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                                                                                               Αθήνα ,         09-03-2018 
                                                   Αρ. Πρωτ.: Δ3(γ)  3791 
                                                                                                Προς: 
 ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                               
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                                                                                                            
 

                       Όπως  ο Π.Δ. 

 
Ταχ. Δ/νση      : Αριστοτέλους 17                                                         
Τ.Κ.                    : 10433 
Πληροφορίες: Παν.Μακροδημήτρη 
Τηλ                   : 2132161215 
FAX                    :2132161913 
 

 

  
ΘΕΜΑ:  Σχετικά  με  τη  φύλαξη  και διακίνηση Συνταγολογίων Ναρκωτικών  και στελεχών 
Συνταγολογίων Ναρκωτικών. 
ΣΧΕΤ:   Το αρ. πρωτ. 750/16-1-2018  έγγραφο  της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. 
 
  Με  αφορμή  το  αναφερόμενο  ως  σχετικό  έγγραφο, που υποβλήθηκε   στην Υπηρεσία  μας  

σχετικό  με  το θέμα, θέτουμε  υπόψη  σας  τα  εξής: 

 

1.Οι   αρμοδιότητες  των  φαρμακευτικών  τμημάτων  των  νοσοκομείων  καθορίζονται  από τους  

Οργανισμούς  λειτουργίας των νοσοκομείων ,  και  συνήθως  είναι : 

Η εφαρμογή και προαγωγή της Φαρμακευτικής Επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης και έρευνας στον τομέα αυτό. Ο προγραμματισμός προμηθειών φαρμακευτικών 

προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, η αποθήκευση, συντήρηση, διαχείριση τους και η εφαρμογή 

κατάλληλων συστημάτων διάθεσης και παρακολούθησής τους, για την ασφαλή χορήγηση και 

χρήση τους από τους ασθενείς. Ο επιστημονικός έλεγχος της προς εκτέλεση συνταγογραφίας για 

αποφυγή φαρμακευτικών σφαλμάτων. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του νοσοκομειακού 

φαρμακείου καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

2.Οι διατάξεις   του  Π.Δ. 108/7-4-1993 (ΦΕΚ 50/93 τ.Α΄) , όπως  ισχύει, ορίζουν  τη «Συγκρότηση, 
Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου». 

Ειδικότερα   το  άρθρο  4  του προαναφερθέντος Π.Δ/τος ορίζει  τις  «Αρμοδιότητες  του 
Νοσοκομειακού Φαρμακείου»  και  το  άρθρο  11    ορίζει  τα «Τηρούμενα Βιβλία και Παραστατικά 
στοιχεία  στο Νοσοκομειακό Φαρμακείο». 
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3.  Η Υπηρεσία  μας, στο παρελθόν και ύστερα  από την υποβολή  αναλόγων  ερωτημάτων, 
απέστειλε  σε  όλα  τα νοσηλευτικά  ιδρύματα  της  χώρας  την αρ. πρωτ. Υ6β/7964/31-12-1991  
εγκύκλιό  της  σχετική  με  το θέμα, η παράγραφος  (ε)  της  οποίας  αναφέρει  ρητά ότι: 

 « Οι  Διοικήσεις  των  Νοσοκομείων οφείλουν να φροντίζουν   για τον εφοδιασμό των 
Νοσοκομείων  με τις απαραίτητες  συνταγές ναρκωτικών σε δέσμες, ………..  για τα εξωτερικά  
ιατρεία  των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π.». 

Επίσης  η παράγραφος  (στ)  της  ίδιας  εγκυκλίου  αναφέρει ότι:  

«Η επιμέλεια  των  συνταγολογίων  ανατίθεται  σε  συγκεκριμένο  υπάλληλο της Διοίκησης, ο 
οποίος  είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των απαραίτητων  διαδικασιών (αρίθμηση, σφράγιση 
από τη Διεύθυνση Υγείας, καταχώρηση κ.λ.π.), ο εν λόγω υπάλληλος , μεταξύ των άλλων τηρεί  
αρχείο των εξαντληθέντων  συνταγολογίων κατ΄έτος  και φυλάσσει αυτό προς τον σκοπό 
ελέγχου….». 

Ύστερα   από την παράθεση  όλων  των ανωτέρω  καθίσταται  σαφές  ότι  η φύλαξη  και διακίνηση 
Συνταγολογίων Ναρκωτικών  και στελεχών Συνταγολογίων Ναρκωτικών ανατίθεται  σε διοικητικό  
υπάλληλο, ύστερα  από  σχετική  απόφαση  της  Διοίκησης  του Νοσοκομείου. 

                                                                                        Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                               
                                                                                        
                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ για  ενέργεια: 
΄Ολες  τις Υγειονομικές  Περιφέρειες 
(Γραφεία κ.κ. Διοικητών) 
 με την υποχρέωση 
να  ενημερώσουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της αρμοδιότητάς  τους 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ για ενημέρωση: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  
Μιχαλακοπούλου 99 
Τ.Κ.11527 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας 
2.Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας  Υγείας  και Ποιότητα Ζωής 
3.Διεύθυνση Φαρμάκου- Τμήμα  Ναρκωτικών 


