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ΠΡΟ 

  Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ 
   
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γξαθείν Πξνέδξνπ 
2. Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ  
3. Γξ. Γεληθνύ Γηεπζπληή  
4. Σκήκα Δθθαζάξηζεο πληαγώλ  
5. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο 
6. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο 
7. ALLERTEC HELLAS A.E. 
ΦΑΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 
Καξακαλιή 74,55134 Θεζζαινλίθε 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «τεηικά με ηην διάθεζη ζσνηαγολογίων για 
ζσνηαγογράθηζη  ηοσ θαρμακεσηικού ζκεσάζμαηος ANAPEN » 
ρεηηθά: Σα ππ’αξηζκ.πξωη. νηθ.7670/21-2-2014 θαη νηθ.21546/11-6-2014 
έγγξαθά καο 
 

Με αθνξκή ηελ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ALLERTEC HELLAS A.E. αλαθνξηθά 

ζε δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη αζθαιηζκέλνη θαηά ηελ ζπληαγνγξάθεζε 

ηνπ θαξκαθεπηηθνύ ηδηνζθεπάζκαηνο ANAPEN θαη ζε ζπλέρεηα όζωλ έρνπλ 

νξηζζεί κε ηα  αλωηέξω ζρεηηθά εγγξάθα καο γηα ηελ  δηάζεζε ζπληαγνινγίωλ 

γηα ρεηξόγξαθε ζπληαγνγξάθεζε, επαλεξρόκαζηε θαη ζαο γλωξίδνπκε ηα 

παξαθάηω:  

1. Σν θαξκαθεπηηθό ηδηνζθεύαζκα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg  

είλαη θάξκαθν εμωηεξηθνύ έθηαθηεο εηζαγωγήο θαη ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4249 (ΦΔΚ 73Α/24-3-2014) θαη ηνπ λ.3816 άξζξν 

12,παξ.1Α (ΦΔΚ6/Α/26-1-2010), δελ είλαη θαηαρωξεκέλν ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε, θαζόηη δελ έρεη ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο από ηνλ ΔΟΦ θαη 

ζπληαγνγξαθείηαη κόλν ρεηξόγξαθα από ηαηξνύο αιιεξγηνιόγνπο.  

2. Γηα ηελ ζπληαγνγξάθεζε ηνπ ελ ιόγω θαξκάθνπ ρνξεγνύληαη 

ζπληαγνιόγηα γηα ρεηξόγξαθε ζπληαγνγξάθεζε ζε ιαηρούς αλλεργιολόγοσς 
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ποσ επιθσμούν να ηο ζσνηαγογραθούν ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ , Κέληξα 

Τγείαο & Μνλάδεο Τγείαο  ηνπ ΠΔΓΤ. 

3.     Πξνθεηκέλνπ νη αζζελείο  λα έρνπλ θαιύηεξε πξόζβαζε ζηελ ρνξήγεζε 

ηνπ ελ ιόγω θαξκάθνπ ηδηαίηεξα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ δελ 

ππάξρνπλ ηαηξνί αιιεξγηνιόγνη κπνξνύλ λα ζπληαγνγξαθνύλ θαη ηαηξνί 

αιιεξγηνιόγνη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θαζώο θαη ηδηώηεο εηδηθόηεηαο 

αιιεξγηνιόγνπ (ρνξεγείηαη 1 ζπληαγνιόγην/ηαηξό). 

4. Δπηπιένλ ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη ζην λ.3457/06 άξζξν 8,  δηθαίωκα 

ζπληαγνγξάθεζεο έρνπλ θαη ηαηξνί άιιωλ εηδηθνηήηωλ, εθόζνλ ε ζπληαγή 

ζπλνδεύεηαη από γλωκάηεπζε ηνπ εηδηθνύ ηαηξνύ πνπ δηέγλωζε ηελ πάζεζε. 

ύκθωλα κε ηα αλωηέξω, εθηόο ηωλ ηαηξώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3, κπνξνύλ, κε γλωκάηεπζε ηαηξνύ αιιεξγηνιόγνπ πνπ 

δηέγλωζε ηελ πάζεζε, λα ζπληαγνγξαθνύλ ην θαξκαθεπηηθό ηδηνζθεύαζκα 

ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg  θαη ηαηξνί άιιωλ εηδηθνηήηωλ πνπ 

δηαζέηνπλ ζπληαγνιόγην γηα ρεηξόγξαθε ζπληαγνγξάθεζε ζύκθωλα κε όζα 

νξίδνληαη ζηα ζρεηηθά έγγξαθα καο.  

 

 

 

                                                                            Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

               ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.ΚΟΝΣΟ             
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