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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Η συνταγογράφηση αποτελεί βασική ερμηνευτική μεταβλητή της ποιοτικής σύνθεσης 

και εξέλιξης της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της ποιότητας φροντίδας των 

ασθενών, ενώ παράλληλα θεωρείται ως ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καθήκον εκ μέρους 

των επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο της λήψης ορθολογικών ιατρικών και 

θεραπευτικών αποφάσεων. Ωστόσο, η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών 

επηρεάζεται από πλήθος μεταβλητών, οι οποίες σχετίζονται τόσο με το ευρύτερο 

θεσμικό πλαίσιο περί φαρμακευτικής πολιτικής, όσο και με τον ίδιο τον επαγγελματία 

υγείας και το βάθος της ενημέρωσης και πληροφόρησης που λαμβάνει αναφορικά με τις 

φαρμακευτικές αγωγές. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των 

συνταγογραφικών συνηθειών των γιατρών στην Ελλάδα και η αποσαφήνιση των 

επιμέρους παραγόντων που τις επηρεάζουν (κόστος, επιστημονική ενημέρωση, 

φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι, φαρμακολογικά χαρακτηριστικά), λαμβάνοντας υπόψη 

διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται σύμφωνα με μία σειρά δημογραφικών μεταβλητών 

(φύλο, ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, θέση εργασίας). Σύμφωνα με τα ευρήματα, 

διαπιστώθηκε πως τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την κλινική 

αποτελεσματικότητα του φαρμάκου αποτελούν τον ισχυρότερο παράγοντα επιρροής 

της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών, στην οποία δευτερευόντως επιδρούν 

τα επιστημονικά δεδομένα και η πληροφόρηση που παρέχεται από τους 

φαρμακευτικούς αντιπροσώπους.  

Λέξεις κλειδιά: γιατροί, συνταγογραφική συμπεριφορά, φαρμακευτική πολιτική.  
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ABSTRACT 

  Prescribing is a key explanatory variable of the qualitative composition and evolution 

of pharmaceutical expenditure, as well as of patient care quality, while is regarded as a 

particularly demanding task on behalf of health professionals under the frame of taking 

rational medical and therapeutic decisions. However, the prescribing behavior of 

physicians is affected by many variables, which are related both to the broader 

institutional framework on pharmaceutical policy, as well as the health care professional 

and the depth of information received regarding medications. The aim of this research is 

to investigate the prescribing behavior of physicians in Greece and clarify the individual 

factors that impact them (cost, scientific information, pharmaceutical representatives, 

pharmacological characteristics), taking into account differences identified in 

accordance with a series of demographic variables (gender, age, work experience, job 

position). According to the findings, it was discovered that the pharmacological 

characteristics that form the clinical efficacy of medicines are the strongest factor 

influencing the prescribing behavior of physicians, which secondarily is affected by the 

scientific data and information provided by pharmaceutical representatives. 

Keywords: physicians, prescribing behavior, pharmaceutical policy. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που λαμβάνουν οι επαγγελματίες υγείας και 

κυρίως οι γιατροί είναι η συνταγογράφηση των φαρμακευτικών αγωγών στους ασθενείς 

τους, στο πλαίσιο της διαχείρισης της φροντίδας τους και της εκάστοτε απαιτούμενης 

θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενειών. Η διαδικασία της συνταγογράφησης που 

εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της λήψης ιατρικής αποφάσεων αποτελεί μία 

περίπλοκη λειτουργία που εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες, οι οποίοι με τη 

σειρά τους συνδέονται τόσο με τον ίδιο τον επαγγελματία υγείας όσο και με το 

ευρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό και θεσμικό πλαίσιο περί παροχής υπηρεσιών υγείας 

και φαρμακευτικής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της συνταγογράφησης 

από τους γιατρούς, βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις αυξανόμενες δαπάνες υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις επαρκώς 

τεκμηριωμένες ενδείξεις σχετικά με τη μη ορθολογική συνταγογραφική συμπεριφορά 

ενός μη αμελητέου ποσοστού επαγγελματιών υγείας. 

  Πράγματι, έχει αποδειχθεί πως μία από τις σημαντικότερες αιτίες της αύξησης της 

φαρμακευτικής δαπάνης σχετίζεται με τις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών, οι 

οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται ακατάλληλες, μη ορθολογικές ή 

ακόμα και επιβλαβείς. Το κόστος των άστοχων συνταγογραφικών πρακτικών είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αυτές οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας της 

παρεχόμενης φροντίδας, ανορθόδοξη χρήση των πόρων υγείας, ανισότητα στην 

πρόσβαση στα φάρμακα για ορισμένους ασθενείς και άλλα αρνητικά φαινόμενα, όπως 

είναι η πολυφαρμακία. Παρά το γεγονός ότι η υπερ-συνταγογράφηση ή η μη 

ορθολογική συνταγογράφηση θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες της αυξανόμενης τάσης 

των δαπανών υγείας διεθνώς, το ζήτημα αυτό λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία 

στην Ελλάδα, δεδομένης της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, της αδιαμφισβήτητης 

ανάγκης περιορισμού των κρατικών δαπανών για την υγεία και των τελευταίων 

μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών της εγχώριας πολιτικής υγείας. 

  Στο πλαίσιο αυτό, η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών, η οποία αφορά στα 

συμπεριφορικά πρότυπα που αναπτύσσονται σχετικά με τη συνταγογράφηση των 

φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών σκευασμάτων που επιλέγονται 

των δόσεων, της καταλληλότητας της αγωγής, της αντιστάθμισης των οφελών και 

πιθανών παρενεργειών και των αντίστοιχων παραγόντων που διαμορφώνουν τα εν λόγω 

πρότυπα, εξαρτάται από πλήθος μεταβλητών. Σε γενικές γραμμές, οι μεταβλητές αυτές 
1 

 



διακρίνονται σε αυτές που σχετίζονται με τον ίδιο το γιατρό, όπως είναι η κλινική 

εμπειρία και το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, αυτές που αφορούν τον ασθενή 

συμπεριλαμβανομένης της νόσου και της κατάστασης υγείας του, και τους παράγοντες 

που συνδέονται με το ευρύτερο κοινωνικό, θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον, με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα την εφαρμοζόμενη φαρμακευτική πολιτική και τις 

κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά με την ασθένεια και τη διαχείρισή της.  

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των 

επιμέρους παραγόντων που διαμορφώνουν τις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών 

στην Ελλάδα, καθώς και η εξέταση των δημογραφικών μεταβλητών που πιθανόν 

επηρεάζουν αυτά τα πρότυπα συνταγογράφησης. Για την πραγματοποίηση της 

παρακάτω μελέτης, μοιράστηκε και συμπληρώθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο από 86 

γιατρούς με ειδίκευση στην αιματολογία, και τα δεδομένα που προέκυψαν 

επεξεργάστηκαν στατιστικά, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επιδρούν 

στη συνταγογραφική τους συμπεριφορά. Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 

γιατρών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

  Η δομή της παρούσας εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της συνταγογράφησης στην Ελλάδα, όπου 

εξετάζεται η φαρμακευτική πολιτική και η φαρμακευτική αγορά υπό το πρίσμα των 

εξελίξεων και μεταρρυθμίσεων της τελευταίας πενταετίας, στο δεύτερο κεφάλαιο 

επιχειρείται η βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τη συνταγογραφική 

συμπεριφορά των γιατρών και τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν, στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία, στο τέταρτο τα ερευνητικά 

αποτελέσματα και ακολουθούν τα συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1.1.1 Μεταρρυθμιστικό πλαίσιο 

  Υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και δεδομένων 

των εγγενών αδυναμιών του συστήματος υγείας και της ανάγκης περιορισμού των 

αντίστοιχων δαπανών, τα τελευταία χρόνια έχουν επιχειρηθεί διάφορες προσπάθειες 

εξορθολογισμού του συστήματος, με άμεσες συνέπειες στη φαρμακευτική πολιτική που 

εφαρμόζεται στη χώρα. Αρχικά, στο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής, μία σειρά 

μέτρων ελήφθησαν για τον περιορισμό και εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης 

με βασικότερους άξονες πολιτικής τους εξής: 

 εισαγωγή νέου συστήματος τιμολόγησης πρωτοτύπων και γενοσήμων, 

 εισαγωγή λιστών φαρμάκου, 

 προώθηση χρήσης γενοσήμων, 

 εφαρμογή διαγωνισμών φαρμάκων, 

 ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 

 περιορισμός περιθωρίων κέρδους χονδρεμπόρων και φαρμακοποιών, 

 rebate φαρμακείων, 

 rebate φαρμακευτικών εταιριών, 

 μείωση ΦΠΑ,  

 ίδρυση ΕΟΠΥΥ, και 

 ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ. 

  Εξετάζοντας όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 

σχετικά με τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, αρχικά, με το νόμο 3816 

του 2010 θεσμοθετήθηκε η λίστα φαρμάκων, σύμφωνα με την οποία δημιουργείται μια 

κατηγοριοποίηση των φαρμάκων, βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια, η οποία 

καθορίζει το ύψος της κρατικής αποζημίωσης για κάθε ένα από αυτά. Σημαντικό 

στοιχείο του εν λόγω νόμου ήταν η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, με σκοπό τη συγχώνευση των 

ασφαλιστικών ταμείων. Στη συνέχεια, οι νόμοι 3819 και 4025 που ψηφίστηκαν το 2011 

στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, όρισαν συγκεκριμένα 
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περιθώρια κέρδους για τους χονδρεμπόρους, καθώς και εκπτώσεις για την αγορά 

φαρμάκων από τα νοσοκομεία, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται από τις 

φαρμακευτικές εταιρίες, ενώ σημαντικό στοιχείο για τον περιορισμό της 

φαρμακευτικής δαπάνης ήταν και η θεσμοθέτηση του rebate, δηλαδή της επιστροφής 

ενός ποσοστού της τάξης του 4% επί των συνολικών πωλήσεων κάθε 

συνταγογραφούμενου φαρμάκου.  

  Τον επόμενο χρόνο, οι νόμοι 3918/2011 και 4025/2011 εισήγαγαν αλλαγές στα 

περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παροχή 

εκπτώσεων από τις φαρμακοβιομηχανίες στα φάρμακα που παρέχονται μέσω 

νοσοκομειακών φαρμακείων. Σημαντικό βήμα προς τη μείωση της φαρμακευτικής 

δαπάνης αποτέλεσε και η εισαγωγή του μέτρου περί rebate, σύμφωνα με το οποίο οι 

φαρμακοβιομηχανίες επιστρέφουν το 4% επί των πωλήσεων κάθε 

συνταγογραφούμενου φαρμάκου που πωλείται στην αγορά.  

Επίσης, με τις διατάξεις των νόμων 4052 και 4039 του 2012 καθίσταται 

υποχρεωτική η συνταγογράφηση με βάση τη διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας 

των φαρμάκων για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες που εντάσσονται στον κατάλογο 

με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις ασθενειών (κυρίως χρόνιων), ενώ ακολουθούν 

ορισμένα μέτρα για την εισαγωγή του μηχανισμού αυτόματου rebate, τη μείωση των 

τιμών των γενοσήμων και του περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων. Συγκεκριμένα, με 

τις διατάξεις του νόμου 4052 του 2012 ορίστηκε rebate για τζίρους άνω των 35.000 

ευρώ και καθιερώθηκε πρόσθετο κλιμακωτό ποσοστό επιστροφών σε κάθε τιμολόγιο 

πωλήσεων των φαρμακείων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ανάλογα με τη 

χονδρική τους τιμή. Επίσης, για όλα τα φάρμακα που ξεπερνούν τα 200 ευρώ 

καθορίστηκε κέρδος 30 ευρώ για τους φαρμακοποιούς, ανεξαρτήτως του ποσού 

αποζημίωσής τους από τα ταμεία, ενώ τα φάρμακα που ανήκουν στην λίστα των 

σοβαρών παθήσεων και αποζημιώνονται πλήρως, το αντίστοιχο κέρδος διαμορφώθηκε 

στο 16% (επί της ειδικής χονδρικής τιμής). Άλλα μέτρα που ελήφθησαν μέχρι και 

σήμερα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, περιλαμβάνουν την διαρκή 

ενημέρωση ενός καταλόγου φαρμάκων με στόχο την ορθολογική τιμολόγησή τους, τη 

θέσπιση προϋπολογισμών για τη δαπάνη των εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων, την 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη συνταγογράφηση γενοσήμων από τα νοσοκομεία σε 

ποσοστά τουλάχιστον του 40%, καθώς και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

observe.net.  
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1.1.2 Φαρμακευτική δαπάνη  

  Η φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών για 

συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) και 

φαρμακευτικά είδη που χορηγούνται σε ασθενείς, ενώ η δημόσια δαπάνη αναφέρεται 

σε αυτή των ασφαλιστικών φορέων για συνταγογραφούμενα είδη και η ιδιωτική αφορά 

στα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων, τις ιδιωτικές δαπάνες των ασθενών για 

είδη που δεν καλύπτονται και την αποζημίωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών 

(Αναστασάκου, 2013). Η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα αποτελούσε 

παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες δημόσιες δαπάνες, καταλαμβάνοντας υψηλό 

ποσοστό στις δαπάνες υγείας, καθώς μέχρι και το 2009 σημείωνε συνεχιζόμενη ετήσια 

αύξηση, φτάνοντας το ίδιο έτος στο 25,8% της συνολικής δαπάνης υγείας και στο 2,9% 

του ΑΕΠ, όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1 Σύνθεση δαπάνης υγείας 2003-2012 

Πηγή: ΣΦΕΕ (2014) 

  Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, είχαν ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Σύμφωνα με στοιχεία 

της ετήσιας έκθεσης του ΙΟΒΕ, το 2012 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε 

κατά 32% συγκριτικά με το 2009, σημειώνοντας ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια 

παρουσίασε συνεχώς αυξητικές τάσεις, συμβάλλοντας στη δραματική αύξηση των 

δαπανών υγείας (ΙΟΒΕ, 2013). Πράγματι, μεταξύ του χρονικού διαστήματος από το 

2008 μέχρι και το 2012 σημειώθηκε η μεγαλύτερη μείωση της καθαρής δημόσιας 

φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ, φτάνοντας το 1,5% του ΑΕΠ, ενώ 

υπολογίζεται πως το ποσοστό αυτό μειώθηκε ακόμα περισσότερο το 2014, φτάνοντας 
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το 1,04% του ΑΕΠ. Στο παρακάτω Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η πορεία της δημόσιας 

φαρμακευτικής δαπάνης μεταξύ 2009-2014 (σε εκατομμύρια ευρώ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 2 Δημόσια φαρμακευτική δαπάνη 2009-2014 

Πηγή: ΣΦΕΕ (2014) 

  Όπως σημειώνει ο Ζαχαρόπουλος (2014), η σταδιακή αυτή μείωση προήλθε από την 

εφαρμογή μίας σειράς μέτρων σε όλα τα στάδια της πορείας του φαρμάκου μέχρι τον 

τελικό χρήστη, τον ασθενή, όπως η έκπτωση κατά 5% από τις φαρμακευτικές εταιρίες 

στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η αύξηση της κατανάλωσης των γενοσήμων, η μείωση των 

τιμών τους συγκριτικά με τα πρωτότυπα φάρμακα και ο περιορισμός του κέρδους των 

χονδρεμπόρων, ενώ παράλληλα σημαντική ήταν και η ενίσχυση του ανταγωνισμού 

μεταξύ των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτικών. Για να επιτευχθεί η περαιτέρω 

μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, εκτός των προαναφερθέντων μεταρρυθμιστικών 

πρωτοβουλιών, ακολούθησε η συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας, η αύξηση του 

ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων σε ευρείας κυκλοφορίας φάρμακα, η 

θέσπιση του τέλους ανά συνταγή και η σύνταξη διαγνωστικών και θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων για το μετριασμό του φαινομένου της υπερσυνταγογράφησης και 

υπερκατανάλωσης φαρμάκων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Kontodimopoulos et al 

(2013) τεκμηρίωσαν υποκατάσταση των πρωτότυπων από γενόσημα φάρμακα σε 

ποσοστό της τάξης του 26% μέχρι το 2012, διαπιστώνοντας πράγματι τις ευνοϊκές 

επιδράσεις των σχετικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών όσον αφορά τη μείωση της 

φαρμακευτικής δαπάνης.  
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1.1.3 Πολιτική συνταγογράφησης 

  Στην Ελλάδα, εκ του νόμου δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν: (1) οι μόνιμοι και 

συμβασιούχοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, (2) οι συμβεβλημένοι και μη συμβεβλημένοι 

ιδιώτες με όρια συνταγών, (2) οι ειδικευμένοι εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων 

(κρατικών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στρατιωτικών 

πανεπιστημιακών), (3) ειδικευόμενοι νοσοκομείων, και (4) οι γιατροί Κέντρων Υγείας 

στρατιωτικών σωμάτων και υπηρεσιών υπαίθρου. Το 2010, με το νόμο 3892 

«Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών 

ιατρικών εξετάσεων» άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η 

οποία σήμερα εφαρμόζεται για πάνω από το 90% των παρόχων. Όπως ορίζει ο νόμος 

υπόχρεοι της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι «οι ιατροί που έχουν σχέση 

εργασίας με οποιαδήποτε μορφή με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), οι ιατροί 

που είναι συμβεβλημένοι με τους ΦΚΑ. και οι ιατροί που δεν ανήκουν στις ως άνω 

κατηγορίες αλλά έχουν δικαίωμα παροχής συνταγών και παραπεμπτικών σε 

ασφαλισμένους των ΦΚΑ, οι ιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, των εξωτερικών 

ιατρείων και των κέντρων υγείας, οι αγροτικοί ιατροί, οι ειδικευόμενοι ιατροί και οι 

ιατροί των ιδιωτικών κλινικών δυναμικότητας κάτω των εξήντα (60) κλινών».  

  Εκτός της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό 

έχει διαμορφωθεί από τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, επιβάλλει 

περιορισμούς τόσο αναφορικά με το όριο των συνταγών (πλαφόν) όσο και σε ότι αφορά 

τη δραστική ουσία του φαρμάκου. Συγκεκριμένα, το 2012 (ΕΜΠ4/ΦΕΚ 

3057/18.11.2012), αποφασίστηκε οι γιατροί να συνταγογραφούν τη δραστική ουσία και 

οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να εκτελέσουν τη συνταγή με τη φθηνότερη διαθέσιμη 

εναλλακτική επιλογή, ενημερώνοντας ωστόσο τον ασθενή, ο οποίος αν επιθυμεί 

ακριβότερο φάρμακο πρέπει να καλύψει τη διαφορά με δική του δαπάνη. Βέβαια, το 

νομικό αυτό πλαίσιο προέβλεψε στη συνέχεια ορισμένες εξαιρέσεις, βάσει των οποίων 

ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να αναγράψει όχι μόνο τη δραστική ουσία αλλά και την 

εμπορική ονομασία του φαρμάκου που συνταγογραφεί, ανάλογα με τη φύση της νόσου 

και τη χρονιότητά του, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις αλλαγής αγωγής που 

ενδέχεται να επιφέρει απορρύθμιση και άλλες επιπλοκές ή ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι συνταγές εμπορικής ονομασίας δεν πρέπει να ξεπερνούν 

το 15% των συνολικών (σε αξία) συνταγών του γιατρού ετησίως, ενώ θα πρέπει να 

είναι και κατάλληλα δικαιολογημένες.  

7 
 



  Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η επίσημη πολιτική συνταγογράφησης στην 

Ελλάδα, όπως αυτή διαμορφώνεται από το αντίστοιχο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, έχει 

εκσυγχρονιστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο πεδίο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα στοχεύει σαφώς στον περιορισμό της φαρμακευτικής 

δαπάνης και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της συνταγογράφησης, εν γένει. Ωστόσο 

οι εν λόγω πρωτοβουλίες έχουν συναντήσει σημαντικές αντιδράσεις από την ιατρική 

κοινότητα, κυρίως σε ότι αφορά στην αναγραφή της δραστικής ουσίας. Έτσι, τον 

Απρίλιο του 2014, το Υπουργείο Υγείας είχε δώσει τη δυνατότητα στους γιατρούς να 

αναγράφουν και την εμπορική ονομασία του προτεινόμενου φαρμάκου στις 

περιπτώσεις γενοσήμων ή φαρμάκων χρόνιων παθήσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως 

σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία της χώρας με τους δανειστές (Αύγουστος 2015) 

προβλέπεται η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς συνταγογράφησης της δραστικής 

ουσίας, καθώς και περαιτέρω μείωση των τιμών των γενοσήμων.  

1.2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

  Εκτός της πλευράς της ζήτησης, όπως αυτή αναλύθηκε παραπάνω μέσω της 

παρουσίασης ορισμένων βασικών στοιχείων της φαρμακευτικής δαπάνης και πολιτικής 

ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει σχετικά με την προσφορά των φαρμακευτικών 

προϊόντων, δεδομένου ότι η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους 

δυναμικότερους κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας, απασχολώντας πάνω από 13.000 

εργαζόμενους. Η ελληνική φαρμακευτική αγορά αποτελείται από τις φαρμακευτικές 

εταιρίες του κλάδου και την αλυσίδα αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των 

προϊόντων στους ασθενείς, ενώ εκτός από τα φάρμακα που διατίθενται απευθείας στα 

νοσοκομεία, τα υπόλοιπα καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή από τη φαρμακευτική 

εταιρία προς τη φαρμακαποθήκη και, τέλος, το φαρμακείο, με τη διαμεσολάβηση των 

χονδρεμπόρων (ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, συνεταιρισμοί φαρμακοποιών).  

  Τα φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά περιλαμβάνουν τα 

εξής (Γκόλνα και συν, 2013): 

 πρωτότυπα φαρμακευτικά σκευάσματα που προστατεύονται από πατέντα, 

 πρωτότυπα των οποίων η πατέντα έχει λήξει, 

 γενόσημα, τα οποία είναι βιοϊσοδύναμα αντίγραφα πρωτότυπων εκτός πατέντας, 

 βιοομοειδή φαρμακευτικά σκευάσματα πρωτότυπων βιολογικών σκευασμάτων 

εκτός πατέντας, και 
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 “me too” σκευάσματα, δηλαδή προϊόντα των οποίων η πρωτοτυπία 

προστατεύεται από πατέντα και βασίζεται στην τροποποίηση χαρακτηριστικού 

άλλου πρωτότυπου φαρμάκου.   

  Επιπλέον, ο νόμος 3816/2010 ορίζει μία κατηγορία φαρμάκων υψηλού κόστους και 

σοβαρών παθήσεων, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 

ή τα φαρμακεία των νοσοκομείων και προμηθεύονται σε απομειωμένη τιμή 

περιλαμβάνοντας σκευάσματα με ένδειξη για νοσοκομειακή χρήση ή χρήση που 

ξεκινάει στο νοσοκομείο και συνεχίζεται εξωνοσοκομειακά. Σύμφωνα με στοιχεία του 

ΣΦΕΕ (2014), η διείσδυση των προστατευόμενων από πατέντα φαρμακευτικών 

σκευασμάτων στην Ελλάδα είναι υψηλότερη συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

γεγονός που αποδίδεται στις χαμηλές τιμές τους, σε αντίθεση με αυτές των γενοσήμων 

οι οποίες μέχρι και πρόσφατα δεν απείχαν σημαντικά από αυτές των πρωτοτύπων. Δεν 

είναι τυχαίο το γεγονός πως τα Σύμφωνα Συνεργασίας με τους δανειστές, μέχρι και το 

τελευταίο, προβλέπουν συνεχόμενη μείωση των τιμών των γενοσήμων.  

  Στο παρακάτω Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η διείσδυση των προστατευόμενων και μη 

προστατευόμενων φαρμάκων στην Ελλάδα για το 2013 σε σύγκριση με διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 3 Διείσδυση προστατευόμενων και μη προστατευόμενων φαρμάκων 
2013 

Πηγή: ΣΦΕΕ (2014) 
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  Επίσης, τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) αντιπροσωπεύουν ένα 

σημαντικό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, το οποίο διαμορφώθηκε το 2012 στο 

11,9%. Το 2013, οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων έφτασαν τα 5,29 δις ευρώ 

σημειώνοντας μείωση κατά 11,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στο πλαίσιο της 

γενικότερης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής και της μείωσης των τιμών των 

φαρμάκων (ΣΦΕΕ, 2014). Από τις συνολικές πωλήσεις, το 75% διοχετεύτηκε στις 

φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία και το υπόλοιπο 25% στα νοσοκομεία 

σημειώνοντας επίσης πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένων των 

αλλαγών που επέφερε ο νόμος 3816/2010 σχετικά με την αποκλειστική διάθεση των 

φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων.  

  Όσον αφορά την παραγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων στη χώρα, οι παραγωγικές 

εταιρίες αποτελούν επιχειρήσεις ταχύτατα αναπτυσσόμενες, δεδομένης της σημαντικής 

αύξησης των επενδύσεων στον κλάδο και τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής τα 

τελευταία χρόνια. Το 2012, η παραγωγή φαρμάκου στη χώρα έφτασε στα 858 

εκατομμύρια ευρώ, με τον κλάδο να καταγράφει αυξανόμενη συμμετοχή στην εγχώρια 

βιομηχανική παραγωγή (ΣΦΕΕ, 2014). Επίσης, ο κλάδος παραγωγής και μεταποίησης 

φαρμακευτικών προϊόντων παρουσιάζει υψηλή επενδυτική δραστηριότητα και 

παραγωγικότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ελληνική οικονομία και 

απασχόληση. Οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες παράγουν κυρίως γενόσημα με 

εμπορική ονομασία (branded-generics) και δευτερευόντως πρωτότυπα, των οποίων η 

παραγωγή ελέγχεται ποιοτικά από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον 

ευρωπαϊκό οργανισμό European Medicines Agency (EMA) και τον αμερικανικό 

οργανισμό Food and Drug Administration (FDA). 

  Τέλος, η εγχώρια παραγωγή φαρμάκου συμβάλλει σημαντικά και στη διαμόρφωση 

του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, με τις εισαγωγές και εξαγωγές να διαμορφώνονται 

στα 2,9 δις ευρώ και 964 εκ. ευρώ το 2012 αντίστοιχα και ειδικότερα τις εξαγωγές να 

σημειώνουν αύξηση κατά 5%. Ο κυριότερος εμπορικός εταίρος και στα δύο μεγέθη 

είναι η Γερμανία και ακολουθούν η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γενικά, η  

ελληνική  φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στην εγχώρια οικονομία σε όρους 

προστιθέμενης αξίας παραγωγής, βιομηχανικής παραγωγής, ανταγωνιστικότητας και 

απασχόλησης. Ωστόσο, η συμβολή της αυτή μετριάζεται από τις πολύ χαμηλές δαπάνες 

σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) για την παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων 

καθώς η χώρα καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

2.1.1 Η σημασία της συνταγογράφησης  

  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται με 

ταχύτατους ρυθμούς στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, γεγονός που 

αποτελεί ακόμα ένα λόγο ανησυχίας για τους φορείς χάραξης της πολιτικής υγείας, οι 

οποίοι αναλαμβάνουν πλέον πολυάριθμες πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και παίρνουν μέτρα για τη διασφάλιση των 

συστημάτων δημόσιας υγείας. Πράγματι, βάσει των τελευταίων ετήσιων εκθέσεων του 

ΟΟΣΑ και του ΠΟΥ, η φαρμακευτική δαπάνη αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό του 

ΑΕΠ των χωρών διεθνώς, καταγράφοντας μάλιστα αυξητικές τάσεις σε πολλές εξ 

αυτών, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι και τις τελευταίες 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του εγχώριου συστήματος υγείας (Vandoros & 

Stargardt, 2013).  

  Μία βασική αιτία της αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης σχετίζεται και με τη 

συνταγογραφική συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας, καθώς οι συνήθειες 

συνταγογράφησής τους αποδεικνύονται σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλες, μη 

ορθολογικές ή ακόμα και επιβλαβείς (Hogerzeil, 1995). Το αποτέλεσμα αυτής της 

τάσης είναι διττό, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ενδείξεις πως για διάφορους 

λόγους, επιλέξιμοι ασθενείς δεν λαμβάνουν τις φαρμακευτικές θεραπείες που 

ενδείκνυνται για την κατάσταση της υγείας τους, ενώ από την άλλη υπάρχουν 

πολυάριθμες περιπτώσεις υπερβολικής ή κακής χρήσης των φαρμακευτικών 

σκευασμάτων (Theodorou et al, 2009). Επιπλέον, απόρροια της μη ορθολογικής 

συνταγογράφησης είναι και η πολυφαρμακία, δηλαδή η συνταγογράφηση πολλαπλών 

σκευασμάτων για έναν ασθενή, φαινόμενο το οποίο αν και δικαιολογείται πλήρως σε 

αρκετές περιπτώσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, συχνά οδηγεί σε ιατρικά λάθη 

και αντανακλά μία σπασμωδική απάντηση στην πολυπλοκότητα και το εύρος της 

συμπτωματολογίας του ασθενή (Felimban, 1993).  
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  Για παράδειγμα, σε έρευνα των Khoja et al (1996) διαπιστώθηκε πως περίπου το 12% 

των συνταγών που παρέχονται σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας έχουν τουλάχιστον 

ένα συνταγογραφικό λάθος, το οποίο κυμαίνεται από πολύ απλές περιπτώσεις μέχρι 

περιστατικά δυνητικά απειλητικά για τη ζωή του ασθενή. Η πρακτική της 

πολυφαρμακίας, η ακατάλληλη συνταγογράφηση και άλλες πτυχές μη ορθολογικών 

συνταγογραφικών συμπεριφορών συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην αύξηση της 

φαρμακευτικής δαπάνης, ζήτημα ιδιαίτερης ανησυχίας για τη διαχείριση της δημόσιας 

υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο (Taylor, 1992). Εκτός αυτού, οι O' Mahony & Galagher 

(2008) επισημαίνουν πως σημαντική συνέπεια των παραπάνω είναι και η υποβάθμιση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε αντιστοιχία με την αύξηση των 

δαπανών. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των 

επαγγελματιών υγείας, από τους οποίους καθορίζεται εν πολλοίς η σύνθεση και το ύψος 

της φαρμακευτικής δαπάνης, αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος, ενώ είναι εξόχως σημαντικό να ακολουθούνται οι συνιστώμενες 

βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της ορθολογικής 

συνταγογράφησης.  

2.1.2 Συνταγογράφηση και λήψη ιατρικών αποφάσεων 

  Η συνταγογράφηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιατρικές αποφάσεις στο 

πλαίσιο της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών και για το λόγο αυτό, διάφορες 

θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή του πλαισίου στο οποίο 

πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συνταγογραφικές επιλογές. Αρχικά, το ευρύτερο 

θεωρητικό μοντέλο στο οποίο εντάσσεται η διαδικασία της συνταγογράφησης είναι 

αυτό της Ιατρικής Βάσει Ενδείξεων (Evidence-based Medicine – EBM), σύμφωνα με το 

οποίο η Ιατρική πρέπει να ασκείται με τέτοιο τρόπο ώστε οι καθημερινές κλινικές 

αποφάσεις να θεμελιώνονται στα ευρήματα της τρέχουσας επιστημονικής έρευνας 

(Sackett et al, 1996). Η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου ιατρικής πράξης και λήψης 

ιατρικών αποφάσεων περιόρισε την αυθαίρετη εφαρμογή των παρεμβάσεων αμφίβολης 

αποτελεσματικότητας, καθώς και το εύρος των αποκλίσεων μεταξύ των διαφορετικών 

θεραπευτικών προσεγγίσεων των νοσημάτων, παρέχοντας στην ιατρική κοινότητα έναν 

κοινό θεραπευτικό παρανομαστή, συνήθως βάσει των διεθνών κατευθυντήριων 

γραμμών.  

  Η εξέλιξη της ιδέας της τεκμηριωμένης Ιατρικής οδήγησε σε σύγχρονες θεωρήσεις της 

διαδικασίας λήψης ιατρικών αποφάσεων, η οποία πλέον δεν βασίζεται αποκλειστικά 
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στα διαθέσιμα επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα αλλά λαμβάνει υπόψη και τη 

δράση άλλων μεταβλητών, όπως είναι οι αξίες των ασθενών, η εκλογίκευση της 

ιατρικής πράξης και οι εκάστοτε συνθήκες της θεραπείας, δίνοντας έμφαση τόσο στον 

ίδιο τον ασθενή όσο και στο ρόλο του γιατρού, ως παράγοντα ικανού να πραγματοποιεί 

κρίσεις και να λαμβάνει αποφάσεις πέραν της στερεότυπης φύσης της Ιατρικής βάσει 

αποδεικτικών στοιχείων (McNutt & Livingston, 2010). Υπό το πρίσμα των σύγχρονων 

αυτών θεωριών, μία σειρά μοντέλων έχουν προταθεί για την περιγραφή του πλαισίου 

λήψης ιατρικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης.  

  Για παράδειγμα, οι Djulbegovic et al (2014), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 

λήψη αποφάσεων από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας πραγματοποιείται σε ένα 

πλαίσιο διαγνωστικής αβεβαιότητας, αναπτύσσουν το «μοντέλο των ορίων» (threshold 

model), σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη της κατάλληλης θεραπευτικής απόφασης ο 

γιατρός θα πρέπει να εξακριβώνει την πιθανότητα παρουσίας της εκάστοτε νόσου στον 

ασθενή και να αποφασίζει, εν τέλει, εάν τα εν δυνάμει θεραπευτικά οφέλη 

αντισταθμίζουν τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες της προτεινόμενης θεραπείας. Το 

μοντέλο αυτό προβλέπει πως όταν ο λόγος θεραπευτικού οφέλους/πιθανής βλάβης 

αυξάνεται, τότε η θεραπεία δικαιολογείται, αν και σε αρκετές περιπτώσεις η λήψη της 

αντίστοιχης απόφασης εκ μέρους του γιατρού στην καθημερινή ιατρική πράξη γίνεται 

διαισθητικά (Hozo & Djulbegovic, 2009). Στο πλαίσιο της συνταγογράφησης, η 

προσέγγιση του εν λόγω μοντέλου προϋποθέτει πως σε συνθήκες αβεβαιότητας, ο 

γιατρός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πιθανά οφέλη αλλά και τις εν δυνάμει 

επιβλαβείς συνέπειες των φαρμάκων που συνταγογραφεί για τον ασθενή.  

  Επίσης, οι Fargen & Friedman (2014) περιγράφουν το δυαδικό μοντέλο (Dual Process 

Theory – DPT), το οποίο συνδυάζει την αναλυτική και τη μη αναλυτική διαδικασία 

λήψης ιατρικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, η αναλυτική διαδικασία αφορά στην 

εφαρμογή μίας σειράς διαγνωστικών βημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τη θέσπιση του 

θεραπευτικού στόχου, την κατανόηση του προβλήματος, την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

τους, τη λήψη της απόφασης και την τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. 

Ωστόσο, η σταδιακή αυτή γνωστική διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για ένα ποσοστό των 

αποφάσεων που λαμβάνουν οι γιατροί στην καθημερινή κλινική πράξη, καθώς συχνά οι 

ιατρικές επιλογές πραγματοποιούνται γρήγορα και υποσυνείδητα, ενώ επηρεάζονται 

από την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, τυχόν προκαταλήψεις και άλλα 

γνωστικά εμπόδια (Elstein, 1999). Εν κατακλείδι, είναι σαφές πως η λήψη ιατρικών 
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αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης, αποτελεί μία πολύπλοκη 

διαδικασία που επηρεάζεται από πλήθος μεταβλητών και για το λόγο αυτό υπάρχει 

ανάγκη καθορισμού των ορθολογικών βημάτων της, όπως εξηγείται παρακάτω.  

2.1.3 Ορθολογική συνταγογράφηση 

  Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της φαρμακοθεραπείας είναι πως δεν υπάρχουν 

απόλυτα ασφαλή φάρμακα, καθώς όλα έχουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες εκ των 

οποίων ορισμένες είναι σχετικά αβλαβείς ενώ άλλες περισσότερο σοβαρές. Η 

κατάλληλη φαρμακοθεραπεία αφορά, λοιπόν, στην επίτευξη μιας βέλτιστης ισορροπίας 

μεταξύ των επιθυμητών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων που απορρέουν από μία 

ιατρική κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Στο 

πλαίσιο αυτό, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκε η έννοια της ορθολογικής 

φαρμακοθεραπείας και συνταγογράφησης, η οποία πρέπει να πληροί τέσσερα βασικά 

κριτήρια, να είναι αποδοτική, ασφαλής, οικονομική και κατάλληλη για τους ασθενείς 

(Bishop & Maling, 2000). Παλαιότερα, η συνταγογράφηση θεωρούταν ως ένα προνόμιο 

της ιατρικής κοινότητας και ως απόφαση ιατρικής φύσης που δεν επιδέχεται εξωτερικής 

παρέμβασης, μία κοινή αντίληψη μέχρι και σήμερα σε αρκετές χώρες. Ωστόσο, η 

αυξανόμενη ανησυχία περί των αρνητικών συνεπειών της ακατάλληλης 

συνταγογράφησης και των αυξανόμενων φαρμακευτικών δαπανών οδήγησε στην 

ανάπτυξη ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών.  

  Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ ορίζει πως η ορθολογική χρήση των φαρμάκων προβλέπει πως 

οι ασθενείς λαμβάνουν φάρμακα κατάλληλα για τις κλινικές ανάγκες τους, σε δόσεις 

που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, για μία επαρκή χρονική περίοδο και με 

το χαμηλότερο δυνατό κόστος για αυτούς και την κοινότητά τους (WHO, 1987). 

Αργότερα, ο ΠΟΥ ανέπτυξε μία σειρά κατευθυντήριων γραμμών που αποτελούν μία 

συστηματική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων κακής ποιότητας 

και λανθασμένης συνταγογράφησης. Η προσέγγιση αυτή αποτελείται από έξι βήματα 

καθορίζοντας πως ο γιατρός θα πρέπει: (1) να αξιολογεί και να καθορίζει με σαφήνεια 

το πρόβλημα του ασθενούς, (2) να προσδιορίζει το θεραπευτικό στόχο, (3) να επιλέγει 

την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, (4) να ξεκινάει τη θεραπεία παρέχοντας με τις 

κατάλληλες λεπτομέρειες και εξετάζοντας τις μη φαρμακολογικές θεραπείες, (5) να 

παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και προειδοποιήσεις στον ασθενή, και (6) να αξιολογεί 

τακτικά τα αποτελέσματα της θεραπείας, εξετάζοντας παράλληλα και την πιθανότητα 

διακοπής του φαρμάκου (de Vries et al, 1994). 
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  Αν και διάφορα επιπρόσθετα βήματα έχουν προταθεί κατά καιρούς, όπως είναι η 

αξιολόγηση του κόστους του φαρμάκου και η χρήση των εφαρμογών της πληροφορικής 

για τη μείωση των συνταγογραφικών λαθών (Pollock et al, 2007), το παραπάνω πλαίσιο 

αποτελεί μέχρι και σήμερα τη διεθνώς αναγνωρισμένη προσέγγιση της ορθολογικής 

συνταγογράφησης, η οποία αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της κλινικής 

αποτελεσματικότητας, την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιβλαβών συνεπειών, την 

αποφυγή κατασπατάλησης των πόρων της υγείας και το σεβασμό στα δικαιώματα του 

ασθενή (Aronson, 2006). Σύμφωνα με τον Barber (1996), η καλή πρακτική 

συνταγογράφησης συνίσταται, εκτός των προαναφερθέντων στόχων, και στα 

αποτελέσματά της όσον αφορά το μετριασμό τυχόν συγκρούσεων ανάμεσα στο κόστος 

και το όφελος της θεραπείας αλλά και μεταξύ των ιατρικών αποφάσεων και της 

ελευθερίας επιλογής του ασθενή.  

  Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές πως η μη ορθολογική συνταγογράφηση έχει 

ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις, όπως είναι η αναποτελεσματική και μη ασφαλής 

θεραπεία, η επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενή και η επιμήκυνση της 

διάρκειας της νόσου και η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών (Desalegn, 2013). 

Έχει υπολογιστεί πως παγκοσμίως, πάνω από τα μισά φάρμακα συνταγογραφούνται 

διανέμονται ή πωλούνται καταχρηστικά, το 50% των ασθενών δεν τα λαμβάνει σωστά 

ενώ περίπου το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε κατάλληλες 

φαρμακοθεραπείες (WHO, 2002), με την κατάσταση να είναι πολύ χειρότερη στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Μάλιστα, με την αύξηση του μέσου αριθμού 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων ανά άτομο που παρατηρείται διεθνώς, αυξάνεται 

παράλληλα και η συχνότητα των ιατρικών λαθών, οδηγώντας σε υποβάθμιση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας (Wolfe, 2005). Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη 

ανάπτυξης μίας ορθολογικής συμπεριφοράς συνταγογράφησης εκ μέρους της ιατρικής 

κοινότητας, δεδομένου μάλιστα πως οι συνταγογραφικές συμπεριφορές αλλάζουν 

σχετικά δύσκολα. 

2.1.4 Συνταγογραφική συμπεριφορά  

  Η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών αφορά στα συμπεριφορικά πρότυπα 

που αναπτύσσονται σχετικά με τη συνταγογράφηση των φαρμάκων 

συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών σκευασμάτων που επιλέγονται, των 

δόσεων, της καταλληλότητας της αγωγής, της αντιστάθμισης των οφελών και πιθανών 

παρενεργειών και των αντίστοιχων παραγόντων που διαμορφώνουν τα εν λόγω 
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πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση, η συνταγογράφηση είναι ένα πολύπλοκο και ιδιαίτερα 

απαιτητικό καθήκον που προϋποθέτει διαγνωστικές δεξιότητες, βαθειά γνώση της 

φαρμακοθεραπείας, κατανόηση των αρχών της κλινικής φαρμακολογίας, δεξιότητες 

επικοινωνίας και ικανότητες αποτελεσματικής αξιολόγησης του βαθμού αβεβαιότητας 

της προτεινόμενης θεραπείας αλλά και των επιπέδων αναλαμβανόμενου κινδύνου 

(Maxwell, 2009). 

  Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα συνταγογράφησης των γιατρών είναι 

πολυάριθμοι και μπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις μεταβλητές 

που σχετίζονται με το γιατρό (κλινικές δεξιότητες, επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο 

εκπαίδευσης και κατάρτισης), τις μεταβλητές που αφορούν τον ασθενή (νόσος 

προηγούμενη εμπειρία, αντιλήψεις) και τους λοιπούς παράγοντες που αναφέρονται στο 

γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο (κοινωνικές αντιλήψεις περί 

ασθένειας, διαθεσιμότητα ιατρικής πληροφόρησης, θεσμικό πλαίσιο για τα φάρμακα) 

(Neyaz et al, 2011). Επιπλέον, ένας βασικός παράγοντας που διαμορφώνει τις 

συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών είναι η ζήτηση εκ μέρους των ασθενών  

καθώς έχει διαπιστωθεί πως οι πιέσεις που δέχονται οι επαγγελματίες υγείας από τους 

ασθενείς για τη συνταγογράφηση φαρμάκων είναι ιδιαίτερα ισχυρές (Khoja et al, 1996). 

  Πράγματι, η συμπεριφορά συνταγογράφησης λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση που αναπτύσσεται 

μεταξύ γιατρού και ασθενή, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προσδοκίες του τελευταίου. Σε 

έρευνα των Scwartz et al (1989) βρέθηκε πως η ζήτηση για φάρμακα από τους ασθενείς 

σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά συνταγογράφησης και συχνή εμφάνιση του 

φαινομένου της πολυφαρμακίας. Γενικότερα, ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχουν 

επιχειρήσει να εξετάσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνταγογραφική 

συμπεριφορά των γιατρών, καθώς και τα αντίστοιχα λάθη. Εν πολλοίς, έχει διαπιστωθεί 

πως μερικοί εξ αυτών είναι περισσότερο σταθεροί και δεν επιδέχονται σημαντικών 

τροποποιήσεων ή βελτιώσεων, όπως είναι η ηλικία του γιατρού, τα 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής άσκησης του ιατρικού 

επαγγέλματος και το θεσμικό πλαίσιο περί φαρμάκων που διαμορφώνει το κόστος της 

θεραπείας (De Bakker et al, 2007). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και παράγοντες 

που μπορούν να επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να ενισχυθεί η συμπεριφορά 

ορθολογικής συνταγογράφησης, όπως είναι το επίπεδο εκπαίδευσης και πληροφόρησης 

του γιατρού, το πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών υγείας και η τεχνολογική υποδομή 

(Muijrers et al, 2005). 
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2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ 

2.2.1 Κόστος 

  Το κόστος του φαρμάκου αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιρροής της 

συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών, δεδομένων των περιορισμένων πόρων 

των συστημάτων υγείας και της αντίστοιχης αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 

τα τελευταία χρόνια. Όπως σημειώνει ο Maxwell (2009), η οικονομική αποδοτικότητα 

θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους επαγγελματίες υγείας όταν επιλέγουν 

μία συγκεκριμένη φαρμακολογική θεραπευτική προσέγγιση, σε συνάρτηση με την 

αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του φαρμάκου, ωστόσο οι σχετικές ερευνητικές 

ενδείξεις δεν είναι σαφείς στο κατά πόσον οι γιατροί διαμορφώνουν τις 

συνταγογραφικές τους συνήθειες βάσει του κόστους. Οι Rahmer et al (2008) 

εξετάζοντας τις απόψεις γενικών γιατρών στη Σουηδία σχετικά με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις συνταγογραφικές επιλογές τους, διαπίστωσαν πως η ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ιεραρχείται υψηλότερα συγκριτικά με το κόστος 

του, ενώ σε παρόμοια ευρήματα κατέληξαν και οι Theodorou et al (2009) στην Ελλάδα 

και την Κύπρο, βρίσκοντας πως μόνο το ήμισυ των γιατρών που συμμετείχαν στην 

έρευνα λαμβάνουν υπόψη το κόστος του φαρμάκου.  

  Αντιθέτως, οι Reichert et al (2000), διερευνώντας τις απόψεις γιατρών όσον αφορά τη 

συνταγογράφηση κοινών φαρμάκων, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το κόστος 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια της επιλογής του φαρμάκου, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις ανασφάλιστων ασθενών, εύρημα που επιβεβαιώνεται και από τους 

Tahmasebi & Kebriaeezadeh (2015). Επίσης, οι Ljungberg et al (2007) 

πραγματοποιώντας ατομικές συνεντεύξεις με 15 νοσοκομειακούς γιατρούς 

διαφορετικών ειδικοτήτων, τεκμηρίωσαν πως οι συνταγογραφικές τους αποφάσεις 

βασίζονται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματικότητα και το κόστος του φαρμάκου 

και δευτερευόντως από τις απόψεις των συναδέλφων και την επαγγελματική εμπειρία 

ενώ οι Sarpatwari et al (2015) επισημαίνουν πως το χαμηλότερο κόστος αποτελεί τη 

σημαντικότερη μεταβλητή αλλαγής του προσανατολισμού της συνταγογραφικής 

συμπεριφοράς των γιατρών στις ΗΠΑ προς τα γενόσημα φάρμακα.  

  Βασικός παράγοντας που επιδρά στις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών και 

σχετίζεται με το κόστος του φαρμάκου είναι και η ασφαλιστική κάλυψη του ασθενή. 

Όπως αναφέρουν οι Gonul et al (2001), οι γιατροί επηρεάζονται από την οικονομική 
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κατάσταση των ασθενών τους και την ικανότητά τους να πληρώνουν για τα φάρμακα 

που τους συνταγογραφούν, σημειώνοντας μάλιστα πως σε ορισμένες περιπτώσεις το 

αυξημένο κόστος εκλαμβάνεται ως παράγοντας υψηλότερης ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας του φαρμάκου. Στην έρευνα των Tahmasebi & Kebriaeezadeh 

(2015) βρέθηκε πως η ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που 

επιδρά στην αύξηση του αριθμού των φαρμάκων που συνταγογραφούνται, αλλά και 

στην αύξηση της συχνότητας συνταγογράφησης, ενώ στη μελέτη του Cleanthous (2004) 

διαπιστώθηκε πως η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης μειώνει το βαθμό ευαισθησίας του 

ασθενή ως προς την τιμή του φαρμάκου, επηρεάζοντας έτσι τις συνταγογραφικές 

αποφάσεις των γιατρών. Επίσης, οι Anderson et al (2012) αποδεικνύουν πως στις ΗΠΑ 

οι γιατροί είναι περισσότερο πιθανό να συνταγογραφούν πρωτότυπα ή ακριβότερα 

φάρμακα σε ασθενείς που έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ οι Wagstaff et al (2009) 

διαπιστώνουν πως στην Κίνα, η επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης στην 

περιφέρεια της χώρας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων μεγαλύτερου κόστους.  

  Τέλος, οι Hu et al (2014) τεκμηρίωσαν πως στις ΗΠΑ, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις 

περί επέκτασης της ασφαλιστικής κάλυψης στο γενικό πληθυσμό είχε ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του αριθμού των φαρμάκων που συνταγογραφούνται ανά ιατρική 

επίσκεψη, καθώς και την αύξηση των συνταγογραφούμενων γενοσήμων φαρμάκων 

καταδεικνύοντας έτσι πως η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών επηρεάζεται 

σημαντικά από το κόστος που επιβαρύνει τον ασθενή. Από αυτό καθίσταται σαφές πως 

οι συνήθειες συνταγογράφησης των επαγγελματιών υγείας επηρεάζονται καθοριστικά 

από τα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη φαρμακευτική αγορά, τη φαρμακευτική 

δαπάνη και τη μέθοδο αποζημίωσης των μονάδων υγείας από το κράτος (De Bakker et 

al, 2007). Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα των πρόσφατων ρυθμίσεων για την 

προώθηση της συνταγογράφησης των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα, οι οποίες 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις συνταγογραφικές επιλογές των γιατρών 

τουλάχιστον στο δημόσιο τομέα (Tsiantou et al, 2009). 

2.2.2 Επιστημονικά κριτήρια 

  Βάσει της θεωρίας της ορθολογικής συνταγογράφησης, τα σημαντικότερα στοιχεία 

που καθορίζουν τις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών σχετίζονται με τα 

φαρμακοδυναμικά και φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά των φαρμάκων, σε 

συνάρτηση με την αποτελεσματικότητα και ασφάλειά τους (Maxwell, 2009). Σε έρευνα 
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των Schumock et al (2004) σε 150 επαγγελματίες υγείας διαπιστώθηκε πως η ασφάλεια, 

η αποτελεσματικότητα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν το σημαντικότερο 

παράγοντα που διαμορφώνει τις συνταγογραφικές τους συνήθειες, και σε παρόμοια 

ευρήματα κατέληξαν και οι Jones et al (2001), οι οποίοι έδειξαν πως τα επιστημονικά 

κριτήρια είναι αυτά που επηρεάζουν τις συνταγογραφικές αποφάσεις των γενικών 

γιατρών. Οι El-Dahiyat et al (2014) διαπίστωσαν πως οι αντιλήψεις των γιατρών περί 

περιορισμένης αποτελεσματικότητας των γενοσήμων αποτελεί το σημαντικότερο 

παράγοντα που τους αποτρέπει να τα συνταγογραφούν, ενώ οι Roberts et al (1997) 

βρήκαν πως οι γιατροί είναι περισσότερο ευαίσθητοι ως προς τη θεραπευτική 

αποτελεσματικότητα του φαρμάκου συγκριτικά με το κόστος του.  

  Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η γενικότερη αντίληψη μεταξύ της ιατρικής 

κοινότητας πως η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σχετίζεται και με την εμπορική 

ισχύ και εμπειρία της φαρμακευτικής εταιρίας που το παράγει. Πράγματι, σε έρευνα 

των Moss & Schuiling (2003) βρέθηκε πως η συνταγογραφική συμπεριφορά των 

γιατρών επηρεάζεται σημαντικά από την εμπιστοσύνη τους στην φαρμακευτική εταιρία 

και την προηγούμενη εμπειρία τους με τα φάρμακά της. Στη μελέτη των Theodorou et 

al (2009) στην Ελλάδα και την Κύπρο διαπιστώθηκε πως η κλινική 

αποτελεσματικότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη για τη 

συνταγογράφηση φαρμάκων και στις δύο χώρες, με τους Έλληνες γιατρούς να δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία και σε πρόσθετα φαρμακοδυναμικά και φαρμακοκινητικά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η μορφή χορήγησης και η προτεινόμενη ημερήσια δόση. 

Στην ίδια έρευνα βρέθηκε πως οι βασικές πηγές πληροφόρησης των γιατρών που 

ασκούν επιρροή στις αποφάσεις για τα φάρμακα που συνταγογραφούν περιλαμβάνουν 

τα επιστημονικά ιατρικά περιοδικά και βιβλία, τα πρακτικά των ιατρικών συνεδρίων 

και την ενημέρωση που προέρχεται από τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους. 

  Επιπλέον, οι Ferreyra & Kosenok (2011), εξετάζοντας τις απόψεις των γιατρών 

σχετικά με τη συνταγογράφηση νέων φαρμάκων, τεκμηρίωσαν πως όταν αυτοί θεωρούν 

πως η αποτελεσματικότητά τους είναι αμφίβολη και αισθάνονται αβέβαιοι για την 

ασφάλειά τους, τότε τείνουν να είναι αρνητικοί ως προς τη συνταγογράφησή τους 

ακόμα και αν τα επιστημονικά δεδομένα παρέχουν αντίθετες ενδείξεις. Πρόσφατα, οι 

Dubois & Tuncel (2014), διερευνώντας την εξέλιξη της αγοράς των αντικαταθλιπτικών 

φαρμάκων στη Γαλλία, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα νέα επιστημονικά δεδομένα 

που προκύπτουν από τη σχετική έρευνα και υιοθετούνται σε επίσημες θεραπευτικές 

οδηγίες και κατευθύνσεις επηρεάζουν σημαντικά τις συνταγογραφικές συνήθειες των 
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γιατρών. Βέβαια, υπάρχουν και αντίθετες ερευνητικές ενδείξεις περί μη ορθολογικής 

συνταγογραφικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, σε μελέτη των Paredes et al (1996) 

σχετικά με τις πρακτικές συνταγογράφησης αντιμικροβιακών φαρμάκων σε παιδιά 

βρέθηκε πως η επιλογή φαρμάκου από την πλευρά του γιατρού δεν βασίζεται κατά 

κύριο λόγο σε επιστημονικά κριτήρια αλλά περισσότερο στις κοινωνικής φύσης 

προσδοκίες των φροντιστών των παιδιών.  

2.2.3 Φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι 

  Η πληροφόρηση που παρέχεται από τους επιστημονικούς αντιπροσώπους των 

φαρμακευτικών εταιριών έχει αποδειχθεί πως επηρεάζει καθοριστικά τις 

συνταγογραφικές αποφάσεις και συνήθειες των γιατρών, ιδιαίτερα όταν αφορά νέες 

φαρμακευτικές αγωγές (Prosser et al, 2003). Στην έρευνα των Theodorou et al (2009) 

πράγματι βρέθηκε πως οι Έλληνες γιατροί αντλούν σχετική με τα φάρμακα 

πληροφόρηση από τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους, καθώς και από δεδομένα 

επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και συνεδρίων. Οι Shamin et al (2014)  

εξετάζοντας τους παράγοντες που σχετίζονται με τις δράσεις των φαρμακευτικών 

εταιριών και επιδρούν στις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών διαπίστωσαν πως 

οι αντιπρόσωποι πωλήσεων επηρεάζουν σε καθοριστικό βαθμό τις συνταγογραφικές 

τους πρακτικές, ενώ σε μία μετά-ανάλυση των Couturier et al (2000) τεκμηριώθηκε πως 

η πλειοψηφία των γιατρών αντιλαμβάνεται τις προωθητικές δραστηριότητες μιας 

φαρμακευτικής εταιρίας ως τρόπο ανταμοιβής των συνταγογραφικών τους επιλογών, 

υπό την έννοια ότι ορισμένες δράσεις προώθησης και ενημέρωσης του επαγγελματία 

υγείας (π.χ. ανάληψη κόστους συμμετοχής σε επιστημονικό συνέδριο από την εταιρεία) 

γίνονται αντιληπτές ως αντιστάθμισμα της συνταγογράφησης συγκεκριμένων 

φαρμάκων της. 

  Ακόμη, οι Kareem et al (2007) βρήκαν πως ο αριθμός των επισκέψεων με σκοπό την 

επιστημονική ενημέρωση που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι στους 

γιατρούς αποτελεί σημαντική μεταβλητή της πιστότητας των δεύτερων στα φάρμακα 

της εκάστοτε εταιρίας, επηρεάζοντας έτσι τις συνταγογραφικές πρακτικές τους. Οι 

Kotwani et al (2010) επιβεβαίωσαν πως οι αντιπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιριών 

αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή ενημέρωσης των γιατρών του δημόσιου τομέα, και ο 

Wazana (2000) τεκμηρίωσε πως οι γιατροί έχουν γενικά θετική άποψη για τη 

χρησιμότητα των επαγγελματικών συναντήσεων με τους φαρμακευτικούς 

αντιπροσώπους σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.  
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  Σε έρευνα των Chimonas et al (2007) τεκμηριώθηκε μία θετική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας επαφής των γιατρών με τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους και της 

προθυμίας τους να συνταγογραφούν νέα φάρμακα, ενώ σε παρόμοια συμπεράσματα 

κατέληξαν και οι Watkins et al (2003), οι οποίοι συμπέραναν πως η πληροφόρηση που 

παρέχεται κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων ενισχύει την εμπιστοσύνη των 

γιατρών στα φάρμακα και με τον τρόπο αυτό επηρεάζει τις συνταγογραφικές τους 

συνήθειες. Σε μία μετά-ανάλυση των Spurling et al (2010) των ερευνών σχετικά με τις 

επιδράσεις των ενημερωτικών δράσεων των φαρμακευτικών εταιριών που 

πραγματοποιούνται κυρίως μέσω των αντιπροσώπων τους στη συνταγογραφική 

συμπεριφορά των γιατρών στις ΗΠΑ, βρέθηκε πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, 

η έκθεση στην πληροφόρηση που παρέχεται απευθείας από τις εν λόγω εταιρίες 

σχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα συνταγογράφησης, υψηλότερα κόστη και μερικές 

φορές μη ορθολογικές συνταγογραφικές πρακτικές.  

  Επίσης, οι Lieb & Scheurich (2014), εξετάζοντας τις απόψεις 1388 γιατρών, βρήκαν 

πως περίπου το ήμισυ εξ αυτών θεωρεί πως λαμβάνει ακριβή και επαρκή πληροφόρηση 

από τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους, καθώς και πως η συχνότητα των 

επισκέψεων των δεύτερων στους γιατρούς σχετίζεται με υψηλότερο αριθμό συνταγών 

και ημερήσιων δόσεων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Γενικότερα, όπως 

περιγράφουν οι Prosser et al (2003), η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών δεν 

σχετίζεται αποκλειστικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους αλλά από 

το βαθμό έκθεσής τους σε φαρμακολογική πληροφόρηση και άλλες κοινωνικής φύσης 

επιδράσεις της διαδικασίας λήψης ιατρικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η 

διαφήμιση και οι προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνονται από τις εταιρίας της 

φαρμακοβιομηχανίας, όπως είναι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 

συνέδρια, η επιστημονική ενημέρωση και η παροχή άλλων ανταμοιβών, είναι 

αναμενόμενο πως επηρεάζουν καθοριστικά τις συνταγογραφικές συνήθειες των 

γιατρών. Για παράδειγμα, σε έρευνα των Joseph & Mantrala (2009) βρέθηκε πως η 

παροχή δωρεάν δειγμάτων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τις φαρμακευτικές 

εταιρίες στους γιατρούς όχι μόνο επηρεάζει τις συνταγογραφικές τους αποφάσεις αλλά 

τους βοηθά σημαντικά στη διαχείριση ασθενών σε συνθήκες διαγνωστικής 

αβεβαιότητας.  
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2.2.4 Συνάδελφοι και καθοδηγητές γνώμης 

  Η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών επηρεάζεται και από τις αντίστοιχες 

συνήθειες των συναδέλφων τους και κυρίως αυτών που στην ιατρική κοινότητα 

θεωρούνται πως καθοδηγούν ή επηρεάζουν τις επιστημονικές εξελίξεις. Σε μελέτη των 

Young et al (2014) εξετάστηκε το κατά πόσο η συμπεριφορά συνταγογράφησης νέων 

φαρμακευτικών αγωγών των γιατρών επηρεάζεται από τις απόψεις των συναδέλφων 

τους που εργάζονται στην ίδια μονάδα υγείας και βρέθηκε πως πράγματι υφίσταται 

σημαντική επιρροή μεταξύ τους, ιδιαίτερα μεταξύ αυτών που βρίσκονται σε παρόμοια 

ηλικία. Οι Christakis & Fowler (2010) αναφέρουν πως η ιατρική κοινότητα αντανακλά 

ένα κοινωνικό δίκτυο στο οποίο οι γιατροί αλληλεπιδρούν άμεσα μεταξύ τους και 

υιοθετούν παρόμοιες συμπεριφορές, ενώ οι Iyengar et al (2010), εξετάζοντας τη 

συμπεριφορά συνταγογράφησης νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων που απευθύνονται 

σε ασθενείς με χρόνιες νόσους διαπιστώνουν πως οι επιρροές μεταξύ συναδέλφων και 

ιδιαίτερα αυτών που θεωρούνται ως καθοδηγητές γνώμης (Key Opinion Leaders – 

KOLs) είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την κατανόηση των πρακτικών 

συνταγογράφησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης αυτής της κατηγορίας ασθενών.  

  Στο πλαίσιο αυτό, έχει υποστηριχθεί πως μεγαλύτερη επιρροή ασκείται από τους 

KOLs, όπως αποδεικνύεται και από τις διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες των 

φαρμακευτικών εταιριών. Συγκεκριμένα, η σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία που 

υπολογίζεται πως δαπανά σχεδόν τα διπλάσια ποσά για την προώθηση των φαρμάκων 

από ότι για την Έρευνα και Ανάπτυξη, συνηθίζει να στοχεύει σε γιατρούς που 

θεωρούνται πως καθοδηγούν τις συνταγογραφικές συμπεριφορές των υπολοίπων (Nair 

et al, 2010). Οι Bhatia et al (2006), προσπαθώντας να ποσοτικοποιήσουν την επίδραση 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γιατρών και των KOLs αναφορικά με 

τις συνταγογραφικές τους συνήθειες, έδειξαν πως πράγματι η συνταγογραφική 

συμπεριφορά των πρώτων επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά από τις απόψεις και 

αντιλήψεις των γιατρών που είναι ιδιαίτερα ενεργοί στο πεδίο της επιστημονικής 

έρευνας ή για άλλους λόγους η άποψή τους θεωρείται πολύ σημαντική, σημειώνοντας 

μάλιστα πως δεν είναι τυχαίο το ότι οι γιατροί αυτοί αποτελούν και το πεδίο στόχευσης 

των φαρμακευτικών εταιριών και των επιστημονικών τους αντιπροσώπων.  

2.2.5 Δημογραφικοί παράγοντες 

  Εκτός των παραπάνω επιδράσεων, διάφοροι δημογραφικοί και πολιτιστικοί 

παράγοντες ενδέχεται να επηρεάζουν τις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών  
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όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η ειδικότητα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η θέση 

εργασίας τους (δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας). Σε έρευνα των Tamblyn et al (2003) 

διαπιστώθηκε πως οι άνδρες γιατροί συνηθίζουν να συνταγογραφούν περισσότερα νέα 

φάρμακα σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους, ενώ στη μελέτη των Stevenson 

& Tamblyn (1999) βρέθηκε πως οι γυναίκες γιατροί συνταγογραφούν λιγότερα 

φάρμακα. Επίσης, οι Peay & Peay (1988) απέδειξαν πως οι γιατροί μεγαλύτερης 

ηλικίας είναι λιγότερο πρόθυμοι να συνταγογραφούν νέες φαρμακευτικές αγωγές, και 

οι Monnette et al (1994) τεκμηρίωσαν πως το επίπεδο εκπαίδευσης και ειδίκευσης των 

γιατρών επηρεάζει τη συνταγογραφική τους συμπεριφορά, εύρημα που επιβεβαιώνεται 

και από τον Bradley (1992), ο οποίος συνδέει το επίπεδο εκπαίδευσης του γιατρού με 

την ανάληψη μίας περισσότερο ορθολογικής συνταγογραφικής συμπεριφοράς.  

  Σε μία μετά-ανάλυση του Loubloy (2014) βρέθηκε πως οι σημαντικότεροι 

δημογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών 

περιλαμβάνουν την ηλικία, την επαγγελματική εμπειρία και το επίπεδο προηγούμενης 

εκπαίδευσης, με τους γιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από τις γνωστότερες ιατρικές 

σχολές να εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί σε νέες φαρμακευτικές αγωγές. 

Επίσης, ο Kasliwal (2013) διαπίστωσε πως όσο αυξάνεται η ηλικία του γιατρού τόσο 

μειώνεται η ισχύς των εξωτερικών επιρροών από φαρμακευτικούς αντιπροσώπους και 

άλλους κοινωνικούς παράγοντες και οι Kotwani et al (2010) βρήκαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τους πρώτους να επηρεάζονται λιγότερο από τη 

φαρμακολογική πληροφόρηση που παρέχεται από τους αντιπροσώπους των εταιριών.  

  Διαφορές ενδέχεται να υφίστανται και αναφορικά με τη θέση εργασίας του 

επαγγελματία υγείας, καθώς έχει διαπιστωθεί πως οι φαρμακοποιοί δίνουν μεγαλύτερη 

σημασία στο κόστος του φαρμάκου (Schumock et al, 2004), ενώ οι γιατροί του 

ιδιωτικού τομέα στην κλινική αποτελεσματικότητά του σε σχέση με αυτούς του 

δημοσίου (El-Dahiyat et al, 2014). Επίσης, οι Van den Bulte & Lilien (2001) 

τεκμηριώνουν πως οι νοσοκομειακοί γιατροί που εργάζονται και σε διοικητικές θέσεις 

υιοθετούν δυσκολότερα νέες φαρμακευτικές αγωγές συγκριτικά με τους ιδιώτες 

γιατρούς, εξαιτίας της περιορισμένης ενασχόλησής τους με τις εξελίξεις της 

επιστημονικής έρευνας, ενώ οι Lin et al (2011), βρίσκουν πως οι γιατροί του ιδιωτικού 

τομέα αναπτύσσουν ευκολότερα συνταγογραφικές συνήθειες που προσανατολίζονται 

σε καινοτόμες φαρμακευτικές αγωγές σε σχέση με αυτούς του δημόσιου τομέα, πιθανόν 

και λόγω της συχνότερης επαφής τους με τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους των 
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εταιριών. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως ένας παράγοντας που εν δυνάμει επηρεάζει 

τις συνήθειες συνταγογράφησης των γιατρών είναι και η γεωγραφική τοποθέτηση της 

μονάδας υγείας για την οποία εργάζονται. Για παράδειγμα, σε έρευνα των Ohlsson et al 

(2009) αποδείχτηκε πως οι γιατροί που εργάζονται στην περιφέρεια και σε 

απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές έχουν περισσότερο συντηρητική 

συνταγογραφική συμπεριφορά, καθώς έχουν λίγες ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με 

φαρμακευτικούς αντιπροσώπους, συναδέλφους και καθοδηγητές γνώμης.   

  Επιπλέον, η προηγούμενη εμπειρία με το φάρμακο αποτελεί επίσης σημαντικό 

παράγοντα της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών. Για παράδειγμα, σε 

έρευνα των Joyce et al (2011) βρέθηκε πως οι γιατροί που συνταγογραφούν μόνο ένα ή 

δύο φάρμακα της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας τείνουν να επιλέγουν το πιο γνωστό 

από αυτά, ενώ στη μελέτη των Kozyrskyj et al (2007) τεκμηριώθηκε πως όσο 

αυξάνονται τα χρόνια εργασίας τόσο λιγότερο πρόθυμοι εμφανίζονται οι γιατροί ως 

προς τη συνταγογράφηση καινοτόμων φαρμάκων. Τέλος, οι Liu et al (2011) 

διαπίστωσαν πως όσο αυξάνεται ο όγκος συνταγογράφησης φαρμάκων από μία 

συγκεκριμένη εταιρία τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να συνταγογραφεί ο γιατρός 

φάρμακα από την ίδια εταιρία. Εν κατακλείδι, η συνταγογραφική συμπεριφορά των 

γιατρών αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία λήψης ιατρικών αποφάσεων που 

επηρεάζεται από πλήθος μεταβλητών που σχετίζονται με το θεσμικό περιβάλλον, τα 

χαρακτηριστικά του φαρμάκου και του ασθενή, αλλά και με τον ίδιο το γιατρό ως 

επαγγελματία υγείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

  Η αξιολόγηση κάθε επιστημονικής έρευνας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εάν 

προσφέρει στη θεωρία, εάν είναι επιστημονικά αξιόπιστη κι εμπειρικά βασισμένη, εάν 

τα ευρήματα μπορούν να γενικευθούν ή να μεταφερθούν και σε άλλες καταστάσεις και 

αν λαμβάνει υπόψη την επίδραση του ερευνητή και της ερευνητικής στρατηγικής στα 

ευρήματα της έρευνας. Τα παραπάνω κριτήρια φαίνεται να αντιστοιχούν στην 

εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της 

ποσοτικής έρευνας (Punch, 2003) . Ως εκ τούτου η παρακάτω έρευνα είναι ποσοτική με 

τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. 

3.2 ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

  Η παρούσα μελέτη στοχεύει να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1) Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στις συνταγογραφικές 

συνήθειες των Ελλήνων γιατρών και σε ποιο βαθμό; 

2) Πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι συγκεκριμένοι παράγοντες; 

3) Πως επιδρούν τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των γιατρών 

στους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνταγογραφικές συνήθειες τους; 

3.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική και για τη διεξαγωγή της θα 

χρησιμοποιηθούν πρωτογενή δεδομένα που προκύψαν μέσω χρήσης ερωτηματολογίου. 

Οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν είναι τόσο 

περιγραφικές όσο και επαγωγικές: 

 Μέτρα θέσης και διασποράς και συγκεκριμένα ο μέσος όρος, η τυπική 

απόκλιση, η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή. 

 Πίνακες κατανομής συχνοτήτων. 

 Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) 

25 
 



 Παραμετρικοί έλεγχοι t για ανεξάρτητα δείγματα και ανάλυσης διακύμανσης 

μονής κατεύθυνσης (One Way ANOVA), ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη 

στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων στις μέσες βαθμολογίες μεταβλητών 

που προσδιορίζονται με αριθμητική κλίμακα, με βάση χαρακτηριστικά τα οποία 

προσδιορίζονται με δύο ή περισσότερες κατηγορίες αντίστοιχα 

 Παραμετρικός συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r του Pearson, στην 

περίπτωση συσχέτισης δύο μεταβλητών αριθμητικής κλίμακας. Το επίπεδο 

σημαντικότητας που προκαθορίζεται για τη διεξαγωγή των ελέγχων υποθέσεων 

είναι το α=0,05. 

3.4 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε 14 Νοσοκομεία και συγκεκριμένα 

στο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, το Π.Γ.Ν. Αχέπα, το Γ.Ν.Θ. 

Παπαγεωργίου, το Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου, το Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, το Π.Γ.Ν. Αττικόν  το 

Γ.Ν.Α. Λαϊκό, το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το Νοσοκομείο Μεταξά και στα 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ρίο, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης και των 

Ιωαννίνων με τη μέθοδο της δειγματοληψίας ευκολίας ή ευχέρειας.  Ο πληθυσμός της 

έρευνας προσδιορίζεται σαν το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο ιατρών. Το 

ερευνητικό εργαλείο που διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της μελέτης διαμοιράσθηκε 

αποκλειστικά σε γιατρούς με την ειδικότητα του αιματολόγου με τον αριθμό των 

συλλεχθέντων ερωτηματολογίων να αγγίζει τα 86 από τα 120 που διαμοιράστηκαν με 

το αντίστοιχο response rate να αγγίζει το 71,7%. Η συλλογή των δεδομένων της 

μελέτης έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2014 έως τον Ιανουάριο του 

2015. 

3.5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

   Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο, επειδή επιτρέπει 

τόσο την ποσοτική, όσο και την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, την επεξήγησή τους 

αλλά και γιατί δίνει τη δυνατότητα να γίνουν ομαδοποιήσεις στα αποτελέσματα της 

έρευνας και να εξαχθούν από αυτές χρήσιμα συμπεράσματα. Σύμφωνα με τους Cohen 

& Manion (2000), οι συγκεκριμένη μέθοδος συλλέγει δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή 

να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα. 
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  Η δημιουργία ενός επαρκούς ερευνητικού εργαλείου βασίζεται στη σωστή αποτύπωση 

των ερωτήσεων. Η δομή και η διατύπωση των ερωτήσεων θα πρέπει να τις καθιστά 

κατανοητές ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα να ολοκληρώσουν 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

  Για την αρτιότερη εμφάνιση και παρουσίαση του ερωτηματολογίου της έρευνας, 

ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε ώστε: 

• Οι απαντήσεις να δίνονται τσεκάροντας κουτάκια, τακτική με την οποία είναι 

εξοικειωμένοι οι περισσότεροι ερωτώμενοι.  

• Οι ερωτήσεις να είναι αριθμημένες και διαχωρισμένες μεταξύ τους με πλαίσιο.  

• Οι ερωτήσεις να μην είναι πυκνογραμμένες και οι τυπογραφικοί χαρακτήρες να είναι 

ευανάγνωστοι.  

  Η ορθή σχεδίαση και οργάνωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη, ούτως ώστε 

να καθίσταται:  

α. Έγκυρο 

β. Αξιόπιστο 

γ. Αντικειμενικό 

  Οι επιπλέον λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως βασικό 

μεθοδολογικό εργαλείο για τη διερεύνηση του θέματος είναι: 

• Το γεγονός ότι οι απαντήσεις δίνονται ανώνυμα, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την 

πιθανότητα να ανταποκρίνονται στις πραγματικές απόψεις των υποκειμένων. 

• Παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των απαντήσεων σε σχέση με τη 

συνέντευξη, εφόσον  κάθε άτομο απαντά ακριβώς στις ίδιες ερωτήσεις. 

• Επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από μεγάλα δείγματα. 

• Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έχει μικρότερο βαθμό δυσκολίας, απαιτεί 

λιγότερο χρόνο και έχει χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες μεθόδους ανάλυσης 

όπως αυτή των συνεντεύξεων 

  Το ερευνητικό εργαλείο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της μελέτης περιέχει 22 
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ερωτήσεις κλειστού τύπου γεγονός που διευκολύνει την αποκωδικοποίηση των 

δεδομένων ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί εύκολα και αξιόπιστα. Αρχικά το 

ερευνητικό εργαλείο περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις σχετικές τα κίνητρα και τους 

παράγοντες που σχετίζονται με τις συνταγογραφικές συνήθειες των ιατρών στην 

Ελλάδα και προσδιορίζονται μέσω πενταβάθμιας αύξουσας κλίμακας Likert. 

Παράλληλα στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται 7 ερωτήσεις που εστιάζουν στα 

δημογραφικά επαγγελματικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

στην έρευνα οι οποίες στο σύνολο τους είναι ονομαστικής κλίμακας. Πριν ξεκινήσει η 

έρευνα το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε δείγμα 15 ατόμων ώστε να αξιολογηθεί και να 

εντοπιστούν τα πιθανά προβλήματά του (ασάφειες). Έπειτα από 3 ημέρες το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε στους ίδιους ερωτηθέντες ώστε να αξιολογηθεί με τη μέθοδο 

του ελέγχου και επανελέγχου η αξιοπιστία του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  Παραθέτοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα 

(Πίνακας 1) αρχικά παρατηρείται ότι η πλειοψηφία αυτών είναι γυναίκες, ενώ το δείγμα 

αποτελείται κατά κύριο λόγο από γιατρούς ηλικίας 41 έως 50 ετών και δευτερευόντως 

από γιατρούς ηλικίας 51 έως 60 ετών. Η πλειονότητα αυτών διαθέτει προϋπηρεσία 

περισσότερα από 11 έτη, με το μεγαλύτερο μέρος τους να απασχολείται στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Όσον αφορά το δείγμα των πανεπιστημιακών ιατρών, 

παρατηρούμε ότι το ποσοστό των Καθηγητών και των Αναπληρωτών Καθηγητών είναι 

ανάλογο, ενώ η πλειοψηφία (42,1%) βρίσκεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

και ένα μικρότερο ποσοστό κατέχει άλλες θέσεις. Σχετικά με τους ιατρούς που 

εργάζονται στο ΕΣΥ, διαπιστώνουμε, ότι το δείγμα της έρευνας είναι μοιρασμένο 

ανάμεσα σε Διευθυντές, Επιμελητές Α’ και Επιμελητές Β’. Τέλος, μπορούμε να  

παρατηρήσουμε ότι οι γιατροί του δείγματος εργάζονται κατά κύριο λόγο σε πόλεις με 

πληθυσμό άνω των 500.000 κατοίκων. 

Πίνακας 1: Περιγραφική στατιστική 

 Ν % 

Φύλο 
Άνδρας 35 40,7% 

Γυναίκα 51 59,3% 

Ηλικία 

25-40 18 20,9% 

41-50 37 43,0% 

51-60 27 31,4% 

>60 4 4,7% 

Εργασιακή εμπειρία 

1-5 13 15,1% 

6-10 10 11,6% 

11-20 30 34,9% 

>20 33 38,4% 

Φορέας εργασίας 

ΕΣΥ 49 57,0% 

Πανεπιστήμιο 20 23,3% 

Ιδιωτικός Τομέας 17 19,7% 

Θέση εργασίας (για 

πανεπιστημιακούς ιατρούς) 

Καθηγητής 4 21,1% 

Αν. Καθηγητής 4 21,1% 

Επ. Καθηγητής 8 42,1% 
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Άλλο 3 15,8% 

Θέση εργασίας (για ιατρούς ΕΣΥ) 

Συντ. Δ/ντης 5 9,8% 

Δ/ντης 14 27,5% 

Επ.Α’ 14 27,5% 

Επ.B’ 15 29,4% 

Άλλο 3 5,9% 

Πληθυσμός περιοχής (πόλης) 

εργασίας 

<100.000 κάτοικοι 11 12,8% 

100.000-500.000 κάτοικοι 25 29,1% 

>500.000 κάτοικοι 50 58,1% 

 

  Στη συνέχεια της μελέτης και για την ομαδοποίηση των μεταβλητών που αναφέρονται 

στα κίνητρα και τους παράγοντες που σχετίζονται με τις συνταγογραφικές συνήθειες 

των ιατρών στην Ελλάδα εφαρμόζεται η τεχνική της Ανάλυσης Παραγόντων (Factor 

Analysis). Η τεχνική της ανάλυσης παραγόντων επιτυγχάνει τη μείωση ενός μεγάλου 

αριθμού μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών παραγόντων ή διαστάσεων. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση (Πίνακας 2), εφαρμόζεται η τεχνική της Ανάλυσης 

Παραγόντων με τη χρήση της μεθόδου Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών η οποία 

χρησιμοποιείται για το σχηματισμό ασυσχέτιστων γραμμικών συνδυασμών των 

μεταβλητών υπό ανάλυση. Ο πρώτος εξαχθέντας παράγοντας εξηγεί το μεγαλύτερο 

ποσοστό διακύμανσης των μεταβλητών ενώ οι επόμενοι εξηγούν προοδευτικά 

μικρότερα τμήματα της διακύμανσης. Η μέθοδος περιστροφής που χρησιμοποιείται 

είναι η Varimax, η οποία έχει το πλεονέκτημα να μεγιστοποιεί τις υψηλές 

παρουσιαζόμενες φορτίσεις κάθε διάστασης και να ελαχιστοποιεί τις χαμηλές 

φορτίσεις, με στόχο να διασφαλίζεται ότι κάθε μεταβλητή «φορτώνεται» σε υψηλό 

βαθμό σε ένα και μόνο παράγοντα, ούτως ώστε να απλοποιείται η ερμηνεία των 

παραγόντων. 

Πίνακας 2: Ανάλυση Παραγόντων 

 
 Παράγοντες* 

 1 2 3 4 

7 

Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, η επιλογή ενός φαρμάκου 

επηρεάζεται από τις δημοσιεύσεις σχετικών άρθρων σε επιστημονικά 

περιοδικά; 
0,880    

6 

Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, η επιλογή ενός φαρμάκου 

επηρεάζεται από σχετικές αναφορές σε έγκυρα επιστημονικά 

συγγράμματα; 
0,861    

5 

Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, η επιλογή ενός φαρμάκου 

επηρεάζεται από σχετικές ανακοινώσεις που γίνονται σε μεγάλα 

επιστημονικά συνέδρια; 
0,735    
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8 

Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, η επιλογή ενός φαρμάκου 

επηρεάζεται από πληροφορίες που αντλείτε από το διαδίκτυο ή/και 

ιατρικές βιβλιοθήκες; 
0,668    

12 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζει την επιλογή μιας 

φαρμακευτικής αγωγής το κόστος της;  0,840   

13 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, δείχνετε ενδιαφέρον για την τιμή 

του φαρμάκου πριν να το συνταγογραφήσετε;  0,758   

15 
Πόσο επηρεάζουν την συνταγογράφηση ενός φαρμάκου, οι οικονομικοί 

περιορισμοί που ενδεχόμενα θέτει η διοίκηση του φορέα που εργάζεστε;  0,728   

14 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζει στην επιλογή ενός 

φαρμάκου η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενή σας;  0,592   

10 
Οι αντιπρόσωποι επιστημονικής ενημέρωσης των φαρμακευτικών 

εταιριών, παρέχουν αληθείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους.   0,869  

9 
Οι αντιπρόσωποι επιστημονικής ενημέρωσης των φαρμακευτικών 

εταιριών, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης.   0,828  

11 

Οι αντιπρόσωποι επιστημονικής ενημέρωσης των φαρμακευτικών 

εταιριών, παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα τους. 
  0,725  

3 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζουν την επιλογή ενός 

φαρμάκου οι ανεπιθύμητες ενέργειες του;    0,729 

2 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζουν την επιλογή ενός 

φαρμάκου οι θεραπευτικές ενδείξεις του;    0,673 

1 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζει την επιλογή ενός 

φαρμάκου η αποτελεσματικότητά του;    0,579 

4 

Μεταξύ φαρμάκων ίδιας αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, πόσο 

συμβάλλει στην επιλογή του σκευάσματος ο τρόπος χορήγησής του (pos, 

sc, iv, κλπ); 
   0,539 

*1-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνέδρια, 2-Κόστος, 3-Φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι, 4-Αποτελεσματικότητα 
και φαρμακολογικά χαρακτηριστικά 

  Διαπιστώνεται, ότι από τις μεταβλητές που αναφέρονται στα κίνητρα και τους 

παράγοντες που σχετίζονται με τις συνταγογραφικές συνήθειες των ιατρών στην 

Ελλάδα προκύπτουν τέσσερεις παράγοντες, οι οποίοι κωδικοποιούνται στις μεταβλητές 

«Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνέδρια», «Κόστος», «Φαρμακευτικοί 

αντιπρόσωποι» και «Αποτελεσματικότητα και φαρμακολογικά χαρακτηριστικά» 

(Πίνακας 3). Οι συντελεστές αξιοπιστίας κατά Cronbach για τους παράγοντες 

«Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνέδρια», «Κόστος» και «Φαρμακευτικοί 

αντιπρόσωποι» είναι ικανοποιητικόί καθώς ισούνται με 0,842, 0,725 και 0,767 

αντίστοιχα, ενώ χαμηλός και ίσος με 0,587 είναι για τον παράγοντα 

«Αποτελεσματικότητα και φαρμακολογικά χαρακτηριστικά». Επιπλέον, εκτιμάται η 

αξιοπιστία της διαδικασίας ελέγχου επανελέγχου μέσω των αντίστοιχων ενδοταξικών 

συντελεστών και με τη χρήση του μοντέλου two way random for absolute aggrement με 

τα αντίστοιχα αποτελέσματα να είναι ικανοποιητικά (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 3: Συντελεστές αθροιστικών κλιμάκων Cronbach 

Στοιχείο Περιγραφή Συντελεστής 
κλίμακας 

Συντελεστής 
χωρίς στοιχείο 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 

 0,842 0,749 

7 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, η επιλογή ενός 
φαρμάκου επηρεάζεται από τις δημοσιεύσεις σχετικών 
άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά; 

 0,778 

6 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, η επιλογή ενός 
φαρμάκου επηρεάζεται από σχετικές αναφορές σε έγκυρα 
επιστημονικά συγγράμματα; 

 0,809 

5 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, η επιλογή ενός 
φαρμάκου επηρεάζεται από σχετικές ανακοινώσεις που 
γίνονται σε μεγάλα επιστημονικά συνέδρια; 

 0,857 

8 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, η επιλογή ενός 
φαρμάκου επηρεάζεται από πληροφορίες που αντλείτε από 
το διαδίκτυο ή/και ιατρικές βιβλιοθήκες; 

 0,749 

Κόστος  0,725  

12 Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζει την 
επιλογή μιας φαρμακευτικής αγωγής το κόστος της;  0,614 

13 Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, δείχνετε ενδιαφέρον 
για την τιμή του φαρμάκου πριν να το συνταγογραφήσετε;  0,689 

15 
Πόσο επηρεάζουν την συνταγογράφηση ενός φαρμάκου, οι 
οικονομικοί περιορισμοί που ενδεχόμενα θέτει η διοίκηση 
του φορέα που εργάζεστε; 

 0,662 

14 
Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζει στην 
επιλογή ενός φαρμάκου η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης 
του ασθενή σας; 

 0,690 

Φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι  0,767  

10 
Οι αντιπρόσωποι επιστημονικής ενημέρωσης των 
φαρμακευτικών εταιριών, παρέχουν αληθείς πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα τους. 

 0,730 

9 
Οι αντιπρόσωποι επιστημονικής ενημέρωσης των 
φαρμακευτικών εταιριών, αποτελούν σημαντική πηγή 
πληροφόρησης. 

 0,596 

11 
Οι αντιπρόσωποι επιστημονικής ενημέρωσης των 
φαρμακευτικών εταιριών, παρέχουν επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους. 

 0,732 

Αποτελεσματικότητα 
και φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά 

 0,587  

3 Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζουν την 
επιλογή ενός φαρμάκου οι ανεπιθύμητες ενέργειες του;  0,517 

2 Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζουν την 
επιλογή ενός φαρμάκου οι θεραπευτικές ενδείξεις του;  0,523 

1 Στην καθημερινή κλινική σας πράξη, πόσο επηρεάζει την  0,519 
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επιλογή ενός φαρμάκου η αποτελεσματικότητά του; 

4 
Μεταξύ φαρμάκων ίδιας αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας, πόσο συμβάλλει στην επιλογή του σκευάσματος 
ο τρόπος χορήγησής του (pos, sc, iv, κλπ); 

 0,500 

 

Πίνακας 4: Ενδοταξικοί συντελεστές ελέγχου-επανελέγχου 

 Διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

 
Αριθμός 

παρατηρήσεων 

Ενδοταξικός 

συντελεστής 

Κατώτατο 

όριο 
Ανώτερο όριο 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 

15 0,801 0,670 0,931 

Κόστος 15 0,822 0,631 0,912 

Φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι 15 0,810 0,678 0,940 

Αποτελεσματικότητα 
και φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά 

15 0,834 0,650 0,950 

 

  Εστιάζοντας στο μέγεθος που επιδρούν στις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών 

τα ζητήματα που σχετίζονται με τη παρακολούθηση της επιστημονικής αρθρογραφίας 

και συνεδρίων (Πίνακας 5), αρχικά, παρατηρείται ότι ο βαθμός που επηρεάζονται από 

τις ανακοινώσεις που γίνονται στα μεγάλα επιστημονικά συνέδρια είναι αρκετά 

υψηλός, ενώ ακόμη υψηλότερη είναι η επιρροή που ασκούν οι αναφορές σε έγκυρα 

επιστημονικά συγγράμματα αλλά και οι δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά 

περιοδικά. Σε χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται η επιρροή των πληροφοριών που 

αντλούν οι γιατροί από το διαδίκτυο ή/και ιατρικές βιβλιοθήκες, ενώ συνολικά ο 

παράγοντας «Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνέδρια» παρουσιάζει σημαντική 

επιρροή στις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών. 

Πίνακας 5: Ανάλυση απαντήσεων για τον παράγοντα «Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνέδρια» 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ   

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. T.Α. 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη, η 
επιλογή ενός 
φαρμάκου 
επηρεάζεται από 
σχετικές 
ανακοινώσεις που 
γίνονται σε μεγάλα 
επιστημονικά 
συνέδρια; 

1 1,2% 5 5,8% 33 38,4% 36 41,9% 11 12,8% 3,59 0,83 

Στην καθημερινή 0 0,0% 2 2,3% 22 25,6% 40 46,5% 22 25,6% 3,95 0,78 
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κλινική σας πράξη, η 
επιλογή ενός 
φαρμάκου 
επηρεάζεται από 
σχετικές αναφορές σε 
έγκυρα επιστημονικά 
συγγράμματα; 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη, η 
επιλογή ενός 
φαρμάκου 
επηρεάζεται από τις 
δημοσιεύσεις 
σχετικών άρθρων σε 
επιστημονικά 
περιοδικά; 

0 0,0% 3 3,5% 22 25,6% 36 41,9% 25 29,1% 3,97 0,83 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη, η 
επιλογή ενός 
φαρμάκου 
επηρεάζεται από 
πληροφορίες που 
αντλείτε από το 
διαδίκτυο ή/και 
ιατρικές βιβλιοθήκες; 

0 0,0% 18 20,9% 33 38,4% 26 30,2% 9 10,5% 3,30 0,92 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 

          3,70 0,69 

  Το κόστος αποτελεί παράγοντα που επιδρά αρκετά στις συνταγογραφικές συνήθειες 

των γιατρών (Πίνακας 6). Πιο συγκεκριμένα, σημαντική είναι η επίδραση της ύπαρξης 

ή μη ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενή, ενώ σε μικρότερο βαθμό οι συνταγογραφικές 

συνήθειες επηρεάζονται από την τιμή του φαρμάκου. 

Πίνακας 6: Ανάλυση απαντήσεων για τον παράγοντα «Κόστος» 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ   

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη, 
πόσο επηρεάζει την 
επιλογή μιας 
φαρμακευτικής 
αγωγής το κόστος της; 

0 0,0% 14 16,3% 42 48,8% 27 31,4% 3 3,5% 3,22 0,75 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη, 
δείχνετε ενδιαφέρον 
για την τιμή του 
φαρμάκου πριν να το 
συνταγογραφήσετε; 

0 0,0% 18 20,9% 44 51,2% 21 24,4% 3 3,5% 3,10 0,76 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη, 
πόσο επηρεάζει στην 
επιλογή ενός 
φαρμάκου η ύπαρξη 
ασφαλιστικής 
κάλυψης του ασθενή 
σας; 

3 3,5% 5 5,8% 30 34,9% 35 40,7% 13 15,1% 3,58 0,93 
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Πόσο επηρεάζουν την 
συνταγογράφηση ενός 
φαρμάκου, οι 
οικονομικοί 
περιορισμοί που 
ενδεχόμενα θέτει η 
διοίκηση του φορέα 
που εργάζεστε; 

5 5,8% 15 17,4% 29 33,7% 25 29,1% 12 14,0% 3,28 1,09 

Κόστος           3,30 0,66 

  Σε σχέση με την επίδραση των φαρμακευτικών αντιπροσώπων στις συνταγογραφικές 

συνήθειες των γιατρών, προκύπτει ότι αυτή είναι υψηλότατη (Πίνακας 7). Γενικά, οι 

αντιπρόσωποι επιστημονικής ενημέρωσης των φαρμακευτικών εταιριών αποτελούν 

σημαντική πηγή πληροφόρησης  με το 79,1% των ερωτηθέντων γιατρών να συμφωνούν 

σε σχετικό ή απόλυτο βαθμό με τη συγκεκριμένη θέση, ενώ ανάλογη είναι και η θέση 

τους στην άποψη ότι οι αντιπρόσωποι επιστημονικής ενημέρωσης των φαρμακευτικών 

εταιριών παρέχουν αληθείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους. Παράλληλα, 

εξαιρετικά υψηλός είναι ο βαθμός που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι αντιπρόσωποι 

επιστημονικής ενημέρωσης των φαρμακευτικών εταιριών παρέχουν επικαιροποιημένες 

πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους. 

Πίνακας 7: Ανάλυση απαντήσεων για τον παράγοντα «Φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι» 

 

Διαφωνώ 

έντονα 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

έντονα 
  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Οι αντιπρόσωποι 
επιστημονικής 
ενημέρωσης των 
φαρμακευτικών 
εταιριών, αποτελούν 
σημαντική πηγή 
πληροφόρησης. 

0 0,0% 5 5,8% 13 15,1% 49 57,0% 19 22,1% 3,95 0,78 

Οι αντιπρόσωποι 
επιστημονικής 
ενημέρωσης των 
φαρμακευτικών 
εταιριών, παρέχουν 
αληθείς πληροφορίες 
σχετικά με τα 
προϊόντα τους. 

0 0,0% 3 3,5% 11 12,8% 57 66,3% 15 17,4% 3,98 0,66 

Οι αντιπρόσωποι 
επιστημονικής 
ενημέρωσης των 
φαρμακευτικών 
εταιριών, παρέχουν 
επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά 
με τα προϊόντα τους. 

0 0,0% 1 1,2% 9 10,5% 50 58,1% 26 30,2% 4,17 0,65 

Φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι           4,03 0,58 

35 
 



  Η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων επηρεάζει εξαιρετικά την επιλογή τους από 

μέρος των γιατρών όσον αφορά τις συνταγογραφικές τους συνήθειες (Πίνακας 8), με το 

σύνολο των ερωτηθέντων να απαντούν ότι αυτό συμβαίνει πολύ ή πάρα πολύ. 

Παράλληλα, υψηλός είναι ο βαθμός που η συνταγογραφική συμπεριφορά επηρεάζεται 

από τις θεραπευτικές ενδείξεις των φαρμάκων, ενώ χαμηλότερη επιρροή φαίνεται ότι 

ασκείται από ανεπιθύμητες ενέργειες και από τον τρόπο χορήγησής τους. Γενικά, τόσο 

η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων όσο και τα φαρμακολογικά τους 

χαρακτηριστικά, επηρεάζουν σε υψηλό βαθμό τις συνταγογραφικές συνήθειες των 

γιατρών του δείγματος. 

Πίνακας 8: Ανάλυση απαντήσεων για τον παράγοντα «Αποτελεσματικότητα και φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά» 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ   

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Μ.Ο. Τ.Α. 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη 
πόσο επηρεάζει την 
επιλογή ενός φαρμάκου 
η αποτελεσματικότητά 
του; 

0 0,0% 0 0,0% 2 2,3% 14 16,3% 70 81,4% 4,79 0,46 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη 
πόσο επηρεάζουν την 
επιλογή ενός φαρμάκου 
οι θεραπευτικές 
ενδείξεις του; 

0 0,0% 1 1,2% 19 22,1% 35 40,7% 31 36,0% 4,12 0,78 

Στην καθημερινή 
κλινική σας πράξη 
πόσο επηρεάζουν την 
επιλογή ενός φαρμάκου 
οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες του; 

0 0,0% 7 8,1% 38 44,2% 27 31,4% 14 16,3% 3,56 0,86 

Μεταξύ φαρμάκων 
ίδιας 
αποτελεσματικότητας 
και ασφάλειας, πόσο 
συμβάλλει στην 
επιλογή του 
σκευάσματος ο τρόπος 
χορήγησής του (pos, sc, 
iv, κλπ); 

0 0,0% 13 15,1% 29 33,7% 33 38,4% 11 12,8% 3,49 0,90 

Αποτελεσματικότητα 
και φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά 

          3,99 0,51 
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4.2 ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  Προχωρώντας σε συσχέτιση των παραγόντων που προκύπτουν από τις ερωτήσεις που 

αναφέρονται στα κίνητρα και τους παράγοντες που σχετίζονται με τις συνταγογραφικές 

συνήθειες των ιατρών στην Ελλάδα (Πίνακας 9), προκύπτει ότι γενικά παρατηρείται 

θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιμέρους παραγόντων μεταξύ τους 

(p<0,05), σηματοδοτώντας τη συνολική επίδραση που ασκούν οι επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και οι παρουσιάσεις σε συνέδρια, τα ζητήματα που αφορούν το κόστος, η 

επιρροή των φαρμακευτικών αντιπροσώπων, καθώς και η αποτελεσματικότητα και τα 

χαρακτηριστικά των φαρμάκων στις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών. 

Εξαίρεση αποτελούν οι ανά ζεύγη συσχετίσεις των παραγόντων «Φαρμακευτικοί 

αντιπρόσωποι» και «Κόστος» (r=-0,035, p=0,751), καθώς και «Φαρμακευτικοί 

αντιπρόσωποι» και «Αποτελεσματικότητα και φαρμακολογικά χαρακτηριστικά» 

(r=0,168, p=0,122), με τους συγκεκριμένους παράγοντες να μη παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

Πίνακας 9: Συσχέτιση κατά Pearson των παραγόντων προσδιορισμού της συνταγογραφικής 
συμπεριφοράς 

 
Επιστημονικές 

δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 

Κόστος Φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι 

Αποτελεσματικότητ
α και 

φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 

r 1    

p     

Κόστος r 0,247 1   

p 0,022    

Φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι 

r 0,335 -0,035 1  

p 0,002 0,751   

Αποτελεσματικότητα και 
φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά 

r 0,322 0,251 0,168 1 

p 0,002 0,020 0,122  

  Εξετάζοντας την επίδραση του φύλου των ερωτηθέντων στις μέσες βαθμολογίες των 

εξεταζόμενων παραγόντων (Πίνακας 10), παρατηρείται ότι σε καμία περίπτωση δεν 

προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις των μέσων βαθμολογιών που 

παρουσιάζουν οι άνδρες και οι γυναίκες στους τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν τις 

συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών (p>0,05). Αντίστοιχα, η ηλικία των γιατρών 

επίσης (Πίνακας 11), δεν επιδρά στο βαθμό που επηρεάζονται από τους τέσσερις 

εξεταζόμενους παράγοντες με τα αποτελέσματα του ελέγχου Ανάλυσης Διακύμανσης 
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Μονής Κατευθύνσεις να παρουσιάζουν p>0,05. 

Πίνακας 10: Έλεγχος t των μέσων βαθμολογιών των παραγόντων με βάση το φύλο των 
ερωτηθέντων 

 

Φύλο  

Άνδρας Γυναίκα  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 3,78 0,69 3,65 0,70 0,409 

Κόστος 3,23 0,76 3,34 0,60 0,436 

Φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι 4,00 0,64 4,06 0,54 0,647 

Αποτελεσματικότητα και 
φαρμακολογικά χαρακτηριστικά 3,93 0,62 4,03 0,43 0,378 

 

 
Πίνακας 11: Έλεγχος ANOVA των μέσων βαθμολογιών των παραγόντων με βάση την ηλικία των 

ερωτηθέντων 

 

Ηλικία  

25-40 41-50 51-60 >60  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 

3,74 0,57 3,78 0,71 3,56 0,75 3,75 0,82 0,660 

Κόστος 3,17 0,66 3,47 0,62 3,16 0,70 3,19 0,75 0,207 

Φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι 4,06 0,65 4,07 0,50 3,96 0,68 4,08 0,32 0,896 

Αποτελεσματικότητα 
και φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά 

4,10 0,49 3,93 0,56 4,00 0,49 4,00 0,54 0,723 

  Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που παρατηρούνται όσον αφορά το βαθμό που η 

εργασιακή εμπειρία των γιατρών (Πίνακας 12), αλλά και ο φορέας εργασίας του 

(Πίνακας 13), επιδρούν στο βαθμό που οι συνταγογραφικές τους συνήθειες 

επηρεάζονται από τους τέσσερις παράγοντες που προέκυψαν μέσω της Ανάλυσης 

Παραγόντων με το παρατηρηθέν επίπεδο σημαντικότητας να είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας α=0,05. 

Πίνακας 12: Έλεγχος ANOVA των μέσων βαθμολογιών των παραγόντων με βάση την εργασιακή 
εμπειρία των ερωτηθέντων 

 
Εμπειρία  

1-5 6-10 11-20 >20  
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Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 

3,85 0,63 3,85 0,57 3,47 0,61 3,81 0,79 0,169 

Κόστος 3,04 0,58 3,45 0,78 3,36 0,64 3,30 0,69 0,439 

Φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι 4,31 0,50 4,03 0,29 3,89 0,56 4,06 0,66 0,185 

Αποτελεσματικότητα 
και φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά 

4,19 0,52 3,97 0,52 3,87 0,58 4,02 0,44 0,283 

 
Πίνακας 13: Έλεγχος ANOVA των μέσων βαθμολογιών των παραγόντων με βάση το φορέα 

εργασίας των ερωτηθέντων 

 

Φορέας εργασίας  

ΕΣΥ Πανεπιστήμιο Ιδιωτικός Τομέας  

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. p 

Επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και 
συνέδρια 

3,68 0,74 3,79 0,75 3,66 0,49 0,824 

Κόστος 3,30 0,72 3,45 0,59 3,10 0,55 0,289 

Φαρμακευτικοί 
αντιπρόσωποι 3,97 0,56 4,02 0,69 4,25 0,48 0,209 

Αποτελεσματικότητα και 
φαρμακολογικά 
χαρακτηριστικά 

3,96 0,51 3,91 0,53 4,16 0,52 0,290 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
  Η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών επηρεάζεται από πλήθος μεταβλητών 

που σχετίζονται με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε επαγγελματία υγείας αλλά 

και το κοινωνικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο ασκεί το επάγγελμά του. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των συνταγογραφικών συνηθειών 

των γιατρών στην Ελλάδα και η αποσαφήνιση των επιμέρους παραγόντων που 

επιδρούν στη διαμόρφωσή τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος, την ενημέρωση 

από τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους, την πληροφόρηση από επιστημονικές πηγές 

και τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά των δραστικών ουσιών, λαμβάνοντας υπόψη 

τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας βάσει ορισμένων 

δημογραφικών μεταβλητών.  

  Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, αρχικά, διαπιστώθηκε πως οι 

συνταγογραφικές συνήθειες των συμμετεχόντων γιατρών στην έρευνα επηρεάζονται 

κατά σειρά σημαντικότητας από τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά και την 

αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, την ενημέρωση που λαμβάνουν από τους 

φαρμακευτικούς αντιπροσώπους και τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, 

καταδεικνύοντας έτσι μία γενική τάση ορθολογικής συμπεριφοράς συνταγογράφησης 

εκ μέρους των γιατρών, η οποία αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της κλινικής 

αποτελεσματικότητας βάσει της σχετικής επιστημονικής πληροφόρησης (Aronson, 

2006; Maxwell, 2009). Πιο συγκεκριμένα, οι γιατροί κατά κύριο λόγο συνταγογραφούν 

φάρμακα σύμφωνα με τις θεραπευτικές ενδείξεις τους, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και 

το τρόπο χορήγησής τους, εύρημα που έρχεται σε συμφωνία με αυτά της προηγούμενης 

βιβλιογραφίας, στην οποία έχει ευρέως τεκμηριωθεί πως τα σημαντικότερα κριτήρια 

συνταγογράφησης είναι η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα (Roberts et al, 1997; 

Jones et al , 2001; Schumock et al, 2004), σε συνδυασμό με τα φαρμακοδυναμικά και 

φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά (Theodorou et al, 2009). 

  Όσον αφορά την επίδραση των φαρμακευτικών αντιπροσώπων και της σχετικής 

πληροφόρησης που παρέχουν, αυτή αποδείχθηκε, σύμφωνα με τις απόψεις των 

γιατρών, ως αληθής και επικαιροποιημένη, καθώς και σημαντική για τη λήψη 

40 
 



συνταγογραφικών αποφάσεων. Πράγματι, έχει διαπιστωθεί πως οι φαρμακευτικοί 

αντιπρόσωποι καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις πρακτικές συνταγογράφησης 

(Prosser et al, 2003; Shamin et al, 2014), ιδιαίτερα μέσω της επικαιροποιημένης και 

ασφαλούς ενημέρωσης των γιατρών κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών τους 

συναντήσεων (Lieb & Scheurich, 2014). Ακόμη, στην έρευνα βρέθηκε πως οι γιατροί 

διαμορφώνουν τις συνταγογραφικές τους συνήθειες και με τα διαθέσιμα επιστημονικά 

δεδομένα που αντλούν από ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και έγκυρα 

συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά, όπως έχει διαπιστωθεί και στην έρευνα των 

Theodorou et al (2009) στην Ελλάδα και την Κύπρο, σύμφωνα με την οποία τα 

επιστημονικά περιοδικά, τα βιβλία και τα ιατρικά συνέδρια αναδείχθηκαν ως οι 

σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης των γιατρών.  

  Παρόλο που το κόστος ιεραρχήθηκε τελευταίο σχετικά με την ισχύ της επίδρασής του 

στη συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών, αυτό φαίνεται πως επηρεάζει σε 

αξιόλογο βαθμό τις σχετικές αποφάσεις συνταγογράφησης, κυρίως αναφορικά με την 

ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενή και την τιμή του φαρμάκου, όπως έχουν 

σημειώσει και οι Reichert et al (2000), σχετικά με την τάση επιλογής φθηνότερου 

φαρμάκου σε ανασφάλιστους ασθενείς. Οι επαγγελματίες υγείας επηρεάζονται από την 

οικονομική κατάσταση του ασθενή και την ικανότητά του να πληρώνει το φάρμακο 

(Gonul et al, 2001; Tahmasebi & Kebriaeezadeh, 2015), ενώ η ύπαρξη ασφάλισης 

μειώνει το βαθμό ευαισθησίας των γιατρών ως προς την τιμή επηρεάζοντας έμμεσα τις 

συνταγογραφικές τους συνήθειες (Cleanthous, 2004; Hu et al, 2014). Συνολικά, η 

συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών που συμμετείχαν στην έρευνα, επηρεάζεται 

κυρίως από τα επιστημονικά δεδομένα περί ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του 

φαρμάκου και, δευτερευόντως από το κόστος του, όπως έχει διαπιστωθεί και σε 

προηγούμενες μελέτες τόσο διεθνώς (Ljungberg et al, 2007; Rahmer et al, 2008) όσο 

και στην Ελλάδα (Theodorou et al, 2009).  

  Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών, βρέθηκε πως καμία εξ 

αυτών δεν ασκούν επιρροή στις αποφάσεις συνταγογράφησης των γιατρών 

συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της ηλικίας, της εργασιακής εμπειρίας και του 

φορέα εργασίας. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε μερική αντίθεση με αυτά της σχετικής 

έρευνας, στην οποία έχει διαπιστωθεί σημαντική επίδραση του φύλου (Stevenson & 

Tamblyn, 1999; Tamblyn et al, 2003) και της ηλικίας (Loubloy, 2014), κυρίως σε ότι 

αφορά τη προθυμία συνταγογράφησης νέων αγωγών (Peay & Peay, 1988) και την 

επιρροή από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης (Kasliwal, 2013). Αξίζει, επίσης, να 
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σημειωθεί πως διαφοροποιήσεις έχουν καταγραφεί και στη συνταγογραφική 

συμπεριφορά γιατρών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (Van den Bulte & Lilien, 

2001; Kotwani et al, 2010; El-Dahiyat et al, 2014). 

5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της συνταγογράφησης 

εκ μέρους των επαγγελματιών υγείας και της αποζημίωσης από τους φορείς 

υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένης της αύξησης των δαπανών υγείας και ιδιαίτερα 

της φαρμακευτικής δαπάνης στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Η 

αύξηση αυτή έχει καταγραφεί και στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι την απαρχή της 

κρίσης χρέους, καθώς από τότε έχουν ληφθεί αρκετές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες 

περικοπής της, στα πλαίσια της δημοσιονομικής αναπροσαρμογής της χώρας. Σε κάθε 

περίπτωση, η συνταγογράφηση αποτελεί βασική ερμηνευτική μεταβλητή της ποιοτικής 

σύνθεσης και εξελικτικής πορείας της φαρμακευτικής δαπάνης παγκοσμίως, ενώ 

παράλληλα αναδεικνύει κρίσιμης σημασίας πτυχές της διαδικασίας λήψης ιατρικών 

αποφάσεων και, κατ’ επέκταση, της ποιότητας φροντίδας που παρέχεται στους 

ασθενείς. 

  Ως εκ τούτου, η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών θεωρείται ως ένα 

απαιτητικό και πολυσύνθετο ιατρικό καθήκον που προϋποθέτει γνώση της 

φαρμακοθεραπείας, διαγνωστικές δεξιότητες και επαγγελματική εμπειρία. Πράγματι, 

έχει διαπιστωθεί πως η μη ορθολογική συνταγογράφηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 

την απομείωση της ποιότητας φροντίδας του ασθενή και την άνιση κατανομή των 

πόρων της υγείας, είναι ένα εξαιρετικά συχνό φαινόμενο μεταξύ της ιατρικής 

κοινότητας. Αυτό συμβαίνει τόσο εξαιτίας του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου που διέπει 

τη συνταγογράφηση όσο και λόγω του πλήθους των παραγόντων που επιδρούν στις 

συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών όπως είναι το κόστος του φαρμάκου, η γνώση 

των φαρμακολογικών του χαρακτηριστικών, το βάθος της σχετικής ενημέρωσης και 

επιστημονικής πληροφόρησης και άλλοι δημογραφικοί παράγοντες των 

συνταγογράφων. 

  Το βασικό διακύβευμα όσον αφορά τη συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών 

είναι η ευθυγράμμιση των πρακτικών συνταγογράφησης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

που εν πολλοίς προσανατολίζεται στον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης με το 

στόχο της παροχής της βέλτιστης δυνατής φροντίδας στον ασθενή, στα πλαίσια της 
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δικαιοσύνης και ίσότητας πρόσβασης στους πόρους της δημόσιας υγείας. Έτσι, το 

ζητούμενο είναι η επίτευξη και υιοθέτηση μιας ορθολογικής συμπεριφοράς 

συνταγογράφησης από το σύνολο των επαγγελματιών υγείας, έτσι ώστε από τη μία 

πλευρά να μην εξαντλούνται οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και να μη διακυβεύεται η 

βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, και από την άλλη να διασφαλίζεται η βέλτιστη 

θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή, μετριάζοντας παράλληλα τα σχετικά αρνητικά 

φαινόμενα, όπως η πολυφαρμακία.  

  Δεδομένων, λοιπών, των αρχών της ορθολογικής συνταγογράφησης, στην παρούσα 

έρευνα τεκμηριώθηκε πως από τις ισχυρότερες μεταβλητές επιρροής των 

συνταγογραφικών συνηθειών των γιατρών αποτελούν τα φαρμακολογικά 

χαρακτηριστικά των φαρμάκων που διαμορφώνουν τη κλινική αποτελεσματικότητά 

τους, γεγονός που καταδεικνύει μία τάση ορθολογικής συνταγογραφικής 

συμπεριφοράς. Παράλληλα, το κόστος δεν εμφανίζεται ως αμελητέος παράγοντας, 

δεδομένων των τελευταίων μεταρρυθμίσεων για τη περικοπή της φαρμακευτικής 

δαπάνης και τον αυξημένο έλεγχο της συνταγογράφησης, σηματοδοτώντας έτσι τη 

σαφέστατη επιρροή του θεσμικού πλαισίου περί φαρμακευτικής πολιτικής και δαπάνης 

στις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών.  

  Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

περιορίζονται από μία σειρά μεθοδολογικών ζητημάτων, τα οποία αφορούν το 

περιορισμένο δείγμα των γιατρών που συμμετείχαν στην έρευνα, το μικρό αριθμό 

παραγόντων που εξετάστηκαν αναφορικά με την επιρροή τους στις συνταγογραφικές 

συνήθειές τους, τη περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη της μελέτης όσον αφορά τις 

μονάδες υγείας στις οποίες εργάζονται οι γιατροί, το γεγονός ότι δεν επιχειρήθηκαν 

συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων και το ότι τα δεδομένα που προέκυψαν 

από το ερωτηματολόγιο ενέχουν ένα βαθμό υποκειμενικότητας, καθώς αυτό 

συμπληρώθηκε με αυτοαναφορές των συμμετεχόντων. Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί 

πως περιορισμό της έρευνας αποτελεί και το δείγμα ευκολίας που χρησιμοποιήθηκε 

όσον αφορά τα νοσοκομεία, καθώς επιλέχθηκαν αυτά όπου οι αιματολόγοι έχουν ως 

κύριο αντικείμενο τη θεραπεία αιματολογικών κακοηθειών, σε αντίθεση με άλλες 

σχετικές δομές, όπως τα κέντρα αιμοδοσίας. Τέλος, σημειώνεται πως η επιλογή του 

δείγματος των γιατρών εντός των επιλεγμένων νοσοκομείων ήταν τυχαία και έτσι, 

δεδομένων των προαναφερθέντων περιορισμών, δεν επιτρέπεται η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων σε όλους τους αιματολόγους της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, η 

μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στην εξέταση επιπλέον μεταβλητών που 
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επιδρούν στη συνταγογραφική συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας, λαμβάνοντας 

υπόψη την ειδικότητά τους και επιχειρώντας σε μεγαλύτερα δείγματα γιατρών, καθώς  

και σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη στην Ελλάδα.  
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