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Θέμα: «Ενημέρωση για την Εφαρμογή του Νέου Νόμου περί Διάθεσης των Αντιβιοτικών
Φαρμάκων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό από 01/09/20 ισχύει το Άρθρο 16 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 1ης Αυγούστου (ΦΕΚ Α 157) που αναφέρεται στον τρόπο διάθεσης των
αντιβιοτικών.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν (εξαιρούμενων όσων
προορίζονται για τοπική χρήση) είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική.

Επομένως οι συνταγές των ιατρών και οδοντιάτρων που συνταγογραφούνται σε απλό
έντυπο δεν μπορούν να εκτελεστούν.

2. Σας κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στην περιπτώσεις που
μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφες συνταγές και οι οποίες σύμφωνα με τον νόμο αποτελούν
εξαιρέσεις . Επισημαίνουμε ότι μόνο για αυτές θα επιτρέπεται χειρόγραφη συνταγή.

Διευκρινίζουμε και πάλι ότι δεν μπορεί ο γιατρός να συνταγογραφήσει χειρόγραφα, όπως
για παράδειγμα διότι επισκέφτηκε τον ασθενή στο σπίτι, ή γιατί δεν λειτουργεί η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση (όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις συνταγές των
ναρκωτικών).

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η ηλεκτρονική συνταγή δίνει την δυνατότητα της
καταγραφής των στοιχείων χορήγησης αντιβιοτικών, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ποιος
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ιατρός συνταγογραφεί αντιβιοτικά και σε ποιες ποσότητες και ακόμα να ελέγχει αν ο
φαρμακοποιός τα χορηγεί χωρίς συνταγή.

Αθήνα, 04 / 09 / 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ. 3358

ΝΠΔΔ

Σας επισημαίνουμε ότι « Η αιτιολογημένη συνταγή νεότερων κινολονών και
κεφαλοσπορινών τρίτης γενιάς » είναι η ίδια η ηλεκτρονική συνταγή με την οποία ο ιατρός
συνταγογραφεί το σκεύασμα και θα αναγράφεται σχετική ένδειξη πάνω στο φύλλο της ηλ.
συνταγής όταν ετοιμαστεί από την ΗΔΙΚΑ (δηλαδή η ίδια η ηλεκτρονική συνταγή αποτελεί
και το “κινολονόχαρτο”).

Οι ιατροί είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν στα σχόλια της συνταγής κατά τη διαδικασία
συνταγογράφησης, το λόγο που συνταγογραφούν τις κινολόνες και τις κεφαλοσπορίνες.
Εμείς δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ για τα σκευάσματα κινολονών και κεφαλοσπορινών τρίτης γενεάς για τοπική
οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή για δερματολογική χρήση απαιτείται συνταγή
που είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για όλες τις ηλεκτρονικές συνταγές των αντιβιοτικών και των
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κινολονών δεν τις εκτυπώνουμε, δεν τις φωτοτυπούμε και δεν τις φυλάσσουμε επί διετία
καθώς είναι ήδη αποθηκευμένες στην e-syntagografisi (μόνο τις χειρόγραφες φυλάσσουμε
επί διετία). Ο ΠΦΣ ζήτησε από τα μηχανογραφικά προγράμματα των φαρμακείων μας να
δημιουργήσουν εφαρμογή έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο Φαρμακοποιός να
ανακτήσει το αρχείο με αυτές τις συνταγές.

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ του ΠΦΣ στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε να προβεί σε ενέργειες
ενημέρωσης του κοινού για την εφαρμογή του νέου αυτού νομού. Η ενημέρωση θα
περιλαμβάνει:

I. Συνέντευξη Τύπου

II. Αφίσες σε Φαρμακεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Συνταγογράφησης, Ιατρεία,

III. Φυλλάδιο το οποίο θα διανέμεται από τα φαρμακεία μας

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που επιτρέπεται η
έκδοση χειρόγραφης συνταγής αντιβιοτικών φαρμάκων.

Υπουργική Απόφαση
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