
Μύθος υπ’ αρ. 1
Οι συνθήκες παραγωγής  
των γενοσήμων φαρμάκων  
είναι κατώτερες από αυτές  
των πρωτότυπων.

Μύθος υπ’ αρ. 2
Τα γενόσημα φάρμακα δεν 
έχουν το ίδιο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα με τα πρωτότυπα.

Στην πραγματικότητα, τα Γενόσημα φάρμα-
κα παράγονται είτε από ελληνικές, είτε από 
πολυεθνικές εταιρείες, με τους ίδιους αυστη-
ρούς όρους παραγωγής που τηρούνται από τις 
εταιρείες παραγωγής πρωτοτύπων. Είναι ακριβή 
αντίγραφα των πρωτοτύπων, όσον αφορά τη 
δραστική ουσία και τη βιοϊσοδυναμία (δηλαδή 
τον τρόπο με τον οποίο δρουν στον ανθρώπινο 
οργανισμό). Τα Γενόσημα φάρμακα είναι φαρμα-
κευτικά προϊόντα, τα οποία είναι συγκρίσιμα με τα 
πρωτότυπα ως προς τη φαρμακοτεχνική μορφή 
και δοσολογία, την οδό χορήγησης, τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, την αποτελεσματικότητα και 
τη θεραπευτική τους κατηγορία.

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο η μελέτη που να 
υποστηρίζει αυτόν τον μύθο. Αντίθετα, υπάρχουν 
δεκάδες επιστημονικές δημοσιευμένες εργασίες 
που πιστοποιούν τη θεραπευτική ισοδυναμία των 
πρωτοτύπων με τα γενόσημα. Σε καμία επιστη-
μονική εργασία δεν έχει παρουσιασθεί πρόβλημα 
με την αντικατάσταση πρωτοτύπου με γενόσημο 
φάρμακο.

Η αλήθεια για τα 
γενόσημα φάρμακα
Η αλήθεια για τα 
γενόσημα φάρμακα

μύθος πραγματικότητα

Το τελευταίο διάστημα γίνεται, από ορισμένες πλευρές, μια προσπάθεια παραπλάνησης των 
ασφαλισμένων,  σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα,  τη θεραπευτική τους αξία και τη δυνατότητα 
αντικατάστασης των πρωτότυπων φαρμάκων από αυτά.  Για την αποκατάσταση της αλήθειας,   
για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και για τη διάλυση των μύθων που κυκλοφορούν, 
είμαστε υποχρεωμένοι,  ως επιστήμονες φαρμακοποιοί,  να ενημερώσουμε για την πραγματικότητα:



Μύθος υπ’ αρ. 3 
Ο φαρμακοποιός δεν μπορεί 
να αντικαταστήσει ένα φάρμακο 
με άλλο ίδιας δραστικής ουσίας.

Μύθος υπ’ αρ. 4: 
Σε κανένα μέρος του κόσμου 
δεν επιτρέπεται 
η αντικατάσταση 
του φαρμάκου που έχει 
συνταγογράψει ο γιατρός 
με άλλο,  όμοιο ως προς 
τη δραστική ουσία 
και τη θεραπευτική αξία.

Οι φαρμακοποιοί καλούμε τους ασφαλισμένους 
να έχουν εμπιστοσύνη στον φαρμακοποιό τους, 

που μαζί με τον γιατρό είναι σε θέση να τους εξασφαλίσει 
αξιόπιστη και αποτελεσματική φαρμακευτική περίθαλψη. 

Οι φαρμακοποιοί καλούμε τους ασφαλισμένους 
να έχουν εμπιστοσύνη στον φαρμακοποιό τους, 

που μαζί με τον γιατρό είναι σε θέση να τους εξασφαλίσει 
αξιόπιστη και αποτελεσματική φαρμακευτική περίθαλψη. 

Στην πραγματικότητα, ο φαρμακοποιός είναι ο 
μοναδικός εξειδικευμένος επιστήμονας, βάση των 
σπουδών του στο Πανεπιστήμιο, με βαθιά γνώση 
για το Φάρμακο, τόσο ως χημική ένωση όσο και 
ως φαρμακοτεχνική μορφή. Ο ρόλος του δεν 
είναι μόνο να εκτελεί συνταγές. Ο φαρμακοποι-
ός μπορεί να αναγνωρίσει, να επιλύσει και να 
προλάβει προβλήματα που σχετίζονται με την 
αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των φαρμά-
κων, αποκλείοντας ανεπιθύμητες ενέργειες και 
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, που ενδεχομένως 
προκύπτουν από συνταγογράφηση διαφορετικών 
σκευασμάτων.

Βάσει της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής νομοθε-
σίας, ο φαρμακοποιός μπορεί να αντικαταστήσει 
ένα πρωτότυπο συνταγογραφημένο φάρμακο 
με ένα γενόσημο. Στην Ευρώπη, τα περισσότερα 
κράτη δίνουν τη δυνατότητα στον φαρμακοποιό 
για “generic substitution”, δηλαδή αντικατάσταση 
με γενόσημο φάρμακο. Σε κάποιες χώρες αυτό εί-
ναι υποχρεωτικό από τον νόμο (Γερμανία, Δανία, 
Ισπανία, Φιλανδία, Σουηδία, Μάλτα). Στην Αμερική 
ισχύει το ίδιο στις περισσότερες πολιτείες.
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