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ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΕΪΝΗΣ 

   Παραθέτουμε για ακόμη μία φορά τον τρόπο χορήγησης των κωδεϊνούχων, τα οποία 
ανήκουν στον πίνακα Γ.Σ. αλλά διαφέρει η συνταγή του γιατρού με την οποία 
συνταγογραφούνται, ανάλογα με την περιεκτικότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή. 

ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ : Τα κωδεϊνούχα χορηγούνται ως εξής : 

1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά 
η ποσότητα της κωδείνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200 mg 

2) Με συνταγή του ν.1729/87 (μονόγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να 
χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 
400mg. 

3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να 
χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg. 

Οι παραπάνω συνταγές 1,2,3  θα πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του θεράποντος ιατρού (η σφραγίδα να περιέχει 
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ειδικότητα) και θα έχουν και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 
κατοικίας, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.). 

Πίνακας παραδείγματος χορήγησης κωδεϊνούχων : 

 1 κουτί Lonarid-N δισκία   

 1 κουτί Lonarid-N υπόθετα 
Με απλή συνταγή 

 2 κουτιά Lonarid-N δισκία   

 2 ή 3 κουτιά Lonarid-N υπόθετα 

 1 κουτί Lonalgal δισκία 

 Συνταγή μονόγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας 

 3 κουτιά και πάνω Lonarid-N δισκία  Συνταγή δίγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας 

Προσοχή : το ιδιοσκεύασμα BRUFEN PLUS κυκλοφορεί σε συσκευασία που περιέχει 900mg 

κωδεϊνη, άρα για να χορηγηθεί  απαιτείται  συνταγή δίγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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