
 

  
ΘΔΜΑ: «Υνξήγεζε θαιζηηνλίλεο». 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε Γειηίν Σύπνπ πνπ εμέδσζε ν Δζληθόο 

Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ηαηξώλ ζηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ 

θαιζηηνλίλε. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη όηη ν Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ ζπληζηά ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο καθξνρξόληαο ρξήζεο θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ θαιζηηνλίλε. 

 Οη γηαηξνί δεν θα ππέπει να ζςνηαγογπαθούν θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

θαιζηηνλίλε ζε πινικό εκνέθωμα γηα ηε ζεξαπεία ηεο νζηενπόξσζεο. 

Σα θαξκαθεπηηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ θαιζηηνλίλε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ζύληνκεο δηάξθεηαο ζεξαπεία, ιόγσ ελδείμεσλ όηη ε 

καθξνρξόληα ρξήζε απηώλ ησλ θαξκάθσλ ζπζρεηίδεηαη κε έλαλ απμεκέλν θίλδπλν 

εκθάληζεο θαξθίλνπ. 

Η θαιζηηνληλε ζα είλαη δηαζέζηκε κόλν σο δηάιπκα γηα έλεζε θαη έγρπζε θαη ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα: 

•Πξόιεςε ηεο οξείαρ απώλειαρ οζηικήρ μάζαρ εξαιηίαρ αιθνίδιαρ ακινηηοποίηζηρ, 

κε ζύζηαζε γηα ζεξαπεία δύν εβδνκάδσλ κε κέγηζηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. 

•Νόζο Paget ζε αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ή γηα 

εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο ηέηνηεο ζεξαπείεο δελ είλαη θαηάιιειεο, κε ζεξαπεία πνπ ζα 

πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηξεηο κήλεο. 

•Τπεξαζβεζηαηκία πνπ πξνθαιείηαη από καπκίνο 

 

Η ζεξαπεία κε θαιζηηνλίλε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην πην ζύληνκν δπλαηό 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη ρξεζηκνπνηώληαο ε ειάρηζηε απνηειεζκαηηθή δόζε. 
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη 

από ην site ηνπ ΔΟΦ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθνπ. 

Οη θ.θ. Γηεπζπληέο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Π.Τ.Τ. παξαθαινύληαη λα 

θξνληίζνπλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ απηνύ ζηνπο ηαηξνύο ηεο κνλάδαο ηνπο 

θαη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνύο ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

 

 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΒΟΤΝΑ 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξ. Πξνέδξνπ 

2. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Νηθόιε 

3. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. νπιηώηε 

4. Γξ. Γεληθνύ Γηεπζπληή θ. Καξβνπλά 

5. ΤΠΔΓΤΦΚΑ, ηαδίνπ 29, 10110 Αζήλα 

6. ΚΜΔ, Πεηξαηώο 181, 11853 Αζήλα 

7. ΗΓΙΚΑ Λ. πγγξνύ 101 & Λαγνπκηηδή 40, 11745 Αζήλα 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΑΔΑ: Β41ΝΟΞ7Μ-1ΝΛ


