
 

 
 

“ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ”  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

 
Μια διεθνής πραγµατικότητα µε ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές στις 
διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα το πρόβληµα είναι έντονο, µε επιπτώσεις 

για την υγεία του πληθυσµού: 

* Η χρήση περιττών φαρµάκων δεν επιβαρύνει µόνο τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά 
και την ανθρώπινη υγεία.  

* Προσοχή: Αρκετά φάρµακα δηµιουργούν κλασσική εξάρτηση.  

* Τα φάρµακα ωφελούν, όταν για ιατρικούς λόγους είναι απαραίτητα, λαµβάνονται 
όπως πρέπει και στη διάρκεια που απαιτούνται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτοµα 
άνω των 65 ετών.  

* Χωρίς να αυξηθεί η νοσηρότητα, καθώς και η αύξηση του πληθυσµού στο διάστηµα 
1995-2003, αυξήθηκε η συνταγογράφηση για ηρεµιστικά 39%, αντικαταθλιπτικά 
500%, αντιβιοτικά 45% και αναλγητικά 82%. Η αύξηση αυτή αποδεικνύει 
συνταγογράφηση εκτός ιατρικών αναγκαιοτήτων σε βάρος των ασφαλισµένων.  

* Μειώστε την περιττή και βλαβερή χρήση φαρµάκων αναζητώντας χρήσιµες 
δραστηριότητες, συµµετέχοντας στην κοινωνική ζωή και ασκώντας σηµαντική 
δραστηριότητα (κίνηση). Είναι εντυπωσιακό το πόσο βελτιώνονται οι παθήσεις και 
πόσο µειώνονται τα ενοχλήµατα ή η εµφάνιση παθήσεων µε αυτό τον τρόπο ζωής. 
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* Προστατεύετε τον εαυτό σας από τα περιττά φάρµακα, αν ρωτάτε το γιατρό σας: α) 
‘- Ποια είναι η συγκεκριµένη διάγνωσή σας, γιατρέ µου; Είναι απαραίτητα τα 
φάρµακα που µου δίνετε και γιατί;’ β) Αναφέροντας στο γιατρό όλα τα φάρµακα που 
παίρνετε (κίνδυνος αλληλοεπιδράσεων). γ) Μη αγοράζοντας φάρµακα χωρίς συνταγή 
(πολύ βασικό). 

* Τα φάρµακα επιδρούν στην ικανότητα οδήγησης. Τo 25% των ατυχηµάτων 
οφείλεται στα φάρµακα. 

* Πληροφορηθείτε για τις ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων. Στη Γερµανία 
έχουν καταγραφεί 10 χιλ. θάνατοι, στις ΗΠΑ 40 χιλ., στην Ελλάδα άγνωστος o 
αριθµός.  

* Οι ηλικιωµένοι κινδυνεύουν περισσότερο από τα φάρµακα: 

 διότι ήδη υπάρχει φθορά οργανικών συστηµάτων, ιδίως νεφρών και κεντρικού 
νευρικού συστήµατος 

 διότι στην Τρίτη Ηλικία αυξάνονται οι αλλεργίες 

 διότι ορισµένοι ηλικιωµένοι λαµβάνουν µε λάθος τρόπο φάρµακα, πιθανόν 
λόγω µειωµένης µνήµης 

 διότι ο ηλικιωµένος ψάχνει για θεραπεία και νοµίζει ότι τα φάρµακα είναι 
λύση 

 διότι η συνεννόηση είναι ορισµένες φορές δύσκολη (και ο γιατρός ανυπόµονος) 

 διότι ο ηλικιωµένος έχει ευαίσθητα συστήµατα οµοιοστασίας (νεφροφυτικό 
σύστηµα, ισορροπία, θερµορύθµιση, ενδοκρινική λειτουργία, ύπνος, γνωσιακή 
λειτουργία, ανοσολογική άµυνα) 

* Προσοχή στα αναποτελεσµατικά φάρµακα που κυκλοφορούν και ανήκουν στις 
κατηγορίες: νοοιροπικά, περιφερικά, αγγειοδιασταλτικά, κεντρικά µυοχαλαρωτικά, 
ηπατοπροστατευτικά, φλεβοτονικά, χονδροπροστατευτικά, αποχρεµπτικά. Σε κανένα 
βασικό σύγγραµµα φαρµακολογίας δεν αναφέρονται αυτά τα φάρµακα µε θετικά 
σχόλια. 

* Τρεις καταστάσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν άλλο µέσο αντιµετώπισης και όχι 
τα φάρµακα: διαταραχές ύπνου, µη καρκινικοί πόνοι, δυσκοιλιότητα. 

* Το πιο ‘αποτελεσµατικό φάρµακο’ είναι ένας συνειδητοποιηµένος γιατρός µε 
λειτουργική σκέψη, ανεξάρτητος από εµπορικές εταιρείες, ο οποίος σας ακούει, 
έχει χρόνο για σας και τον εµπιστεύεστε. Αντίθετα, το πιο ‘αναποτελεσµατικό 
φάρµακο’ είναι ένας γιατρός ο οποίος δεν παίρνει ιστορικό, δεν εξετάζει, αλλά 
γράφει αµέσως εξετάσεις και φάρµακα. 

* Σε έρευνα 349 οικογενειών µε 1.037 άτοµα, βρέθηκαν 3.646 συσκευασίες 
φαρµάκων το 35% ήταν µόνο σε χρήση, το 47% δεν χρησιµοποιείτο και το 13% 
χρησιµοποιείτο περιστασιακά. 

Συµπέρασµα: Τα πολλά φάρµακα βλάπτουν την υγεία και το Ταµείο σας που πρέπει 
να έχει τη δύναµη να σας στηρίζει, όταν το χρειάζεσθε. Είναι στο χέρι σας να 

βοηθήσετε και τον εαυτό σας και το Ταµείο σας. 
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