το επόµενο σύνορο» (Brook, 1994) 

στην ανάπτυξη και βελτίωση της κλινικής πράξης. Το ενδιαφέρον γίνεται εντονότερο, 

καθώς η πολυπλοκότητα και ο όγκος των κλινικών δεδοµένων, έχει καταστήσει 

σχεδόν αδύνατη τη συνεχή ενηµέρωση των ιατρών στις τελευταίες θεραπευτικές 

εξελίξεις. Ως αποτέλεσµα, παρατηρείται η έκδοση και διάθεση πάρα πολλών 

κατευθυντηρίων οδηγιών, που συχνά δεν είναι φιλικές προς τον χρήστη ή δεν 

βασίζονται πάντα σε επιστηµονικά τεκµήρια. Κατά συνέπεια,  καταγράφεται ένα 

ποσοστό 20-60% των ασθενών που δεν λαµβάνει την κατάλληλη θεραπεία για τη 

νόσο τους ή δεν τους προσφέρεται καθόλου θεραπεία (Hicks, 1994).  

Ο Stephen (1997), προτείνει τη διάκριση των δυο εννοιών. Η ορθολογική 

συνταγογράφηση, αποτελεί µια λογική διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία, 

λαµβάνονται αποφάσεις, µε δεδοµένες τις διαθέσιµες πληροφορίες. Ως «κατάλληλη» 

συνταγογραφία, ορίζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, που έχει 

ως στόχο την µεγιστοποίηση του ατοµικού οφέλους υγείας, στα πλαίσια των 

πεπερασµένων διαθέσιµων κοινωνικών πόρων. Εποµένως, η πρώτη περίπτωση 

                                                           

2 Ο όρος «κατάλληλη» αναφέρεται στον αγγλικό όρο appropriateness για λόγους ευκολίας, καθώς δεν 
θεωρείται δόκιµη η απευθείας αντίστοιχη µετάφραση σε «καταλληλότητα» 
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αναφέρεται στη διαδικασία και η δεύτερη στο αποτέλεσµα της λήψης αποφάσεων 

συνταγογράφησης και θεωρούνται, σύµφωνα µε τον ερευνητή, πλήρως διακριτές. 

Η πιο διαδεδοµένη οπτική της «κατάλληλης» θεραπείας, προέρχεται από τη Rand 

Corporation (1986) που την ορίζει ως εκείνη που «το αναµενόµενο όφελος υγείας, 

υπερβαίνει το αναµενόµενο αρνητικό αποτέλεσµα υγείας, σε ένα σαφώς επαρκές 

όριο, ώστε να αξίζει να προσφερθεί». Πρόκειται δηλαδή για µια προσέγγιση κόστους-

οφέλους, που τα θετικά αποτελέσµατα υγείας (π.χ. επιµήκυνση επιβίωσης, 

ανακούφιση συµπτωµάτων, βελτίωση λειτουργικότητας, κλπ.), υπερκαλύπτουν τις 

αρνητικές επιπτώσεις της θεραπείας (π.χ. νοσηρότητα, θνησιµότητα, απώλεια 

εργατοωρών, κλπ), χωρίς όµως να λαµβάνεται υπόψη το στοιχείο της ιδιαιτερότητας 

του ασθενή, καθώς και η στενότητα των διαθέσιµων πόρων (Hopkins (1993), Jackson 

et al (2003)). 

Η λήψη απόφασης αποτελεί µια δυναµική και πολύπλοκη διαδικασία, που µπορεί 

να εξεταστεί από πολλές οπτικές. Εµπειρικές µελέτες (Dening et al (1988), (1993)),  

θέλησαν να παρακολουθήσουν και να εξηγήσουν τον µηχανισµό της συνταγογραφίας  

φαρµακευτικών σκευασµάτων, ως µια λογική πράξη.  Συµφώνα µε αυτές, τα θετικά 

και αρνητικά δεδοµένα µιας πιθανής απόφασης, αξιολογούνται πριν τη 

συνταγογράφηση και µε βάση τις προσδοκίες για τα θεραπευτικά αποτελέσµατα, 

καθορίζονται οι αντίστοιχες συνταγογραφικές συµπεριφορές. Μια άλλη εµπειρική 

προσέγγιση, αναφέρεται στην εφαρµογή του «threshold model» (Pauker and Kassirer,  

1980), σύµφωνα µε το οποίο, σε συνθήκες αβεβαιότητας, µεταξύ των πιθανοτήτων 

για τη χορήγηση ενός  φάρµακου σε ασθενή που µπορεί να ωφεληθεί ή όχι από αυτό, 

πρέπει να υπάρχει µια πιθανότητα για την οποία ο ιατρός είναι αδιάφορος. Αυτή είναι 

η «οριακή πιθανότητα», για την οποία δεν υπάρχει κίνητρο εφαρµογής. Ο ιατρός 

αναµένεται να χορηγήσει θεραπεία στην περίπτωση που η πιθανότητα επιδείνωσης 

της νόσου είναι µεγαλύτερη από την οριακή πιθανότητα και αντίστροφα. ∆ηλαδή, 

καθώς ο δείκτης θεραπευτικού οφέλους προς τη θεραπευτική βλάβη αυξάνεται, η 

οριακή πιθανότητα που δικαιολογεί την ιατρική αγωγή µειώνεται, και αντίθετα. 

Συνεπώς, σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο, οι περισσότεροι ιατροί αναµένεται να 

οδηγηθούν στη συνταγογράφηση φαρµακευτικής αγωγής όταν ο λόγος θεραπευτικού 

οφέλους/βλάβης αυξάνεται και αντίστροφα (Djulbegovic et al 2014).    
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∆ιάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν τον τρόπο επιλογής και 

συνταγογράφησης των φαρµάκων, µε επίκεντρο τη διαδικασία συλλογισµού του 

γιατρού (Parish et al (1973), Denig et al (1988), Bradley et al (1991)). Οι µελέτες 

αυτές υποστηρίζουν οι γιατροί έχουν ορισµένες θετικές όσο και αρνητικές 

προσδοκίες σχετικά µε τις θεραπείες στις οποίες βασίζουν την επιλογή τους.  

Προσδοκίες που επηρεάζουν την επιλογή του φαρµάκου και αφορούν κυρίως 

φαρµακολογικά στοιχεία όπως η αποτελεσµατικότητα, οι παρενέργειες και η ευκολία 

χρήσης, καθώς και ζητήµατα κόστους. Επιπλέον παράγοντες που επιδρούν στις 

αποφάσεις των ιατρών και διαµορφώνουν τις επιλογές τους µπορεί να είναι η 

αναµενόµενη αποδοχή των συναδέλφων τους, οι επιθυµίες του ασθενή, καθώς και 

προσωπικές εµπειρίες. Οι προσδοκίες αυτές, ενδέχεται να διαφέρουν µεταξύ των 

ιατρών και να οδηγούν σε µεταβολές των επιλογών τους και κατά επέκταση της 

συνταγογραφικής συµπεριφοράς τους. Επίσης, η σηµασία που αποδίδουν οι ιατροί σε 

κάθε παράγοντα ποικίλλει και µπορεί να επηρεάσει την τελική τους επιλογή. Για 

παράδειγµα, αν κάποιος ιατρός πιστεύει ότι ο υψηλός βαθµός αποτελεσµατικότητας 

και η καλή προσωπική εµπειρία που έχει από ένα φάρµακο είναι πιο σηµαντικά από 

το χαµηλό κόστος, τότε η οικονοµική διάσταση της θεραπείας θα έχει µικρή επίδραση 

στην επιλογή του. Εάν κάποιος άλλος γιατρός θεωρεί σηµαντική παράµετρο της 

επιλογής του τις δαπάνες, τότε όπως είναι αυτονόητο, οι δυο ιατροί αναµένεται να 

επιλέξουν διαφορετική φαρµακευτική αγωγή. 

3.2. Κόστος συνταγογράφησης  

Κάθε κυβερνητική πολιτική που αφορά την υγεία, θα πρέπει να διασφαλίσει 

ορισµένους βασικούς σκοπούς, όπως η προστασία και η υψηλή ποιότητα της 

δηµόσιας υγείας, η άµεση και εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν, καθώς και να 

εξορθολογίσει τις δαπάνες που αφορούν τον τοµέα της υγείας, προκειµένου να είναι 

αποτελεσµατική και αποδοτική. Σε αυτό το πλαίσιο, η φαρµακευτική αγορά αποτελεί 

στόχο κρατικών παρεµβάσεων και οι φαρµακευτικές δαπάνες εργαλείο για τη 

διαχείριση των συνολικών εξόδων υγείας  (Mossialos et al 2004).     

Μετά τη ραγδαία, διαχρονική αύξηση των δαπανών υγείας, η οικονοµική κρίση 

του 2008-2009 ανάγκασε πολλές χώρες να υιοθετήσουν διαρθρωτικά µέτρα, που  

αποσκοπούσαν στη µείωση των µεγάλων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του 

δηµοσίου χρέους. Στον τοµέα της υγείας, εφαρµόστηκαν περικοπές σε υγειονοµικό 
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προσωπικό και µισθούς, µειώσεις στις τιµές των φαρµάκων, καθώς και πολιτικές 

συγχρηµατοδότησης που αυξάνουν την ιδιωτική δαπάνη (Morgan & Astolfi, 2013). 

Οι φαρµακευτικές δαπάνες, ως υποσύνολο των εξόδων για την υγεία, επίσης 

µειώθηκαν µετά το 2009, κυρίως λόγω της συσταλτικής τιµολογιακής πολιτικής και 

της χρήσης  φθηνότερων αντίγραφων φαρµάκων. Στην Ε.Ε., η φαρµακευτική δαπάνη   

αποτέλεσε το 1,5% των συνολικών εξόδων για την υγεία το 2012 (∆ιάγραµµα 9), ενώ 

χαρακτηριστικά την περίοδο 2009-2012, η ετήσια µείωση των φαρµακευτικών 

δαπανών ξεπέρασε το 2% στις χώρες της Ε.Ε., µε την Ελλάδα να σηµειώνει 

αντίστοιχη κατά κεφαλήν µείωση κατά 12% (∆ιάγραµµα 10), λόγω των αυστηρών 

δηµοσιονοµικών µέτρων στον τοµέα της υγείας (Ο.Ο.Σ.Α., 2014). 

 

∆ιάγραµµα 9.  Φαρµακευτική δαπάνη στην Ε.Ε. (%) Α.Ε.Π. 2012 

Πηγή: O.E.C.D. Health Statistics, 2014 
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∆ιάγραµµα 10. Κατά κεφαλήν φαρµακευτική δαπάνη στην Ε.Ε. 2000-2012 

Πηγή: O.E.C.D. Health Statistics, 2014 

Άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διαχείριση της φαρµακευτικής δαπάνης είναι η 

συνταγογράφηση από την πλευρά των ιατρών, που µπορεί να λάβει ακόµη και τη 

διάσταση της αλόγιστης χρήσης. Τέτοιο φαινόµενο αποτελεί η πολυφαρµακία, 

δηλαδή η άσκοπη ή υπέρµετρη κατανάλωση φαρµάκων που οφείλεται στις 

κερδοσκοπικές αξιώσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και φαρµακοποιών, αλλά  

κυρίως στην εξαρτηµένη σχέση ιατρού και ασθενούς. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

ιατρός εκµεταλλεύεται τις ατέλειες της αγοράς υπηρεσιών υγείας και την κυρίαρχη 

θέση του στη ζήτηση φαρµακευτικών προϊόντων, προκαλώντας ανεξέλεγκτες 

καταχρήσεις που επιβαρύνουν τους προϋπολογισµούς υγείας (Τούντας, 2005). 

   Ένα από τα στρατηγικά µέτρα ελέγχου της υπερ-συνταγογράφησης αφορά την 

προσπάθεια ενηµέρωσης των ιατρών για το κόστος των φαρµάκων, καθώς η γνώση 

των τιµών των φαρµακευτικών προϊόντων που χορηγούν, αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα επίδρασης στις συνταγογραφικές συνήθειές τους (Hart et al 1995). Αν και 

οι ιατροί δηλώνουν ότι είναι ευαισθητοποιηµένοι στα θέµατα κόστους, µελέτες 

καταδεικνύουν ότι δεν γνωρίζουν τις τιµές των φαρµάκων ούτε και το καθεστώς 

αποζηµίωσης τους (Reichert et al 2000). Επίσης, η έρευνα των  Allan,  Lexchin και 

Wiebe (2007) απέδειξε ότι οι ιατροί τείνουν να υποτιµούν τα ακριβά φάρµακα και να 

υπερεκτιµούν την αξία των φθηνών. Συνέπεια αυτής της µη ορθολογικής 

συµπεριφοράς και λανθασµένης αντίληψης του κόστους θεραπείας, είναι η προφανής 

διόγκωση των φαρµακευτικών δαπανών από τους θεράποντες ιατρούς.  



22 

 

Αρκετά κράτη υιοθετούν πολιτικές αύξησης της ιδιωτικής υγειονοµικής δαπάνης, 

µε απευθείας επιβάρυνση του χρήστη των υπηρεσιών υγείας, καθώς πιστεύεται ότι 

συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της απώλειας κοινωνικής ευηµερίας, στην 

ορθολογική κατανάλωση των φαρµακευτικών προϊόντων και τελικά, µεσοπρόθεσµα, 

στη µείωση των δαπανών υγείας (Gemmill, Thomson and Mossialos, 2008). Σε αυτό 

το πλαίσιο της ιδιωτικής φαρµακευτικής δαπάνης, µελέτες έχουν υποστηρίξει ότι η 

συζήτηση για το κόστος της φαρµακευτικής αγωγής επιδιώκεται αρκετά και χαίρει  

εκτίµησης, τόσο από την πλευρά του ασθενή όσο και από τον ιατρό. Μάλιστα, η 

συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών δηλώνει µεγαλύτερο ενδιαφέρον να ασχοληθεί 

µε το κόστος που επιβαρύνει αποκλειστικά τον ασθενή, σε σχέση µε το πραγµατικό 

συνολικό κόστος της θεραπείας. Όµως εκτός των παραπάνω συµπερασµάτων, 

διαπιστώθηκε επίσης ότι παρά τη διάθεση τους, πραγµατοποιήθηκαν πολύ λίγες 

τέτοιες συζητήσεις µεταξύ των ασθενών και του θεράποντα ιατρού τους και µε πολύ 

µικρά ποσοστά καταγραφής τους (Alexander et al (2003), Shrank et al (2006)). Από 

την πλευρά των ιατρών, οι κυριότεροι λόγοι ήταν η έλλειψη διαθεσίµου χρόνου και η 

πεποίθηση ότι δεν µπορούν να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν τη θέση του ασθενή 

τους, αναφορικά µε την οικονοµική επιβάρυνση της επιλεγόµενης θεραπείας. Οι 

ασθενείς που δεν συζήτησαν το κόστος της αγωγής τους µε το ιατρό τους, 

επικαλέστηκαν επίσης την έλλειψη του χρόνου και ότι πολύ πιθανά δεν θα µπορούσε 

ο ιατρός τους να τους προσφέρει κάποια λύση, αλλά κυρίως δήλωσαν ότι νιώθουν 

άβολα µε το θέµα και για αυτό δεν προχώρησαν στη σχετική επικοινωνία (Alexander 

et al 2004). Στην περίπτωση που οι ιατροί έχουν συζητήσει το κόστος της θεραπείας 

και έχουν αντιληφθεί το µέρος που θα επιβαρύνει το εισόδηµα του ασθενή τους, τότε 

επιστρατεύουν ορισµένες στρατηγικές επιλογές προκειµένου να τον βοηθήσουν και 

οικονοµικά. Αυτές, συµπεριλαµβάνουν την αντικατάσταση ενός ακριβού πρωτότυπου 

φαρµακευτικού σκευάσµατος µε ένα φθηνότερο αντίγραφο, εάν είναι διαθέσιµο στην 

αγορά, ή ακόµη µπορεί να είναι και η διακοπή της χορήγησης κάποιου φάρµακου που 

θεωρούν ότι δεν είναι εντελώς απαραίτητο, καθώς η στέρηση του δεν θα επηρεάσει 

την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας (Alexander et al 2005).                

3.3. Καινοτοµία στο φάρµακο  

Τα φαρµακευτικά προϊόντα δεν χαρακτηρίζονται από κάποια εγγενή αξία, αλλά   

αυτή έγκειται στο αποτέλεσµα υγείας που προκαλούν, µε βάση το αν µε ασφάλεια και 

αποτελεσµατικότητα καλύπτουν µια ανάγκη υγειονοµικής περίθαλψης. Σύµφωνα µε 
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τον Morgan (2008), ένα φάρµακο µπορεί να θεωρηθεί ως καινοτόµο, µόνο εάν 

εκπληρώνει, εξορισµού, ακάλυπτες ή ανεπαρκώς καλυµµένες υγειονοµικές ανάγκες, 

δηµιουργώντας καθαρή αξία για την κοινωνία µε τη βελτίωση της υγείας των 

ασθενών, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν ανέφικτη. Στη µελέτη γίνεται 

διάκριση σε σταδιακή  (incremental), ουσιαστική (substantial) και ριζική (radical) 

καινοτοµία του φαρµάκου (Σχήµα 2), ανάλογα µε τη βαρύτητα της ανικανοποίητης 

ανάγκης και τον βαθµό στον οποίο βελτιώνεται το υγειονοµικό αποτέλεσµα, που 

σχετίζεται µε αυτή την ανάγκη (συγκριτική αποτελεσµατικότητα).   

 

Σχήµα 2. Μοντέλο φαρµακευτικής καινοτοµίας 

Πηγή: Morgan et al, 2008 

Η «σταδιακή» φαρµακευτική καινοτοµία χαρακτηρίζεται από µέτριες βελτιώσεις 

στο αποτέλεσµα υγείας σε σχέση µε τις υπάρχουσες θεραπείες, για τους ασθενείς των 

οποίων οι ανεκπλήρωτες υγειονοµικές ανάγκες είναι επίσης µέτριες. Η  «σηµαντική»  

καινοτοµία προσφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις σε σχέση µε τις υπάρχουσες θεραπείες 

για τους ασθενείς των οποίων η ανάγκη υγειονοµικής περίθαλψης είναι κάπως  

σοβαρή. Οι «ριζικές» φαρµακευτικές καινοτοµίες αποτελούν πολύ αποτελεσµατικές 

θεραπείες, που αν δεν εφαρµοστούν θα υπάρξουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στην ποιότητα ζωής ή την επιβίωση (ή και τα δύο), των ασθενών. ∆ηλαδή, στην 

τελευταία κατηγορία ανήκουν εκείνα τα καινοτόµα φάρµακα, που µπορούν να 

προσφέρουν στους ασθενείς, ακόµα και πιθανότητα ίασης της νόσου (και για αυτόν 

ακριβώς το λόγο, γραφικά δεν τέµνεται ο οριζόντιος άξονας του Σχήµατος 2).  
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Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο φαρµακευτικός κλάδος, στην προσπάθεια να 

προσφέρει καινοτόµα φάρµακα που αποδίδουν αξία στην κοινωνία, επενδύει πολύ 

µεγάλα χρηµατικά ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) αυτών των προϊόντων. 

Όλα τα καινοτόµα φαρµακευτικά σκευάσµατα που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι 

το αποτέλεσµα πολύχρονων, επισφαλών και δαπανηρών ερευνών που επιβαρύνουν 

τις φαρµακοβιοµηχανίες και εκφράζουν τη δυναµική του κλάδου. Χαρακτηριστικά, 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία, ότι η µέση χρονική διάρκεια από τη στιγµή της 

σύνθεσης και δοκιµής ενός νέου φαρµάκου µέχρι την είσοδό του στην αγορά, είναι 

12-13 έτη. Επιπλέον, µόλις 1 νέο φάρµακο θα περάσει µε επιτυχία όλα τα στάδια των 

κλινικών µελετών, για κάθε 10.000 νέες φαρµακευτικές ουσίες που δοκιµάζονται στα 

εργαστήρια των εταιριών (E.F.P.I.A., 2014). Ενώ, σύµφωνα µε τον Mestre-Ferrandiz 

(2012) το µέσο κόστος έρευνας και ανάπτυξης ενός καινούργιου φαρµακευτικού 

σκευάσµατος, έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία τριάντα χρόνια, από 199 εκατ. 

δολάρια σε περίπου 1,5 δις. δολάρια, λόγω της διαχρονικής αύξησης του κόστους 

κεφαλαίου και των άµεσων δαπανών, της µείωσης των επιτυχών κλινικών δοκιµών 

αλλά και των χρονοβόρων σύγχρονων διαδικασιών Ε&Α.  

Ανάµεσα στις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίζει η φαρµακευτική βιοµηχανία, 

η βελτίωση της παραγωγικότητας της Ε&Α, παραµένει από τις πιο σηµαντικές. Οι 

παράγοντες που µειώνουν την κερδοφορία του κλάδου µπορεί να µετριαστούν  µόνο 

µε την αύξηση του αριθµού και της ποιότητας των καινοτόµων φαρµάκων, όταν αυτά 

συνοδεύονται από εύλογο κόστος Ε&Α. Η παραγωγικότητα της Ε&Α, αποτελείται 

από τον συνδυασµό της αποδοτικότητας, δηλαδή της τεχνικής ικανότητας να 

µετατρέπονται οι εισροές σε συγκεκριµένες εκροές και της αποτελεσµατικότητας, 

δηλαδή της ικανότητας από την εκροή να παράγεται αξία (Σχήµα 3).  

 

Σχήµα 3. Παραγωγικότητα της έρευνας και ανάπτυξης 

Πηγή: Paul et al, 2010 
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Με άλλα λόγια οι εισροές, όπως είναι οι απαραίτητες επενδύσεις, µετατρέπονται 

σε εκροή, δηλαδή σε νέο φάρµακο (αποδοτικότητα) και µετά σε θεραπευτική αξία 

(αποτελεσµατικότητα) για τον ασθενή. Συνεπώς, η παραγωγικότητα της Ε&Α, είναι η 

σχέση µεταξύ της αξίας που προσφέρει το καινοτόµο φάρµακο και της δαπάνης για 

την έρευνα και ανάπτυξή του (Paul et al 2010).  

Η φαρµακευτική βιοµηχανία οδηγείται από την καινοτοµία και µέσω των 

προγραµµάτων της Ε&Α, επιδιώκει την ιατρική πρόοδο. Έχει ως στόχο να 

µετατρέψει τη βασική έρευνα σε καινοτόµες θεραπείες που θα είναι ευρέως 

διαθέσιµες και προσιτές σε όλους τους ασθενείς, συµβάλλοντας σηµαντικά στην  

βελτίωση της επιβίωσης και της ευηµερίας τους. Σύµφωνα µε την ετήσια αναφορά 

της E.F.P.I.A. (2014), οι σηµερινοί Ευρωπαίοι πολίτες µπορούν να αναµένουν ότι θα  

ζήσουν µέχρι και 30 χρόνια περισσότερο από ότι πριν από έναν αιώνα, ως 

αποτέλεσµα της βιοφαρµακευτικής έρευνας και των καινοτόµων φαρµάκων που  

έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν τη θνησιµότητα και να επάγουν την ποιότητα ζωής 

των ασθενών.   

3.4. Βιο-οµοειδή (biosimilars3) φάρµακα 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που επήλθε και στον τοµέα της υγείας, τις 

τελευταίες δεκαετίες, ανέδειξε έναν ιδιαίτερο κλάδο της φαρµακευτικής, την   

βιοτεχνολογία. Μέσω αυτής, αναπτύχθηκαν θεραπείες για την αντιµετώπιση πολλών  

σοβαρών ασθενειών, βελτιώνοντας το προσδόκιµο και την ποιότητα ζωής για  

εκατοµµύρια ανθρώπων που έχουν επωφεληθεί από τα εγκεκριµένα βιολογικά 

φάρµακα. ∆εδοµένου ότι τα πρώτα βιολογικά φαρµακευτικά προϊόντα εγκρίθηκαν τη 

δεκαετία του 1980, τα αποκλειστικά δικαιώµατα (πατέντες)  έχουν φτάσει στην λήξη 

τους και πολλά περισσότερα αναµένεται να λήξουν τα επόµενα χρόνια (Knezevic and 

Griffiths, 2011). Σε αυτό το πλαίσιο, η φαρµακευτική βιοµηχανία ανέπτυξε παρόµοια 

βιολογικά προϊόντα («βιο-οµοειδή») που είναι ήδη διαθέσιµα στις ευρωπαϊκές αγορές 

από το 2006 και καλύπτουν έκτοτε τις υγειονοµικές ανάγκες των ασθενών.  

Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (European Medicines Agency 

- E.M.A.) (2012) το βιο-οµοειδές (biosimilar) φαρµακευτικό προϊόν είναι ένα 

βιολογικό φάρµακο το οποίο είναι παρόµοιο µε ένα άλλο αντίστοιχο βιολογικό, που 

                                                           

3 Στην Ελληνική βιβλιογραφία, χρησιµοποιούνται και οι δυο όροι. Ο αγγλικός ορισµός σύµφωνα µε 
τον ΕΜΑ (biosimilars) και η επικρατέστερη µετάφραση στα Ελληνικά (βιο-οµοειδή)    
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έχει ήδη εγκριθεί για χρήση και περιγράφεται ως «φάρµακο αναφοράς». Ένα 

biosimilar φαρµακευτικό προϊόν και το φάρµακο αναφοράς αναµένεται να έχουν το 

ίδιο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας και εποµένως µπορεί να λάβει όλες 

ή επιλεγµένες ενδείξεις του δευτέρου. Υπάρχουν τρεις καθοριστικοί παράγοντες που 

προσδιορίζουν τα biosimilars: α) θα πρέπει να πρόκειται για βιολογικό προϊόν β) το 

φάρµακο αναφοράς πρέπει να είναι ένας ήδη εγκεκριµένος βιολογικός παράγοντας 

που κυκλοφορεί στην αγορά και γ) πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύεται η υψηλή 

οµοιότητα στην ασφάλεια, την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα µε κλινικά και µη-

κλινικά επιστηµονικά δεδοµένα (Wang and Chow, 2012).  

Οι φαρµακευτικοί βιολογικοί παράγοντες είναι «προϊόντα βιοτεχνολογικής 

προέλευσης που περιέχουν πρωτεΐνες που προέρχονται από την τεχνολογία D.N.A.  

και τεχνικές υβριδώµατος». Κατά την παραγωγή τους χρησιµοποιούνται ζωντανοί  

οργανισµοί π.χ. βακτήρια, υιοί και άλλα κύτταρα ζώων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

έντονη διαφοροποίηση και εκλεκτικότητα λόγω της ετερογένειας των οργανισµών 

(Nowicki, 2007). Αυτή η πολυπλοκότητα στην παραγωγική διαδικασία (Σχήµα 4) και 

η δυσκολία πρόβλεψης των κλινικών τους επιπτώσεων, κάνει τα βιολογικά φάρµακα 

να εξαιρούνται από τη γενική προσέγγιση των απλών χηµικών φαρµακευτικών 

προϊόντων. Αντίστοιχα, η διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής των biosimilars είναι 

επίσης περίπλοκη και πιο δαπανηρή από ότι αυτή των γενόσηµων (αντίγραφα µικρά 

χηµικά µόρια) φαρµάκων. Για τον λόγο αυτό, η Ε.Ε. έχει ορίσει ένα αυστηρό 

ρυθµιστικό πλαίσιο που αφορά υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και 

αποτελεσµατικότητας, καθώς και ειδικά πρωτόκολλα Ορθής Βιοµηχανικής 

Πρακτικής (G.M.P.) που ισχύουν για την παρασκευή των βιο-οµοειδών φαρµάκων, 

όπως και για οποιοδήποτε άλλο βιολογικό φαρµακευτικό προϊόν (E.E., 2013).  
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Σχήµα 4. Παραγωγική διαδικασία βιολογικών φαρµάκων 

Πηγή: Mellstedt H. et al., 2008 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη και την έγκριση των biosimilars 

αποτελούν προτεραιότητα για τις ρυθµιστικές αρχές σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο 

θεµελιώδης κανόνας της «οµοιότητας» µε το φάρµακο αναφοράς σχετικά µε την 

ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα πρέπει να αποδειχθεί. Η 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας παραγωγής που χαρακτηρίζει την µοναδικότητα ενός 

βιολογικού παράγοντα, επιτάσσει αυστηρές κλινικές δοκιµές, συνεχή αξιολόγηση 

κινδύνου-οφέλους και έντονη φαρµακοεπαγρύπνηση µετά την κυκλοφορία του, για 

να εξασφαλιστεί η προσδοκώµενη ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα (Chugh and 

Roy, (2014), W.H.O., (2008)).  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πιθανές αντιδράσεις του ανθρώπινου ανοσοποιητικού 

συστήµατος (ανοσογονικότητα) που είναι η κύρια ανησυχία της ιατρικής κοινότητας 

από τη χρήση των biosimilars, καθιστούν υποχρεωτική την ένταξη των βιο-οµοειδών 

φαρµάκων σε ένα «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου». Ως διαχείριση του κινδύνου 

θεωρείται η ολοκληρωµένη και δυναµική εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων για τον 

εντοπισµό, την αξιολόγηση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο σύνολο του 

κύκλου ζωής ενός φαρµάκου, έτσι ώστε να εδραιωθεί ένα ευνοϊκό προφίλ οφέλους-

κινδύνου στους  ασθενείς που το λαµβάνουν (Ε.Μ.Α., 2014). 
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Καθώς τα πρώτα biosimilars έχουν λάβει άδεια στην Ε.Ε. µε βάση συγκεκριµένο 

προαπαιτούµενο πακέτο κλινικών δεδοµένων, που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από 

τις ρυθµιστικές αρχές, οι γιατροί θα πρέπει να αποκτήσουν µια πιο σαφή ενηµέρωση 

για τη φιλοσοφία της παραγωγής και χορήγησης τους, προκειµένου να τα 

χρησιµοποιήσουν για τη θεραπεία των ασθενών τους. Ειδικότερα, όσον αφορά την 

ασφάλεια, η ιατρική κοινότητα οφείλει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει απόλυτη  

ταύτιση biosimilar και φαρµάκου αναφοράς, καθώς διαφορές που µπορεί να 

προκύψουν στην διαδικασία παρασκευής ενός βιολογικού παράγοντα, προσδιορίζουν 

και το τελικό βιολογικό προϊόν. Αντίστοιχα, οι ιατροί είναι σηµαντικό να γνωρίζουν 

ότι η επέκταση των δεδοµένων της αποτελεσµατικότητας των biosimilars στις 

ενδείξεις του φαρµάκου αναφοράς, θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από 

επιστηµονικά δεδοµένα, τα οποία θα αφορούν το µηχανισµό δράσης, την τοξικότητα 

και την ανοσογονικότητα σε κάθε περίπτωση θεραπευτικής χρήσης (Weise et al 

2013). Σε έρευνα της I.M.S. Health (2011), οι απαντήσεις των ιατρών που σχετίζονται 

µε τη πρόθεση συνταγογράφησης των βιο-οµοειδών φαρµάκων συµπίπτουν µε αυτές 

των συνολικών απαντήσεων, µε υψηλό και µέτριο ενδιαφέρον στο 29% και 39% 

αντίστοιχα. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι περίπου το ένα τέταρτο όλων των 

ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να λάβει µια 

απόφαση σχετικά µε τη µελλοντική χρήση των biosimilars ενώ οι φαρµακοποιοί είναι 

η οµάδα που έδειξε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον εκπαίδευσης για τη χρήση των βιο-

οµοειδών φαρµάκων, µε ποσοστό 39% (∆ιάγραµµα 11). 

 

∆ιάγραµµα 11. Αποτελέσµατα έρευνας ενδιαφέροντος χρήσης biosimilars 

Πηγή: I.M.S. Health, 2011 
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Ένας βασικός λόγος της ανάπτυξης των biosimilars είναι η εξοικονόµηση πόρων 

από τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης. Σχεδόν όλα τα συστήµατα υγείας 

αντιµετωπίζουν ισχυρές οικονοµικές πιέσεις και η χρήση των βιο-οµοειδών 

φαρµάκων µπορεί να προσφέρει µια λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση στις 

υπάρχουσες θεραπείες µε τα ακριβά βιολογικά φάρµακα, που έχουν χάσει τα 

δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσης. Η εισαγωγή των biosimilars φαρµακευτικών 

προϊόντων στην Ευρώπη προκαλεί µείωση στις τιµές τόσο των φαρµάκων αναφοράς 

όσο και των ίδιων των βιο-οµοειδών, µε προβλέψεις ετήσιας ανάπτυξης στην Ε.Ε. 

περίπου 66% και περισσότερο από 80% στις Η.Π.Α. (Cornes, 2012). Ειδικότερα, η 

I.M.S. Health (2011) αναφέρει ότι η αγορά των biosimilars αναµένεται να 

αντιπροσωπεύσει το 4-10% της συνολικής αγοράς βιολογικών φαρµακευτικών 

προϊόντων στις Η.Π.Α, µε αξίες που θα κυµανθούν µεταξύ 11 και 25 δις. δολάρια, 

έως το 2020. Η συνολική διείσδυση των biosimilars προβλέπεται να φθάσει µέχρι και 

το 50% έως το 2020, συνυπολογίζοντας µειώσεις στην τιµής τους, που εκτιµάται θα 

είναι της τάξης του 20-30% (∆ιάγραµµα 12). 

 

∆ιάγραµµα 12. Εκτίµηση εξέλιξης της αγοράς των biosimilars, 2010 – 2020 

Πηγή: I.M.S. Health, 2011 

Η αγορά των biosimilars αναµένεται να εξελιχθεί στα επόµενα χρόνια, µε µεγάλη 

ταχύτητα, για δυο βασικούς λόγους. Πρώτα, τα αυξηµένα δυνητικά κέρδη του κλάδου 

που θα παρουσιαστούν µε τη λήξη του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας των φαρµάκων 

αναφοράς, θα προσελκύσουν τις φαρµακοβιοµηχανίες στην παραγωγή τους. 
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Επιπλέον, η σύγχρονη επιταγή των κυβερνήσεων και των συστηµάτων υγείας για να 

µειωθεί το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης και να αυξηθεί η πρόσβαση των 

ασθενών στα  απαραίτητα για την επιβίωση φάρµακα, θα αυξήσει την αγορά των βιο-

οµοειδών. Καθώς όµως αναπτύσσεται η συγκεκριµένη αγορά, θα πρέπει τα 

κατάλληλα θεσµικά και ρυθµιστικά µέτρα να διασφαλίσουν ότι τα biosimilars είναι 

ασφαλή και η χορήγησή τους µπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς στην θεραπεία 

χρόνιων ασθενειών, παρέχοντας προσιτές, ασφαλείς και αποτελεσµατικές  

θεραπευτικές επιλογές (Blackstone and Fuhr, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας, καταρτίστηκε ερωτηµατολόγιο που 

εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνταγογραφικές συνήθειες των 

Ελλήνων αιµατολόγων ιατρών, δοµηµένο σε πέντε ενότητες. Η πρώτη αφορά την 

επίδραση των επιστηµονικών δεδοµένων των φαρµακευτικών σκευασµάτων καθώς 

και του τρόπου χορήγησής τους στη συνταγογραφική συµπεριφορά των ιατρών. Η 

δεύτερη εξετάζει την παράµετρο του κόστους των φαρµάκων ως κριτήριο 

διαµόρφωσης της συνταγογραφίας. Η τρίτη αποτυπώνει τη συµπεριφορά των 

αιµατολόγων σε σχέση µε την καινοτοµία, δηλαδή την υιοθέτηση νέων θεραπειών µε 

καινοτόµα φάρµακα. Η τέταρτη κατηγορία αναφέρεται στην αντίληψη των ιατρών 

για τα biosimilars και τη χορήγηση των βιο-οµοειδών φαρµακευτικών σκευασµάτων, 

ενώ το τελευταίο µέρος περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν δηµογραφικές 

πληροφορίες των ιατρών που έλαβαν µέρος στην έρευνα .  

Το ερωτηµατολόγιο, που παρατίθεται στο παράρτηµα της µελέτης, αποτελείται 

από 23 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι 10 είναι πολλαπλής επιλογής µε διαβάθµιση 

πέντε σηµείων τύπου Likert (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ) και 

αφορούν τις δυο πρώτες ενότητες, οι 6 ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής µε 

διαβάθµιση πέντε σηµείων της κλίµακας Likert (∆ιαφωνώ έντονα, Μάλλον διαφωνώ, 

Ούτε συµφωνώ/ούτε διαφωνώ, Μάλλον συµφωνώ, Συµφωνώ έντονα) (Likert R., 

1932) που αντιστοιχούν στις επόµενες δυο ενότητες και οι τελευταίες 7 ερωτήσεις 

είναι πολλαπλής επιλογής, για τη συλλογή δηµογραφικών στοιχείων. 

Πραγµατοποιήθηκε προέλεγχος του ερωτηµατολογίου από 15 αιµατολόγους ιατρούς, 

που µε τα εποικοδοµητικά σχόλια και τις συστάσεις τους, συνέβαλλαν στην 

τροποποίηση και τη διαµόρφωση της τελικής του µορφής για τη διεξαγωγή της 

έρευνας. 

 Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν ιατροί µε ειδικότητα αιµατολογίας, που 

εργάζονται στο Ε.Σ.Υ., στο πανεπιστήµιο και στον ιδιωτικό τοµέα σε όλη την Ελλάδα  

και εξασκούν κλινικό έργο που τους επιτρέπει να συνταγογραφούν φαρµακευτικά 

σκευάσµατα. Για το λόγο αυτό, εξαιρέθηκαν οι αιµατολόγοι που είναι εργαστηριακοί, 

όσοι ασχολούνται αποκλειστικά µε την έρευνα και τις κλινικές µελέτες, οι 

ειδικευόµενοι και όλοι όσοι έχουν την ειδικότητα της αιµατολογίας αλλά δεν 

µπορούν να συνταγογραφήσουν φάρµακα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέχθηκαν 120 
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αιµατολόγοι από όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή της έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο - ∆εκέµβριο 2014, στον χώρο εργασίας των ιατρών 

µε την παρουσία του ερευνητή. Σε όλους τους συµµετέχοντες ιατρούς δόθηκε η 

διαβεβαίωση ότι η έρευνα είναι ανώνυµη, θα τηρηθεί εχεµύθεια, τα δεδοµένα είναι  

εµπιστευτικά και οι απαντήσεις θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για τις 

ανάγκες της έρευνας. Επίσης, επειδή πρόκειται για µη-παρεµβατική µελέτη και δεν 

περιλαµβάνει προσωπικά δεδοµένα, δεν απαιτήθηκε κάποιου είδους σχετική άδεια 

για τη διεξαγωγή της έρευνας στα νοσοκοµεία και ιατρεία των αιµατολόγων που 

συµµετείχαν.  

Μετά τη συλλογή των ερωτηµατολογίων, ακολούθησε η κωδικοποίηση των 

απαντήσεων και η επεξεργασία τους µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS (v.20). Η 

ανάλυση περιλαµβάνει τη δηµιουργία πινάκων συχνοτήτων που αποτυπώνουν τις 

απαντήσεις της έρευνας σε απόλυτα νούµερα, ποσοστά και σωρευτικά ποσοστά για 

κάθε µεταβλητή, καθώς και τον υπολογισµό των µέτρων θέσης και διασποράς. 

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 
µεταξύ των 

εξεταζόµενων µεταβλητών για τον εντοπισµό των στατιστικά σηµαντικών διαφορών 

στα ποσοστά τους. Το τεστ αυτό, ως θεωρητικό µοντέλο, εφαρµόζει την σύγκριση 

των συχνοτήτων που παρατηρούµε σε κάθε κατηγορία, µε τις αναµενόµενες 

συχνότητες, ως µια προσέγγιση καλής στατιστικής προσαρµογής. Αρχικά υποθέτουµε 

ότι οι  µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και υπολογίζουµε τις αναµενόµενες 

συχνότητες υπό την αρχική υπόθεση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ των  

µεταβλητών. Στη συνέχεια τις συγκρίνουµε µε τις πραγµατικές συχνότητες και εάν 

διαφέρουν, τότε απορρίπτουµε την υπόθεση της ανεξαρτησίας και θεωρούµε ότι 

υπάρχει σχέση µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών, στο συνηθισµένο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας α = 5%. Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία (Fisher (1922), 

Yates (1934), Mehta et al (1984)), ο «ακριβής» έλεγχος του Fisher, που αποτελεί µια 

δοκιµή στατιστικής σηµαντικότητας, αναλύει πίνακες συνάφειας 2x2 του έλεγχου χ2 

µε µεγάλη αξιοπιστία. Για πίνακες µεγαλύτερους από 2x2, η κατανοµή χ2 µε τους 

κατάλληλους βαθµούς ελευθερίας είναι µια καλή προσέγγιση για την κατανοµή 

δειγµατοληψίας του συγκεκριµένου ελέγχου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες δυο 

προϋποθέσεις: α) κάθε παρατήρηση είναι ανεξάρτητη από όλες τις άλλες και  β) 

«λιγότερες από το 20% των αναµενόµενων τιµών πρέπει να είναι µικρότερες από 5 

και όλες οι µεµονωµένες αναµενόµενες τιµές να είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε 1» 
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(Yates, Moore & McCabe, 1999). Για τις ανάγκες της έρευνας, η εφαρµογή  του 

στατιστικού ελέγχου έγινε, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε σύζευξη παρόµοιων 

κατηγοριών ώστε να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα από την ανάλυση των  

επιµέρους οµάδων και των εξεταζόµενων συµπεριφορών.    

Τέλος, πίνακες και διαγράµµατα της ανάλυσης εκπονήθηκαν µε τη χρήση του 

Microsoft Excel 2010.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Από τους 120 αιµατολόγους που ζητήθηκε να συµµετέχουν στην έρευνα, οι 105 

απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, εκφράζοντας έναν ποσοστό ανταπόκρισης 87,5%. 

Σύµφωνα µε τα δηµογραφικά δεδοµένα (Πίνακας 2), η πλειοψηφία των ιατρών ήταν 

γυναίκες και οι περισσότεροι αιµατολόγοι ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 

40 ετών, µε το 75,3% να έχει µακρόχρονη κλινική εµπειρία που ξεπερνάει τη 

δεκαετία. Οι µισοί και πλέον ιατροί της έρευνας, απασχολούνται στο Ε.Σ.Υ. και 

µοιράζονται κατά 1/3 στις θέσεις των διευθυντών, των επιµελητών και σε άλλες  

θέσεις. Όσον αφορά τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, οι πρωτοβάθµιοι καθηγητές 

αποτελούν περίπου το 17% των ακαδηµαϊκών ιατρών, ενώ το 62% κατέχει τη θέση 

του αναπληρωτή και του επίκουρου καθηγητή. Τέλος, οι αιµατολόγοι που έχουν 

συνταγογραφική δύναµη, όπως αναµενόταν, συγκεντρώνονται κατά πλειοψηφία στα 

µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ ακολουθούν οι µεσαίου µεγέθους πόλεις και αµέσως µετά 

οι  µικρές πόλεις της επαρχίας.     

Πίνακας 2.  ∆ηµογραφικά στοιχεία   

    N (%) 

Φύλο       

Άνδρας  
 

46 43,8 

Γυναίκα 
 

59 56,2 

Ηλικία       

25-40 
 

21 20,0 

41-25 
 

43 41,0 

51-60 
 

32 30,5 

>60 
 

9 8,6 

Εργασιακή εµπειρία (έτη)       

1-5 
 

15 14,3 

6-10 
 

11 10,5 

11-20 
 

36 34,3 

>20 
 

43 41,0 

Φορέας εργασίας       

Ε.Σ.Υ 58 55,2 
Πανεπιστήµιο 30 28,6 
Ιδιωτικός τοµέας 17 16,2 
Θέση εργασίας (µόνο πανεπιστήµιο)       
Καθηγητής 5 17,2 
Αν.Καθηγητής 6 20,7 
Επ.Καθηγητής 12 41,4 
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Άλλο 6 20,7 
Θέση εργασίας (µόνο Ε.Σ.Υ.)       
Συντ.∆/ντής 7 11,9 
∆/ντής 16 27,1 
Επιµ.Α' 16 27,1 
Επιµ.Β' 16 27,1 
Άλλο 4 6,8 
Πληθυσµός πόλης εργασίας       
<100.000 κατ. (µικρή πόλη) 12 11,4 
100.000-500.000 κατ. (µεσαία πόλη) 28 26,7 
>500.000 κατ. (αστικό κέντρο)   65 61,9 

 

Από την ερεύνα σχετικά µε τα επιστηµονικά δεδοµένα και τα χαρακτηριστικά ενός 

φαρµακευτικού προϊόντος (Πίνακας 3), σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία των 

αιµατολόγων θεωρεί ότι η αποτελεσµατικότητα ενός φαρµάκου επηρεάζει πολύ και 

πάρα πολύ την επιλογή του, σε ποσοστό 98,1%. Επίσης, οι εγκεκριµένες ενδείξεις 

ενός φαρµακευτικού σκευάσµατος επιδρούν πολύ και πάρα πολύ στην επιλογή ενός 

φαρµάκου για τα 3/4 των αιµατολόγων. Όσον αφορά την ασφάλεια, οι ανεπιθύµητες 

ενέργειες από τη χορήγηση της αγωγής, επηρεάζουν πολύ και πάρα πολύ 

περισσότερους από τους µισούς ιατρούς της έρευνας. Τέλος, ο τρόπος που µπορεί να 

χορηγηθεί ένα φαρµακευτικό προϊόν, λαµβάνεται πολύ έως πάρα πολύ σοβαρά υπόψη 

από περίπου τους µισούς αιµατολόγους κατά τη συνταγογραφική τους απόφαση και 

αποτελεί παράµετρο που µπορεί να επηρεάσει τις επιλογές τους. 

Πίνακας 3. Επιστηµονικά κριτήρια και συνταγογράφηση  

Ν  (%) Αθροιστ. (%) 

Επίδραση της αποτελεσµατικότητας φαρµάκου στην επιλογή 

Καθόλου 0 0,0 0,0 

Λίγο  0 0,0 0,0 

Αρκετά 2 1,9 1,9 

Πολύ  17 16,2 18,1 

Πάρα πολύ 86 81,9 100,0 

  Επίδραση των ενδείξεων του φαρµάκου στην επιλογή 

Καθόλου 0 0,0 0,0 

Λίγο  2 1,9 1,9 

Αρκετά 25 23,8 25,7 

Πολύ  43 41,0 66,7 

Πάρα πολύ 35 33,3 100,0 

  (συνεχίζεται) 
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 Επίδραση ανεπιθύµητων ενεργειών φαρµάκου στην επιλογή 

Καθόλου 0 0,0 0,0 

Λίγο  7 6,7 6,7 

Αρκετά 40 38,1 44,8 

Πολύ  40 38,1 82,9 

Πάρα πολύ 18 17,1 100,0 

  Επίδραση τρόπου χορήγησης του φαρµάκου στην επιλογή 

Καθόλου 0 0,0 0,0 

Λίγο  16 15,2 15,2 

Αρκετά 35 33,3 48,6 

Πολύ  39 37,1 85,7 

Πάρα πολύ 15 14,3 100,0 
 

Σύµφωνα µε δεδοµένα της έρευνας που εξέτασε το κόστος ως προσδιοριστικό 

παράγοντα των συνταγογραφικών συνηθειών των αιµατολόγων (Πίνακας 4), µόνο το 

3,8% των ιατρών θεωρεί πάρα πολύ σηµαντικό παράγοντα, τόσο το κόστος της 

φαρµακευτικής αγωγής όσο και την τιµή του φαρµάκου που πρόκειται να χορηγήσει. 

Αντίθετα, περίπου το 1/4 των συµµετεχόντων επηρεάζεται λίγο, από τα παραπάνω 

µεγέθη στην τελική του επιλογή, ενώ σχεδόν οι µισοί ιατροί αναµένεται να 

επηρεαστούν αρκετά. Αναφορικά µε την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενή τους, όταν 

του χορηγούν κάποιο φάρµακο, οι αιµατολόγοι δείχνουν πολύ έως πάρα πολύ 

ενδιαφέρον σε ποσοστό 53,3% ενώ µόνο περίπου το 11% από αυτούς επηρεάζεται 

λίγο ή καθόλου στη συνταγογραφία του. Το 1/3 των ιατρών δηλώνει ότι οι 

οικονοµικοί περιορισµοί της διοίκησης δεν έχουν καµία επίδραση ή επηρεάζουν λίγο 

τη συνταγογράφηση φαρµάκων, το 31,4% πιστεύει ότι επηρεάζεται αρκετά, ενώ  

περίπου το 40% θεωρεί ότι οι περιοριστικές οδηγίες της εκάστοτε διοίκησης, 

επιδρούν πολύ και πάρα πολύ στις συνταγογραφικές τους συνήθειες.      

Πίνακας 4. Φαρµακευτικό κόστος και συνταγογράφηση  

      Ν  (%) Αθροιστ. (%) 

  Επίδραση του φαρµακευτικού κόστους στην επιλογή 

Καθόλου 0 0,0 0,0 

Λίγο  23 21,9 21,9 

Αρκετά 48 45,7 67,6 

Πολύ  30 28,6 96,2 

Πάρα πολύ 4 3,8 100,0 

  

 
 

(συνεχίζεται) 



37 

 

Επίδραση της τιµής του φαρµάκου στην επιλογή 

Καθόλου 0 0,0 0,0 

Λίγο  25 23,8 23,8 

Αρκετά 51 48,6 72,4 

Πολύ  25 23,8 96,2 

Πάρα πολύ 4 3,8 100,0 

  Επίδραση ασφαλιστικής κάλυψης ασθενή στην επιλογή 

Καθόλου 4 3,8 3,8 

Λίγο  8 7,6 11,4 

Αρκετά 37 35,2 46,7 

Πολύ  40 38,1 84,8 

Πάρα πολύ 16 15,2 100,0 

  Επίδραση περιορισµών της διοίκησης στην επιλογή 

Καθόλου 7 6,7 6,7 

Λίγο  24 22,9 29,5 

Αρκετά 33 31,4 61,0 

Πολύ  28 26,7 87,6 

Πάρα πολύ 13 12,4 100,0 
 

Περισσότεροι από τους µισούς αιµατολόγους, επιλέγουν τις νέες θεραπείες 

(Πίνακας 5.Α. και 5.Β.) για την αντιµετώπιση των ασθενειών που διαχειρίζονται και 

δείχνουν εµπιστοσύνη στα νέα φάρµακα που χορηγούν, καθώς το 66,5% των ιατρών, 

τα θεωρεί αποτελεσµατικότερα και τα προκρίνει στη συνταγογραφία του. Επίσης, το 

50,5% των αιµατολόγων, συµφωνεί ότι τα καινούργια φάρµακα είναι περισσότερο 

ασφαλή από τις παλαιότερες και καθιερωµένες φαρµακευτικές αγωγές. Η υψηλή τιµή 

που συνήθως συνοδεύει τα καινοτόµα φαρµακευτικά προϊόντα, δεν συνεπάγεται και 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, σύµφωνα µε τη γνώµη περίπου του 1/3 των ιατρών 

της έρευνας, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι σχεδόν οι µισοί αιµατολόγοι δεν  

λαµβάνουν θέση στη συγκεκριµένη πρόταση.      

Πίνακας 5.Α. Καινοτοµία και συνταγογράφηση 

Ν  (%) Αθροιστ.(%) 

  Βαθµός χρήσης νέων θεραπειών   
Καθόλου 0 0,0 0,0 
Λίγο  8 7,6 7,6 
Αρκετά 41 39,0 46,7 
Πολύ  40 38,1 84,8 
Πάρα πολύ 16 15,2 100,0 

 
(συνεχίζεται) 
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Τα νέα φάρµακα είναι αποτελεσµατικότερα 

∆ιαφωνώ έντονα 0 0,0 0,0 
Μάλλον διαφωνώ 3 2,9 2,9 
Ούτε συµφωνώ/  
Ούτε διαφωνώ 32 30,5 33,3 
Μάλλον συµφωνώ 60 57,1 90,5 
Συµφωνώ έντονα 10 9,5 100,0 
  Τα νέα φάρµακα είναι περισσότερο ασφαλή  

∆ιαφωνώ έντονα 0 0,0 0,0 

Μάλλον διαφωνώ 5 4,8 4,8 
Ούτε συµφωνώ/ 
Ούτε διαφωνώ 

47 44,8 49,5 

Μάλλον συµφωνώ 36 34,3 83,8 

Συµφωνώ έντονα 17 16,2 100,0 

  
Υψηλή τιµή νέου φαρµάκου σηµαίνει υψηλή 
αποτελεσµατικότητα  

∆ιαφωνώ έντονα 9 8,6 8,6 
Μάλλον διαφωνώ 24 22,9 31,4 
Ούτε συµφωνώ/  
Ούτε διαφωνώ 48 45,7 77,1 
Μάλλον συµφωνώ 23 21,9 99,0 
Συµφωνώ έντονα 1 1,0 100,0 

 

Από την ανάλυση των δεδοµένων και τον υπολογισµό των στατιστικών µέσων 

(Πίνακας 5.Β), στην κλίµακα Likert των πέντε σηµείων, προκύπτει ότι οι ιατροί της 

έρευνας, µάλλον συµφωνούν ότι τα νέα φάρµακα είναι περισσότερο αποτελεσµατικά 

και ασφαλή ενώ παρουσιάζονται ουδέτεροι στην πρόταση της υψηλής 

αποτελεσµατικότητας  που συνοδεύεται από την υψηλή τιµή των νέων φαρµάκων.         

Πίνακας 5.Β. Καινοτοµία και συνταγογράφηση (µέσοι όροι) 

N Mean Std. Dev. 

Τα νέα φάρµακα είναι αποτελεσµατικότερα  105 3,73 0,67 
Τα νέα φάρµακα είναι περισσότερο ασφαλή  105 3,62 0,81 
Υψηλή τιµή νέου φαρµάκου σηµαίνει υψηλή 
αποτελεσµατικότητα  105 2,83 0,90 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τη χορήγηση των biosimilars φαρµάκων 

από τους αιµατολόγους (Πίνακας 6.Α. και 6.Β.), καταδεικνύουν ότι το 42,9% των 

ιατρών συµφωνεί ότι υπάρχουν ποιοτικές διαφορές µεταξύ των πρωτότυπων (brands) 

και των βιο-οµοειδών φαρµακευτικών προϊόντων, καθώς µόνο το 11,5% υποστηρίζει 
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ότι τα biosimilars είναι πιο ασφαλή από τα πρωτότυπα φάρµακα και το 27,7% των 

ιατρών, πιστεύει ότι οι δυο κατηγορίες φαρµάκων είναι εξίσου αποτελεσµατικές. 

Τέλος, µόνο το 4,8% των αιµατολόγων χορηγεί µε µεγάλη συχνότητα βιο-οµοειδή 

φαρµακευτικά προϊόντα, σε αντίθεση µε το 58,1% των ιατρών που τα επιλέγει σπάνια 

ή και ποτέ για τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών τους. Αρκετά, τα συνταγογραφεί 

το 37,1% των αιµατολόγων.   

Πίνακας 6.Α. Biosimilars και συνταγογράφηση 

Ν  (%) Cumul. (%) 
  Τα biosimilars δεν διαφέρουν ποιοτικά από τα brands 

∆ιαφωνώ έντονα 9 8,6 8,6 
Μάλλον διαφωνώ 36 34,3 42,9 
Ούτε συµφωνώ/  
Ούτε διαφωνώ 36 34,3 77,1 
Μάλλον συµφωνώ 22 21,0 98,1 
Συµφωνώ έντονα 2 1,9 100,0 

  
Τα brands είναι περισσότερο ασφαλή από τα 
biosimilars 

∆ιαφωνώ έντονα 3 2,9 2,9 
Μάλλον διαφωνώ 9 8,6 11,4 
Ούτε συµφωνώ/  
Ούτε διαφωνώ 34 32,4 43,8 
Μάλλον συµφωνώ 46 43,8 87,6 
Συµφωνώ έντονα 13 12,4 100,0 
  Τα biosimilars είναι όσο αποτελεσµατικά και τα brands 

∆ιαφωνώ έντονα 4 3,8 3,8 
Μάλλον διαφωνώ 28 26,7 30,5 
Ούτε συµφωνώ/  
Ούτε διαφωνώ 44 41,9 72,4 
Μάλλον συµφωνώ 28 26,7 99,0 
Συµφωνώ έντονα 1 1,0 100,0 
  Βαθµός επιλογής των biosimilars   
Καθόλου 5 4,8 4,8 
Λίγο  56 53,3 58,1 
Αρκετά 39 37,1 95,2 
Πολύ  4 3,8 99,0 
Πάρα πολύ 1 1,0 100,0 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τον υπολογισµό των στατιστικών µέσων (Πίνακας 

6.Β) στην κλίµακα Likert των πέντε σηµείων, προκύπτει ότι οι ιατροί της έρευνας, 

µάλλον συµφωνούν ότι τα πρωτότυπα φάρµακα είναι περισσότερο ασφαλή από τα 
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βιο-οµοειδή ενώ εµφανίζονται ουδέτεροι στην πρόταση της µεγαλύτερης  

αποτελεσµατικότητας και ανώτερης ποιότητας των φαρµάκων αναφοράς σε σχέση µε 

τα biosimilars.         

Πίνακας 6.Β. Biosimilars και συνταγογράφηση (µέσοι όροι) 

N Mean Std. Dev. 

Τα biosimilars δεν διαφέρουν ποιοτικά από τα brands 105 2,73 0,95 
Τα brands είναι περισσότερο ασφαλή από τα biosimilars 105 3,64 0,92 
Τα biosimilars είναι όσο αποτελεσµατικά και τα brands 105 2,94 0,85 

 

Προκειµένου να εξεταστεί η σχέση µεταξύ των µεταβλητών που ενδιαφέρουν την 

έρευνα, αναλύθηκαν οι συχνότητες των παρατηρήσεων στους πιθανούς συνδυασµούς 

των κατηγοριών τους και εφαρµόστηκε ο έλεγχος Pearson’s Chi-square (χ2). 

Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκε στατιστική δοκιµή χ2 των µεταβλητών «Φορέας 

εργασίας», «Εργασιακή εµπειρία», «Πληθυσµός πόλης εργασίας», προκειµένου να 

εξεταστεί το ενδεχόµενο εξάρτησής τους µε τις κατάλληλες µεταβλητές κόστους, 

καινοτοµίας και χαρακτηριστικών των φαρµάκων. Με άλλα λόγια ο έλεγχος 

διασταύρωσης πραγµατοποιήθηκε µε τις µεταβλητές «Κόστος φαρµακευτικής 

αγωγής», «Ασφαλιστική κάλυψη ασθενή», «Οικονοµικοί περιορισµοί διοίκησης», 

«Εφαρµογή νέων θεραπειών», «Χορήγηση biosimilars», «Επίδραση ανεπιθύµητων 

ενεργειών» και «Επίδραση τρόπου χορήγησης» (Πίνακας 7). Για παράδειγµα, ο 

έλεγχος µεταξύ της µεταβλητής «Φορέας εργασίας» και «Κόστος φαρµακευτικής  

αγωγής», απέδωσε τιµή χ2=0,86 και p=0,64>0,05, οπότε δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική σχέση των εξεταζόµενων µεταβλητών. Η ίδια µέθοδος ακολουθήθηκε για 

όλα τα σχετικά ζεύγη µεταβλητών που ελέγχτηκαν µε την στατιστική δοκιµή χ2.   

Πίνακας 7. Αποτελέσµατα στατιστικού ελέγχου χ2 

Έλεγχος ∆ιασταύρωσης χ
2 df p αναµ. τιµή 

<5 (%) 

Φορέας εργασίας         
Κόστος φαρµακευτικής αγωγής 0,86 2 0,64 0,0 
Ασφαλιστική κάλυψη ασθενή 0,19 2 0,91 0,0 
Οικονοµικοί περιορισµοί 
διοίκησης 6,17 2 0,04 0,0 
Εφαρµογή νέων θεραπειών 7,64 2 0,02 0,0 
Χορήγηση biosimilars 2,39 2 0,30 0,0 
Επίδραση ανεπιθύµητων ενεργειών  0,93 2 0,63 0,0 
Επίδραση τρόπου χορήγησης 0,65 2 0,72 0,0 
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Εργασιακή εµπειρία         
Κόστος φαρµακευτικής αγωγής 4,68 3 0,20 25,0 
Ασφαλιστική κάλυψη ασθενή 0,72 3 0,87 0,0 
Οικονοµικοί περιορισµοί 
διοίκησης 5,73 6 0,45 41,7 
Εφαρµογή νέων θεραπειών 0,72 3 0,87 0,0 
Χορήγηση biosimilars 0,95 3 0,81 12,5 
Επίδραση ανεπιθύµητων ενεργειών  7,41 3 0,05 12,5 
Επίδραση τρόπου χορήγησης 0,93 3 0,82 0,0 

Πληθυσµός πόλης εργασίας         
Κόστος φαρµακευτικής αγωγής 4,17 2 0,12 16,7 
Ασφαλιστική κάλυψη ασθενή 4,22 2 0,12 0,0 
Οικονοµικοί περιορισµοί 
διοίκησης 5,00 4 0,29 33,3 
Εφαρµογή νέων θεραπειών 4,59 2 0,10 0,0 
Χορήγηση biosimilars 0,43 2 0,80 0,0 
Επίδραση ανεπιθύµητων ενεργειών  0,14 2 0,93 0,0 
Επίδραση τρόπου χορήγησης 12,86 2 0,02 0,0 

 

Από την εφαρµογή του ελέγχου χ2 δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

(p<0,05) µεταξύ των πινάκων συνάφειας για τις περισσότερες διασταυρώσεις των 

εξεταζόµενων µεταβλητών, οπότε δεν µπορεί να απορριφθεί η µηδενική υπόθεση 

ανεξαρτησίας αυτών των µεταβλητών, εκτός από τέσσερεις περιπτώσεις που 

αναλύονται παρακάτω. Ειδικότερα, τα ζεύγη των µεταβλητών που είχαν στατιστικά 

σηµαντική (p<0,05) εξάρτηση ήταν 1) «Φορέας εργασίας» και «Οικονοµικοί 

περιορισµοί της διοίκησης», 2) «Φορέας εργασίας» και «Χρήση νέων θεραπειών», 3) 

«Εργασιακή εµπειρία» και «Επίδραση ανεπιθύµητων ενεργειών» και 4) «Πληθυσµός 

πόλης εργασίας» και «Τρόπος χορήγησης φαρµάκου» 

Στην πρώτη περίπτωση (Πίνακας 8), υπάρχει στατιστικά σηµαντική (p=0.04) 

εξάρτηση ανάµεσα στον δηµόσιο και ιδιωτικό φορέα εργασίας των αιµατολόγων ως 

προς την επίδραση των οικονοµικών περιορισµών της εκάστοτε διοίκησης. Για την 

εφαρµογή των κριτηρίων αυτού του ελέγχου, ο δηµόσιος τοµέας περιλαµβάνει τους 

ιατρούς που εργάζονται τόσο στο Ε.Σ.Υ. όσο και στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία 

ενώ ο ιδιωτικός τοµέας αναφέρεται µόνο στους ιδιώτες ιατρούς. 
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Πίνακας 8. Αποτελέσµατα στατιστικού ελέγχου χ2: φορέας εργασίας και οικ. 

περιορισµοί διοίκησης 

 

Πιο συγκεκριµένα, από τους ιατρούς που επηρεάζονται πολύ και πάρα πολύ από 

τις περιοριστικές οδηγίες της διοίκησης, το 92,7% είναι αιµατολόγοι του δηµόσιου 

τοµέα (Ε.Σ.Υ. και Πανεπιστήµιο) σε αντίθεση µε το µόλις 7,3% των ιατρών που 

ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα. Επίσης, περίπου το 1/3 τόσο των δηµόσιων όσο και 

των ιδιωτών ιατρών, απάντησε ότι η συνταγογραφία του επηρεάζεται αρκετά από τις 

επεµβάσεις της διοίκησης, ενώ µεταξύ των αιµατολόγων του ιδιωτικού τοµέα, το 

52,9% δηλώνει ότι επηρεάζονται λίγο ή καθόλου οι συνταγές τους από τους 

οικονοµικούς περιορισµούς της διοίκησης.    

Η δεύτερη περίπτωση (Πίνακας 9) ικανοποίησης των υποθέσεων εφαρµογής του 

στατιστικού ελέγχου χ2, αφορά τις µεταβλητές «φορέας εργασίας» και «εφαρµογή 

νέων θεραπειών», µε στατιστικά σηµαντική (p=0.02) σχέση µεταξύ των παραπάνω 

µεταβλητών. 

∆ηµόσιος Ιδιωτικός Σύνολο

Οικ. περιορισµοί Καθόλου - λίγο n 22 9 31
διοίκησης % Οικ. περιορισµοί 71,0% 29,0% 100,0%

διοίκησης

% Φορέας εργασίας 25,0% 52,9% 29,5%
% Σύνολο 21,0% 8,6% 29,5%

Αρκετά n 28 5 33
% Οικ. περιορισµοί 84,8% 15,2% 100,0%
διοίκησης

% Φορέας εργασίας 31,8% 29,4% 31,4%
% Σύνολο 26,7% 4,8% 31,4%

Πολύ-Πάρα πολύ n 38 3 41
% Οικ. περιορισµοί 92,7% 7,3% 100,0%
διοίκησης

% Φορέας εργασίας 43,2% 17,6% 39,0%
% Σύνολο 36,2% 2,9% 39,0%

Σύνολο n 88 17 105
% Οικ. περιορισµοί 83,8% 16,2% 100,0%
διοίκησης

% Φορέας εργασίας 100,0% 100,0% 100,0%
% Σύνολο 83,8% 16,2% 100,0%

χ
2
=6,173  p=0,046

Φορέας εργασίας
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Πίνακας 9. Αποτελέσµατα στατιστικού ελέγχου χ2: φορέας εργασίας και νέες 

θεραπείες     

 

Ειδικότερα, από την ανάλυση της στατιστικής δοκιµής προκύπτει ότι ανάλογα µε  

τον τοµέα εργασίας, εφαρµόζουν πολύ και πάρα πολύ τις νέες θεραπείες οι µισοί 

ιατροί του Ε..Σ.Υ., ακλουθεί σχεδόν το 40% των πανεπιστηµιακών και µόλις το 

10,7% των ιδιωτών αιµατολόγων. Μεταξύ των ιατρών του πανεπιστηµίου, περίπου τα 

3/4 αυτών εφαρµόζουν τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε µεγάλο βαθµό, ενώ η 

πλειοψηφία µε 64,7% των ιατρών του ιδιωτικού τοµέα, εφαρµόζει νέα θεραπευτικά 

σχήµατα από καθόλου έως αρκετά.   

Η τρίτη περίπτωση (Πίνακας 10) του στατιστικού ελέγχου χ2, που παρουσίασε 

στατιστική σηµαντικότητα (p=0,05) αναφέρεται στην σχέση µεταξύ των µεταβλητών 

«εργασιακή εµπειρία» και «επίδραση ανεπιθύµητων ενεργειών». Η επαγγελµατική 

εµπειρία των αιµατολόγων στον έλεγχο διατηρήθηκε στα διαστήµατα που όριζε το 

σχετικό ερωτηµατολόγιο. 

 

 

 

Ε.Σ.Υ. Πανεπιστ. Ιδιωτικός Σύνολο

Χρήση νέων Καθόλου - Αρκετά n 30 8 11 49
θεραπειών % Χρήση νέων 61,2% 16,3% 22,4% 100,0%

θεραπειών

% Φορέας εργασίας 51,7% 26,7% 64,7% 46,7%
% Σύνολο 28,6% 7,6% 10,5% 46,7%

Πολύ-Πάρα πολύ n 28 22 6 56
% Χρήση νέων 50,0% 39,3% 10,7% 100,0%
θεραπειών

% Φορέας εργασίας 48,3% 73,3% 35,3% 53,3%
% Σύνολο 26,7% 20,0% 5,7% 53,3%

Σύνολο n 58 30 17 105
% Χρήση νέων 55,2% 28,6% 16,2% 100,0%
θεραπειών

% Φορέας εργασίας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% Σύνολο 55,2% 28,6% 16,2% 100,0%

χ
2
=7,64  p=0,022

Φορέας εργασίας
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Πίνακας 10. Αποτελέσµατα στατιστικού ελέγχου χ2: εργασιακή εµπειρία και 

επίδραση ανεπιθύµητων ενεργειών     

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, τα θέµατα ασφάλειας όπως οι 

ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων, επηρεάζουν από πολύ έως πάρα πολύ την 

συνταγογραφία του 79,3% των ιατρών που έχουν εργασιακή εµπειρία πάνω από µια 

δεκαετία. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι όµως παρουσιάζονται και οι νέοι 

αιµατολόγοι που εργάζονται από 1-5 χρόνια, καθώς το 66,7% αυτών θεωρεί πολύ 

σηµαντική παράµετρο για τις συνταγογραφικές του επιλογές τις ανεπιθύµητες 

ενέργειες ενός φαρµάκου, σε αντίθεση µε το µόλις 18,2% της οµάδας των ιατρών µε 

εργασιακή εµπειρία 6-10 έτη. 

Τέλος, η τέταρτη περίπτωση (Πίνακας 11) που ικανοποιήθηκαν οι υποθέσεις 

εφαρµογής του ελέγχου χ2 
µε στατιστική σηµαντικότητα (p=0,002), αφορούσε τη 

σχέση µεταξύ των µεταβλητών «πληθυσµός πόλης εργασίας» και «τρόπος χορήγησης 

φαρµάκου». Η διάκριση για την πρώτη µεταβλητή έγινε σύµφωνα µε το σχετικό 

ερωτηµατολόγιο και οι τρεις επιµέρους κατηγορίες χαρακτηρίστηκαν ως «µικρή 

πόλη», «µεσαία πόλη» και «αστικό κέντρο», ανάλογα µε τον πληθυσµιακή τους 

κάλυψη. 

 

 

 

 

 

1 - 5 6 - 10 11 - 20 > 20 Σύνολο
Επίδραση Καθόλου - Αρκετά n 5 9 14 19 47
Ανεπιθύµητων % Επίδραση ΑΕ 10,6% 19,1% 29,8% 40,4% 100,0%
Ενεργειών % Εργασιακή εµπειρία 33,3% 81,8% 38,9% 44,2% 44,8%
(ΑΕ) % Σύνολο 4,8% 8,6% 13,3% 18,1% 44,8%

Πολύ-Πάρα πολύ n 10 2 22 24 58
% Επίδραση ΑΕ 17,2% 3,4% 37,9% 41,4% 100,0%
% Εργασιακή εµπειρία 66,7% 18,2% 61,1% 55,8% 55,2%
% Σύνολο 9,5% 1,9% 21,0% 22,9% 55,2%

Σύνολο n 15 11 36 43 105
% Επίδραση ΑΕ 14,3% 10,5% 34,3% 41,0% 100,0%
% Εργασιακή εµπειρία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% Σύνολο 14,3% 10,5% 34,3% 41,0% 100,0%

χ
2
=7,409  p=0,05

Εργασιακή εµπειρία (έτη)
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Πίνακας 11. Αποτελέσµατα στατιστικού ελέγχου χ2: πληθυσµός πόλης εργασίας και 

τρόπος χορήγησης φαρµάκου 

 

Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι το 78,4% των ιατρών που 

επηρεάζεται καθόλου έως αρκετά από τον τρόπο χορήγησης του φαρµάκου, 

εργάζεται στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ενώ αντίθετα µόνο το 38,5 αυτών 

των ιατρών, ενδιαφέρεται από πολύ έως πάρα πολύ για τον τρόπο χορήγησης των 

φαρµάκων που συνταγογραφούν. Μεταξύ των αιµατολόγων των µεσαίων πόλεων, το 

78,6% αναφέρει ότι ο τρόπος χορήγησης του φαρµάκου, επηρεάζει σηµαντικά τις 

συνταγογραφικές τους συνήθειες και ειδικότερα από πολύ έως πάρα πολύ σε ποσοστό 

40,7%. Όσον αφορά τους ιατρούς στις µικρές επαρχιακές πόλεις, περισσότεροι από 

τους µισούς αιµατολόγους θεωρούν ότι ο τρόπος χορήγησης των φαρµακευτικών 

σκευασµάτων έχει επίδραση στην συνταγογραφία τους. 

 

 

 

 

 

<100.000 100.000 - >500.000
Μικρή 500.000 Αστικό

πόλη Μεσαία κέντρο Σύνολο

Επίδραση Καθόλου - Αρκετά n 5 6 40 51
τρόπου % Επίδραση τρόπου 9,8% 11,8% 78,4% 100,0%
χορήγησης χορήγησης

% Πληθυσµός πόλης 41,7% 21,4% 61,5% 48,6%
% Σύνολο 4,8% 5,7% 38,1% 48,6%

Πολύ-Πάρα πολύ n 7 22 25 54
% Επίδραση τρόπου 13,0% 40,7% 46,3% 100,0%
χορήγησης

% Πληθυσµός πόλης 58,3% 78,6% 38,5% 51,4%
% Σύνολο 6,7% 21,0% 23,8% 51,4%

Σύνολο n 12 28 65 105
% Επίδραση τρόπου 11,4% 26,7% 61,9% 100,0%
χορήγησης

% Πληθυσµός πόλης 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% Σύνολο 11,4% 26,7% 61,9% 100,0%

χ
2
=12,86  p=0,002

Πλυθησµός πόλης εργασίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα αποτελέσµατα από τη διεξαγωγή της έρευνας για τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις συνταγογραφικές συνήθειες των αιµατολόγων στην Ελλάδα, 

επιβεβαιώνουν την αντίληψη των ιατρών για τη µεγάλη σηµασία που προσδίδουν στα 

επιστηµονικά χαρακτηριστικά των φαρµάκων που επιλέγουν. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 

ευρήµατα της ανάλυσης είναι παρόµοια µε τα αντίστοιχα και άλλων ερευνών  

(Kagnis et al 1996) που καθορίζουν την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια ως τα 

κύρια προσδιοριστικά κριτήρια των συνταγογραφικών συνηθειών των ιατρών.  

Στη µελέτη του Theodorou (2009), εκτός από τα επιστηµονικά χαρακτηριστικά 

των φαρµάκων, σηµαντική παράµετρο διαµόρφωσης των συνταγογραφικών επιλογών 

των ιατρών αποτέλεσε ο τρόπος χορήγησης και η συνιστώµενη δόση των 

φαρµακευτικών σκευασµάτων, που επίσης αναδείχθηκε και στην ανάλυση για τους  

αιµατολόγους. Όπως φάνηκε από την έρευνα, η επίδραση του τρόπου χορήγησης ενός 

φαρµάκου στη συνταγογραφία των αιµατολόγων, εξαρτάται από την περιοχή 

εργασίας των ιατρών, καθώς στα µεγάλα αστικά κέντρα δίνουν µικρότερη σηµασία 

σε σχέση µε τις µεσαίες και µικρότερες πόλεις. Πιθανή εξήγηση στην παραπάνω 

αναφορά, µπορεί να είναι το γεγονός ότι οι γιατροί που εργάζονται στις 

αποκεντρωµένες περιοχές της χώρας, ενδεχοµένως να θεραπεύουν περισσότερους 

ηλικιωµένους ασθενείς που προέρχονται από αποµακρυσµένα και ίσως ακριτικά 

µέρη, ώστε ο τρόπος (και η ευκολία) χορήγησης του φαρµάκου, να λαµβάνεται πιο 

έντονα υπόψη για την επιλογή του. 

Όσον αφορά την ασφάλεια των φάρµακων και ειδικότερα τις ανεπιθύµητες 

ενέργειες, τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της 

επαγγελµατικής εµπειρίας των αιµατολόγων και της επίδρασης του συγκεκριµένου 

παράγοντα, ως κριτήριο που επηρεάζει τις συνταγογραφικές τους συνήθειες. Οι 

γιατροί που εργάζονται περισσότερο από δέκα χρόνια, λαµβάνουν περισσότερο 

υπόψη τους τις ανεπιθύµητες ενέργειες ενός φαρµάκου που πρόκειται να 

συνταγογραφήσουν. Η λογική αυτή σχέση, προκύπτει εύκολα από το γεγονός ότι 

καθώς συσσωρεύεται η κλινική εµπειρία από τη χορήγηση των φαρµάκων, η 

διαχείριση της τοξικότητας που ενδεχοµένως προκαλείται σε ορισµένες περιπτώσεις, 

ενισχύει την επιδίωξη συνταγογράφησης φαρµακευτικών προϊόντων µε πιο ισχυρό 

προφίλ ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι η έρευνα ανέδειξε την  



47 

 

ευαισθητοποίηση που δείχνουν οι νέοι αιµατολόγοι, αν και αποτελούν µικρό µέρος 

του δείγµατος, που θεωρούν την ασφάλεια των φαρµάκων που χορηγούν πολύ 

σηµαντικό παράγοντα επίδρασης στη συνταγογραφία τους. Αυτό συµβαίνει κυρίως 

επειδή η σχετική απειρία που τους χαρακτηρίζει, τους κατευθύνει να επιλέξουν µε πιο 

προσεχτικό τρόπο φαρµακευτικές θεραπείες, που θα έχουν πιθανά λιγότερες 

ανεπιθύµητες ενέργειες για να διαχειριστούν. 

Η επόµενη οµάδα παραγόντων που επηρεάζουν τις συνταγογραφικές συνήθειες 

των ιατρών αναφέρεται στα κριτήρια κόστους. Αν και η πληθώρα της σχετικής  

βιβλιογραφίας παρέχει διφορούµενα αποτελέσµατα, ανάλογα µε την ερευνητική 

προσέγγιση, τα δεδοµένα από την ανάλυση της έρευνας στους αιµατολόγους, 

επαληθεύονται από αντίστοιχες µελέτες (Denig et al (1995), Theodorou et al (2009)) 

που παρουσιάζουν την πλειοψηφία των ιατρών να µην επηρεάζεται πολύ και πάρα 

πολύ από το κόστος της θεραπείας. Σύµφωνα µε τη µελέτη του Reichert (2000), αν 

και οι περισσότεροι γιατροί θεωρούν ότι έχουν ανεπτυγµένη οικονοµική συνείδηση, 

αποδείχθηκε ότι τελικά έχουν σοβαρό έλλειµµα γνώσης αναφορικά µε τις τιµές και το 

κόστος των φαρµάκων που συνταγογραφούν, γεγονός που µπορεί να εξηγήσει το 

παραπάνω φαινόµενο. Επίσης, σε µετα-ανάλυση σχετικών ερευνών του Allan (2007), 

εκτός από την άγνοια των γιατρών για το κόστος, αναδείχθηκε και η τάση τους να 

υποτιµούν την τιµή των ακριβών φαρµάκων και να υπερεκτιµούν την τιµή των 

φθηνότερων, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εκτιµήσουν σωστά την παράµετρο 

του κόστους κατά τη συνταγογραφία τους. Απαιτείται εποµένως µεγαλύτερη έµφαση 

στην εκπαίδευση των γιατρών σχετικά µε το κόστος αλλά και στην πρόσβαση σε 

πληροφορίες για αυτό. Εµπειρικές µελέτες (Hart et al (1997), Korn et al (2003)), για 

την ενηµέρωση και εκπαίδευση των ιατρών σε θέµατα κόστους φαρµάκων, 

αποκάλυψε ότι η επίγνωση του κόστους θεραπείας από τους ιατρούς, αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα επίδρασης της συνταγογραφικής απόφασης, ώστε όσο πιο 

ενηµερωµένη είναι η ιατρική κοινότητα, τόσο περισσότερο ο παράγοντας κόστος θα 

λαµβάνεται υπόψη.  

Στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης και των περιοριστικών µέτρων, ακόµη και 

στον τοµέα της υγείας, αποτελεί συνηθισµένη πρακτική η µείωση των 

προϋπολογισµών από τις διοικήσεις των οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας, για 

τον έλεγχο των σχετικών δαπανών (Kantikelenis et al (2012), (2014)). Από την 
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έρευνα διαπιστώθηκε ότι το φαινόµενο αυτό είναι πιο έντονο στον δηµόσιο τοµέα σε 

σύγκριση µε τον ιδιωτικό, καθώς οι αιµατολόγοι που εργάζονται στο Ε.Σ.Υ. και τα 

πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, επηρεάζονται περισσότερο στη συνταγογράφηση των 

φαρµάκων, από τις οικονοµικούς περιορισµούς της διοίκησης. Σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα του Ο.Ο.Σ.Α. (2014), η µείωση των δαπανών για την υγεία τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα, προέρχεται κατά κυριότητα από τη µείωση των δηµόσιων 

εξόδων, αφού η αναλογία χρηµατοδότησης των δαπανών υγείας στη χώρα για τον 

δηµόσιο τοµέα φτάνει περίπου το 70%. Εποµένως είναι αναµενόµενο να ασκείται 

µεγαλύτερη πίεση για περικοπές από τις διοικήσεις των δηµόσιων νοσοκοµείων σε 

σύγκριση µε τις ιδιωτικές µονάδες παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών. Για αυτό το 

θέµα, σε άρθρο του ο Μινογιάννης (2012) αναφέρει ότι οι διοικήσεις των  Ελληνικών 

δηµόσιων νοσοκοµείων θα πρέπει να σεβαστούν την αυτονοµία του ιατρικού 

επαγγέλµατος και το θεραπευτικό έργο να ασκείται στη βάση της επιστηµονικής 

λογοδοσίας, ενώ ταυτόχρονα η υιοθέτηση πιο αποδοτικών εργαλείων διοίκησης είναι 

αυτή που θα αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, χωρίς παρεµβάσεις στην 

συνταγογραφία των φαρµάκων. Από την πλευρά του ιδιωτικού τοµέα, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το εύρηµα της έρευνας στους αιµατολόγους είναι απόλυτα 

αναµενόµενο, καθώς οι ιατροί που εργάζονται σε ατοµικά ιδιωτικά ιατρεία δεν 

αντιµετωπίζουν κανένα οικονοµικό περιορισµό, αφού δεν υπάρχει η αντίστοιχη 

διοικητική αρχή που να ελέγχει ή να κατευθύνει τη συνταγογραφία τους.  

Η επιλογή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 

των ιατρών που ασχολούνται µε τη θεραπεία ασθενειών που απαιτούν σύγχρονα και 

καινοτόµα φάρµακα. Η επίδραση αυτής της κατηγορίας φαρµάκων στα 

αποτελέσµατα της υγείας είναι χαρακτηριστική στην µελέτη του Lichtenberg (2007), 

που αξιολόγησε τις επιπτώσεις της νέας φαρµακευτικής τεχνολογίας στη µακροζωία 

και την ποιότητα ζωής των ασθενών µετά από τη σχετική θεραπεία. Τα ευρήµατά του 

δείχνουν ότι η χρήση των νέων δραστικών ουσιών είχε θετική επίδραση τόσο στην 

έκβαση της θεραπείας των ασθενών όσο και στην εξάλειψη των ανισοτήτων στα 

αποτελέσµατα υγείας. Οι αιµατολόγοι, κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην υιοθέτηση 

καινοτόµων θεραπειών, καθώς ένα µεγάλο µέρος της κλινικής τους εµπειρίας αφορά 

την αντιµετώπιση κακοηθών αιµατολογικών διαταραχών που απαιτούν την χορήγηση 

καινοτόµων φαρµάκων. Σύµφωνα µε την έρευνα, η πλειοψηφία των ιατρών που 

εφαρµόζει νέες θεραπείες εργάζεται στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, µε τη µεγαλύτερη 
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όµως, αναλογικά, υιοθέτηση των νέων θεραπειών να εντοπίζεται στους 

πανεπιστηµιακούς ιατρούς. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το 

πανεπιστήµιο αποτελεί εξ ορισµού φορέα έρευνας και ανάπτυξης νέων πρακτικών. 

Είναι αναµενόµενο οι αιµατολόγοι που εργάζονται σε αυτό τον χώρο να είναι πιο 

εξοικειωµένοι µε τις καινοτόµες εφαρµογές στην ιατρική και να τις αποζητούν 

περισσότερο στην κλινική τους πρακτική. Αντίθετα, η τάση του ιδιωτικού τοµέα είναι 

να ακολουθεί τις θεραπευτικές εξελίξεις και σπανιότερα να αποτελεί κέντρο 

εφαρµογής εξειδικευµένων καινοτόµων θεραπευτικών επιλογών. Αυτό µπορεί να 

συµβαίνει, είτε λόγω του αυξηµένου κόστους ιδιωτικών κεφαλαίων ως προς την 

επένδυση στις νέες θεραπείες, είτε λόγω σχετικής έλλειψης µεγέθους και 

υποστηρικτικού επιστηµονικού δυναµικού. Ανάλογα αποτελέσµατα, αναφορικά µε τη 

χρήση νέων φαρµάκων µεταξύ των Ελλήνων ιατρών στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, 

παρουσίασε σε µελέτη του ο Αθανασάκης (2010). Σύµφωνα µε αυτή, τα Ελληνικά 

δηµόσια νοσοκοµεία αποτελούν το βασικό κέντρο αναφοράς και θεραπείας ασθενών 

που υποφέρουν από σοβαρές ασθένειες και απαιτούν την χορήγηση καινοτόµων 

φαρµάκων σε µεγαλύτερη αναλογία. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιώτες ιατροί, 

ιδιαίτερα στις µη αστικές περιοχές της χώρας, παρέχουν θεραπείες ήσσονος σηµασίας 

και συνήθως παραπέµπουν τα σοβαρά περιστατικά στο πλησιέστερο δηµόσιο 

νοσοκοµείο, ώστε δεν τους δίνεται η ευκαιρία για ευρεία χρήση καινοτόµων 

φαρµακευτικών σκευασµάτων.     

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα µε την ραγδαία εξέλιξη των σύγχρονων  

θεραπειών µε τη χρήση των βιολογικών φαρµάκων, έχει προκύψει το έντονο 

πρόβληµα της σηµαντικής αύξησης του κόστους που συνεπάγεται η χορήγησή τους. 

Καθώς τα πρώτα φάρµακα αυτής της κατηγορίας φτάνουν στη λήξη της πατέντας 

τους, τα biosimilars αποτελούν, εν δυνάµει, την επόµενη λύση καθώς παρουσιάζονται 

να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εξοικονόµηση κόστους, µε συγκρίσιµη 

αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια ως προς τα πρωτότυπα βιολογικά φάρµακα. 

Σύµφωνα µε την έρευνα στους αιµατολόγους, οι περισσότεροι από αυτούς δείχνουν 

να είναι επιφυλακτικοί ως προς την χρήση τους καθώς εκφράζουν ανησυχία σχετικά 

µε την ποιότητα, την ασφάλεια άλλα και την αποτελεσµατικότητα των biosimilars σε 

σχέση µε τα πρωτότυπα φαρµακευτικά προϊόντα. Τα προηγούµενα θέµατα, 

απασχολούν την σχετική βιβλιογραφία (Mellstedt et al (2008), Knezevic et al (2011), 

Weise et al (2012), Chughet al (2014)) σε πολύ µεγάλο βαθµό και είναι ενδεικτική η 
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δυσκολία ρύθµισης αυτών των παραµέτρων στα βιο-οµοειδή φάρµακα, καθώς οι 

αρµόδιοι φορείς σε Ευρώπη και Αµερική, αναπροσαρµόζουν διαρκώς τις σχετικές 

οδηγίες για τα biosimilars (Ε.Μ.Α (2014), F.D.A. (2012)). Το αποτέλεσµα της 

έρευνας που προσδιορίζει περίπου το 60% των αιµατολόγων να χρησιµοποιεί από 

καθόλου έως λίγο τα biosimilars, φαίνεται να συµφωνεί µε τη συνταγογραφική τάση 

των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο 

«Oncology Business Review» (2011),  κατά τη διάρκεια µεγάλου ογκολογικού 

συνεδρίου στις Η.Π.Α, εξετάστηκε η πρόθεση συνταγογράφησης βιο-οµοειδών 

φαρµάκων από Αµερικανούς και Ευρωπαίους ιατρούς. Η πλειοψηφία των ογκολόγων 

της Αµερικής, µε ποσοστό 51-68%, ανάλογα µε τη φαρµακοβιοµηχανία που θα τα 

παράγει, δήλωσε ότι θα συνταγογραφήσει πολύ έως πάρα πολύ τα biosimilars 

φάρµακα που θα εγκρίνει ο F.D.A.. Αντίθετα η  πλειονότητα των Ευρωπαίων ιατρών 

δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν όχι πολύ συχνά ή καθόλου συχνά βιο-οµοειδή φάρµακα,   

σε ποσοστό 58%. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη διάσταση της αντίληψης που έχουν 

οι παραπάνω οµάδες ιατρών για την ασφάλεια των biosimilars φαρµάκων. Λιγότερο 

από το 1/3 των Ευρωπαίων ογκολόγων είναι εξαιρετικά ή πολύ σίγουροι ότι οι δυο 

κατηγορίες φαρµάκων έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά ασφάλειας και 

ανοσογονικότητας, ενώ το  αντίστοιχο ποσοστό των Αµερικανών ιατρών φτάνει το 

49%. Τέλος, και στις δυο κατηγορίες η αποτελεσµατικότητα θεωρείται σχεδόν 

παρόµοια, γεγονός που καταγράφεται και στην έρευνα των Ελλήνων αιµατολόγων. Η 

έλλειψη πολυετούς εµπειρίας από την χρήση των biosimilars και το σχετικά 

καινούργιο ρυθµιστικό πλαίσιο για τα βιο-οµοειδή, έχουν οδηγήσει σε ένα φυσικό 

συντηρητισµό στην συνταγογραφική προσέγγιση πολλών γιατρών. Η εκπαίδευση της 

ιατρικής κοινότητας στο θέµα των biosimilars είναι ύψιστης σηµασίας, καθώς µέσω 

αυτής µπορεί να ξεπεραστούν οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την 

αποτελεσµατικότητα αυτών των φαρµάκων. Ο E.M.A. (2014) υποδεικνύει ότι η 

τελική απόφαση για τη θεραπεία των ασθενών µε τα βιο-οµοειδή φάρµακα πρέπει να 

λαµβάνεται από εξειδικευµένο επαγγελµατία υγείας και αναµένει ότι η ιατρική  

κοινότητα θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες. 

Η παρούσα µελέτη υπόκειται σε όλους τους περιορισµούς που ισχύουν για τις 

έρευνες οι οποίες πραγµατοποιούνται µε ερωτηµατολόγια, ως εργαλεία για την 

εξαγωγή δεδοµένων και συµπερασµάτων (Boynton et al (2004), Bowling (2005)). Τα 

ευρήµατα σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά 
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συνταγογράφησης των ιατρών, θα είναι πιο ακριβή αν διερευνηθούν οι απόψεις όλων 

των ιατρικών ειδικοτήτων και σε µεγαλύτερης κλίµακας δείγµα. Παρόλα αυτά, το 

υψηλό ποσοστό (87,5%) ανταπόκρισης, ενδεχοµένως επιτρέπει µια πρώτη εκτίµηση 

της συνταγογραφικής συµπεριφοράς των αιµατολόγων στην Ελλάδα.  

Ένας άλλος περιορισµός είναι η έλλειψη διάκρισης µεταξύ των ιατρών δηµόσιας  

και ιδιωτικής περίθαλψης, οι οποίες θα επέτρεπαν µια καλύτερη σύγκριση µε άλλες 

µελέτες στον τοµέα αυτό. Συνεπώς, µια µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει όλους τους γιατρούς που εµπλέκονται στη διαδικασία φροντίδας ενός 

νοσοκοµείου ή ιατρείου και να αναλύσει τον τρόπο διαφοροποίησης των 

συνταγογραφικών συνηθειών των ιατρών ανάλογα µε τον φορέα εργασίας. 

Τέλος, τα ευρήµατα αυτής της έρευνας, ενδέχεται να περιλαµβάνουν ορισµένες 

εγγενείς προκαταλήψεις από τους συµµετέχοντες ιατρούς, καθώς βασίζονται στην 

υποκειµενική αυτό-αναφερόµενη συµπεριφορά συνταγογράφησης. Αν και η 

εισαγωγή του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αποτελεί το πρώτο βήµα 

για την αντικειµενική αξιολόγηση των συνταγών, η έλλειψη ενός κεντρικού 

συστήµατος συγκέντρωσης, παρακολούθησης και επεξεργασίας δεδοµένων σχετικά 

µε τη ιατρική συνταγογραφία, είναι ένας σηµαντικός περιορισµός για την πλήρη 

κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου αναπτύσσονται οι συνταγογραφικές 

συµπεριφορές της ιατρικής κοινότητας.  

Περαιτέρω µελέτες και αναλύσεις θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της 

σχέσης µεταξύ των συνταγογραφικών επιλογών και των χαρακτηριστικών των 

ιατρών, έτσι ώστε οι αρµόδιοι φορείς που χαράσσουν τις αντίστοιχες πολιτικές 

υγείας, να αναπτύξουν τα κατάλληλα µέτρα για την επίτευξη µεγαλύτερης κλινικής 

και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, από τη συνταγογράφηση 

των φαρµακευτικών προϊόντων.  
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