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Αριθμός Αναφοράς 001/2018 
Λευκωσία, 05/06/2018 
 
Προς όλα τα Φαρμακεία, 
                            
Κοινοποίηση:   Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών  
                            Έφορο Συμβουλίου Φαρμάκων  
 
Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Θέμα:  Εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/161 – Χαρακτηριστικά Ασφαλείας στις Συσκευασίες των 
 Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων 

Σε συνέχεια της προηγούμενης μας επικοινωνίας ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την  
Ίδρυση και το ρόλο του Κυπριακού Οργανισμού Επαλήθευσης Φαρμάκων (ΚΟΕΦ) θα θέλαμε να σας 
υπενθυμίσουμε τις υποχρεώσεις των φαρμακείων, όπως αυτές καθορίζονται στον υπό αναφορά 
Κανονισμό, που θα πρέπει να τύχει εφαρμογής από την 9η Φεβρουαρίου 2019: 

Από την πιο πάνω ημερομηνία, για να μπορεί ένα φαρμακείο να διαθέσει συνταγογραφούμενο 
φάρμακο, θα πρέπει, να προβαίνει στην επαλήθευση της γνησιότητάς του, εξετάζοντας κατά πόσο έχει 
παραβιαστεί το κουτί και ακυρώνοντας τον μοναδικό, για κάθε κουτί, δυσδιάστατο κωδικό ασφαλείας.  

Τα κουτιά όλων των συνταγογρφούμενων φαρμάκων θα είναι πλέον σφραγισμένα και η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο δε θα είναι δυνατή, αν δεν καταστραφεί πρώτα η σφραγίδα ασφαλείας – εικόνα πιο κάτω.  
Αυτό, θα επιτρέπει στον φαρμακοποιό, να εξετάζει οπτικά το κουτί και να εντοπίζει, αν αυτό παρουσιάζει 
σημεία παραβίασης, πριν δοθεί στον ασθενή.  

 

Όσον αφορά στο δισδιάστατο κωδικό, η ακύρωση του, θα γίνεται με τη χρήση ενός σαρωτή (scanner) με 
δυνατότητα ανάγνωσης δυσδιάστατων κωδικών τύπου 2D Matrix όπως στην πιο κάτω εικόνα.   
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Με τη σάρωση του κωδικού η πληροφορία θα αποστέλλεται στο εθνικό σύστημα (αποθετήριο) του ΚΟΕΦ 
και ο φαρμακοποιός θα λαμβάνει πληροφόρηση κατά πόσο το υπό αναφορά φάρμακο μπορεί να 
χορηγηθεί με ασφάλεια στον ασθενή. Η διαδικασία αυτή θα είναι σχεδόν άμεση και δε θα διαρκεί 
περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα. 

Τι χρειάζεται να κάνει ο Φαρμακοποιός; 

Για να καταστεί δυνατή η διαδικασία επαλήθευσης και ακύρωσης του κωδικού ασφαλείας το κάθε 
φαρμακείο και ο υπεύθυνος Φαρμακοποιός θα πρέπει να διασφαλίσει τα ακόλουθα: 

Α.  Το κάθε φαρμακείο να διαθέτει το απαραίτητο εξοπλισμό  και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Απαραίτητος Εξοπλισμός: 

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. 
2. Σαρωτή με δυνατότητα ανάγνωσης δυσδιάστατων κωδικών τύπου 2D Matrix.  
3. Σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Ο προμηθευτής του λογισμικού σας θα μπορεί να σας συμβουλεύσει τόσο για τον τύπο του σαρωτή που 
θα πρέπει να εξασφαλίσετε  όσο και για την απαραίτητη  σύνδεση με το διαδίκτυο.  

Β. Το λογισμικό σύστημα του φαρμακείου σας, να συνδεθεί με το εθνικό λογισμικό σύστημα του 
ΚΟΕΦ.  
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Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει από τον προγραμματιστή του λογισμικού του φαρμακείου σας,  με 
τον οποίο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατό και να του ζητήσετε να προχωρήσει στη 
διασύνδεση (interface) των δύο συστημάτων.  Οι προγραμματιστές των λογισμικών φαρμακείου έτυχαν 
ήδη σχετικής ενημέρωσης/εκπαίδευσης από τον ΚΟΕΦ και γνωρίζουν τη διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθηθεί.  

Γ. Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τον ΚΟΕΦ. Για να μπορείτε να διενεργείτε τη διαδικασία 
επαλήθευσης και ακύρωσης των κωδικών θα πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο εθνικό σύστημα του 
ΚΟΕΦ. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται δωρεάν, με την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, μεταξύ του 
φαρμακείου και του ΚΟΕΦ.  Το σχετικό έγγραφο/συμφωνία είναι υπό ετοιμασία από τους νομικούς μας 
συμβούλους. Όταν ολοκληρωθεί  και εγκριθεί από το συμβούλιο του ΚΟΕΦ θα σας σταλεί για υπογραφή. 

Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων μας, το εθνικό σύστημα του ΚΟΕΦ θα εισέλθει στην πιλοτική φάση, τους 
αμέσως επόμενους μήνες. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην πιλοτική φάση θα πρέπει 
να μας το κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατό για να σας συμπεριλάβουμε στον κατάλογο μας. Η 
πιλοτική φάση θα γίνει με πραγματικά δεδομένα και θα αφορά αρχικά στην ένταξη ενός περιορισμένου 
αριθμού φαρμακείων, ο οποίος, αναμένεται ότι, θα ανοίξει το δρόμο για την πλήρη και καθολική 
εφαρμογή του συστήματος πριν τις 9 Φεβρουαρίου 2019.  

Όπως και στην προηγούμενη μας επιστολή  κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι, με την εφαρμογή 
των προνοιών του Κανονισμού ο ρόλος του φαρμακοποιού στο φαρμακείο αναβαθμίζεται αφού, το 
φαρμακείο καθίσταται ο κατ’ εξοχήν χώρος επαλήθευσης της γνησιότητας του φαρμάκου και θα ενεργεί 
πλέον, ως ασπίδα προστασίας των ασθενών, από τη μάστιγα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων.  

Από τα πιο πάνω είναι πρόδηλο ότι, η επιτυχία του συστήματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη 
δική σας αποτελεσματική συμβολή. Η επικοινωνία σας, το συντομότερο δυνατό, με τους 
προγραμματιστές των λογισμικών σας προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού, είναι η βασική 
προϋπόθεση, για να είσαστε έγκαιρα και κατάλληλα προετοιμασμένοι, για την εφαρμογή του 
συστήματος. 

Καταληκτικά, σας αναφέρω επίσης ότι, ο ΚΟΕΦ θα έρθει πολύ σύντομα σε επαφή με τον Παγκύπριο 
Φαρμακευτικό Σύλλογο καθώς και τους προέδρους των Τοπικών, με σκοπό, τον προγραμματισμό   
ενημερωτικών συναντήσεων για την επίλυση της όποιας απορίας μπορεί να έχετε για την όλη 
διαδικασία.   

Φιλικά, 

 

Αρτούρος Ισσέγιεκ 
Διευθυντής ΚΟΕΦ   
     


