
 

 

 

 

                         

ΓΗΟΗΚΖΖ                  Γ Η Ο Η Κ Ζ  Ζ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ               ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

Πιεξνθνξίεο: 

Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, 

 

ΠΡΟ 

1. Πεξ/θα & Σνπηθά Τπνθ/ηα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

Τγεηνλνκηθέο & Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο 

2. Ννκαξρηαθέο & Σνπηθέο Μνλάδεο 

Τγείαο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

 

 

  

 

 

ΘΔΜΑ: «Γηεπθξηλήζεηο επί ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τγείαο Δ.Ο.Π.Τ.Τ». 

ΥΔΣΗΚΟ: Σν ππ’αξηζκ. Γ32/1367/19-12-11 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Τγεηνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ, Σκήκαηα Αλνηθηήο Πεξίζαιςεο, Κιεηζηήο Πεξίζαιςεο, 

Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, ζαο επηζεκαίλνπκε ηα πεδία ηνπ 

Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τγείαο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Φαξκαθεπηηθήο Γηεύζπλζεο θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 

Σν αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό ην πξνκεζεύνληαη νη αζθαιηζκέλνη από ηηο 

Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη ηα Ηαηξεία ηνπ Οξγαληζκνύ, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη 

ή από ην ειεύζεξν εκπόξην, κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ, θαηόπηλ 

έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνύ ηνπ Οξγαληζκνύ. ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηζρύνο 

έσο ελόο έηνπο, αηηηνινγείηαη ε αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζεο ηνπ πιηθνύ θαη 

θαζνξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ρνξήγεζεο ηνπ θαζώο θαη ε απαξαίηεηε αλά κήλα 

πνζόηεηα. Με απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ζπληαγή κηθξή 

πνζόηεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, εθόζνλ ε αλαγθαηόηεηά ηνπ είλαη πξνθαλήο θαη 

πεξηηηεύεη ε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. 

Σν αληίηηκν αγνξάο από ην ειεύζεξν εκπόξην ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ 

πιηθνύ θαηαβάιιεηαη από ηνλ Οξγαληζκό ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ην έρεη πιεξώζεη 

κεηά από αθαίξεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηηο θαησηέξσ δηαηάμεηο πνζνζηνύ 

ζπκκεηνρήο. 

Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ αμία ηνπ αλαισζίκνπ 

πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ πνπ πξνκεζεύνληαη από ην εκπόξην είλαη 25%. 

Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα ην Τγεηνλνκηθό Τιηθό: 

Α. νη αζθαιηζκέλνη πνπ πξνκεζεύνληαη ην Τιηθό από ηηο Απνζήθεο, ηα 

Φαξκαθεία θαη Ηαηξεία ηνπ Φνξέα. 

Β. νη παξαπιεγηθνί, νη ηεηξαπιεγηθνί, νη λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

ζπλερή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακόζρεπζε λεθξνύ, νη 

πάζρνληεο από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαζώο θαη νη ππνβιεζέληεο ζε 

κεηακόζρεπζε ζπκπαγώλ ή ξεπζηώλ νξγάλσλ θαη νη ΖIV ζεηηθνί αζζελείο. 

ΑΘΖΝΑ:  28-12-2011 

 

Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 

ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 

ΠΡΟ 

1. Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά 

Τπνθαηαζηήκαηα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, 

2. Ννκαξρηαθέο θαη Σνπηθέο 

Μνλάδεο Τγείαο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

3. Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθό 

ύιινγν, Πεηξαηώο 134 & 

Αγαζεκέξνπ, Αζήλα 11854 



 

Γ. Οη ρξόληα πάζρνληεο γηα ηε δαπάλε αγνξάο ησλ παξαθάησ εηδώλ αλαιώζηκνπ 

πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ: θαζεηήξσλ νπξήζξαο, νπξνζπιιεθηώλ, πιηθώλ παξά θύζεη 

ζηνκίσλ θαη ησλ παξαθνινπζεκάησλ ηνπο, πιηθώλ απνζηδήξσζεο, ζπξίγγσλ 

ηλζνπιίλεο κηαο ρξήζεο, επηζεκάησλ, βεινλώλ θπζηγγνζπξίγγσλ, αλαισζίκσλ ησλ 

ζπζθεπώλ ρνξεγήζεσο ηλζνπιίλεο, ηξαρεηνζσιήλσλ θαη πιηθώλ ηξαρεηνζηνκίαο, 

πιηθώλ γηα ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπώλ ζπλερνύο έγρπζεο θαξκάθσλ, ζπζθεπώλ 

άπλνηαο θαη ζπζθεπώλ ζίηηζεο. 

Η. Σα αλαιώζηκα πιηθά δηαβήηε (ηαηλίεο κέηξεζεο, βειόλεο, ζθαξθηζηήξεο) 

ρνξεγνύληαη σο εμήο: 

• Γηα ηνπο ηλζνπιηλνεμαξηόκελνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε (δηαβήηεο 

ηύπνπ Η), ρνξεγνύληαη έσο 150 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 

100 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα, έσο 200 βειόλεο αλά κήλα θαη έσο 50 ηαηλίεο 

κέηξεζεο θεηνλώλ ζην αίκα αλά έηνο. 

• Γηα ηνπο ηλζνπιηλνζεξαπεπόκελνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ 

(δηαβήηεο ηύπνπ ΗΗ), ρνξεγνύληαη έσο 100 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην 

αίκα/κήλα, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα ή 100 αλά δίκελν, έσο 50 βειόλεο αλά 

κήλα θαη έσο 30 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλώλ ζην αίκα αλά έηνο. 

• Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ ιακβάλνπλ αληηδηαβεηηθά 

δηζθία, ρνξεγνύληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/δίκελν θαη έσο 

200 ζθαξθηζηήξεο/ έηνο. 

• ε δηαβήηε θύεζεο, ρνξεγνύληαη έσο 150 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην 

αίκα/κήλα θαη έσο 100 βειόλεο / κήλα. 

• Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ αληηκεησπίδνληαη κε δηαηηεηηθή 

αγσγή, ρνξεγνύληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / ηξίκελν θαη 

έσο 100 ζθαξθηζηήξεο ην έηνο. 

• Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ θάλνπλ ρξήζε αληιίαο 

ζπλερνύο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ρνξεγνύληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ 

ζην αίκα/κήλα θαη έσο 400 ζθαξθηζηήξεο ην έηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη επηπιένλ πνζόηεηεο από ηηο αλσηέξσ 

νξηζζείζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε 

ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξόζζεηε αηηνύκελε 

πνζόηεηα. 

ΗΗ. πζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ: 

α) ε αληιία ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο ρνξεγείηαη κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%, 

κεηά από έγθξηζε ηνπ ΑΤ. 

β) γηα ζπζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ πνπ θέξνπλ εκθπηεπόκελα ζπζηήκαηα 

απνδίδεηαη ην 90% ηεο δαπάλεο, κεηά από έγθξηζε ηνπ ΑΤ. 

γ) γηα ηηο αλαιώζηκεο ζπζθεπέο ρεκεηνζεξαπείαο αλάινγα κε ην ζεξαπεπηηθό 

ζρήκα θαη κέρξη 5 ην κήλα, κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. 

δ) γηα αλαιώζηκεο ζπζθεπέο αλαιγεζίαο κέρξη 10 ην κήλα (ππνδόξηεο), κε 

θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. 

ΗΗΗ. α) Δπηζέκαηα κέρξη 300 € ην κήλα, κεηά από ηαηξηθή γλσκάηεπζε, θαηόπηλ 

έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνύ ηνπ νξγαληζκνύ αλά δίκελν. 

β) Οζηνκηθά Τιηθά: 

1. είδε θνινζηνκίαο (ζάθθνη θαη βάζεηο) κεληαία δαπάλε κέρξη 330 €, 

2. είδε εηιενζηνκίαο (ζάθθνη θαη βάζεηο) κεληαία δαπάλε κέρξη 280 €, 



 

3. είδε νπξεηεξνζηνκίαο (ζάθθνη, βάζεηο, θαζεηήξεο θαη νπξνζπιιέθηεο) κεληαία 

δαπάλε κέρξη 280 €, 

4. είδε γηα ινηπέο ζηνκίεο (ζάθθνη θαη βάζεηο) λεθξνζηνκία, ζσξαθνζηνκία, 

ζπξίγγην, κεληαία δαπάλε κέρξη 280 €, 

5. θαζεηήξεο γαζηξνζηνκίαο ζύκθσλα κε γλσκάηεπζε. 

Γηα δηπιέο δηαθνξεηηθέο ζηνκίεο, ηζρύεη ην πιαθόλ γηα θάζε κηα ζηνκία. Γηα 

ηελ πεξίπησζε δηπιήο ίδηαο ζηνκίαο κεληαία δαπάλε κέρξη 550 €. 

ηα αλσηέξσ πιαθόλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ 

παξαθάησ εηδώλ: δώλε ζηήξημεο ζάθθσλ, θόιια, πάζηα γηα πεξηπνίεζε ζηνκίαο, 

πώκαηα, ζεη ππνθιεηζκνύ, ζσιήλεο αεξίσλ. 

γ) Τιηθά πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κέρξη 150 € ην κήλα. 

δ) Καζεηήξεο – νπξνζπιιέθηεο: 

1. θαζεηήξεο θύζηεσο κε νπξνζπιιέθηεο, κεληαία δαπάλε κέρξη 60 €. 

2. πεξηπετθνί θαζεηήξεο κε νπξνζπιιέθηεο, κεληαία δαπάλε κέρξη 120 €. 

3. πιηθά απηνθαζεηεξηαζκώλ (θαζεηήξεο απηνθαζεηεξηαζκνύ κε νπξνζπιιέθηεο), 

κεληαία δαπάλε κέρξη 540€, κε πξνζθόκηζε νπξνδπλακηθήο κειέηεο θαη ηαηξηθήο 

γλσκάηεπζεο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν αξηζκόο θελώζεσλ ηεο θύζηεο. 

ε) ηξαρεηνζηνκίεο: 

1. ηξαρεηνζσιήλεο, 6 ηκρ. ην κήλα, 

2. ξύγρε ηξαρεηαθήο αλαξξόθεζεο, 10 ηκρ. ην κήλα, 

3. θαζεηήξεο αλαξξόθεζεο, 150 ηκρ. ην κήλα, 

4. θίιηξα ηξαρεηνζηνκίαο, ζύκθσλα κε γλσκάηεπζε, 

5. θαθαξόια, έλα ξνιό ή 30 ηκρ. ην κήλα, 

δ) ηαηλίεο κεηξήζεσο αίκαηνο θαη ιεπθώκαηνο ζηα νύξα, έσο 30 ην κήλα. 

Οη αλσηέξσ ηηκέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, δηακνξθώλνληαη κε 

βάζε ηηο ηηκέο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ 

ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 (Α΄, 66) ή εθηόο αλ κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

θνξέα έρνπλ νξηζζεί ρακειόηεξεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 4 ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ. 

Γηαγλσζηηθά ζθεπάζκαηα απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ: 

Οη ζθηαγξαθηθέο νπζίεο απνδεκηώλνληαη από ην Σακείν σο εμήο: 

α) ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηό όηη απαηηείηαη 

ζθηαγξαθηθή νπζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο ν γηαηξόο ζα 

αλαγξάθεη ζε ζπληαγή ηε ζθηαγξαθηθή νπζία, ζηε ζπλήζε γηα ηελ εμέηαζε 

πνζόηεηα, ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο ζα εθηειεί ζε θαξκαθείν ηεο 

πξνηίκεζήο ηνπ θαη ζα πξνζθνκίδεη ηε ζθηαγξαθηθή νπζία ζην ζπκβεβιεκέλν 

εξγαζηήξην ζην νπνίν παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε, 

β) ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ζπληαγήο ηόηε ε 

απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο είλαη δπλαηή εθόζνλ ην 

ηηκνιόγην ή απόδεημε αγνξάο έρεη εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη 

έρεη επηθνιιεζεί ε ηαηλία γλεζηόηεηαο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαζνξίδεηαη ζην 10%. 

Σα γαιεληθά ζθεπάζκαηα απνδεκηώλνληαη κε ζπληαγή θαη πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ηε δηάγλσζε. Υνξεγείηαη ε αμία ησλ θαξκαθεπηηθώλ 

ηδηνζθεπαζκά ησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ πνπ ηα απνηεινύλ θαζώο θαη ε 

θαξκαθνηερληθή εξγαζία, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θνζηνιόγεζε θάζε θνξά. Σα 

νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαη ηα θαιιπληηθά δελ απνδεκηώλνληαη. 



 

Πξντόληα εηδηθήο δηαηξνθήο: Υνξεγνύληαη εηδηθά πξντόληα θαη ζθεπάζκαηα 

εηδηθήο δηαηξνθήο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηηεηηθή αγσγή ζηνπο πάζρνληεο 

από: 

1. κεηαβνιηθά λνζήκαηα (π.ρ. θαηλπιθεηνλνπξία, γαιαθηνδαηκία), 

2. θνηιηνθάθε, 

3. δπζαπνξξόθεζε από:  

α) θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ, 

β) ζύλδξνκν βξαρένο εληέξνπ, εθηνκή εηιενύ, 

γ) κεξηθή γαζηξεθηνκή κε γαζηξνλεζηηδναλαζηόκσζε (Billroth II), 

δ) εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα (έσο 3 ρξόληα ρνξήγεζε ησλ εηδηθώλ 

πξντόλησλ), 

ε) αθηηληθή εληεξίηηδα θαη αθηηληθή νηζνθαγίηηδα 

ζη) αγακκαζθαηξηλαηκία, 

4. θπζηηθή ίλσζε, 

5. ζε βαξηά πάζρνληεο πνπ ζηηίδνληαη κέζσ γαζηξνζηνκίαο ή / θαη λεζηηδνζηνκίαο 

6. ζε παηδηά κε αιιεξγία ζην γάια αγειάδνο ρνξεγνύληαη ζεξαπεπηηθά γάιαηα έσο 

ηελ ειηθία ησλ 2 εηώλ, γηα ρνξήγεζε πέξαλ ησλ 2 εηώλ είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζθόκηζε RAST – TEST, 

7. ζε πξόσξα θαη ιηπνβαξή λενγλά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 κελώλ θαζώο θαη ζε 

λενγλά κε λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα ή κε βξαρύ έληεξν. 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο λόζνπ απαηηείηαη γλσκάηεπζε Γηεπζπληή 

Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή Κιηληθήο ηνπ Δ..Τ., ζρεηηθήο κε ηελ πάζεζε 

εηδηθόηεηαο θαηά πεξίπησζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πάζεζε ηνπ αζζελνύο, ε 

αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εηδηθώλ πξντόλησλ θαη ζθεπαζκάησλ, θαζώο θαη ε 

κεληαία πνζόηεηα θάζε είδνπο, ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ αξκόδηνπ ειεγθηή ηνπ 

θνξέα. Ζ ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηζρύεη έσο έλα (1) έηνο από ηελ εκεξνκελία έθδνζή 

ηεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηα ελ ιόγσ πξντόληα νξίδεηαη ζε πνζνζηό 

10%. 

Με απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα θαζνξίδνληαη αλώηαηεο ηηκέο γηα ηα 

παξαπάλσ ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 4 ηνπ 

λ. 3846/2010. 

Φάξκαθα Δμαηξνύκελα ηνπ Ννζειίνπ ησλ Ηδησηηθώλ Κιηληθώλ 

1) Ζκεξήζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε. 

Γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, πιελ ησλ ςπρηαηξηθώλ, απνδίδεηαη ην πνζό ησλ 8 € σο 

εκεξήζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε (πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ). 

Φάξκαθα εμαηξνύκελα ηεο εκεξήζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο: 

Α. αληηλενπιαζκαηηθά θάξκαθα (ρεκεηνζεξαπεπηηθά, νξκόλεο, αληαγσληζηέο 

νξκνλώλ θ.ά.) θαζώο θαη θάξκαθα πνπ έρνπλ έλδεημε σο επηθνπξηθά ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο. 

Β. παξεληεξηθά αληηπεθηηθά 

Γ. απμεηηθνί αηκνπνηεηηθνί παξάγνληεο (εξπζξνπνηεηίλε, G−CSF θ.ά.) 

Γ. ηλσδνιπηηθά θαη ζξνκβνιπηηθά θάξκαθα 

Δ. αλζξώπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε γηα ελδνθιέβηα ρξήζε (IVIG) θαη 

αλζξώπηλε anti−D αλνζνζθαηξίλε 



 

Σ. ζπζηεκαηηθώο δξώληεο αλνζνηξνπνπνηεηηθνί παξάγνληεο (όπσο 

κνλνθισληθά αληηζώκαηα, αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα, ηληεξθεξόλεο θαη 

άιιεο θπηνθίλεο) 

Ε. παξεληεξηθά θνξηηθνεηδή 

Ζ. ζθηαγξαθηθέο νπζίεο θαη ξαδηνθάξκαθα 

Θ. ππνθαηάζηαηα ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνύ παξάγνληα. 

Δμσζσκαηηθή Γνληκνπνίεζε 

α) ε πεξίπησζε εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ε αλώηεξε δνζνινγία 

γνλαδνηξνπηλώλ πνπ ρνξεγνύληαη αλά πξνζπάζεηα είλαη 5.000 IU θαη έσο 4 θπηία 

GnRH αλαιόγσλ ή έσο 3 mg αγσληζηώλ γνλαδνηξνπηλώλ (ζύκθσλα κε ηηο ελδείμεηο 

θαη ηε δνζνινγία θάζε ζθεπάζκαηνο). Ζ corifollitropin alfa δηθαηνινγείηαη κόλν 

ζηα πιαίζηα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο πάληα ζε ζπλδπαζκό κε GnRH 

αληαγσληζηή. Σα 100 θαη 150mcg corifollitropin alfa αληηζηνηρνύλ ζε 2.100IU 

αλαζπλδπαζκέλεο FSH. Δθ’ όζνλ ρξεζηκνπνηεζνύλ αλαζπλδπαζκέλεο ή κε 

θνιιηηξνπίλεο δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε 2.500 IU γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπεξκαηέγρπζεο. 

Καη’ εμαίξεζε θαη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ρνξεγνύληαη επηπιένλ πνζόηεηεο 

κεηά από έγθξηζε Δπηηξνπήο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ. 

ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από έγθξηζε ηεο θαηά ηα άλσ Δπηηξνπήο, 

όπνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ αλαζπλδπαζκέλεο γνλαδνηξνπίλεο λα ρνξεγείηαη θαη 

σρξηλνηξόπνο νξκόλε (LH) έσο 2.000 IU. 

β) ε πεξίπησζε πξόθιεζεο σνζπιαθηνξξεμίαο ε αλώηεξε δνζνινγία είλαη 

2.500 IU αλαζπλδπαζκέλεο σνζπιαθηνηξόπνπ νξκόλεο (FSH) ή 3.000 IU 

νπξνθνιιηηξνπίλεο, εθηόο εάλ αηηηνινγείηαη από ηνλ ηαηξό ε αλάγθε απμεκέλεο 

δνζνινγίαο, νπόηε νη κνλάδεο απμάλνληαη θαηά 500 mg αλά πεξίπησζε. Μπνξνύλ 

λα ζπληαγνγξαθνύληαη παξάιιεια έσο 3 θπηία GnRH αγσληζηώλ, αιιά όρη 

αληαγσληζηώλ γνλαδνηξνπηλώλ. 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΟΠΤΤ 
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