ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΗΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ/ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
 Από e-συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ), ανοίγουμε τη συνταγή.
 Όταν ανοίξει, από την περιγραφή επιλέγουμε ακριβώς το φάρμακο (π.χ.
μορφίνη) και δίπλα εμφανίζεται ένα BARCODE που αντιστοιχεί στο φάρμακο
που επιλέξαμε. Αυτό το BARCODE (που αντιστοιχεί στην ουσία στο «κάτω
BARCODE» ) και στο επόμενο BARCODE που πρέπει να καταχωρήσουμε
(δηλαδή το «πάνω BARCODE) βάζουμε 190000000000 (είναι το νούμερο 19
και δέκα μηδενικά).
 Ολοκλήρωση και εκτύπωση.
 Αναφορικά με τη μηχανογράφηση του φαρμακείου σας, τα περισσότερα
προγράμματα απαιτούν να δημιουργήσετε πρώτα το είδος. Μετά σκανάρετε
το BARCODE της συνταγής και καταχωρείτε την ποσότητα, το ποσοστό
συμμετοχής (που συνήθως είναι μηδενικό) .

Μη ξεχνάτε ότι πλέον με το άρθρο 4812/2021 , άρθρο 78 :
«Άρθρο εβδομηκοστό όγδοο
Ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό
1.α) Οι συνταγές που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες
που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103) και της παρ. 8 του άρθρου
1 του π.δ. 148/2007 (Α’ 191), και καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο από τον
φαρμακοποιό επί τριετία.
β) Οι χειρόγραφες συνταγές που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν
τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του
άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί τριετία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη
μορφή αρχείου εικόνας είτε σε φυσικό αρχείο.
γ) To βιβλίο αντιγραφής συνταγών (Συνταγολόγιο) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 312/1992 (Α’
157), στο οποίο αναγράφονταν οι δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών, τηρείται ηλεκτρονικά από τον
φαρμακοποιό και καταχωρίζονται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 1 του π.δ. 148/2007.
Οι ανωτέρω συνταγές που καταχωρίζονται ηλεκτρονικώς, αποθηκεύονται απευθείας στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο
Ναρκωτικών με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής από τον φαρμακοποιό. Στις περιπτώσεις
χειρόγραφων συνταγών που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων, όπως αυτά ορίζονται
στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να καταχωρήσει αυθημερόν
στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών τα στοιχεία της εν λόγω συνταγής (ημερομηνία, όνομα ιατρού, ονομασία
ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος, είδος συσκευασίας, περιεκτικότητα, όνομα ασθενούς), έχοντας είτε
αποθηκεύσει τη συνταγή αυτή με τη μορφή αρχείου εικόνας στο ηλεκτρονικό αρχείο είτε διατηρήσει
την εν λόγω συνταγή σε φυσικό αρχείο, όπως ορίζεται στην περ. β).
δ) Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η.7.2021.»

