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ΘΔΜΑ: «Παρέτονηαι οδηγίες» 

 

Με αθνξκή ηηο δηαπηζηώζεηο από ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί ε Επηηξνπή Ειέγρνπ 

Σπληαγνγξαθίαο, επαλεξρόκαζηε θαη εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ησλ ηαηξώλ ζηελ πηζηή ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ζπληαγώλ. 

Ωο γλσζηόλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη όηη: 

1. Αναγραθή ηης ζσνιζηώμενης από ηον ΔΟΦ δοζολογίας ηοσ θαρμάκοσ  

Σύκθσλα κε ηνλ Νόκν 3457/06, άξζξν 8, παξ. 2 νξίδεηαη όηη «Η ρνξεγνύκελε 

πνζόηεηα θαξκάθσλ αλά ζπληαγή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα εκέξεο ζεξαπείαο. 

Εμαηξνύληαη ηα ρξόληα λνζήκαηα, όπνπ εθαξκόδεηαη ε επαλαιακβαλόκελε ζπληαγή, όπσο 

πξνβιέπεηαη ζην Π.Δ. 67/2000» θαη παξ 4 «Απαγνξεύεηαη, κε επζύλε ηνπ ζεξάπνληνο 

ηαηξνύ, ε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ εθηόο εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ θαη δνζνινγίαο, όπσο 

απηά θαζνξίδνληαη ζηελ Πεξίιεςε Φαξαθηεξηζηηθώλ Πξντόληνο πνπ ζπλνδεύεη ην θάξκαθν».  

2. σνηαγογράθηζη με βάζη ηη δραζηική οσζία 

Σύκθσλα κε ην Νόκν 4052/12, άξζξν 21, παξ. 5β νξίδεηαη όηη «Από 1εο Απξηιίνπ 

2012 όινη νη ηαηξνί ζα ζπληαγνγξαθνύλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ ΦΚΑ θάλνληαο 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ρεκηθήο νλνκαζίαο (δξαζηηθή νπζία) ησλ θαξκάθσλ …. Από 1εο 

Ινπλίνπ 2012 ε ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή θαη 

θαζνιηθή», Υ.Α. ΔΥΓ3 (α)/νηθ. ΓΥ/149/1-3-2012 (Εθαξκνγή ζπληαγνγξάθεζεο κε δξαζηηθή 

νπζία), παξ. 6: «Μεηά ηελ 1ε Ινπλίνπ εθαξκόδεηαη ε θαζνιηθή θαη ππνρξεσηηθή 

ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηελ δξαζηηθή νπζία γηα όιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο ηεο 

ζεηηθήο ιίζηαο» θαη Υ.Α. ΕΜΠ4/18-11-2012 (Μεραληζκόο εθαξκνγήο θαη ελεκέξσζεο ηαηξώλ 

γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε βάζεη δξαζηηθήο νπζίαο θαη εμαηξέζεηο από ην ζύζηεκα 
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ζπληαγνγξάθεζεο βάζεη δξαζηηθήο νπζίαο), παξ. 3: «Η ππνρξέσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζε κε 

βάζε ηελ δξαζηηθή νπζία ηζρύεη γηα όιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο θαη ηα θάξκαθα πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ ζεηηθό θαηάινγν ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ. Εμαηξνύληαη από ηελ 

ππνρξέσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία κόλνλ πνιύ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηώζεηο θαξκάθσλ ή αζζελεηώλ. Οη πεξηπηώζεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηαηξηθά 

θαη επηζηεκνληθά δηεζλή δεδνκέλα θαη κε γλώκνλα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα 

ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ θαη εμεηδηθεύνληαη ζηηο παξ. 4 & 5 ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο δύλαηαη ε ζπληαγνγξάθεζε λα γίλεηαη θαη κε 

ηελ εκπνξηθή νλνκαζία θαη επηπξόζζεηα λα απαγνξεύεηαη κε εληνιή ηαηξνύ ε ππνθαηάζηαζε 

ή αιιαγή ηνπ θαξκάθνπ», παξ. 6: «Οη απνθιίζεηο από όιεο ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο 

ππνρξεσηηθήο ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε ηε δξαζηηθή θαη ηηο εμαηξέζεηο ησλ παξ. 4 & 5, δελ 

δύλαηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 15% ηεο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ θάζε 

γηαηξνύ ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Εηδηθόηεξα, όιεο νη εμαηξέζεηο ζα πξέπεη λα αηηηνινγνύληαη 

πιήξσο, επαξθώο θαη γξαπηώο από ηνπο ηαηξνύο ζην ζύζηεκα Η.Σ.»  

Επεηδή έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηώζεηο ηαηξώλ πνπ ζπληαγνγξαθνύλ πνζόηεηεο 

θαξκάθσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο κέγηζηεο αλαγθαίεο γηα ζεξαπεία κελόο ζε κεληαίεο ζπληαγέο. 

Επεηδή έρνπλ παξαηεξεζεί επίζεο, πνιιά πεξηζηαηηθά ζπληαγνγξάθεζεο όπνπ ν 

ηαηξόο είηε ζην πεδίν «Οδεγία» είηε ζην πεδίν «Σρόιην», πξνηείλεη εκπνξηθή νλνκαζία 

θαξκάθνπ θαη νη ελ ιόγσ ηαηξνί δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ επηινγή ηνπ 15% ηεο εκπνξηθήο 

νλνκαζίαο πνπ δίλεη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα, παξαηεξήζεθε 

ε ζπκπιήξσζε ζην πεδίν «Σρόιην» ε θξάζε «Αιιαγή ή άξλεζε εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο 

ζπλεπάγεηαη πιήξε αλάιεςε ηεο επζύλεο από ηνλ εθηεινύληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

θαη ηηο ηπρόλ παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ». Υπελζπκίδεηαη όηη κόλν ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εμαηξέζεσλ από ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία, 

επηηξέπεηαη ε απαγόξεπζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ή αιιαγήο ηνπ θαξκάθνπ κε εληνιή ηνπ 

ηαηξνύ, ζύκθσλα Υ.Α. ΕΜΠ4/18-11-2012 παξ. 3. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηελ ζπληαγνγξάθεζε από 

ηνπο ηαηξνύο, ηελ αθαίξεζε ησλ κε λόκηκσλ ινγηζκηθώλ από ην ζύζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηελ κε θαηεύζπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαξκαθεία. 

Η δηαπίζησζε παξαβάζεσλ θαηά ηελ έθδνζε ζπληαγώλ όπνπ δελ ηεξνύληαη νη θείκελεο 

δηαηάμεηο επηζύξεη θπξώζεηο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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