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Σκοπός της µελέτης 

Η διερεύνηση της διαχείρισης των ανεπιθύµητων ενεργειών των φαρµάκων από 

επαγγελµατίες υγείας σύµφωνα µε προσωπικές τους συνεντεύξεις. 

Υλικό και µέθοδος 

Χρησιµοποιώντας συνδυασµό προσωπικών συνεντεύξεων, µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, σε 

συνεργασία µε την εταιρεία διεξαγωγής ερευνών Metron Analysis, ερευνήθηκε η διαχείριση 

ανεπιθύµητων ενεργειών  φαρµάκων από υγιεινοµικούς επαγγελµατίες υγείας της χώρας.   

Αποτελέσµατα 

1. Από 7000 επαγγελµατίες υγείας συγκεντρώθηκε τελικό δείγµα 1505 συνεντεύξεων, 

2. Στην πλειοψηφία οι απαντητές ήταν άνδρες (63%), ηλικίας 45-60 ετών (56%). 

3. Το 83% δηλώνει ότι η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών, στην καθηµερινή κλινική 

πράξη, κυµαίνεται από 1-10%. 

4. Στο 62% των ογκολόγων η συχνότητα ανέρχεται σε 50-80%. 

5. Το 70% έχει ενηµερωθεί για την διαδικασία αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών, κυρίως 

(35%) από φαρµακευτικές εταιρείες, δηµοσιεύµατα και τον ΕΟΦ.  

6. Το 74% έχει ενηµερωθεί από επιστολές φαρµακευτικών εταιρειών, γεγονός που 

επηρεάζει την συνταγογραφία τους (72%). 

7. Το 68% δεν έχει χρησιµοποιήσει την κίτρινη κάρτα γιατί δεν τους έχει τύχει περιστατικό 

που να χρήζει αναφοράς, και µόνο το 12,5% δηλώνει σαφή γνώση αυτών που πρέπει να 

αναφερθούν. 

8. Το 50% δεν γνωρίζει ότι η αναφορά των ανεπιθύµητων ενεργειών είναι θεσπισµένη µε 

νόµο στην Ελλάδα. Το 90% θα επιθυµούσε πλήρη ενηµέρωση για το σύστηµα 

Φαρµακοεπαγρύπνησης, κυρίως από τον ΕΟΦ (81%) και τους ιατρικούς/φαρµακευτικούς 

συλλόγους (79%). 

9. Το 51% επικοινωνεί µε συναδέλφους, το 44% αναφέρει στον Ιατρικό Επισκέπτη (44%). 

Ποσοστό 40% έχει υποβάλλει αναφορά σε φαρµακευτική εταιρεία. Μόνο το 35% έχει 

συµπληρώσει κίτρινη κάρτα. 

Συµπέρασµα  

Οι επαγγελµατίες υγείας επιθυµούν αλλά και χρειάζονται περαιτέρω συστηµατική ενηµέρωση 

για το σύστηµα Φαρµακοεπαγρύπνησης στην Ελλάδα.   
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