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Βιοηθικοί προβληµατισµοί που
προκύπτουν από τη

διαθεσιµότητα φαρµάκων στο
διαδίκτυο







ΕΙΝΑΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ή

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α;

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΙ∆ΟΣ;
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Χρήση του ίντερνετ για την παροχή
φαρµακευτικής φροντίδας

Παροχή υπηρεσιών και προµήθεια
φαρµάκων και υπηρεσιών σε 24ώρη βάση
Ηλεκτρονική επικοινωνία µε τον ασθενή
Ηλεκτρονική συνταγή
∆ιανοµή προϊόντων κατ’οίκον



Heplar and Strand 1990, 1992
“… παροχή φαρµακευτικής αγωγής µε σκοπό την
επίτευξη οριστικών αποτελεσµάτων που
βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής του ασθενούς "

“...είναι µια πρακτική για την ο οποία επαγγελµατίας
υγείας αναλαµβάνει την ευθύνη για την
φαρµακευτική θεραπεία του ασθενούς και είναι
υπόλογος για αυτό” Strand 1997

Ο κύριος στόχος της φαρµακευτικής φροντίδας είναι
να επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα από τη χρήση
των φαρµάκων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής

των ασθενών.



Ο Φαρµακοποιός είναι Υπεύθυνος και υπόλογος

Βελτίωση υγείας/αποτελεσµατικότητας και
ασφάλεια ασθενών

Εστιάζει στα προβλήµατα του ασθενούς
και ορίζει ότι η φαρµακευτική πρακτική
πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον ασθενή

αντί του προϊόντος



Ταχύτητα και ευκολία πρόσβασης
Όταν ντρέπονται να ρωτήσουν τον γιατρό τους για
τα φάρµακα
Όταν δεν θέλουν ο εργοδότης και υγειονοµικές
αρχές να γνωρίζουν για την κατάστασή τους
Όταν θέλουν να αποκτήσουν ένα φάρµακο που
υποψιάζονται πως οι γιατροί µπορεί να είναι
απρόθυµοι να το συνταγογραφήσουν
Όταν θέλουν να παρακάµψουν το σύστηµα υγείας





62 % των φαρµάκων που πωλούνται στο διαδίκτυο είναι
κατώτερης ποιότητας ή δεν πληρούν τις προδιαγραφές. 
38 % των φαρµάκων που είχαν αποτελέσει αντικείµενο
παραγγελίας ήταν πρωτότυπα προϊόντα, αποδείχθηκε ότι
το 16 % αυτών εισάγονταν παράνοµα από τρίτες χώρες. 
Ένα στα τρία φάρµακα δεν περιελάµβανε συνοδευτικές
έντυπες οδηγίες χρήσης.
Το 96 % των διαδικτυακών φαρµακείων που ελέγχθηκαν, 
δεν διαθέτουν τις απαιτούµενες άδειες
Αντίστοιχος περίπου αριθµός διαδικτυακών φαρµακείων
δεν εργοδοτεί κανέναν φαρµακοποιό. 
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Ψευδεπίγραφα φάρµακα
Προµήθεια συνταγογραφούµενων φαρµάκων
µόνο µε τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου
(ηλεκτρονικός γιατρός) 
Ορθολογική Συνταγογράφηση και ασφαλής
εκτέλεση συνταγών;
Περιορισµένη ή καθόλου παροχή πληροφοριών
και οδηγιών
Προσωπική επαφή
Αµφίβολου ποιότητας πληροφορίες
Ελλιπής εκπαίδευση ασθενών
Προσωπικά δεδοµένα
Προσόντα χειριστών ΗΦ.
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Εντιµότητα και ευθύτητα
Εν επιγνώσει συναίνεση (Informed Consent)
Σχέση εµπιστοσύνης
∆ιασφάλιση ποιότητας, και λογοδοσία
Προστασία των καταναλωτών
∆ιασυνοριακές δραστηριότητες και νοµικές
επιπτώσεις.
Ασφάλεια των φαρµάκων/φαρµακοεπαγρύπνηση
Ταυτοποίηση ασθενούς/πελάτη
Ποικιλία των φαρµάκων που πωλούνται
Πιθανή κακή χρήση των φαρµάκων ή κατάχρηση



Βρίσκονται τα φαρµακεία εκεί που δηλώνονται ότι
είναι; 
Ποιότητα φαρµάκων και συνθήκες διανοµής
Πλαστοπροσωπία φαρµακοποιού. 
Αλληλεπιδράσεις
Τιµολόγηση
Άσκηση επαγγελµατικής κρίσης προς το συµφέρον
των ασθενών και του κοινού;



Τεκµηριωµένη πρακτική
Παρακολούθηση έκβασης
Η ποιότητα της σχέσης φαρµακοποιού - ασθενή
Όροι συνταγογράφησης φαρµάκων και όροι
κυκλοφορίας
Προδιαγραφές συνταγής/ελεγχόµενα φάρµακα
περιορισµένης συνταγής
Εκπαιδευτικό υλικό
Ονόµατα και είδη φαρµάκων



Χορήγηση φαρµάκου µόνο από φαρµακοποιό
Επίσηµα στην Κύπρο απαγορεύονται
Ευρωπαϊκό πλαίσιο: Οδηγία 2011/62/ΕΕ

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιβάλει
απαγόρευση καθώς ειδικότερους περιορισµούς
και όρους που δικαιολογούνται για λόγους

προστασίας της δηµόσιας υγείας



Προϋποθέσεις για πώληση φαρµάκων εξ αποστάσεως:
το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει τα φάρµακα να
είναι εγκεκριµένος ή εξουσιοδοτηµένος να προµηθεύει
φάρµακα στο κοινό και εξ αποστάσεως
τα προς πώληση φάρµακα να είναι σύµφωνα προς την
εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους προορισµού
Η ιστοσελίδα που θα προσφέρει τα φάρµακα θα πρέπει να
περιέχει

τα στοιχεία επικοινωνίας της αρµόδιας Αρχής που έχει
εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο προς πώληση φαρµάκων,
τον κοινό λογότυπο που θα πρέπει να εµφανίζεται
σαφώς σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου που σχετίζεται µε
τη διάθεση φαρµάκων για πώληση εξ αποστάσεως στο
κοινό.



∆υνατότητα διάθεσής τους µέσω διαδικτύου θα
δώσει νέα διάσταση στον κλάδο αυτό και θα
δηµιουργήσει νέους συσχετισµούς. 
Ταυτόχρονα είναι ένα θέµα που αφορά στην
δηµόσια υγεία.
Στα περισσότερα κράτη µέλη υπάρχει ανησυχία µε
το διαδίκτυο, αλλά ελλείψει λύσεων εφαρµόζεται
απλά η απαγόρευση.
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Οι φαρµακοποιοί σε όλο τον κόσµο πρέπει να
αναγνωρίσουν την πολύτιµη κοινωνική τους
ευθύνη και να χρησιµοποιήσουν το ∆ιαδίκτυο
ως µέσο για να συµβάλουν µε ουσιαστικό
τρόπο, και σύµφωνα µε τα υψηλά πρότυπα
επαγγελµατικής δεοντολογίας προς όφελος των
ασθενών και της υγείας.
Καθορισµός πλαισίων και εθνικής στρατηγικής
Κώδικες πρακτικής
Ενσωµάτωση νέων ηθικών ζητηµάτων στους
κώδικες δεοντολογίας φαρµακοποιών.



Ρύθµιση στο Η.Β







ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ
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Το πρώτο φαρµακείο


