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Θέμα: Πλαφόν συνταγογράφησης δραστικών ουσιών –  

Προβλήματα εφαρμογής & στρεβλώσεις 

Χαλάνδρι, 14 Ιουλίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Υ9/οικ.53768 (ΦΕΚ 
1796/Β/1.7.2014) με τίτλο «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων 
συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό 
καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης 
φαρμάκων» και την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω ορίων από την ΗΔΙΚΑ στο 
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έχουν δημιουργηθεί ιδιαιτέρως σοβαρά 
προβλήματα & στρεβλώσεις κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης φαρμακευτικών 
προϊόντων  στους ασθενείς. 

Ειδικότερα, στις κατηγορίες φαρμάκων (cluster) με περισσότερες δραστικές ουσίες 
μεταξύ των οποίων υπάρχουν και πρωτότυπα προϊόντα υπό καθεστώς προστασίας 
της πατέντας δραστικής, ο γιατρός δεν μπορεί να συνταγογραφήσει τα προϊόντα 
αυτά παρά μόνο αφού καλυφθεί ο στόχος συνταγογράφησης προϊόντων εκτός 
προστασίας, που ανήκουν στο ίδιο cluster. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χρονίως 
πάσχοντες αλλά και ρυθμισμένοι ασθενείς να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
θεραπείες τους, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους.  

Να σημειωθεί ότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα θέσπισης ορίων συνταγογράφησης 
off patent φαρμάκων ακόμη και σε θεραπευτικές κατηγορίες χωρίς να υπάρχουν 
off patent δραστικές (προφανώς εκ παραδρομής), καθώς επίσης και περιπτώσεις 
θέσπισης υπερβολικά χαμηλών ορίων που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις 
καταναλώσεις off patent και on patent δραστικών. 

Κατά συνέπεια θεωρούμε απαραίτητο να διορθωθούν άμεσα τα λάθη του 
συστήματος για την αποφυγή σοβαρών προβλημάτων που δεν αφορούν μόνο στην 
προστασία της υγείας των ασθενών αλλά και στην διαμόρφωση συμφερόντων 
άνωθεν για ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα και κατ’ επέκταση επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, οδηγούμαστε σε κατευθυνόμενη συνταγογράφηση (με τη μετακύληση της 
συνταγογράφησης σε κατηγορίες που δεν έχουν περιορισμό/πλαφόν και μπορεί να 
έχουν υψηλότερο κόστος).   

Τέλος καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα απόλυτης διαφάνειας στον τρόπο με τον 
οποίο έγιναν αυτοί οι υπολογισμοί σε ότι αφορά τα όρια συνταγογράφησης 
δραστικών off patent καθώς επίσης και τα πλαφόν στη συνταγογράφηση των 
υγειονομικών για ευνόητους ουσιαστικούς λόγους. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα πρέπει να ανασταλεί άμεσα ο υποχρεωτικός 
και περιοριστικός χαρακτήρας εφαρμογής του ορίου συνταγογράφησης δραστικών 
ουσιών που βρίσκονται εκτός προστασίας και η στέρηση της δυνατότητας στον 
ιατρό για συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας που κρίνει απαραίτητη για τον 
ασθενή του. Τα εν λόγω όρια συνταγογράφησης , μπορεί να χρησιμεύσουν μέχρι να 
λυθούν τα προβλήματα για τον υπολογισμό της διείσδυσης γενοσήμων & off-
patent ως ενδεικτικό όριο για τους γιατρούς.   

 
 

Με εκτίμηση, 
 
         
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Πασχάλης Αποστολίδης 
Πρόεδρος       Αντιπρόεδρος 
 


