
 

 
 
Αριθ. Πρωτ.9639 
 
 
ΔlOIKHTIKO ΣΥMBOYΛΙΟ  
 
Πρόεδρος  
ΓΡ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
 
Αντιπρόεδρος 
Φ. ΝΤΑΝΟΥ 
 
Γεν. Γραµµατέας 
Ε. ΓΑΡΙΝΗ 
 
Ειδ. Γραµµατέας  
Α. ΝΤΟΥΜΑ 
 
Ταµίας 
Π. ΚΟΥΚΗ 
 
Έφορος 
Χ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Mέλη: 
Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Α. ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 
 
EXECUTIVE BOARD  
 
President  
GR. VOYAGIS 
 
Vice President  
F. DANOU 
 
Secretary General  
E. GARINI 
 
Secretary Assistant 
A. DOUMA 
 
Treasurer  
P. KOUKI 
 
Keeper 
CH. PANTAZOPOULOS 
 
Members  
CΗ. KARANASTASI 
A. MALISIOVA 
Κ. STROUMPOULIS 
 
 
 

MAKPYNIΤΣΑΣ 4-6 – 115 22 AΘΗNΑ      4-6, MAKRYNITSΑS st. - ATHENS 115 22 GREECE 
ΤΗΛ.:  210.64.44.174 & FAX: 210.64.48.686      TEL.: 210.64.44.174 & FAX: 210.64.48.686 
Website: www.anaesthesiology.gr      Website: www.anaesthesiology.gr 
Email: info@anaesthesiology.gr      Email: info@anaesthesiology.gr 

 
ΕΛΛHNIKH  
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙOΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
HELLENIC  
SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY 
 
 

 
        17 Δεκεμβρίου 2019 

Προς: Yπουργό Υγείας κ Κικίλια Β. 
Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη Β. 
Κοινοποίηση: ΔΣ του ΙΣΑ 

ΔΣ του ΠΙΣ 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Σχετικά με το δελτίο τύπου του ΙΣΑ στις 14/12/2019 αναφορικά με την 
συνταγογράφηση σκευασμάτων για αγχόλυση και αναλγησία από ιατρούς 
γαστρεντερολόγους, οφείλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα εξής: 
 
Μας ζητήθηκε από τον ΠΙΣ να συμμετάσχουμε σε ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση 
πρότασης προς το Υπουργείο για την κατάργηση του άρθρου 90 του Ν. 4600/2019 
ώστε να είναι απρόσκοπτη η χορήγηση καταστολής από γαστρεντερολόγους. Σας 
επισυνάπτουμε την απάντησή μας η οποία βασίζεται σε διεθνείς επιστημονικές 
κατευθυντήριες οδηγίες και συμβάσεις για την ασφάλεια των ασθενών 
(επισυνάπτονται). 
 
Εν συντομία η χορήγηση καταστολής και αναλγησίας από ιατρούς μη ειδικευμένους και 
πιστοποιημένους πάνω σε αυτό το αντικείμενο αποτελεί μέγιστο ζήτημα ασφάλειας και 
ποιότητας για τους ασθενείς. Η πιθανότητα επιπλοκών κατά τη διάρκεια της 
καταστολής είναι μεγάλη και ο υπεύθυνος ιατρός οφείλει να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει. 
 
Στο ΦΕΚ ειδικότητας γαστρεντερολογίας 1401/2019 αναφέρεται η ασφαλής χορήγηση 
κατασταλτικών φαρμάκων και παρακολούθηση των ασθενών ως γνωστικό αντικείμενο 
χωρίς ωστόσο να διασφαλίζεται με κανένα τρόπο ο τρόπος εκπαίδευσης, η 
πιστοποίηση και η διατήρηση των δεξιοτήτων. Αλλά ακόμα και αν ο γαστρεντερολόγος 
έχει λάβει πλήρη και πιστοποιημένη εκπαίδευση (π.χ. σε κάποια άλλη χώρα της 
Ευρώπης), προκύπτει το πολύ σημαντικό ζήτημα της εκτέλεσης 2 διαφορετικών 
ιατρικών πράξεων ταυτόχρονα (χορήγηση καταστολής, παρακολούθηση των ζωτικών 
σημείων του ασθενούς και ενδοσκόπηση) από τον ίδιο γιατρό. Αυτή η πρακτική έρχεται 
σε αντίθεση με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας για την καταστολή όπως τους έχουν 
ορίσει διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και ακυρώνει τους κανόνες της επιστήμης και 
της ορθής πρακτικής. 
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Από την επιστολή του ΙΣΑ προκύπτει ότι στα Δημόσια Νοσοκομεία η αγχόλυση-
αναλγησία χορηγείται από τους Αναισθησιολόγους (παρά τις ελλείψεις προσωπικού) 
ενώ στους ιδιωτικούς φορείς  Π.Φ.Υ. (ιδιωτικά ιατρεία και ιδιωτικά πολυϊατρεία) που 
διενεργούν μέχρι σήμερα τεράστιο αριθμό προληπτικών αλλά και θεραπευτικών 
ενδοσκοπήσεων δεν απασχολούνται για την αγχόλυση-αναλγησία Αναισθησιολόγοι 
αλλά την χορηγούν οι γαστρεντερολόγοι. 
 
Στην πραγματικότητα, είναι πολλά τα ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρεία που σέβονται 
τους κανόνες ασφαλείας και τους ίδιους τους ασθενείς και συνεργάζονται με 
Αναισθησιολόγους για τη χορήγηση καταστολής στις ενδοσκοπήσεις. Αυτό αποδεικνύει 
περίτρανα ότι το πρόβλημα δεν είναι το αυξημένο κόστος της συνεργασίας με 
Αναισθησιολόγο.  
 
Δεν υπάρχει επομένως δικαιολογία για την υποβάθμιση των παρεχόμενων φροντίδων 
υγείας στον 21ο αιώνα. 
 
Η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία καλεί τον ΙΣΑ να σεβαστεί τους διεθνείς 
κανόνες, να υπερασπιστεί την ασφάλεια των ασθενών και τη σύννομη κλινική πρακτική 
και να υποστηρίξει τη συνεργασία γατρεντερολόγων και αναισθησιολόγων ώστε να 
επιλυθεί επιτέλους σωστά αυτό το χρονίζον πρόβλημα. 

 
 

Με εκτίμηση 
 

Για το Δ.Σ. 
 

                 O Πρόεδρος                                            H γενική γραμματέας 

                                       
            Γρηγόρης Βογιατζής                                       Ελεάνα Γαρίνη 

 
 
 
 


