Πρόταση Εμπορικής Ονομασίας σε Γενόσημα Φάρμακα και Χρόνιες Παθήσεις
Οι τροποποιήσεις που εφαρμόστηκαν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αναφορικά με την
πρόταση εμπορικής ονομασίας σε Γενόσημα Φάρμακα και Χρόνιες Παθήσεις έγιναν κατ’ εφαρμογή της
εγκυκλίου με Α.Π. Γ5/οικ. 26225/8-4-2015 του Υπουργού Υγείας.
Η πρόταση εμπορικής ονομασίας σε Γενόσημα Φάρμακα και Χρόνιες Παθήσεις επιτρέπει στον Ιατρό να
καταχωρεί Συνταγές στις οποίες δύναται να προτείνεται η εμπορική ονομασία του φαρμάκου που
επιλέγεται (επιπλέον της δραστικής ουσίας), κατά την εμφάνιση και την εκτύπωση της συνταγής, υπό
προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν είτε σε περιπτώσεις επιλογής Γενόσημου Φαρμάκου
είτε σε περιπτώσεις Χρόνιας Πάθησης.
Η πρόταση της εμπορικής ονομασίας δεν αποτελεί «Συνταγογράφηση Με Εμπορική Ονομασία» και
επομένως δεν προστίθεται στην αξία συνταγογράφησης με εμπορική ονομασία του Ιατρού. Η
διαδικασία της εκτέλεσης συνταγής παραμένει ως έχει, παρέχοντας τη δυνατότητα στον ασθενή να
επιλέξει το σκεύασμα που επιθυμεί.
Χρόνια Πάθηση
Η ένδειξη «Χρόνια Πάθηση» επιλέγεται αυτόματα και κλειδώνει στις περιπτώσεις που ο Ιατρός:
1. επιλέξει κάποια από τις ενδείξεις «Επανάληψη Συνταγής», «Θεραπεία Μηνός» ή «Δίμηνη»

2. προσθέσει στη συνταγή θεραπεία μέσω Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου (στην περίπτωση αυτή
κλειδώνονται και οι ενδείξεις «Επανάληψη Συνταγής», «Θεραπεία Μηνός» ή «Δίμηνη»)

Διαφορετικά, ο Ιατρός έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι πρόκειται για τέτοια περίπτωση, επιλέγοντας
την ένδειξη «Χρόνια Πάθηση».
Στην περίπτωση «Χρόνιας Πάθησης» όταν ο Ιατρός προσθέτει θεραπεία στη συνταγή, του δίνεται η
δυνατότητα να προτείνει ιδιοσκεύασμα. Εφόσον ο Ιατρός επιλέξει γενόσημο φάρμακο (βλ. παρακάτω),
η ένδειξη «Προτεινόμενο Ιδιοσκεύασμα» εμφανίζεται επιλεγμένη και κλειδωμένη.

Διαφορετικά, η ένδειξη εμφανίζεται προεπιλεγμένη και ο Ιατρός έχει τη δυνατότητα να την αποεπιλέξει
ή όχι.

Σημειώνεται ότι: όταν προστεθεί στη συνταγή θεραπεία σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι
ενδείξεις «Επανάληψη Συνταγής», «Χρόνια Πάθηση», «Θεραπεία Μηνός» και «Δίμηνη» κλειδώνουν.
Για να τροποποιηθούν, θα πρέπει να διαγραφούν από τη συνταγή οι θεραπείες.

Γενόσημα Φάρμακα
Ο Ιατρός κατά την «Αναζήτηση Φαρμάκου» επιλέγει γενόσημο φάρμακο, ανεξάρτητα από τον τρόπο
που θα το αναζητήσει (με Εμπορική Ονομασία, με κωδικό ATC, με Δραστική Ουσία):

Τόσο στην περίπτωση της Χρόνιας Πάθησης, και εφόσον ο ιατρός επιλέξει τελικώς την ένδειξη
«Προτεινόμενο Ιδιοσκεύασμα», όσο και στην περίπτωση επιλογής Γενόσημου Φαρμάκου, κατά την
καταχώρηση φαρμάκου στη συνταγή, εξακολουθεί να εμφανίζεται η δραστική του ουσία. Όμως, στην
εμφάνιση της συνταγής και στην εκτύπωσή της, προτείνεται η εμπορική ονομασία του φαρμάκου.
Ακολουθούν στιγμιότυπα από την εμφάνιση και την εκτύπωση της συνταγής.
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