Μαρούσι

6-2-2018

Αρ. Πρωτ: ΔΒ4Α/Γ23/ΟΙΚ.5147

ΠΡΟΣ:
1) ΗΔΙΚΑ
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
3) ΕΟΦ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4) ΚΜΕΣ
5) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
6) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
7) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ &
ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜA: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Πληροφορίες: Α. Πασχάλη
Τηλ.:210-8110575, Φαξ:210-8110544
E-mail:d6.t1@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συνταγογράφηση φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος HALDOL ORAL SOLUTION
σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ.
Το φάρμακο HALDOL ORAL SOLUTION 2MG/ML FLx30 ML της εταιρείας JANSSEN, είναι
σκεύασμα με δραστική ουσία ΑΛΟΠΕΡΙΔΟΛΗ, το οποίο έλαβε από τον ΕΟΦ άδεια έκτακτης
εισαγωγής, καθώς η ήδη υπάρχουσα συσκευασία στην Ελληνική αγορά, η οποία περιλαμβάνεται
στον ισχύοντα θετικό κατάλογο και διατίθεται με απλή ιατρική συνταγή, βρίσκεται σε έλλειψη:
(ALOPERIDIN OR.SO.D 2MG/ML FL x 30ML, Κωδικός ΕΟΦ: 19520102, Φαρμακοθεραπευτική
κατηγορία: ψυχοληπτικά, αντιψυχωσικά, παράγωγα βουτυροφαινόνης, κωδικός ATC: N05AD01).
Σύμφωνα με την εν λόγω εταιρεία: «πρόκειται για το ίδιο ακριβώς φάρμακο που έχει όμως

παραχθεί από διαφορετική γραμμή παραγωγής (εργοστάσιο της Janssen στο Βέλγιο), λόγω
προβλημάτων στην τοπική γραμμή παραγωγής, και φέρει διαφορετική εμπορική ονομασία. Για το
λόγο αυτό το προϊόν εμφανίζεται με διαφορετικό κωδικό ΕΟΦ και έχει εγκριθεί μέσω της έκτακτης
εισαγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών».

Επιπλέον όσον αφορά στο φάρμακο ALOPERIDIN OR.SO.D 2MG/ML FL x 15ML, Κωδικός
ΕΟΦ: 19520101) το οποίο περιλαμβάνεται στην ισχύουσα θετική λίστα σας ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 53317/7-7-2017 απόφαση του ΕΟΦ έχει ανακληθεί η άδεια
κυκλοφορίας του.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την άδεια έκτακτης εισαγωγής του ΕΟΦ το
φάρμακο HALDOL ORAL SOLUTION 2MG/ML FLx30 ML θα διατεθεί στην εγκεκριμένη στο Δελτίο
Τιμών τιμή του προς αντικατάσταση προϊόντος ALOPERIDIN (HALOPERIDOL) OR.SO.D 2MG/ML FL
x 30ML (λιανική τιμή 1,72€). Τονίζεται ότι, η έλλειψη του σκευάσματος (ALOPERIDIN OR.SO.D
2MG/ML FL x 30ML, Κωδικός ΕΟΦ: 19520102) περιλαμβάνεται και στην από 11-12-2017
ανακοίνωση του ΕΟΦ: «κατάλογος φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη για

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ή / και έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους για
εμπορικούς λόγους (ΔΙΑΚΟΠΕΣ)».
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Με βάση τα ανωτέρω, για λόγους αντιμετώπισης των αναγκών και διασφάλισης της
δημόσιας υγείας και δεδομένου ότι, με βάση το δελτίο τιμών η τιμή του εισαγόμενου προϊόντος
είναι ίδια με εκείνη του προϊόντος που βρίσκεται σε έλλειψη, παρακαλούμε για την εισαγωγή του
φαρμάκου HALDOL ORAL SOLUTION 2MG/ML FLx30 ML (κωδικός ΕΟΦ 915710101) της εταιρείας
JANSSEN στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ/e-syntagografisi, προκειμένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα
συνταγογράφησής του.
Τέλος, για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, το εν λόγω φάρμακο θα
εξαιρείται από τις διαδικασίες έγκρισης φαρμάκων που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων
Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ και θα χορηγείται από ιδιωτικά φαρμακεία.
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
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