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Προσ όλουσ τουσ φαρμακοποιοφσ – μζλθ του Φ..Α. 

 

ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 

Με βάςθ τον ν.4600/2019 και λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι ουδεμία διευκρίνιςθ εκ μζρουσ του 

Τπουργείου Τγείασ ζχουμε, ςασ παρακζτουμε ακριβϊσ το πότε μπορείτε να χορθγείτε ναρκωτικά και με ποιεσ 

προχποκζςεισ :  

1.- Από 15/7/2019 και μετά - θμζρα εφαρμογισ του νόμου - καταργοφνται όλεσ οι απλζσ, μονάγραμμεσ & 

δίγραμμεσ ςυνταγζσ που απαιτοφνταν για τθν χοριγθςθ αυτϊν των φαρμάκων και φυλάςςονταν ςτο 

φαρμακείο μασ επί τριετία.  

2.- Για τισ μζχρι 14/7/2019 ςυνταγογραφθκείςεσ  ςυνταγζσ  από τουσ γιατροφσ είτε αφοροφν 

επαναλαμβανόμενεσ είτε όχι, ιςχφουν οι ςυνοδευτικζσ που ίςχυαν μζχρι τότε.  Αυτό προκφπτει από το γεγονόσ 

ότι ο εν λόγω νόμοσ δεν αφορά εκτζλεςθ ςυνταγϊν 

3.- Από 15/7/2019 ιςχφουν οι θλεκτρονικζσ ςυνταγζσ οι οποίεσ φζρουν τθν ςιμανςθ «ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΣΑΓΗ 

ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ».  

4.- Η ςυνταγι αυτι οφείλει να ζχει μόνο ναρκωτικά φάρμακα, και μάλιςτα τθσ ίδιασ κατθγορίασ. Δεν γίνεται 

να αναγράφονται ςτθν ίδια ςυνταγι  ναρκωτικά διαφορετικϊν κατθγοριϊν π.χ.  zanax και lonarid.  

5.- Οι ςυνταγζσ αυτζσ φυλάςςονται επί τριετία. Εάν θ ςυνταγι αφορά αςφαλιςτικό ταμείο, τότε κατά τθν 

εκτζλεςι τθσ  τθν εκτυπϊνεται δφο φορζσ, υπογράφει και ςτα δφο φφλλα ο αςφαλιςμζνοσ ϊςτε το ζνα το 

υποβάλλετε  ςτο ταμείο και το άλλο να φυλάξετε ςτο φαρμακείο.  

6.- Όςον αφορά τουσ κτθνιάτρουσ,  θ παράγραφοσ δ.) του Π.Δ. 148/2007 παρζμεινε ςε ιςχφ, και ωσ εκ τοφτου, 

ιςχφει ότι ίςχυε μζχρι ςιμερα, δθλαδι : «…δ.) η ςυνταγθ ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει 

ευανάγνωςτα το ονοματεπώνυμο και τη διεφιυνςη του ιδιοκτθτη του νοςηλευόμενου ζώου και το είδοσ του 

ζώου».  

7.- φμφωνα με τον νόμο καταργείται θ διάκεςθ ειδικϊν ςκευαςμάτων που περιζχουν τισ ουςίεσ 

δεξτροπροποξυφαίνθ, μεκυλοφαινιδάτθ και πενταηοκίνθ, με απόφαςθ Νομαρχίασ,  
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Όςον αφορά αυτό που ελζχκθ ότι δεν ζχει προβλεφκεί θ ειδικι ςυνταγι ναρκωτικϊν για ελεφκερθ πϊλθςθ, 

ταμείων εκτόσ ΗΔΙΚΑ,  και για πολίτεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και για πολίτεσ χωρίσ ΑΜΚΑ αυτό αφορά 

αποκλειςτικά και μόνο το Τπουργείο και καλό κα είναι ςε αυτοφσ οι οποίοι ζρχονται ςτα φαρμακεία ςασ για 

να προμθκευτοφν τα φάρμακα ανάγκθσ για ςυνταγζσ παλαιοφ τφπου που ζχουν καταργθκεί ι ανικουν ςε 

κατθγορία αςκενϊν για τουσ οποίουσ δεν ζχει προβλεφκεί διαδικαςία, να τουσ δείχνετε τθν παροφςα 

ανακοίνωςθ και να τουσ παραπζμπετε ςτο Τπουργείο το οποίο μζχρι ςιμερα δεν ζχει ανταποκρικεί ςτισ 

επείγουςεσ κλιςεισ μασ για διευκρινιςεισ μασ.  

υνάδελφοι, μζχρισ ότου εκδοκεί επίςθμθ διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ από το Τπουργείο ιςχφουν τα ανωτζρω 

και καλό κα είναι να τα ακολουκιςετε, διότι τα ναρκωτικά είναι μία πολφ ευαίςκθτθ κατθγορία φαρμάκων τα 

οποία διαχειριηόμαςτε αποκλειςτικά εμείσ και για τα οποία ευκφνθ ζχουμε επίςθσ αποκλειςτικά εμείσ.  

Οι προςωπικζσ εκτιμιςεισ και διευκρινιςεισ μθ αρμοδίων ι ιμι-αρμοδίων μπορεί να δθμιουργιςουν 

τεράςτιο πρόβλθμα ςτο φαρμακείο μασ, αν αυτζσ λθφκοφν ςοβαρά.  

 

 


