ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΤΝΣΑΓΗ: ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΗ ΣΗ ΦΑΡΕΣΡΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΟΤ
Μια πραγματικότθτα ςτθν οποία μποροφμε να ςυμφωνιςουμε όλοι μασ , είναι πωσ τα
κτθνιατρικά φάρμακα διακινοφνται ανεξζλεγκτα προσ τουσ ιδιοκτιτεσ και τουσ παραγωγοφσ, ςυχνά
χωρίσ να απαιτείται καν θ διαμεςολάβθςθ του κτθνιάτρου.
Πολλζσ φορζσ μασ ζχει τφχει να μασ ηθτοφν ιατρικι γνϊμθ αφοφ πρϊτα ζχουν εφαρμόςει μια
εμπειρικι αγωγι θ οποία δεν πζτυχε. Αλλά και όταν ζρχονται πρϊτα ςε εμάσ, αρκεί μια χειρόγραφθ
ςυνταγι, τθν οποία ςυχνά παίρνει τθν πρωτοβουλία ο κάκε υπάλλθλοσ φαρμακαποκικθσ ι petshop
να αλλάξει προτείνοντασ ζνα «ίδιο» φάρμακο.
Τθν ίδια ςτιγμι, γιατροί αλλά και γεωπόνοι ζχουν κερδίςει να απαιτείται θλεκτρονικι ςυνταγι
για τθν χοριγθςθ οποιουδιποτε φαρμάκου, θ οποία ςυνδζεται και αφορά ςτο αντίςτοιχο υπουργείο
κάκε
φορά.
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άλλθ, υποχρεωτικι κεωρείται μόνο θ ςυνταγογράφθςθ φαρμάκων παραγωγικϊν ηϊων (και αυτι ςε
χειρόγραφο κεωρθμζνο μπλοκ), μιασ και τα προϊόντα τουσ κα φτάςουν ςτθν ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.
Οφείλουμε να καταλάβουμε όλοι πωσ η κτηνιατρική συνταγή είναι το ιςχυρότερο όπλο και
ίςωσ το μόνο που αναχαιτίηει τθν ανεξζλεγκτθ και αλόγιςτθ κυκλοφορία των κτθνιατρικϊν φαρμάκων
ςε όλο το δίκτυο Υγείασ, από τισ φαρμακευτικζσ εταιρίεσ και τα καταςτιματα πϊλθςθσ ωσ τισ
εκτροφζσ ηϊων και κατ’ επζκταςθ τα τρόφιμα και τουσ καταναλωτζσ. Συμβάλλει ζτςι ςτην ορθή χρήςη
των κτηνιατρικών φαρμάκων και άρα την προάςπιςη τησ δημόςιασ υγείασ. Επιπλζον, πζρα από τον
ελεγκτικό τησ ρόλο ,η κτηνιατρική ςυνταγή είναι η επιςτημονική και κοινωνική διαπίςτευςη του
κτηνιάτρου καθώσ και η τεκμηρίωςη τησ κτηνιατρικήσ πράξησ.
Ασ δοφμε όμωσ τα πράγματα λίγο πιο ςυγκεκριμζνα.
-Σε ό,τι αφορά τα ζώα ςυντροφιάσ, θ κακιζρωςθ τθσ ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κα βάλει
ςε μια τάξθ τθν κτθνιατρικι πράξθ, εμποδίηοντασ πλζον τουσ ιδιοκτιτεσ από το να ζχουν πρόςβαςθ
ςε φάρμακα χωρίσ τθν επίςκεψθ ςε κτθνίατρο και χωρίσ πολλζσ φορζσ να ξζρουν τθν διάγνωςθ τθσ
εκάςτοτε νόςου ι τθν γνϊςθ των ιδιαιτεροτιτων του κάκε ηϊου (αντιβιόγραμμα, αλλεργίεσ ,
ιδιαιτερότθτεσ φυλισ ).
Επιπλζον κα υπάρχει καλφτερθ παρακολοφκθςθ των χρόνιων νοςθμάτων και όχι τυχαίεσ
αγωγζσ που εφαρμόηονται τυφλά, χωρίσ τθν γνϊςθ του τι ζχει προθγθκεί. Κατ’ επζκταςθ κα μειωκεί
θ αλόγιςτθ χριςθ φαρμάκων που προκαλοφν αντοχι (αλλοπουρινόλθ, αντιβιοτικά) κακϊσ και θ
λανκαςμζνθ και άρα επικίνδυνθ χριςθ τουσ και χοριγθςι τουσ τόςο για τα ηϊα όςο και για τουσ
ιδιοκτιτεσ (πχ μιλτεφοραν). Ασ ςθμειϊςουμε εδϊ πωσ όλο και περιςςότερα ηϊα εμφανίηουν
αντιβιοαντοχι ςε πολλζσ ουςίεσ αναγκάηοντασ μασ να απευκυνκοφμε ςε πιο δραςτικά και τοξικά
αντιβιοτικά. Πζρα από το υγειονομικό κομμάτι, θ θλ. ςυνταγογράφθςθ κα επιςθμοποιιςει κι άλλεσ
πτυχζσ τθσ νομοκεςίασ οι οποίεσ , δυςτυχϊσ, ωσ τϊρα δεν εφαρμόηονται όπωσ κα ζπρεπε. Καταρχάσ
κα επιβάλλει τθν καταγραφι των νοςθμάτων υποχρεωτικισ διλωςθσ (πχ λεϊςμανίαςθ,
λεπτοςπείρωςθ), μιασ και κα δθλϊνονται όλα τα ηϊα που ξεκινοφν αγωγι, αλλά και θ αγωγι. Με
αυτόν τον τρόπο εμμζςωσ αςκείται πίεςθ και για τθν θλεκτρονικι ςιμανςθ όλων των κατοικίδιων
ηϊων κακϊσ και τθν θλεκτρονικι καταγραφι του ιςτορικοφ του εκάςτοτε ηϊου ςυντροφιάσ μιασ και θ
ςυνταγογράφθςθ κα αφορά ςυγκεκριμζνο αρικμό microchip.
Σε ςχζςθ με τα ζξω- και ενδοπαραςιτοκτόνα φάρμακα και τθν διαφαινόμενθ τάςθ ςτθν Ευρϊπθ
να χαρακτθριςτοφν ωσ μθ ςυνταγογραφοφμενα και να διακινοφνται με αυτόν τον τρόπο παντοφ,
ακόμα και ςτα ςοφπερ μάρκετ τθσ γειτονιάσ, κα εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι και εγκεκριμζνθ τουσ χριςθ
με βάςθ το είδοσ και τισ ανάγκεσ του κάκε ηϊου κακϊσ και τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ του.
Τζλοσ με τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ κα λυκεί το ηιτθμα που ζχει
προκφψει με τον ν.4600/2019 και τθν κατάργθςθ όλων των απλϊν, μονόγραμμων & δίγραμμων
ςυνταγϊν που απαιτοφνταν για τθν χοριγθςθ των ναρκωτικϊν φαρμάκων, γεγονόσ που μασ αφινει

μετζωρουσ απζναντι ςτθν διάκεςθ των φαρμακοποιϊν να εφαρμόςουν ι όχι τθν προςωρινι εξαίρεςθ
που μασ αφορά.
-Σε ό,τι αφορά τα παραγωγικά ζώα, θ κατάχρθςθ των αντιβιοτικϊν ςκευαςμάτων και κατ’
επζκταςθ θ αντιβιοαντοχι παίρνει μεγαλφτερθ ςθμαςία μιασ και τα οποιαδιποτε λάκθ ςτθν
δοςολογία, τθν ουςία, τον τρόπο χοριγθςθσ ι ςτον χρόνο αναμονισ δεν αφορά μόνο το ηϊο, αλλά
και τθν δθμόςια υγεία. Καταγράφοντασ όλα τα φάρμακα που ςυνταγογραφοφνται μποροφν να
ελζγχονται οι χρόνοι αναμονισ ςτα προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ. Επιπλζον κα γίνεται καλφτεροσ
ζλεγχοσ ςτο είδοσ φαρμάκων που χρθςιμοποιοφνται, ςε αντίκεςθ με τθν τωρινι κατάςταςθ κατά τθν
οποία μπορεί να χορθγοφνται φάρμακα που δεν ζχουν ζνδειξθ για όλα τα είδθ ηϊων ι για τα ηϊα των
οποίων τα προϊόντα προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.
Ένα ακόμα κομμάτι που κα εδραιωκεί με τθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ είναι αυτό τθσ
υποχρεωτικισ παρακολοφκθςθσ των μονάδων από κτθνίατρο και τθν αμοιβι, ζςτω και ςυμβολικι,
για τθν ζκδοςθ ςυνταγισ.
Θα μποροφςε κάποιοσ να πει πωσ όλα αυτά μποροφν να γίνουν και με τισ χειρόγραφεσ
ςυνταγζσ, αρκεί να γίνει πιο αυςτθρι θ απαίτθςθ αυτϊν από τα ςθμεία πϊλθςθσ φαρμάκων. Όμωσ
μια καταγραφι ςτο υπουργείο με δυνατότθτα εφρεςθσ φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων ανά πάςα
ςτιγμι, ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ του κάκε φαρμάκου για το εκάςτοτε ηϊο, άμεςθσ εφρεςθσ των
φαρμακευτικϊν αγωγϊν του κάκε ηϊου ι εκτροφισ, αλλά και προςταςίασ των βιολογικϊν
καλλιεργειϊν με τον άμεςο ζλεγχο των φαρμάκων που χορθγοφνται , μόνο θλεκτρονικά μπορεί να
γίνει και οφείλει να περιλαμβάνει:
• Τα ςτοιχεία του κτθνίατρου- ιδιοκτιτθ ηϊου(+ αρικμό microchip)/ ι κτθνοτρόφου-κωδικοφ
εκμετάλλευςθσ
• Τθν διάγνωςθ και κεραπευτικι αγωγι
• Τθν φαρμακευτικι ουςία και τθν εμπορικι ονομαςία του φαρμάκου (ςτα παραγωγικά αρ.
παρτίδασ/θμ. Λιξθσ) για τθν αποφυγι οποιουδιποτε παραεμπορίου
• Τθν δοςολογία, τον τρόπο χοριγθςθσ, τθν διάρκεια κεραπείασ και τουσ χρόνουσ αναμονισ για
τα παραγωγικά ηϊα.
Η διάρκεια τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ κα πρζπει να μθ ξεπερνάει τουσ 2 μινεσ για τα ηϊα
ςυντροφιάσ, με εξαίρεςθ τα αντιπαραςιτικά ςκευάςματα (για τα οποία κα μποροφςε να είναι ετιςια
για παράδειγμα) και τουσ 6 μινεσ για τα παραγωγικά ηϊα, ϊςτε να αποφεφγεται θ
επαναχρθςιμοποίθςθ των ςυνταγϊν για άλλα ηϊα ι θ επανάλθψθ τθσ αγωγισ τυφλά από ιδιοκτιτεσ
ι παραγωγοφσ.
Τζλοσ, είναι ευκφνθ του ΠΚΣ να κακορίςει , όπωσ και ςτουσ γιατροφσ, μια ελάχιςτθ αμοιβι για
τθν ζκδοςθ ςυνταγισ,, θ οποία κα λαμβάνεται από όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ.
Απζναντι ςε μία πραγματικότθτα καταςτρατιγθςθσ τθσ ζννοιασ αλλά και τθσ ίδιασ τθσ χριςθσ
τθσ κτθνιατρικισ ςυνταγισ , που μζχρι τϊρα μασ ζβριςκε απλοφσ κεατζσ, οφείλουμε να κάνουμε
πράξθ το αυτονόθτο, να τθν κατοχυρϊςουμε ουςιαςτικά με τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ
ςυνταγογράφθςθσ κατοχυρϊνοντασ και το κτθνιατρικό επάγγελμα.
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