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ΘΔΜΑ: «Αναγραθή ηης ζσνιζηώμενης αγωγής ζηο βιβλιάριο αζθένειας 

σνηαγογράθηζη θαρμακεσηικών ιδιοζκεσαζμάηων ποσ περιέτοσν ΚΩΓΔΪΝΗ» 

 

Με αθνξκή ηηο  δηαπηζηώζεηο από ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγεί ε ππεξεζία ηεο ΥΠΕΔΥΦΚΑ ζε 

θαξκαθεία (επηηόπηνπο ειέγρνπο) θαη ζε αζθαιηζκέλνπο (θαη’ νίθνλ ειέγρνπο) 

επαλεξρόκαζηε θαη εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ηόζν ησλ ηαηξώλ όζν θαη ησλ θαξκαθνπνηώλ 

ζηελ πηζηή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο θαη εθηέιεζεο ζπληαγώλ ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηώζεηο : 

1.Αναγραθή ηης ζσνιζηώμενης αγωγής ζηο βιβλιάριο αζθένειας  

Σύκθσλα  κε ην λ. 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ νξίδνληαη ηα παξαθάησ: 

1) άξζξν 95,παξ.8.Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ Π.Δ.121/2008(Α΄183) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Η ζπληαγή απαξαίηεηα ζπλνδεύεηαη από ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ ζην νπνίν ν θαξκαθνπνηόο ειέγρεη ηελ θαηαρώξεζε ησλ θαξκάθσλ θαη 

ζεκεηώλεη ηελ εθηέιεζε κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή » θαη 

2) άξζξν  96, παξ.6 ην δσδέθαην εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ 

Π.Δ.121/2008(Α΄183) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Τελ θαηαρώξεζε ζην βηβιηάξην πγείαο ηεο 

ζπληζηώκελεο αγσγήο κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηαηξνύ, αθξηβώο όπσο έρεη 

ζπληαγνγξαθεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζπληαγή».   
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Η δηαπίζησζε παξάβαζεο γηα ηελ κε αλαγξαθή ζην βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

επηζύξεη θπξώζεηο ηόζν γηα ην γηαηξό όζν θαη γηα ην θαξκαθνπνηό πνπ εθηειεί ηε ζπληαγή. 

Επηζεκαίλνπκε όηη ε απνπζία αλαγξαθήο ηεο ζπληζηώκελεο αγσγήο από ηνλ ζεξάπνληα 

ηαηξό δπζρεξαίλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ νξζή ζπληαγνγξάθεζε γηα ηνλ επόκελν ζεξάπνληα 

ηαηξό ν νπνίνο δελ κπνξεί κε άιιν ηξόπν λα ειέγμεη ηε αγσγή πνπ ιακβάλεη ν αζθαιηζκέλνο 

θαζόηη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην λ.3892/11-2010 (Άξζξν 3, Υπνρξεώζεηο ηαηξώλ σο 

πξνο ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε) Οη ηαηξνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα επηζθόπεζεο ησλ 

ζπληαγώλ ή παξαπεκπηηθώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξίζεη ειεθηξνληθά νη ίδηνη. Αλ θξίλεηαη 

αλαγθαίν γηα ηνλ πξνζδηνξηζµό ηεο θαηάιιειεο θαξµαθεπηηθήο αγσγήο νη ηαηξνί µπνξνύλ µε 

ηελ θάζε θνξά ξεηή θαη εηδηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνύο λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα 

δεδνµέλα ηπρόλ πξνεγνύµελεο θαξµαθεπηηθήο αγσγήο ή ηαηξηθώλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ 

θαηαρσξηζηεί από άιινπο ηαηξνύο. Οη ηαηξνί επηηξέπεηαη λα ρξεζηµνπνηνύλ ηα δεδνµέλα απηά 

απνθιεηζηηθά γηα ηνλ σο άλσ ζθνπό. Η πξόζβαζε θαηαρσξίδεηαη ζην ζύζηεµα ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο.  

Επηπιένλ ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην Π.Δ. 121/08  άξζξν 2, νη ζεξάπνληεο ηαηξνί 

ππνρξενύληαη 

-Να ειέγρνπλ από ην βηβιηάξην πγείαο ηπρόλ πξνεγνύκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή , γηα ηελ ίδηα 

λόζν, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε ηδηνζθεπαζκάησλ ε δξαζηηθή νπζία ησλ 

νπνίσλ έρεη απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν αζζελή ή αθαηάιιειε γηα ηελ 

πεξίπησζή ηνπ. Επηηξέπεηαη όκσο ε αλαγξαθή ηζνδπλάκνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ηαπηίδεηαη 

θαξκαθνινγηθώο από πιεπξάο νπζίαο κε θάξκαθν πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί . 

-Να κε επαλαιακβάλνπλ ηε ζπληαγή θαξκάθσλ, εθόζνλ από ηε δνζνινγία πνπ 

ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ζηε ζπληαγή θαη ην ρξόλν ιήςεο, δελ δηθαηνινγείηαη ε αλάισζε 

ησλ ρνξεγεζέλησλ κε ηελ πξνεγνύκελε ζπληαγή. 

 

2. σνηαγογράθηζη θαρμακεσηικών ιδιοζκεσαζμάηων ποσ περιέτοσν ΚΩΓΔΪΝΗ. 

 Σύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.αξηζκ.πξση. ΔΥΓ3γ/86706 Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΕΚ 2220/30-10-

2008) Τα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ θσδεΐλε ρνξεγνύληαη σο αθνινύζσο: 

1) Με απιή ηαηξηθή ζπληαγή θπιαζζόκελε επί δηεηία 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί αξηζκόο ζπζθεπαζηώλ ηόζσλ ώζηε ζπλνιηθά ε πνζόηεηα ηεο θσδεΐλεο  

αλά ζπληαγή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 200mg. 

2) Με ζπληαγή ηνπ λ. 1729/1987 (κνλόγξακκε – ζεσξεκέλε από ηε Ννκαξρία) θπιαζζόκελε  

επί ηξηεηία 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί αξηζκόο ζπζθεπαζηώλ ηόζσλ ώζηε ζπλνιηθά ε πνζόηεηα ηεο θσδεΐλεο  
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αλά ζπληαγή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 400mg. 

3) Με εηδηθή ζπληαγή λαξθσηηθώλ (δίγξακκε – ζεσξεκέλε από ηε Ννκαξρία) θπιαζζόκελε  

επί ηξηεηία  

κπνξεί λα ρνξεγεζεί αξηζκόο ζπζθεπαζηώλ όηαλ ζπλνιηθά ε πνζόηεηα ηεο θσδεΐλεο αλά  

ζπληαγή ππεξβαίλεη ηα 400mg. 

Η δηαπίζησζε παξαβάζεσλ θαηά ηελ έθδνζε θαη εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ζπληαγώλ κε 

θσδετλνύρα ηδηνζθεπάζκαηα επηζύξεη θπξώζεηο. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΜΠΔΡΙΜΗ 
Επ.Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο 
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