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Αθήνα, 22 /10/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.  4332 

ΝΠΔΔ  
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Παν. 

Πρεζεράκου προς την ΗΔΙΚΑ  σχετικά  με την παράταση της εκτέλεσης των συνταγών 

αντιγριπικών εμβολίων που ζητήθηκε  από τον ΠΦΣ προς τον ΕΟΠΥΥ με το υπ΄αριθμ. 

4173/15.10.2019 έγγραφό του. 

Όπως μας ενημέρωσε η ΗΔΙΚΑ σήμερα αργά το απόγευμα ή αύριο θα 

υλοποιήσει την εφαρμογή της εγκυκλίου. 

Βάσει της εγκυκλίου αυτής δίνεται η δυνατότητα να εκτελούνται  μέχρι τις 15 

Νοεμβρίου,τα αντιγριπικά εμβόλια VΑXIGRIP TETRA, FLUARIX TETRA και INFLUVAC 

TETRA - ακόμα και αν έχουν λήξει οι εκδοθείσες συνταγές - με την προϋπόθεση ότι 

στην εκτελεσμένη συνταγή ο Φαρμακοποιός θα αναγράφει το εξής: «κατά την 

εκτέλεση είχα παραγγείλει και δεν μου είχαν παραδοθεί οποιαδήποτε από τα 

αντιγριπικά εμβόλια». 

 (Διευκρίνιση: ο όρος «εκτέλεση» αφορά στο χρονικό διάστημα ισχύος της συνταγής 

και στο οποίο δεν διαθέταμε κανένα από τα ανωτέρω  εμβόλια). 

Η σημείωση αυτή ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ  διότι υπήρχαν αναφορές εταιριών προς 

τον ΕΟΠΥΥ ότι στις  περιοχές της Αττικής και του Πειραιά, τα φαρμακεία διέθεταν 

κάποιο από τα ανωτέρω εμβόλια!!! 

Οι υπηρεσίες του  ΕΟΠΥΥ αρχικά ήταν επιφυλακτικές στο αίτημα μας καθόσον 

διαπίστωσαν ότι στα φαρμακεία του νομού Αττικής υπήρχαν διαθέσιμα αντιγριπικά 

εμβόλια και κατόπιν και επισήμων αναφορών. 

Ο Π.Φ.Σ. αμέσως ζήτησε και την επομένη μέρα κατέθεσε, τουλάχιστον 20 

δηλώσεις αντιπροσωπευτικών  Συλλόγων της χώρας, που ανέφεραν  το 

πρόβλημα της έλλειψης αντιγριπικών εμβολίων και αιτούνταν την παράταση ισχύος 

των συνταγών για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κόσμου που θα έπρεπε να μεταβεί 

και πάλι σε  γιατρό να του συνταγογραφήσει εκ νέου το εμβόλιο. Παράλληλα 

δημοσιοποίησε το πρόβλημα.  

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διαπιστώνοντας την πραγματική διάσταση του προβλήματος, 

απέστειλε έγγραφο στο Υπουργείο  Υγείας  σύμφωνα με το αίτημα του ΠΦΣ και 

κατόπιν τούτου εκδόθηκε η εγκύκλιος. 

Το Δ.Σ του ΠΦΣ συζήτησε χθες Δευτέρα το θέμα  και στηλίτευσε  τις ενέργειες της 

εταιρίας που διαθέτει στην χώρα μας τον μεγαλύτερο αριθμό εμβολίων και  η οποία για 
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«αγνώστους λόγους» διέθεσε πολύ μεγάλο ποσοστό των προπαραγγελιών της στην 

Αττική και πολύ μικρότερο στην επαρχία.  

Συνάδελφοι 

Ελπίζουμε  ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα ώστε ο εμβολιασμός του 

πληθυσμού να διεξαχθεί ομαλά και δίχως ταλαιπωρία των πολιτών.  

  

     Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

 

 

 

                                                                      

 


