Αγαπητοί συνάδελφοι
….. μετά από πολύ καιρό και μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες της ΕΓΕ και ΕΠΕΓΕ
είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για ό,τι πετύχαμε.. σε σχέση με το δικαίωμα των
γαστρεντερολόγων να χορηγούν καταστολή κατά την ενδοσκόπηση.
Οι διεθνείς επιστημονικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί της ειδικότητας μας, μέσω
κατευθυντήριων οδηγιών, έχουν τοποθετηθεί για το θέμα της δυνατότητας των
γαστρεντερολόγων να χορηγούν φάρμακα καταστολής εδώ και πολλά έτη, ενώ ταυτόχρονα
η πρακτική των συναδέλφων μας διεθνώς και στην συνέχεια και στην χώρα μας απέδειξε
ότι είναι μια ασφαλής πρακτική που αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ανοχή των
ενδοσκοπικών πράξεων. Αυτό έχει απαντηθεί αμετάκλητα.
Η αναχρονιστική Εθνική νομοθεσία, που καθορίζονταν σημαντικά από τις θέσεις των
συναδέλφων αναισθησιολόγων, επέμενε κόντρα στην λογική και τα επιστημονικά δεδομένα
με αρνητικές συνέπειες στην άσκηση της γαστρεντερολογίας.
Πετύχαμε να αλλάξει αυτό και έτσι για πρώτη φορά η Εθνική νομοθεσία από το περασμένο
καλοκαίρι προβλέπει την χορήγηση καταστολής Ιου και ΙΙου επιπέδου από
γαστρεντερολόγους με χρήση μιδαζολάμης, φεντανύλης και των αντιδότων τους
φλουμαζενίλης και ναλοξόνης (h ps://www.epege.gr/fek-149-xrhsh-katastolhs/).
Το αυτονόητο ότι η πολιτεία από μόνης της θα μεριμνήσει ώστε να λυθούν όποια
διαδικαστικά θέματα προκύπτουν από την νομοθετική αλλαγή δεν ισχύει για την χώρα μας.
Έτσι ξεκίνησε ένας δεύτερος μαραθώνιος μέχρι να ξεκαθαρίσει ότι για τα συγκεκριμένα
σκευάσματα, που ο νόμος πλέον μας έδινε το δικαίωμα να συνταγογραφούμε και να
χρησιμοποιούμε, έπρεπε να αλλάξουν με αποφάσεις του ΕΟΦ οι όροι χρήσης των (ήταν
αμιγώς νοσοκομειακής χρήσης).
Με αίτημα μας προς τον ΕΟΦ έγιναν οι σχετικές αλλαγές και αναζητώντας τις σχετικές
αποφάσεις μάθαμε ότι αυτές κοινοποιήθηκαν στις εταιρείες που εμπορεύονται τα σχετικά
σκευάσματα αλλά όχι σε εμάς. Με παρέμβαση του αντιπροέδρου του ΕΟΦ τελικά ήρθαν και
στα χέρια μας πρόσφατα, ενώ κάποιες από αυτές είχαν έρθει στα χέρια μας μέσω των ίδιων
των φαρμακευτικών εταιρειών. Κοινοποιήσαμε τις προηγούμενες μέρες αυτές τις
αποφάσεις στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε με την σειρά του αυτός να
ενημερώσει τα μέλη του, τους φαρμακοποιούς της χώρας, για τις αλλαγές που έγιναν.
Το τελευταίο εμπόδιο ήρθε από τον ΙΦΕΤ που θεωρούσε ότι η τροποποιητική απόφαση του
ΕΟΦ δεν αφορούσε την εισαγόμενη από αυτόν αλλά αυτή για την οποία έχει πάρει άδεια
παραγωγής η DEMO (που ελπίζουμε σύντομα να γίνει πραγματικότητα).
Ο ΙΦΕΤ εισάγει φαιντανύλη σε Amp των 2 και 10 ml και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Η παρέμβασή μας βοήθησε να κατανοηθεί ότι η
νομοθετική ρύθμιση αφορούσε στην ίδια την φαρμακευτική ουσία και όχι συγκεκριμένα
εμπορικά προϊόντα. Παράλληλα ενημερωθήκαμε ότι ο ΙΦΕΤ έχει αποθέματα που μπορούν
να καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες των ιδιωτών γαστρεντερολόγων σε Amp των 2 ml μέσω
των φαρμακαποθηκών.
Παραθέτω το σχετικό mail της κ. Παπαστεργίου Ιωάννας υπεύθυνης στον ΙΦΕΤ για την
φαιντανύλη.
( medicine@ifet.gr Δευ 7/6/2021 1:57 μ.μ.
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Αγαπητέ κύριε Τσιώνη,

Μετά και την σημερινή σας παρέμβαση, το προϊόν θα μπορεί να δίνεται και στις
Φαρμακαποθήκες με την προσκόμιση παραγγελίας από τον ιατρό γαστρεντερολόγο προς
το φαρμακείο, όπου θα περιγράφεται η ανάγκη αγοράς του FENTANYL 0,05 mg/ml (vial X
2 ml) για «ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ»
Με εκτίμηση,
Ι. Παπαστεργίου)
Για να είμαστε ειλικρινείς δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει άλλο εμπόδιο σε αυτή την
προσπάθεια καθώς τίποτε σε αυτό τον τόπο δεν θεωρείται αυτονόητο και δεδομένο.
Η προτροπή μας προς όλους τους συναδέλφους είναι να συνταγογραφούν κανονικά τα
σκευάσματα που μας αφορούν (και την φαιντανύλη) μέσω της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης με τήρηση των νόμιμων διαδικασιών..
Στην προσπάθεια μας να αλλάξει η προαναφερθείσα νομοθεσία σωστά δεσμευτήκαμε (ΕΓΕ
και ΕΠΕΓΕ) στο ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας ότι σύντομα θα καταθέσουμε τις σχετικές
εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την καταστολή στην ενδοσκόπηση (πότε, που, ποιά από
ποιόν και με τι εξοπλισμό) καθώς και τις προτάσεις μας για την εκπαίδευση (την αρχική και
την δια βίου) στην χρήση των σχετικών σκευασμάτων για την καταστολή και την
αντιμετώπιση των επιπλοκών από αυτά.
Ήδη όπως πιθανώς γνωρίζετε έχει δημιουργηθεί σχετική επιτροπή με επικεφαλής τον
συνάδελφο Ν.Βιάζη που συντονίζει την προσπάθεια αυτή και σύντομα θα έχει καταλήξει σε
αυτό που θα αποτελεί πρόταση της Ελληνικής γαστρεντερολογικής κοινότητας για την
καταστολή στην ενδοσκόπηση και όλα τα σχετικά φάρμακα (λαμβάνοντας υπόψη την
Ελληνική πραγματικότητα και οδηγό τις Αμερικανικές, Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές ανάλογες
οδηγίες).
Τέλος είναι κοινή της ΕΓΕ και ΕΠΕΓΕ επιθυμία να συνδιοργανώνονται στο μέλλον τα σχετικά
με την αναζωογόνηση σεμινάρια, που από έτη η ΕΠΕΓΕ οργανώνει, αναβαθμίζοντας το
περιεχόμενο, την οργάνωσή τους, αλλά και κορωνοϊού επιτρέποντος, την συχνότητά τους
μαζί με την αποκέντρωσή τους (ενδεχόμενα, εφόσον οργανωτικά είναι εφικτό, να γίνονται
και εκτός των Αθηνών σε περισσότερες περιοχές όπως Β.Ελλάδα, Πελοπόνησο, Δ.Ελλάδα,
Κρήτη).
Σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ελάχιστο καθήκον να ευχαριστήσω δημόσια όσους
αρχικά πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα και είναι το προηγούμενο Δ.Σ της ΕΠΕΓΕ με
επικεφαλής τον πρόεδρό του Π. Κασαπίδη και βέβαια όλους όσους βοήθησαν να το
φέρουμε σε πέρας και είναι οι πρώην και ο εν ενεργεία προέδροι της ΕΓΕ Ι.Γουλής,
Κ.Τριανταφύλλου και Ι.Βλαχογιαννάκος, τον υπεύθυνο για την ειδικότητα μας στο ΚΕΣΥ Γ.
Παπαθεοδωρίδη, το εν ενεργεία Δ.Σ της ΕΠΕΓΕ και ειδικά τον ταμία μας Σπύρο Γούλα που
έκανε την κουραστική δουλειά των συνεχών επαφών με όσους θεσμικούς παράγοντες ήταν
αναγκαίο.
Είναι καθήκον μου να ευχαριστήσω όλους όσους (λιγοστούς) συναδέλφους στάθηκαν δίπλα
μας με την άσκηση πίεσης να προχωρήσουμε γρηγορότερα αλλά και με ιδέες, προτάσεις και
πρωτοβουλίες πάντα χρήσιμες.
Τέλος να ευχαριστήσω την πλειοψηφία των συναδέλφων που έδειξαν περίσσια υπομονή
και κατανόηση, περιμένοντας τα αποτελέσματα από όλη αυτή την προσπάθεια, παρά την
πραγματικά δύσκολη κατάσταση που βιώνουν ακόμη εξαιτίας των στρεβλώσεων που
υπάρχουν στην άσκηση της Γαστρεντερολογίας στην χώρα μας.
Ηθικό δίδαγμα από όλα αυτά;; Να τολμάμε να πηγαίνουμε μπροστά, να βελτιώνουμε την
άσκηση της ειδικότητας μας στην Ελλάδα, ώστε να γινόμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές με

τους θεσμικούς φορείς που νομοθετούν τους κανόνες λειτουργίας της επιστήμης μας. Να
γινόμαστε περισσότερο αξιόπιστοι απέναντι στην ίδια την κοινωνία που στο τέλος για το
δικό της καλό εργαζόμαστε.
Υ.Γ. σας επισυνάπτουμε και τις τροποποιητικές αποφάσεις του ΕΟΦ.
Για το Δ.Σ της ΕΠΕΓΕ
Χάρης Τσιώνης
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Συνημμένο : h ps://www.epege.gr/wp-content/uploads/2021/06/Τροποποιήσεις-ΑδειώνΚυκλοφορίας.pdf

