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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 Τ.Κ. 712 01  

ΤΗΛ-FAX: 2810-221020 

                                                                                        Ηράκλειο, 20/03/2015 

                                                                                        Αριθμ.Πρωτ: 89 

 

Προς  

Τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου 

Κριτοβουλίδου 19 Ηράκλειο 

Κοινοποίηση: 

1) 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης  
2)Δ/νση Δημ. Υγείας Περιφέρειας Κρήτης (κ. Βιδάκη Δ.), 

3)Βενιζέλειο – Πανάνειο  Γενικό Νοσοκομείο, 
4)(ΠΑ.Γ.Ν.Η.) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
5)Κέντρα Υγείας Νομού Ηρακλείου 

Θέμα: Συνταγογράφηση ουσιών του Ν. 1729/87 

Επανερχόμαστε στο θέμα που αφορά την συνταγογράφηση φαρμάκων του Ν. 
1729/87 τα οποία εξακολουθούν να μην συνταγογραφούνται σωστά. Τον τελευταίο 
καιρό παρατηρείται στα φαρμακεία μας να προσέρχονται ασθενείς με συνταγές του 

Ν. 1729/87 μη ορθά γραμμένες. Όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία των 
φαρμακείων και στις σχέσεις με τους ασθενείς. Θα θέλαμε λοιπόν, την συνεργασία 

σας υπενθυμίζοντάς σας τους παρακάτω κανόνες συνταγογράφησης που αφορούν τις 
ουσίες του Ν. 1729/87, και τους οποίους σας παρακαλούμε να επανακοινοποιήσετε 
στα μέλη σας: 

 Κωδεϊνούχα:  

o Απλή ιατρική συνταγή (η οποία συνοδεύει την ηλεκτρονική) για 
ποσότητα έως 200mg (1 κουτί tb. Lonarid-N ή 1 κουτί sup. Lonarid-

N) 
o Μονόγραμμη συνταγή θεωρημένη -στρογγυλή σφραγίδα- από 

Νομαρχία για ποσότητα έως 400mg (2 κουτιά tb. Lonarid-N ή 3 

κουτιά supp. Lonarid-N ή 1 κουτί tb. Lonalgal) 
o Δίγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία για ποσότητες άνω των 

400 mg (3 και άνω κουτιά tb. Lonarid-N, 4 κουτιά και άνω supp. 
Lonarid-N ή 2 κουτιά και άνω tb. Lonalgal) 

 Ουσίες του πίνακα Δ (tavor, lexotanil, κλπ)  
o Τα φάρμακα του πίνακα Δ του νόμου 1729/87 χορηγούνται με 

μονόγραμμη συνταγή αριθμημένη, χωρίς να είναι θεωρημένη από την 
Νομαρχία 
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 Σκευάσματα φεντανύλης (durogesic, matrifen, abstral κλπ)  
o Για την χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη 

διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία.  Ορίζεται ως μέγιστη 

ημερήσια δόση τα 300 μg/hr. και ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 15ΗΜΕΡΩΝ. Η 

κάθε συνταγή είναι δυνατό να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες. Σε 
περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί (σε περίπτωση 
καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή 

συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως Υγείας 

της οικείας Νομαρχίας.  

o Σε περίπτωση που στη συνταγή με σκεύασμα φεντανύλης 

αναγράφεται και άλλο φάρμακο του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε 
χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας. 

 Άλλα σκευάσματα που χορηγούνται Δίγραμμη συνταγή θεωρημένη από την 

Νομαρχία  
o ΜΟΡΦΙΝΗ. Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη 

ημερήσια δόση). 
o ΠΕΘΙΔΙΝΗ. Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100 mg ή 

5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση). 

o MORFICONTIN. Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας 
με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού. 

o DOLCONTIN TABL. (10Χ 60mg) Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά 
συνταγή (δόση για 5 ημέρες). 

o ROMIDON TABL. Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή. 

o ROMIDON AMP. Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή. 
o ZIDERON AMP. Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή. 

  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ΤΡΙΜΗΝΕΣ & ΕΞΑΜΗΝΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Σε 
αυτή την περίπτωση σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 

& Κοιν. Μέριμνας (Αρ. Πρωτ. 4533/16-09-2013), μετά από ερώτηση του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης, η κάθε ηλεκτρονική συνταγή 
ναρκωτικών πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρωτότυπη ειδική 

συνταγή, είτε είναι απλή συνταγή του Ν.3459/2006 (μονή κόκκινη γραμμή) 
είτε είναι ειδική συνταγή (διπλή κόκκινη γραμμή) και η οποία φυλάσσεται στο 

φαρμακείο επί τριετία. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ εκδίδεται μια ειδική 
συνταγή για ναρκωτικά που περιέχει τα φάρμακα αυτά σε ποσότητα τριμήνου 
ή εξαμήνου, ΑΛΛΑ εκδίδονται ΤΡΕΙΣ Ή ΈΞΙ συνταγές ακριβώς ίδιες όσον 

αφορά την ποσότητα των ναρκωτικών για τη θεραπεία μηνός, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, όπου στην πρώτη αναγράφεται <<1η ΕΚΤΕΛΕΣΗ>>, στη 

δεύτερη <<2η ΕΚΤΕΛΕΣΗ>> και στην τρίτη <<3η ΕΚΤΕΛΕΣΗ>> ΚΛΠ και 
η καθεμία από αυτές συνοδεύει την ηλεκτρονική συνταγή τη χρονική στιγμή 
που πρέπει να εκτελεστεί.  

Θέλουμε να καταλάβετε ότι πρακτικά εάν συνταγογραφηθεί μια εξάμηνη συνταγή η 

οποία περιέχει φάρμακα του Ν1729/87 και εκδοθεί μόνο μία συνταγή για αυτά τα 
φάρμακα, ο ασθενής είναι υποχρεωμένος και τις 6 συνταγές να τις εκτελέσει στο ίδιο 

φαρμακείο. Φανταστείτε ένα ασθενή ο οποίος κατοικεί στην Αθήνα και για ένα 
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διάστημα χρειαστεί να μετακινηθεί σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας μέσα στο 
εξάμηνο δεν θα μπορέσει να προμηθευτεί τα φάρμακα του μια και δεν θα διαθέτει τη 

συνταγή η οποία θα έχει μείνει στο φαρμακείο που πρωτοεκτέλεσε τη συνταγή. 
Επιπλέον, δημιουργεί προβλήματα στην απογραφή ναρκωτικών φαρμάκων του 

φαρμακείου αφήνοντάς το εκτεθειμένο σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες 
αρχές. 

Επιπροσθέτως, να σας υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με το  άρθρο 8 παρ.1,2 

Ν.4139/20-3-2013 «…ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι 

οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται 

με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται 

με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε 

περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη 

παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες .» 

Για τους λόγους αυτούς κοινοποιήστε το στα μέλη σας, ούτως ώστε ασθενείς και 

φαρμακοποιοί να μην ταλαιπωρούνται και τα μέλη σας να μην κινδυνεύουν να υποστούν 

τις παραπάνω ποινές.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 

Για το ΔΣ του ΦΣΗ 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας 

Γιάννης Τσικανδηλάκης          Βαγγέλης Λεντάρης 

 

 


