
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 
Το Ταμείο χορηγεί στους ασφαλισμένους τα αναγκαία φάρμακα, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει 
να  αναγράφονται στο συνταγολόγιο, σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες: 
Για τα οξέα περιστατικά οι συνταγογραφούντες ιατροί πρέπει να αναγράφουν στην συνταγή 
μέχρι δύο κουτιά (εμβαλάγια) για κάθε φάρμακο. Κατ’ εξαίρεση αναγραφή περισσοτέρων 
κουτιών (εμβαλαγίων), μπορεί να γίνει εφ’ όσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο η συγκεκριμένη 
θεραπευτική αγωγή του ασθενούς να συνεχισθεί για χρονικό διάστημα το οποίο θα αναγράφεται 
(δοσολογία ανά ημέρα) και θα αιτιολογείται και για το οποίο δεν επαρκούν μόνο δύο κουτιά 
(εμβαλάγια). Από τον περιορισμό των κουτιών (εμβαλαγίων) εξαιρούνται τα φάρμακα που 
περιέχουν  μόνο μία δόση (κάποια αντιβιοτικά ιδίως ενέσιμα).  
Για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική 
αγωγή, οι ιατροί μπορούν να χορηγούν επαναλαμβανόμενες συνταγές τρίμηνης διάρκειας. 
       Έτσι θα χρησιμοποιούν τρία (3) συνεχόμενα φύλλα του συνταγολογίου τα οποία θα έχουν 
την ίδια ημερομηνία έκδοσης, στα οποία θα αναγράφουν «επαναλαμβανόμενη συνταγή»  και 
«1η εκτέλεση», «2η εκτέλεση» και «3η εκτέλεση». Κάθε φύλλο του συνταγολογίου θα 
προσκομίζεται ανά μήνα στο Φαρμακείο, για εκτέλεση. Η ποσότητα των εμβαλαγίων (κουτιών) 
σε κάθε φύλλο δεν μπορεί να υπερβαίνει την θεραπεία του μηνός και σε περίπτωση που η 
ποσότητα αυτή υπερβαίνει τα δύο εμβαλάγια (κουτιά), θα αναγράφεται η ένδειξη «χρόνια 
πάθηση - θεραπεία μηνός (Ιανουαρίου, Μαΐου κ.λ.π.», με υπογραφή και σφραγίδα του 
συνταγογραφούντος ιατρού. Απαραίτητα σε κάθε φάρμακο θα αναγράφεται και η δοσολογία 
του. Οι ιατροί θα πρέπει να συνταγογραφούν φάρμακα μόνο της ειδικότητας τους.  
Η συνταγή πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 
Την ημερομηνία. 
Τον Αριθμό Μητρώου.  
Το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, το έτος γεννήσεως, το φύλο, την διεύθυνση  και το τηλέφωνό 
του. 
Την πλήρη και σαφή διάγνωση, την αιτιολόγηση της χορήγησης του έως τρία ιδιοσκευάσματα 
(φάρμακα), με ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα. 
Αριθμό κουτιών (εμβαλαγίων) και δοσολογικό σχήμα. 
Οδηγίες χορήγησης. 
Την υπογραφή, την σφραγίδα του ιατρού καθώς και το Α.Μ. στο    Τ.Σ.Α.Υ. 
Για την αναγραφή της συνταγής στο συνταγολόγιο κάθε ασφαλισμένου, θα προσκομίζεται 
απαραιτήτως στον θεράποντα ιατρό και το βιβλιάριο ασθενείας του στο οποίο ο ιατρός θα 
αναγράφει την ημερομηνία της επίσκεψης, το όνομα του ασθενούς, την διάγνωση, την αναγραφή 
των φαρμάκων ή των εξετάσεων που συνιστά και τέλος θα υπογράφει και θα σφραγίζει.  
 


