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ΠΡΟ: Ω ΠΔ 
 

 
ΘΕΜΑ: 

 

«Τγειονομικι Περίκαλψθ - φςτθμα Ηλεκτρονικισ υνταγογράφθςθσ –  
  υνταγογράφηση Φαρμάκων Τψηλοφ Κόστους Φ.Τ.Κ.». 

   
1. ασ γνωρίηεται ότι από τθ Δευτζρα 12/09/2022, τίκεται ςε εφαρμογι το φςτθμα Ηλεκτρονικισ 

υνταγογράφθςθσ και για τθν κατθγορία φαρμάκων : «Φάρμακα Τψηλοφ Κόστους –Φ.Τ.Κ.». 

2. Ηλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ για τα Φ.Τ.Κ. κα πραγματοποιείται μζςω του ςυςτιματοσ τθσ 

ΗΔΙΚΑ, από τουσ γιατροφσ που είναι ιδθ πιςτοποιθμζνοι ςτθν ΗΔΙΚΑ και κατζχουν ειδικότθτα 

ςχετικι με τθ νόςο για τθν οποία ςυνταγογραφείται το φάρμακο. Οι ςυνταγογράφοι ιατροί 

ζχουν υποχρζωςθ για τθν ορκι και ςφννομθ ςυνταγογράφθςθ και για τθν εφαρμογι των 

κανόνων τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.  

3. τισ ςυνταγζσ που περιζχουν φάρμακα Φ.Τ.Κ. δεν ςυνταγογραφοφνται ταυτόχρονα κοινά 

φάρμακα. 

4. Οι θλεκτρονικζσ ςυνταγζσ που αφοροφν φάρμακα Φ.Τ.Κ., απαιτοφν θεϊρηση από ελεγκτι ιατρό. 

Η θλεκτρονικι ςυνταγι Φ.Τ.Κ. κα προωκείται αυτόματα μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και 

θ κεϊρθςθ κα διενεργείται θλεκτρονικά, από πιςτοποιθμζνο ελεγκτι ιατρό τθσ Τγειονομικισ 

Τπθρεςίασ Λ.., εντόσ δφο εργαςίμων θμερϊν. ε περίπτωςθ μθ ζγκριςθσ, ενθμερϊνεται ςχετικά 

ο αςφαλιςμζνοσ. Ο ελεγκτισ ιατρόσ δφναται κατά τθν κρίςθ του να ηθτιςει τθν υποβολι 

ιατρικϊν εγγράφων που κεωρεί απαραίτθτα για τθν υποβοικθςθ του ζργου του. 

5.   Η ςυνταγι φαρμάκων Φ.Τ.Κ. είναι εκτελζςιμθ μόνο μετά τθν κεϊρθςθ από τον ελεγκτι ιατρό. 

6. Η εκτέλεση των ηλεκτρονικϊν συνταγϊν Φ.Τ.Κ. κα πραγματοποιείται ςτα τρατιωτικά 

φαρμακεία και τα φαρμακεία δθμοςίων δομϊν, ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδικαςία, όπωσ μζχρι 

ςιμερα με τισ χειρόγραφεσ ςυνταγζσ Φ.Τ.Κ.. 

7. Για τθν ομαλι μετάβαςθ ςτθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ των Φ.Τ.Κ. και αντιμετϊπιςθ 

τεχνικϊν προβλθμάτων του ςυςτιματοσ που τυχόν προκφψουν, γίνονται δεκτζσ και οι 

χειρόγραφεσ ςυνταγζσ Φ.Τ.Κ., που ζχουν ςυνταγογραφθκεί ςε εντολι του Ατομικοφ Βιβλιαρίου 

Τγείασ και φζρουν θμερομθνία ςυνταγογράφθςθσ ζωσ και 30/09/2022 και οι οποίεσ κα 

εκτελοφνται κανονικά με το ιςχφον ςιμερα ςφςτθμα. 

8. Από τθν 01/10/2022 θ θλεκτρονικι καταχϊρθςθ και εκτζλεςθ ςυνταγϊν Φ.Τ.Κ. κακίςταται 

κακολικι και υποχρεωτικι. 

9. Για επιμζρουσ κζματα ςυνταγογράφθςθσ των Φ.Τ.Κ. που τυχόν  προκφψουν κατά τθν εφαρμογι 

του ςυςτιματοσ, θ Τπθρεςία Τγειονομικοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  κα επανζλκει με νεότερεσ οδθγίεσ. 

10. Τπθρεςίεσ που αποςτζλλεται το παρόν, όπωσ μεριμνιςουν για τθν ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ 

όλων των εν ενεργεία ςτελεχϊν Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.. 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 
 

Τποναφαρχοσ  Λ.. (ΤΙ)  ΚΩΝΣΑΝΣΕΛΛΟ Γ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:                  

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:                                                                                
1. Γενικό (όπου υπθρετεί ςτρατιωτικό προςωπικό Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) 
2. Πανελλινιοσ Ιατρικόσ φλλογοσ (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα μζλθ του). 
3. Πανελλινιοσ Φαρμακευτικόσ φλλογοσ (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα μζλθ του). 
4. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Λυκοφργου 10,ΣΚ 10551, Ακινα) 
5. .Φ.Α./ΝΙΜΙΣ (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα διοικθτικά υπαγόμενα ςτρατιωτικά φαρμακεία) 
6. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΟΔ 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ε.Ο.Π.Τ.Τ/Γενικι Δ/νςθ Διαχείριςθσ & Ανάπτυξθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ /Δ/νςθ Φαρμάκου, Απ. Παφλου 
12,Μαροφςι ΣΚ 15123  

2. Ε.Ο.Π.Τ.Τ/Γενικι Δ/νςθ Οργάνωςθσ & χεδιαςμοφ Αγοράσ Τπθρεςιϊν Τγείασ/Δ/νςθ Φαρμάκου/ Σμιμα 
Φαρμακαποκικθσ ,Απ. Παφλου 12,Μαροφςι ΣΚ 15123  

 
III.ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΤΝΑΝΠ/ Γρ.κ.ΤΝΑΝΠ (υ.τ.α.).  
2. ΤΝΑΝΠ/Γρ.κ.ΓΓΑΝΠ (υ.τ.α.) 
3. ΤΝΑΝΠ/Γρ.κ.ΓΓΛΛΠΝΕ (υ.τ.α.)   
4. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ.κ.Α/Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.)  
5. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ.κ.ΑϋΤ/Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ.  (υ.τ.α.)   
6. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ.κ.ΒϋΤ/Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ.   (υ.τ.α.) 
7. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ.κ.ΓΕ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.) 
8. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./Γρ.κ.κ. ΔΚΑϋ-ΔΚΒϋ-ΔΚΓϋ-ΔΚΔϋ(υ.τ.α.) 
9. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/Γρ.κ.ΓΔΟΤ (υ.τ.α.) 
10. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΡΟΠ 

11. ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ./Τ.Τ. 1ο
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