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Θέμα: «Εκτέλεση συνταγών με εμπορική ονομασία των εμβολίων VXIGRIP
TETRA, FLUARIX TETRA και INFLUVAC TETRA»
Σχετικό: 1. Το αριθμ.4173/15-10-2019 έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου
2. Το αριθμ. ΕΜΠ/ΔΒ4/Γ31/οικ.38424/18-10-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών τα οποία αφορούν σε δυσκολία εκτέλεσης
συνταγών με εμπορική ονομασία των εμβολίων VXIGRIP TETRA, FLUARIX TETRA
και INFLUVAC TETRA, κάποια εκ των οποίων μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, αλλά και
των κινδύνων που συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία η καθυστέρηση ή αδυναμία
εμβολιασμού, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε:
α) Για τις ανεκτέλεστες συνταγές που περιέχουν κάποιο από τα ανωτέρω εμβόλια να
τροποποιηθεί η σχετική ένδειξη στη συνταγή, προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί
οποιοδήποτε από τα τρία εμβόλια στο φαρμακείο όταν το συνταγογραφούμενο δεν
είναι διαθέσιμο.
β) Για τις νέες συνταγές, οι οποίες θα περιέχουν κάποια από τα παραπάνω, να δίνεται
σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν επιλεγεί από τον ιατρό «συνταγογράφηση με
εμπορική ονομασία», δυνατότητα εκτέλεσης οποιουδήποτε από τα τρία εμβόλια από
τον φαρμακοποιό όταν το συνταγογραφούμενο δεν είναι διαθέσιμο.
γ) Να αναρτηθεί ανακοίνωση στο portal της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με την
οποία να προτρέπονται οι γιατροί να συνταγογραφούν τα συγκεκριμένα εμβόλια,
χωρίς να επιλέγουν «συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία»
δ) Να παραταθεί η ισχύς των συνταγών των ανωτέρω εμβολίων που έχουν εκδοθεί
ήδη, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019 εφόσον επιβεβαιώνεται εγγράφως από τον
φαρμακοποιό επί της συνταγής ότι κατά την εκτέλεσή της είχε παραγγείλει και δεν του
έχει παραδοθεί οποιοδήποτε από τα αντιγριππικά εμβόλια.
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Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Υπουργού Υγείας
Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
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