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ΠΡοΣ
1. ΜονÜδεò Υγεßαò ΕΟΠΥΥ
2, ΠανελλÞνιο Ιατρικü Σýλλογο

ΠλουτÜρχου 3, 10675 ΑθÞνα
3. ΠανελλÞνιο Φαρμακευτικü

Σýλλογο
Πειραιþò 134 &ΑγαθημÝρου, 1]_854
ΑθÞνα

ΘÝμα: «ΣχετικÜ μετη συνταγογρÜφηση με βÜση τη δραστικÞ ουσßα»»

ΣχετικÜ:
1. Νüμοò 4052/20L2 [ΦΕΚ 4LlA/1.3.20L2)
Ζ. Νüμοò 4093/ΖOºΖ (ΦΕΚ 7Z2/A/LZ.11,ZOL2)
3. ΥπουργικÞ απüφαση υπ' αρßθμ.ΕΜΠ4 [ΦΕΚ Β' 3057/].8-L1-20º2)

Ωò γνωστüν, σýμφωνα με τιò διατÜξειò των νüμων 4052/2012 και 4Ο93/2Οº2
καθßσταται υποχρεωτικÞ για τουò ιατροýò η καθολικÞ συνταγογρÜφηση με βÜση τη
διεθνÞ ονομασßα τηò δραστικÞò ουσßαò (ΙΝΝ).
Σε εφαρμογÞ των παραπÜνω νüμων εκδüθηκε υπουργικÞ απüφαση (σχετικü 3) η οποßα
αναφÝρει üτι η υποχρÝωση συνταγογρÜφησηò με βÜση τη δραστικÞ ουσßα ισχýει για
üλεò τιò θεραπευτικÝò κατηγορßεò και τα φÜρμακα που εντÜσσονται στο θετικü
κατÜλογο συνταγογραφοýμενων φαρμÜκων. Εξαιροýνται απü την υποχρÝωση
συνταγογρÜφηοηò με βÜση τη δραστικÞ ουσßα μüνο πολý συγκεκριμÝνεò περιπτþσειò
φαρμÜκων Þ ασθενειþν, οι οποßεò εξειδικεýονται στιò παραγρÜφουò 4 και 5 τηò εν λüγω
απüφασηò, η δε συνταγογρÜφηση με χρÞση εμπορικοý ονüματοò δεν μπορεß να
υπερβαßνει το 15Ο/ο τηò αξßαò τηò συνολικÞò συνταγογρÜφησηò του κÜθε ιατροý στη
διÜρκεια του Ýτουò.
ΕπειδÞ παρατηρÞθηκε απü ελÝγχουò αρμοδßων οργÜνων üτι ορισμÝνοι ιατροß ενþ
συνταγογραφοýν με δραστικÞ ουσßα αναγρÜφουν παρÜλληλα εßτε στο πεδßο των
σχολßων τηò ηλεκτρονικηò συνταγÞò Þ στο βιβλιÜριο ασθενεßαò των ασφαλισμÝνων
εμπορικÞ ονομασßα σκευασμÜτων παρÜ τιò ωò Üνω αναφερüμενεò διατÜξειò, με το
παρüν σαò ενημερþνουμε üτι:
ο Οι ιατροß θα εκδßδουν συνταγÝò με αναγραφÞ τηò δραστικÞò ουσßαò (πλην των

συγκεφιμÝνων περιπτþσεων που προβλÝπεται η δυνατüτητα αναγραφÞò και
εμπορικÞò ονομασßαò) και θα γßνεται αυστηρÜ αντßστοιχη καταχþρηση τηò
φαρμακευτιιòÞò αγωγÞò στο βιβλιÜριο ασθενεßαò των ασφαλισμÝνων, Σε περßπτωση
που διαπιστωθεß üτι δεν τηρεßται η παροýσα διαδικασßα και αναγρÜφεται εμπορικÞ
ονομασßα θα αφαιρεßται το δικαßωμα συνταγογρÜφησηò του ιατροý για
ασφαλισμÝνουò ΕΟΠΥΥ.
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ο Οι φαρμακοποιοß κατÜ την εκτÝλεση τηò συνταγÞò θα λαμβÜνουν υπüψη τη δραστικÞ
ο,rοß« (πλην των συγκεκριμÝνων περιπτþσεων που προβλÝπεται η αναγραφÞ
εμπορικÞζ ονομασßαò) χορηγþνταò το φθηνüτερο σκεýασμα χωρßò να εττηρεÜζονται

στην επιλογÞ απü πιθαýÝò σημεþσειò στα σχüλια τηò συνταγÞò για εμπορικü
σκεýασμα Þ απü αναγραφÞ εμπορικοý σκευÜσματοò στο βιβλιÜριο του

ασφαλισμÝνου. Επßσηò θα πρÝπει να αναφÝρουν τυχüν περιπτþσειò ιατρþν που

παραβαßνουν τη νομοθεσßα στον Οργανισμü.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Υπουργεßο Υγεßαò
- ΓραφεßοΥπουργοý
- Διεýθυνση ΥγειονομικÞò Περßθαλι|τηò
ΑσφαλισμÝνων ΕΟΠΥΥ
2. Γραφεßο ΠροÝδρου
3. θΓρ αφεßο ¶ντιπροÝδρου ¶'
4. Γραφεßο ΑντιπροÝδρου Β'
5. Γραφεßο Γενικοý ΔιευθυντÞ
6. ΤμÞμα ΕκκαθÜρισηò Συνταγþν (ΚΜΕΣ)
7. ΗΔΙΚΑΑΕ
Λ. Συγγροý 101 & ΔαγουμιτζÞ 40, 11745 ΑθÞνα
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