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Θ

ὰ μποροῦσε ἄραγε ἡ δημοσιοποίηση τῶν
παροχῶν τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν
πρὸς τοὺς ἰατροὺς νὰ ὁδηγήσει στὴ μείωση
τῶν ἀκατάλληλων καὶ ἐκτὸς δεοντολογίας συναλλαγῶν ἀνάμεσά τους; Καὶ τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε
ἀκατάλληλες συναλλαγές;
Εἶναι ἀκατάλληλες συναλλαγὲς ἡ χρηματοδότηση ἐρευνητικῶν μελετῶν γιὰ τὰ προϊόντα τῶν
φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν; Οἱ κλινικὲς αὐτὲς μελέτες διεξάγονται μὲ πολὺ αὐστηρὸ ἔλεγχο ἀπὸ ἀνεξάρτητες ἑταιρεῖες καὶ οἱ ἰατροὶ, ποὺ συμμετέχουν
σὲ αὐτὲς ὡς ἐρευνητές, εἶναι οἱ τελευταῖοι ποὺ μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὰ ἀποτελέσματά τους. Συνήθως, πρόκειται γιὰ μελέτες διπλὲς-τυφλές, στὶς
ὁποῖες οὔτε οἱ ἐρευνητὲς ἰατροὶ οὔτε οἱ ἀσθενεῖς
γνωρίζουν ἂν παίρνουν τὸ δραστικὸ ἢ τὸ εἰκονικὸ
φάρμακο. Ἡ ἐπεξεργασία δὲ τῶν ἀποτελεσμάτων
γίνεται, ἐπίσης, ἀπὸ ἀνεξάρτητες ὁμάδες καὶ πολὺ
συχνὰ καὶ ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς τῶν περιοδικῶν,
στὰ ὁποῖα στέλνονται οἱ μελέτες αὐτὲς γιὰ δημοσίευση. Τέλος, οἱ ἐρευνητὲς πληρώνονται ἀπὸ τὴ
φαρμακευτικὴ ἑταιρεία μὲ θεωρημένα τιμολόγια,
ἔτσι ὥστε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀμοιβῶν τους
νὰ μοιράζεται στὰ ἀδηφάγα ταμεῖα ἑνὸς διαλυμένου κράτους καὶ χρεοκοπημένων ἀσφαλιστικῶν
ταμείων. Καὶ στὸ κάτω κάτω ἄς μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι
οἱ μεγάλες κλινικὲς μελέτες εἶναι πιὰ τόσο ἀκριβές, ποὺ κανένας δημόσιος ὀργανισμός, ὄχι μόνο
στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σὲ ὁποιοδήποτε πολὺ πιὸ
πλούσιο κράτος τοῦ κόσμου, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ
ὀργανώσει καὶ νὰ φέρει σὲ πέρας. Ἡ δημοσιοποί-

ηση, λοιπόν τῆς χρηματοδότησης ἑνὸς Ἰατροῦ σὲ
ἕνα νοσοκομεῖο, γιὰ τὴ συμμετοχή του σὲ μιὰ κλινικὴ μελέτη, πῶς θὰ ἐξυπηρετήσει τὴν ἐξυγίανση
τοῦ συστήματος ὑγείας καὶ τὴν ἠθική;
Εἶναι ἀκατάλληλες συναλλαγὲς ἡ χρηματοδότηση τοῦ ταξιδιοῦ ἑνὸς Ἰατροῦ, προκειμένου νὰ
συμμετάσχει σὲ ἕνα συνέδριο; Ἡ συνεχιζόμενη ἰατρικὴ ἐκπαίδευση εἶναι ἀπαραίτητη τόσο γιὰ τὸν
ἰατρὸ, ὅσο καὶ τοὺς ἀσθενεῖς του, ποὺ θὰ ὑποστοῦν
τὶς συνέπειες τῆς ἐπαρκοῦς ἢ ὄχι ἐκπαίδευσής του.
Τὸ διαδίκτυο προσφέρει σημαντικὲς εὐκαιρίες,
ὅμως ἡ ἀμεσότητα τῆς συμμετοχῆς σὲ ἕνα συνέδριο,
μὲ τὴ δυνατότητα ἀλληλεπίδρασης μὲ τοὺς κορυφαίους ἐπιστήμονες κάθε εἰδικότητας καὶ πολὺ
συχνὰ τὴν ἐπιτόπια πρακτικὴ ἐξάσκηση, δὲν μπορεῖ εὔκολα νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἂν οἱ ἰατροὶ ἔπρεπε νὰ καλύψουμε οἱ ἴδιοι τα ἔξοδά μας, κάτι ποὺ
σὲ μεμονωμένες περιπτώσεις ὅλοι ἔχουμε κάνει, οἱ
εὐκαιρίες στὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν ἐκπαίδευση θὰ
ἦσαν δραστικὰ λιγότερες. Πῶς μπορεῖ ἀλήθεια νὰ
θεωρηθεῖ ἀκατάλληλη συναλλαγὴ ἕνα γεγονός, ποὺ
κοινοποιεῖται καὶ λαμβάνει τὴν ἔγκριση τοῦ ΕΟΦ,
πρὶν πραγματοποιηθεῖ; Εἰδικὰ γιὰ τοὺς ὁμιλητὲς
τῶν συνεδρίων, θὰ πρέπει ὅλοι νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ
κάλυψη τῶν ἐξόδων τους γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὸ συνέδριο γίνεται μετὰ ἀπὸ συνενόηση, ὄχι ἀνάμεσα
στὸν ὁμιλητὴ καὶ τὴ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία, ἀλλὰ
μὲ ἐξασφάλιση πόρων ἀπὸ τὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ συνεδρίου ἀπὸ μεγάλο συνήθως ἀριθμὸ
φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν. Ἀκόμη κι ἂν μιλήσουμε γιὰ τὶς ὁμιλίες στὰ δορυφορικὰ συμπόσια, ποὺ
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οἱ ἴδιες οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ὀργανώνουν
στὰ πλαίσια ἑνὸς συνεδρίου, δύσκολα θὰ μπορέσουν νὰ περιγραφοῦν ὡς ἀνάρμοστες συναλλαγές:
ὅλο τὸ ἀκροατήριο γνωρίζει ὅτι οἱ συγκεκριμένες
δραστηριότητες ἀποσκοποῦν στὴν ἐνημέρωση γιὰ
συνήθως καινούργια φάρμακα τῆς συγκεκριμένης ἑταιρείας, οἱ ὁμιλίες εἶναι ἀνοιχτὲς σὲ συζήτηση καὶ βέβαια ἀντίστοιχη κριτικὴ καὶ οἱ ὁμιλητὲς
ἀμοίβονται μὲ τιμολόγιο παροχῆς ὑπηρεσιῶν καὶ
βέβαια τὶς ἀντίστοιχες τεράστιες κρατήσεις.
Πρόσφατα στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ
τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ὅπου τὸ ἀντίστοιχο πρόγραμμα
Sunshine Act εἶναι σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ
τοῦ 2013, ὁδηγοῦν σὲ ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Τὰ δημοσιοποιημένα στοιχεῖα τοῦ Medicare &
Medicaid Services (CMS) δείχνουν ὅτι ἀπὸ τὸ 2014
στὸ 2015 παρέμειναν σταθερὲς οἱ ἀμοιβὲς γιὰ συμβουλευτικὲς ὑπηρεσίες, ὁμιλίες καὶ ἔξοδα ταξιδίων
γιὰ συμμετοχὴ σὲ συνέδρια, ἐνῶ ὑπῆρξε μιὰ μικρὴ
αὔξηση στὰ χρήματα ποὺ διατέθηκαν σὲ ἰατροὺς
γιὰ συμμετοχὴ σὲ μελέτες. Ἂν ὁ σκοπὸς λοιπὸν
αὐτοῦ τοῦ προγράμματος ἦταν νὰ ἀποθαρρύνει
τοὺς ἰατροὺς ἀπὸ τὸ νὰ συμμετέχουν σὲ δραστηριότητες, ποὺ δυνητικὰ θὰ δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων καὶ θὰ εὐνοήσουν τὴ διαφθορὰ
στὴ λήψη κλινικῶν ἀποφάσεων, τὴν ἐκπαίδευση
καὶ τὴν ἔρευνα, τὰ ἀποτελέσματα δὲν ἦσαν τὰ
ἐπιθυμητά, ἀφοῦ περίπου 618.000 ἀμερικανοὶ ἐπιστήμονες ὑγείας συνέχισαν νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴ
γενναιοδωρία τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν. Ἂν
ὁ σκοπός ἦταν ἡ μὴ ἀπαραίτητη αὔξηση τοῦ κόστους τῆς ὑγείας, ἐπίσης, δὲν ὑπῆρξε θετικὸ ἀποτέλεσμα. Κακὰ τὰ ψέμματα: οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες μέσα ἀπὸ τὶς παροχὲς πρὸς τοὺς ἰατρούς, δὲν
ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία πὼς ἀποσκοποῦν στὸ νὰ
ἐπηρεάσουν εὐνοϊκὰ γιὰ αὐτὲς τὴ συνταγογράφησή τους. Ὅπως δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι
στὴν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων τὸ πετυχαίνουν. Μιὰ πρόσφατη δημοσίευση στὸ περιοδικὸ
JAMA Internal Medicine ἀναφέρεται σὲ μελέτη,
ποὺ ἔδειξε ὅτι κι ἕνα μόνο δωρεὰν γεῦμα ποὺ χορηγεῖ μιὰ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία σὲ ἕναν ἰατρὸ
μπορεῖ νὰ τὸν κάνει νὰ ἐπιλέξει νὰ συνταγογραφήσει ἕνα καινούργιο ἀκριβὸ σκεύασμα ἀντὶ γιὰ ἕνα
φθηνὸ ἀντίστοιχο γενόσημο. Ἡ προβολὴ τέτοιων
στοιχείων πιστεύω ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ πιὸ
ἀποτελεσματικὴ στὸ νὰ βελτιώσει τὴ συνταγογραφικὴ πολιτικὴ τῶν ἰατρῶν, ἐνεργοποιώντας τὸ φιλότιμό τους παρὰ ὁποιαδήποτε κοινοποίηση τῶν
προαναφερθέντων συναλλαγῶν. Ἐπιπλέον, μέσα
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ἀπὸ τὴν υἱοθέτηση σαφῶν ἐνδείξεων γιὰ τὴ συνταγογράφηση τῶν καινούργιων φαρμάκων καὶ θεραπευτικῶν πρωτοκόλλων, θὰ πρέπει νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ
ὀρθολογικὴ χρήση τῶν πόρων τῆς ὑγείας.
Ποιὸς ὅμως πρόκειται νὰ μπεῖ στὸ διαδίκτυο
καὶ νὰ δεῖ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα; Σίγουρα θὰ εἶναι ἰατροὶ ποὺ θὰ μποῦν γιὰ νὰ τσεκάρουν ἄλλους συν
αδέλφους καὶ γνωστούς, συνήθως μὲ διάθεση γιὰ
κουτσομπολιὸ καὶ κακεντρεχῆ σχόλια. Σίγουροι
εἶναι καὶ πολλοὶ δημοσιογράφοι, ποὺ θὰ θελήσουν
νὰ βροῦν θέματα γιὰ δημοσίευση και δὲν θὰ διστάσουν νὰ διαπομπεύσουν πρόσωπα, προβάλλοντας
νόμιμες καὶ ἐγκεκριμένες ἀπὸ τὸ κράτος συναλλαγὲς ὡς πράξεις διαπλοκῆς καὶ δωροδοκίας. Ἤδη
ἀρκετοὶ δημοσιογράφοι προβάλλουν τὶς ἐπικείμενες αὐτὲς δημοσιεύσεις μὲ εἰρωνικὰ σχόλια, ἐνῶ
τὴν ἴδια στιγμὴ λησμονοῦν ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι ἔγιναν
ἀποδέκτες τῶν ἴδιων ἢ ἀντίστοιχων παροχῶν ἀπὸ
τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες! Τί γίνεται ὅμως μὲ
τοὺς ἀσθενεῖς; Αὐτοὶ θὰ ἀναζητήσουν αὐτὴν τὴν
πληροφόρηση καὶ ἂν ναὶ θὰ τὴν κατανοήσουν στὶς
σωστὲς διαστάσεις της; Τὰ ἀμερικάνικα στοιχεῖα
πάλι μᾶς δίνουν πολύτιμες πληροφορίες: μερικοὶ
ἀσθενεῖς ἔψαξαν τὰ στοιχεῖα τοῦ ἰατροῦ τους ἀπὸ
ἁπλὴ περιέργεια, ἐνῶ ἀρκετοὶ θὰ ἤθελαν νὰ τὸν
ρωτήσουν γιὰ αὐτά σε προσωπικὸ ἐπίπεδο. Ἕνας
ἀριθμὸς ἀσθενῶν παρατήρησαν μὲ ἐνδιαφέρον
“δὲς πόσα πῆρε γιὰ ταξίδια καὶ ἐκπαίδευση” ἂν
καὶ οὐσιαστικὰ δὲν τοὺς ἐνδιέφερε καθόλου εἴτε
ἂν πῆρε, εἴτε ὄχι. Οἱ περισσότεροι ἰατροὶ στὶς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνέφεραν ὅτι δὲν ἐνοχλήθηκαν μὲ ἐρωτήσεις, οὔτε εἰσέπραξαν δυσφορία ἢ
ἀποδοκιμασία ἀπὸ κανέναν ἀσθενῆ τους. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι στὸ τέλος τῆς ἡμέρας ὁ ἰατρὸς
κρίνεται ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα καὶ κανένας ἀσθενὴς
δὲν θὰ εἶναι δυσαρεστημένος, ἂν ἔχει ἀντιμετωπιστεῖ σωστὰ ἀπὸ τὸν ἰατρό του κι ἔχει δεῖ βελτίωση
στὸ πρόβλημά του. Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ ἀσθενεῖς
πρέπει νὰ ἐνθαρρύνονται νὰ ζητοῦν διευκρινίσεις,
ἀφοῦ ὁποιαδήποτε παρεξήγηση μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὴ σχέση ἐμπιστοσύνης ἰατροῦ-ἀσθενοῦς, ἐνῶ οἱ ἰατροὶ θὰ πρέπει νὰ τούς διαβεβαιώνουν, ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη ποὺ ἔλαβαν
ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς ἐταιρείες δεν ἔχει ἐπηρεάσει στὸ παραμικρὸ τὶς συστάσεις ποὺ ἔχουν κάνει
πρὸς αὐτούς. Ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ τονίζουν ὅτι
ἡ οἰκονομικὴ αὐτὴ ὑποστήριξη ἀποσκοπεῖ, στὸ μεγαλύτερο μέρος της, στὴν ἐκπαίδευση τοῦ ἰατροῦ
καὶ ἄρα στὴ βελτίωση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν πρὸς τὸν ἀσθενῆ.

