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Μνπρηληίλ Ρανπάλ
«Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο
επηθξάηεζαλ επί ηωλ ζπκθεξόληωλ ηωλ πνιηηώλ. Πώο εμεγείηαη πξάγκαηη ην γεγνλόο όηη
δελ έρνπκε αθόκε θαηαθέξεη λα πξνζδηνξίζνπκε εηδηθή κεζνδνινγία γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο
ηωλ νκνηνπαζεηηθώλ θαξκάθωλ ηε ζηηγκή πνπ ε ζπκβαηηθή κεζνδνινγία αλαγλωξίδεηαη ωο
αθαηάιιειε; Πώο λα εμεγήζνπκε επηπιένλ ην γεγνλόο όηη ν Καλνληζκόο 2309/93 πνπ ηδξύεη
ηνλ Δπξωπαϊθό Οξγαληζκό γηα ηελ απνηίκεζε ηωλ θαξκάθωλ δελ πεξηιακβάλεη ηα
νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, ηα αλζξωπνζνθηθά ή θπηνζεξαπεπηηθά ζηηο απνθεληξωκέλεο
δηαδηθαζίεο έγθξηζεο;»
Έθζεζε Α4-0075/97 ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ
Καηαλαισηώλ πξνο ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, 6 Μαξηίνπ 1997, ζει. 12.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έληνλσλ ζπδεηήζεσλ θαη δηελέμεσλ, εηδηθά ζηνλ
ρώξν ηεο κε ζπκβαηηθήο ζεξαπείαο (ελαιιαθηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο) ζηελ Δπξώπε. Δμαηηίαο
ησλ ζπλζεθώλ είλαη δύζθνιν λα εμεηαζζεί κε λεθαιηόηεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα. Σν ζέκα είλαη
επίζεο αξθεηά πνιύπινθν θαη δύζθνιν λα δηεξεπλεζεί, πόζν κάιινλ λα παξνπζηαζηεί δηεμνδηθά
ζην πιαίζην ελόο θαη κόλν άξζξνπ. ηε ιήςε ησλ ζρεηηθώλ λνκνζεηηθώλ απνθάζεσλ έπαημαλ ξόιν
κέρξη ζηηγκήο δηάθνξνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο, θπξίσο όκσο πνιηηηθνί (θπβεξλήζεηο κεγάισλ
επξσπατθώλ θξαηώλ, ΖΠΑ, Καλαδά θιπ.), νηθνλνκηθνί (θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο εκπνξίαο
ηξνθίκσλ θιπ.) θαη θνηλσληθνί (κεγάιν πνζνζηό ησλ επξσπαίσλ πνιηηώλ ρξεζηκνπνηεί θπηηθά
παξαζθεπάζκαηα). Σν γεγνλόο απηό ζπλεπάγεηαη απηόκαηα όηη ζεκαληηθό κέξνο ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ είλαη θαη ζα παξακείλεη άγλσζην ζην επξύ θνηλό. Παξόια απηά ζα πξέπεη
επίζεο λα ζεκεησζεί όηη θάπνηεο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ηδηαίηεξα ελεξγά ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ
λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ έρνπλ αλεπηπγκέλα δίθηπα κε ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ ζεξαπείαο, πνπ θπζηθά
έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί ελάληηα ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο ήδε από ηηο απαξρέο ηνπο. ηελ Διιάδα
ηόζν ε ζπκκεηνρή ηεο θπβέξλεζεο, όζν θαη ε αληίδξαζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ή κε ζεξαπεπηώλ, είλαη
ειάρηζηεο.
Η επάλνδνο ηωλ βνηάλωλ
Ωο ην 1940 πνιιά βόηαλα ρξεζηκνπνηνύληαλ αθόκα κε ηε κνξθή ζθόλεο, εθρπιηζκάησλ ή
βακκάησλ. Σα πεξηζζόηεξα θαξκαθεία δηαηεξνύζαλ απνζέκαηα βνηάλσλ θαη παξαζθεύαδαλ ηα
εθρπιίζκαηα ή βάκκαηα επί ηόπνπ. Ο θαξκαθνπνηόο κάιηζηα έπξεπε λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο
γλώζεηο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ βνηάλσλ θαη έηζη ε βνηαληθή κνξθνινγία απνηεινύζε βαζηθό
αληηθείκελν ηεο θαξκαθνγλσζίαο. Μεηά ηελ πεξίνδν απηή άξρηζε ε ζηαδηαθά απμαλόκελε ρξήζε
θαζαξώλ ελώζεσλ αληί ησλ βνηαληθώλ ζθεπαζκάησλ θαη ε παξαγσγή θαξκάθσλ κεηαηνπίζηεθε
πεξηζζόηεξν πξνο ηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, κε απνηέιεζκα ηα ζύγρξνλα θαξκαθεία λα
ρξεζηκνπνηνύλ βόηαλα ζε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε πιένλ έθηαζε. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα ε
θαξκαθνγλσζία ζήκεξα λα επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηε ρεκεία ησλ θπζηθώλ ή ζπλζεηηθώλ
πξντόλησλ, δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηε κειέηε ησλ θαξκαθνινγηθά δξαζηηθώλ νπζηώλ.
Φπζηθά ζηε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ηα βόηαλα απνηεινύλ ζεκαληηθέο πξώηεο ύιεο γηα ηελ
απνκόλσζε ησλ θαξκαθνινγηθά δξαζηηθώλ νπζηώλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα ηππνπνηνύληαη ζε
ζθεπάζκαηα θαη δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε. Πνιιά από ηα ζπνπδαηόηεξα θαη επξέσο
ρξεζηκνπνηνύκελα θάξκαθα είλαη πξντόληα θπζηθήο πξνέιεπζεο, γηα αξθεηά από ηα νπνία κάιηζηα
δελ ππάξρνπλ ζπλζεηηθά ππνθαηάζηαηα (π.ρ. νη θαξδηαθνί γιπθνδίηεο). Τπνινγίδεηαη όηη ην 40% ησλ
ζεκεξηλώλ θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ είλαη θπζηθά πξντόληα ή πξνέξρνληαη από απηά

(Samuelsson, 1996). Παξάιιεια κεηά ην 1930 απμάλεηαη δηαξθώο ε επηζηεκνληθή βαξύηεηα θαη
ζεκαζία ελόο λένπ ηνκέα πνπ αθηεξώζεθε ζηε κειέηε παξαδνζηαθώλ ηαηξηθώλ θαη ρξήζεσλ
θπηηθώλ ή δσηθώλ πξντόλησλ θαη νλνκάζζεθε εζλνβνηαληθή (ethnobotany) ή εζλνθαξκαθνινγία
(ethnopharmacology). Ζ πξαγκαηηθή ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ νη κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο
ζηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο ζεξαπείαο είλαη έθδειε από ηα θεθάιαηα πνπ επελδύνληαη εηεζίσο
ζε εζλνθαξκαθνινγηθέο έξεπλεο πεδίνπ. Ζ γλσζηή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Merck έθιεηζε κηα
ζπκθσλία πνιιώλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Κόζηα Ρίθα γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ ηεο ρώξαο κε αληάιιαγκα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ θαξκαθεπηηθώλ
νπζηώλ πνπ ζα αλαθαιπθζνύλ εθεί. To 1986 ε εηαηξεία Biotics εμνπζηνδνηήζεθε από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκόζεη κηα ζηξαηεγηθή αεηθόξνπ πξνώζεζεο θαη
ακνηβαίαο σθέιεηαο ησλ ηζαγελώλ γελεηηθώλ πόξσλ ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Ζ Biotics
ζπλεξγάδεηαη από ηε κηα κε ζπιιέθηεο θπηώλ ζε ρώξεο ηεο Αθξηθήο, Λαηηληθήο Ακεξηθήο,
λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηελ Κίλα, ελώ από ηελ άιιε έρεη ππνγξάςεη ζπκβόιαηα εθκεηάιιεπζεο
κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο όπσο νη Glaxo, SmithKline Beecham θαη Eli Lilly, θαζώο θαη ε εηαηξεία
θαιιπληηθώλ Estée Lauder. Παξαδνζηαθέο κέζνδνη πνπ ζε θάπνηνπο κπνξεί λα αθνύγνληαη ζαλ
κπζνπιαζίεο αλάμηεο ιόγνπ ή ιατθέο πξνιήςεηο έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ζνβαξήο έξεπλαο.
Ίζσο ην πην εληππσζηαθό παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο ηνπ Wade Davis
(καζεηή ηνπ «παηέξα» ηεο ζύγρξνλεο εζλνβνηαληθήο Richard Evans Schultes, 1915-2001), γηα ηηο
ηνμηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ηεξείο βνπληνύ (bokor) ηεο Ατηήο γηα λα κεηαηξέςνπλ έλαλ
πγηή άλζξσπν ζε δόκπη, ζέκα πνπ κόλν ζε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ζα πεξίκελε λα ην δεη θαλείο.
Αληίζεηα ην αληηθείκελν απηό κειεηήζεθε γηα θάπνηα ρξόληα (1982-3 ζην πεδίν), κε απνηέιεζκα ηε
δεκνζίεπζε επηζηεκνληθώλ αλαθνηλώζεσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά (Davis, 1983a θαη 1983b) θαη ηελ
έθδνζε δύν ζρεηηθώλ βηβιίσλ (Davis, 1985 θαη 1988). Ο ίδηνο εξεπλεηήο έρεη ππνζηεξηρζεί
νηθνλνκηθά – εθηόο από ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο θαη εξεπλεηηθνύο θνξείο – από εηαηξείεο όπσο ε
Microsoft, ε Shell θαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο Warner-Lambert, Bayer, Miles, Bristol-Myers θαη
Abbott Laboratories.
ύκθσλα κε ηελ πάγηα ηαθηηθή, κεηά ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ζπγθέληξσζεο εζλνθαξκαθνινγηθώλ
πιεξνθνξηώλ θαη δεηγκάησλ ησλ θπηώλ ή δώσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ,
αθνινπζεί ε εξγαζηεξηαθή θπηνρεκηθή θαη θαξκαθνινγηθή έξεπλα, ε απνκόλσζε ησλ δξαζηηθώλ
νπζηώλ, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ρεκηθήο ηνπο δνκήο, θαζώο θαη πηζαλώλ κεζόδσλ ζύλζεζήο ηνπο.
Απηέο νη ελώζεηο θαηόπηλ πξέπεη λα ειεγρζνύλ από πιεπξάο ηνμηθόηεηαο θαη πηζαλώλ
παξελεξγεηώλ. ηαλ ηα απνηειέζκαηα θξηζνύλ ηθαλνπνηεηηθά ε έξεπλα ζπλερίδεηαη κε θιηληθέο
δνθηκέο, ώζπνπ λα θαιπθζνύλ ηα θξηηήξηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή θαη θπθινθνξία
ελόο λένπ θαξκάθνπ. Φπζηθά όηαλ κηα επηηπρεκέλε θαξκαθεπηηθή νπζία εηζέξρεηαη ζε θπθινθνξία
ε ηηκή ηεο πεξηιακβάλεη πνζνζηά όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Έηζη έλα λέν θάξκαθν πνπ αλαπηύζζεηαη κε βάζε έλα θαξκαθεπηηθό θπηό ηνπ Σξίηνπ Κόζκνπ,
όηαλ πιένλ επηζηξέςεη ζηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπ ζα είλαη ηόζν αθξηβό πνπ νη αξρηθνί ρξήζηεο ηνπ
θπηνύ ζα είλαη αδύλαην λα ην αγνξάζνπλ! ύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Jim Fairbairn, πξώελ
δηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθνγλσζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ (γηα ηελ πεξίνδν 19461981), γηα λα μεθύγεη ε ζύγρξνλε επηζηήκε από απηόλ ηνλ θαύιν θύθιν ζα πξέπεη θαηαξράο λα
απνδώζεη ηελ πξέπνπζα εκπηζηνζύλε ζηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο, απνδερόκελε ηηο ρξήζεηο
ελόο βνηάλνπ, αθόκα θαη ρσξίο ρεκηθή, θαξκαθνινγηθή θαη θιηληθή έξεπλα. Αθόκα θαη αλ ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο νθείιεηαη κεξηθώο ζην placebo απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη όηη
ιεηηνπξγνύλ! Γεύηεξνλ είλαη ύςηζηεο ζεκαζίαο ε ρνξήγεζε απηνύζησλ ησλ παξαδνζηαθώλ
ζπληαγώλ. Δπνκέλσο έρεη κεγαιύηεξε ζεκαζία ε πηζηνπνίεζε ησλ ζπληαγώλ θαη ησλ ζπζηαηηθώλ
ηνπο από ην θπλήγη ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρεη απνδεηρζεί άθαξπν
(Fairbairn, 1980).
ηαδηαθά από ηε δεθαεηία ηνπ ’60 ε βνηαλνζεξαπεία ηόζν ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρώξεο (Μεγάιε
Βξεηαλία, Γαιιία, Γεξκαλία), όζν θαη ηηο ΖΠΑ (Ακεξηθαληθή Δθιεθηηθή ρνιή θιπ.), πνπ είρε
πεξηζσξηνπνηεζεί κεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν, αξρίδεη λα απνθηά κέξνο ηεο παιηάο ηεο αίγιεο.
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε όκσο νη αξρηθέο πξνζδνθίεο κεηξηάζηεθαλ κε ζεηξά λνκνζεηηθώλ κέηξσλ
κεηά ην 1990. «ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 είλαη δύζθνιν λα ζπκεζεί θαλείο πώο ήηαλ ε
θαηάζηαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70», ιέεη ν Michael McIntyre, βνηαλνζεξαπεπηήο θαη πξώελ
πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Ηαηξηθώλ Βνηαλνζεξαπεπηώλ (National Institute of Medical
Herbalists) ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. «Ζ αίζζεζε θνβεξήο αηζηνδνμίαο, ε πεπνίζεζε πσο ν θόζκνο

κπνξεί λα βξεη ιύζεηο, ε άλνδνο ηεο ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο, ην γπλαηθείν θίλεκα. ε εθείλε ηε θάζε
ηίπνηα απ’ όια απηά δελ ζεσξνύληαλ ηεηξηκκέλν ή βαξεηό, ζίγνπξα όρη γηα θάπνηνλ ζαλ εκέλα,
θάπνηνλ εκπνηηζκέλν κε ην πλεύκα ηνπ ’60» (Griggs, 1997). Παξόιεο ηηο δπζθνιίεο όκσο ε
βνηαλνζεξαπεία θαη ηα βόηαλα ραίξνπλ ηεο εληππσζηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ θνηλνύ, αλεμαξηήησο
πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο. ηαλ ηνλ Οθηώβξην 1994, ε Τπεξεζία Διέγρνπ Φαξκάθσλ (Medicines
Control Agency) ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο αλαθνίλσζε όηη εμαηηίαο ηεο ελαξκόληζεο ηεο βξεηαληθήο
λνκνζεζίαο κε ηελ επξσπατθή ηα εκπνξηθά βνηαληθά ζθεπάζκαηα δελ ζα κπνξνύζαλ πιένλ λα
πσινύληαη ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο θαη θπζηθά λα ρνξεγνύληαη από ηνπο βνηαλνζεξαπεπηέο
(herbalists), όπσο γίλνληαλ κέρξη ηόηε ζην πιαίζην ηνπ Νόκνπ Πεξί Φαξκάθσλ ηνπ 1968, πιήζνο
επηζηνιώλ δηακαξηπξίαο θαηέθιπζε ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο (Department
of Health) αλαγθάδνληαο ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζε αλαδίπισζε. Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ
αλαθνίλσζε όηη ε Οδεγία 65/65/ΔΚ αθνξνύζε ηα «βηνκεραληθώο παξαζθεπαδόκελα» πξντόληα θαη
επνκέλσο δελ ίζρπε γηα ηα αγγιηθά πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο, πνπ «παξάγνληαη κε
παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ εκπίπηνπλ ζηνλ όξν βηνκεραληθή δηαδηθαζία». Σν γεγνλόο απηό
δελ ήηαλ ηπραίν αθνύ εθηηκάηαη όηη ζηελ αγγιηθή αγνξά θπθινθνξνύζαλ πεξίπνπ 3.000 θπηηθά
παξαζθεπάζκαηα, από ηα νπνία κόλν ην 20% είρε εθδώζεη άδεηα θπθινθνξίαο.
ε αληίζεζε κε ηελ απξόζθνπηε δηεξεύλεζε ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ νη κεγάιεο
θαξκαθνβηνκεραλίεο αληηκεηώπηζαλ ηελ επάλνδν ηεο απεπζείαο ρξήζεο ησλ βνηάλσλ ή ησλ
απιώλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπο σο κία απεηιή γηα αξθεηά ζπλζεηηθά θάξκαθα κε κεγάινπο
αξηζκνύο πσιήζεσλ. Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε αληηθαηαζιηπηηθή ρξήζε
ζθεπαζκάησλ βαιζακόρνξηνπ (Hypericum perforatum L.). Σν 1994 ζηε Γεξκαλία θαηαλαιώζεθαλ
66 εθαηνκκύξηα δόζεηο δηαθόξσλ ζθεπαζκάησλ βαιζακόρνξηνπ, θπξίσο ζαλ αληηθαηαζιηπηηθό.
Δηδηθά ζηε Γεξκαλία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ήπηαο θαηάζιηςεο ζπληαγνγξαθνύληαη πεξίπνπ
200.000 Jarsin (έλα από ηα ζθεπάζκαηα βαιζακόρνξηνπ) ηνλ κήλα, ζπγθξηηηθά κε 30.000 Prozac.
Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη απώιεηεο εζόδσλ γηα ηηο αληίπαιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο αξθεί
λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηηο ΖΠΑ κόλν γηα ην 2007 ζπληαγνγξαθήζεθαλ πεξίπνπ 29.650.000
sertraline (εκπνξηθέο νλνκαζίεο Zoloft θαη Lustral) θαη 22.200.000 fluoxetine (Prozac θαη Sarafem).
Ίζσο ζα έπξεπε λα αλαθεξζεί εδώ όηη ε Eli Lilly (πνπ παξαζθεπάδεη ην Prozac) πεξηιακβάλεη
κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ηεο ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ πξώελ πξόεδξν ησλ ΖΠΑ George H. W.
Bush. Ζ ηεηξαεηήο κειέηε ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Τγείαο ησλ ΖΠΑ (1997 – 2001) ζπκπέξαλε όηη
ην εθρύιηζκα βαιζακόρνξηνπ είρε ειαθξώο θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην placebo. Παξόια απηά
ζηελ ίδηα κειέηε ην Zoloft δελ είρε θακία δηαθνξά κε ην placebo.
Καηαιήγνληαο θαίλεηαη όηη αθελόο νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο όρη κόλν δελ ακθηζβεηνύλ ηελ αμία
ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ ζεξαπείαο, αιιά εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο αληαγσλίδνληαη γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε ησλ εξεπλώλ ζε απηέο θαη θπζηθά ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ρξήζηκσλ
νπζηώλ πνπ αλαθαιύπηνληαη. Αθεηέξνπ όκσο νη ίδηεο εηαηξείεο αζθνύλ πηέζεηο ζηα λνκνζεηηθά
ζώκαηα (π.ρ. Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην) γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ησλ ίδησλ ησλ βνηάλσλ ή
ησλ απιώλ ζθεπαζκάησλ ηνπο, επηθαινύκελεο – όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε παξαθάησ – ηελ
αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηώλ.

Σξόθηκα ή Φάξκαθα;
Ζ πεξίθεκε Δπηηξνπή ηνπ Codex Alimentarius1 («Κώδηθαο Σξνθίκσλ») ζεσξείηαη από πνιινύο
ζρνιηαζηέο ησλ πξόζθαησλ εμειίμεσλ σο ε απαξρή ζεκαληηθώλ ζεζκηθώλ αιιαγώλ ζρεηηθά κε
ηελ θπθινθνξία ή εκπνξία βνηάλσλ. Ζ άπνςε απηή είλαη κεξηθώο κόλν ζσζηή αθνύ, ηνπιάρηζηνλ
αξρηθά ε επηηξνπή απηή αζρνινύληαλ απνθιεηζηηθά κε πξντόληα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα ηξόθηκα.
Καηά ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξντόλησλ βνηαλνζεξαπείαο
θαηαηάζζνληαλ ζηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, γηα ηα νπνία δελ απαηηνύληαλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία
πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο. Σα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία κηαο από ηηο έμη
1

Η Επιηποπή Codex Alimentarius ιδπύθηκε ηο 1963 από ηον Οπγανιζμό Τποθίμων και Γεωπγίαρ (Food and
Agriculture Organization ή FAO) και ηον Παγκόζμιο Οπγανιζμό Υγείαρ (World Health Organization ή WHO) για ηην
ανάπηςξη πποηύπων, οδηγιών και κωδίκων ππακηικήρ ζσεηικά με ηα ηπόθιμα.

Δπηηξνπέο Γεληθώλ Θεκάησλ (General Subject Codex Committees), πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα
δηαηξνθήο θαη εηδηθώλ δηαηηεηηθώλ ρξήζεσλ (Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary
Uses). Πξνθαλώο νη ζπληαγέο βνηαλνζεξαπείαο έρνπλ δηπιό ραξαθηήξα θαη κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε ζαλ ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, είηε ζαλ ζεξαπεπηηθέο ζπληαγέο, όπσο
ζπκβαίλεη επίζεο κε ηηο βηηακίλεο θαη ηα αλόξγαλα ζηνηρεία.
Ζ βαζηθή ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο δηαηππώζεθε ζηελ Οδεγία
2002/46/ΔΚ (EE L 183 ηεο 12.7.2002, ζ. 51) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο2, θαζώο θαη ηνλ Καλνληζκό
178/2002/ΔΚ (EE L 31 ηεο 1.2.2002, ζ. 1) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ3. Ζ πξώηε νδεγία θαζνξίδεη
σο «ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, ηα ηξόθηκα κε ζθνπό ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπλήζνπο δίαηηαο, ηα
νπνία απνηεινύλ ζπκππθλσκέλεο πεγέο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ή άιισλ νπζηώλ κε ζξεπηηθέο ή
θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο, κεκνλσκέλσλ ή ζε ζπλδπαζκό, θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη ζην εκπόξην ζε
δνζηκεηξηθέο κνξθέο, ήηνη κνξθέο παξνπζίαζεο όπσο, θάςνπιεο, παζηίιηεο, δηζθία, ράπηα θαη
άιιεο παξόκνηεο κνξθέο, θαζώο θαη θαθειάθηα ζθόλεο, θύζηγγεο πγξνύ πξντόληνο, θηαιίδηα κε
ζηαγνλόκεηξν, θαη άιιεο παξόκνηεο κνξθέο πγξώλ θαη θόλεσλ πνπ πξννξίδνληαη λα ιεθζνύλ ζε
πξνκεηξεκέλεο κηθξέο κνλαδηαίεο πνζόηεηεο» (Άξζξν 2α). Ο Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002
θαζνξίδεη επίζεο σο «ηξόθηκα (ή «είδε δηαηξνθήο») ηηο νπζίεο ή πξντόληα, είηε απηά έρνπλ ππνζηεί
πιήξε ή κεξηθή επεμεξγαζία είηε όρη, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα βξώζε από ηνλ άλζξσπν ή
αλακέλεηαη επιόγσο όηη ζα ρξεζηκεύζνπλ γηα ηνλ ζθνπό απηόλ. ηα «ηξόθηκα» πεξηιακβάλνληαη
πνηά, ηζίριεο θαη νπνηαδήπνηε νπζία, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λεξνύ, ε νπνία ελζσκαηώλεηαη
ζθόπηκα ζηα ηξόθηκα ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, ηεο παξαζθεπήο ή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο»
(Άξζξν 2). Οη νξηζκνί απηνί ηζρύνπλ αθόκα θαη έηζη ηίζεληαη νξηζκέλα εύινγα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε
ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλήθνπλ πνιιέο από ηηο ηξνθέο. Γηα παξάδεηγκα ην ξαδίθη
(Cichorium intybus L.) απνηειεί έλα από ηα γλσζηόηεξα ρόξηα πνπ πσινύληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο
ζε όιε ηελ Διιάδα. Παξάιιεια ηα απνμεξακέλα θύιια ηνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαζθεπή
εμαηξεηηθνύ αθεςήκαηνο γηα παζήζεηο ηνπ ήπαηνο4. Παξόκνηα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ ζε πνιιέο
παξαδνζηαθέο ηαηξηθέο, όπσο ε ρξήζε ηνπ απνμεξακέλνπ ginseng (ren shen, Panax ginseng C.A.
Meyer) ζαλ βαζηθό ζπζηαηηθό αιθννινύρσλ πνηώλ ζηελ Κίλα ή ε ζπλήζεο ρξήζε ηεο
απνμεξακέλεο ξίδαο dang sheng [Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.] ζηελ θηλεδηθή θνπδίλα.
Πώο είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ απηώλ; Αθόκε θαη ζηελ ππνηηζέκελε πεξίπησζε
όπνπ κηα αθξαία λνκνζεζία ζα επέβαιε πεξηνξηζκνύο ζηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ησλ
θαηαλαισηώλ ζε απηά ηα βόηαλα πώο ζα ήηαλ εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο; Παξόιν πνπ ην ξαδίθη
ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα, ηόζν ζε ρισξή, όζν θαη ζε απνμεξακέλε κνξθή, έλα ζθεύαζκα
ξαδηθηνύ (εθρύιηζκα, ράπη, βάκκα θιπ.) ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη ηελ έθδνζε ηεο κνλνγξαθίαο ηνπ
από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο (αθνύ απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη
αθόκε ζην ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο), ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εύθνιε αδεηνδόηεζε ηνπ ζαλ
Παξαδνζηαθό Φάξκαθν Φπηηθήο Πξνέιεπζεο. Πόζν καθξηά πξαγκαηηθά βξίζθνληαη από πιεπξάο
αζθαιείαο ηνπ θαηαλαισηή ηα ξαδίθηα ηεο ιατθήο, ηα απνμεξακέλα θύιια ξαδηθηώλ ή ην ράπη από
απηά;
Πάλησο ε Οδεγία 2001/83 θαη όιεο νη παξαγόκελεο λνκνζεζίεο (π.ρ. ε ΚΤΑ 83657/2006, Άξζξν
2.1) πνπ εμεηάδνληαη πην θάησ απνηπγράλνπλ λα ρεηξηζηνύλ ην ζέκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο δύν
παξαθάησ νξηζκνύο γηα ην θάξκαθν:
1. θάζε νπζία ή ζπλδπαζκόο νπζηώλ πνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη ζεξαπεπηηθέο ή πξνθπιαθηηθέο
ηδηόηεηεο γηα ηηο αζζέλεηεο αλζξώπσλ, ή
2. θάζε νπζία ή ζπλδπαζκόο νπζηώλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα ρνξεγεζεί ζε
αλζξώπνπο, κε ζθνπό είηε λα απνθαηαζηαζνύλ, λα δηνξζσζνύλ ή λα ηξνπνπνηεζνύλ
θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηελ άζθεζε θαξκαθνινγηθήο, αλνζνινγηθήο ή κεηαβνιηθήο
δξάζεο, είηε λα γίλεη ηαηξηθή δηάγλσζε.
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και 1997.

Οδηγία 2006/37/ΕΚ, Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 1137/2008 και Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 1170/2009.
Κανονιζμοί (ΕΚ) απιθ. 1642/2003, (ΕΚ) απιθ. /575/2006, (ΕΚ) απιθ. 202/2008, (ΕΚ) απιθ. 596/2009.
Για ηην ηπαηοπποζηαηεςηική δπάζη ηος εκσςλίζμαηορ βλέπε για παπάδειγμα ζηοςρ Gadgoli & Mishara, 1995

Ο πξώηνο νξηζκόο αλαθέξεηαη ζηηο ηδηόηεηεο θαη ν δεύηεξνο ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
παξαζθεπαζκάησλ. ύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ5, ηα θαξκαθεπηηθά
πξντόληα αξθεί λα πιεξνύλ έλαλ από ηνπο δύν απηνύο νξηζκνύο. Δθηόο ίζσο από ηηο νπζίεο πνπ
ρνξεγνύληαη γηα ιόγνπο ηαηξηθήο δηάγλσζεο (π.ρ. ζθηαγξαθηθά) ζεσξνύληαη θάξκαθα όιεο νη
νπζίεο (ρεκηθήο, θπηηθήο, δσηθήο ή αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο) πνπ δύλαληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ
θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Γειαδή, ν λνκνζέηεο ηζρπξίδεηαη όηη νπζηαζηηθά θάξκαθν είλαη θάζε
ηξνθή ή αθόκα θαη δηάθνξεο πνηόηεηεο λεξνύ, αθνύ πξάγκαηη κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο
θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ελόο αλζξώπνπ, ζηηο θαηάιιειεο δόζεηο. Αλ θαη ζεσξεηηθά ζσζηή θαη
γλσζηή από ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε (π.ρ. ζην Περί Διαίτης), ε ζέζε απηή απνηπγράλεη βέβαηα λα
ιεηηνπξγήζεη λνκηθά γηα ηελ επηρεηξνύκελε δηάθξηζε ησλ βνηάλσλ από ηα ζπκπιεξώκαηα
δηαηξνθήο. Έηζη κηα θάςνπια πνπ πεξηέρεη κεηαιιηθό λεξό κπνξεί θάιιηζηα λα ζεσξεζεί
«θάξκαθν» θαη επνκέλσο λα δηέπεηαη από ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαη πεξηνξηζκνύο πνπ δηέπνπλ γηα
παξάδεηγκα ην cisplatin, ζπλζεηηθό θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ρεκεηνζεξαπείεο θαη
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή λεθξνηνμηθόηεηα. Δπηπιένλ θαη όπσο δηεπθξηλίζηεθε από ηελ
πξναλαθεξόκελε πξνζθπγή ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην (βι. Τπνζεκείσζε 5) ε δηαηύπσζε ηνπ
νξηζκνύ πεξηιακβάλεη ζαλ θαξκαθεπηηθό πξντόλ θαη όζα πξντόληα δελ έρνπλ ην ππνηηζέκελν
απνηέιεζκα.
Πεξαηηέξσ ε Οδεγία 2002/46/ΔΚ αθνξά ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ρξεζηκνπνηεί
επηπξόζζεηα ηνλ όξν ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. ηελ νδεγία απηή ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο,
ζεσξνύληαη «ηα ηξόθηκα κε ζθνπό ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπλήζνπο δίαηηαο, ηα νπνία απνηεινύλ
ζπκππθλσκέλεο πεγέο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ή άιισλ νπζηώλ κε ζξεπηηθέο ή θπζηνινγηθέο
επηδξάζεηο, κεκνλσκέλσλ ή ζε ζπλδπαζκό, θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη ζην εκπόξην ζε δνζηκεηξηθέο
κνξθέο, ήηνη κνξθέο παξνπζίαζεο όπσο, θάςνπιεο, παζηίιηεο, δηζθία, ράπηα θαη άιιεο παξόκνηεο
κνξθέο, θαζώο θαη θαθειάθηα ζθόλεο, θύζηγγεο πγξνύ πξντόληνο, θηαιίδηα κε ζηαγνλόκεηξν, θαη
άιιεο παξόκνηεο κνξθέο πγξώλ θαη θόλεσλ πνπ πξννξίδνληαη λα ιεθζνύλ ζε πξνκεηξεκέλεο
κηθξέο
κνλαδηαίεο πνζόηεηεο». Ωο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά λννύληαη νη βηηακίλεο θαη ηα αλόξγαλα ζηνηρεία.
Σόζν ζηελ πεξίπησζε ησλ θαξκάθσλ όζν θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο νη νξηζκνί
αλαθέξνληαη ζε κεηαβνιέο ησλ θπζηνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Ζ ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ βηηακηλώλ ή
ησλ αλόξγαλσλ ζηνηρείσλ βέβαηα δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε αλάιπζε.
Με απηά ηα δεδνκέλα πνπ νπσζδήπνηε πξνθαινύλ ζύγρπζε θαη ηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε
δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ή ελεκεξσηηθώλ ζεκηλαξίσλ από πιεπξάο Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ
Φαξκάθσλ πξνο ηα θαξκαθεία ή ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ησλ
βνηαληθώλ παξαζθεπαζκάησλ νθείινπκε λα πεξηκέλνπκε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ,
πνπ πηζαλώο ζα θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά – εηδηθά αλ αθνινπζήζεη ηελ νδό ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο
ησλ αξκόδησλ ππνπξγείσλ – αλαβάιινληαο ηηο απαληήζεηο ζηα ζέκαηα απηά ηνπιάρηζηνλ σο ην
επόκελν έηνο.
ηηο 6 Μαξηίνπ 1997 νινθιεξώζεθε ε Έθζεζε (πξόηαζε ςεθίζκαηνο) ζρεηηθά κε ην θαζεζηώο ηεο
κε ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο, από ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ
Καηαλαισηώλ (Α4-0075/97), κε θύξην εηζεγεηή ηνλ Paul Lannoye, επξσβνπιεπηή ησλ Βέιγσλ
Πξαζίλσλ. Σν εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ απηό θείκελν κεηαμύ άιισλ δεηεί από ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή «λα ππνβάιεη ζρέδην νδεγίαο γηα ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο πνπ βξίζθνληαη ζπρλά
ζην κεηαίρκην κεηαμύ δηαηηεηηθνύ πξντόληνο θαη θαξκάθνπ. Ζ λνκνζεζία απηή ζα πξέπεη λα
εγγπάηαη κία νξζή πξαθηηθή παξαζθεπήο κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηνύ, ρσξίο λα
πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία πξόζβαζεο ή επηινγήο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεπζεξία εθάζηνπ
αζθνύληνο ην επάγγεικα λα ζπληζηά παξόκνηα πξντόληα: θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα άξεη ηνπ
εκπνξηθνύο θξαγκνύο πνπ πθίζηαληαη κεηαμύ ησλ θξαηώλ, παξέρνληαο ζηνπο παξαζθεπαζηέο
πγηεηλώλ πξντόλησλ ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» (ζει.
5

Υπόθεζη Upjohn 1989 C-112/89: “Directive 65/65 (now Directive 2001/83) provides two definitions of the
term “medicinal product”: one relating to presentation, the other to function. A product is medicinal if it falls within
either of those definitions.” “The fact that the provision uses the expression "with a view to" means that the definition of
a medicinal product may include not only products which have a real effect on physiological functions but also those
which do not have the advertised effect, thereby enabling public authorities to prevent the marketing of such products in
order to protect consumers.” (MHRA, 2007).

8, νη ππνγξακκίζεηο είλαη ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ).
Δηδηθά όζν αθνξά ηνπο ιόγνπο ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ αθνινπζεί ε ΔΔ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε
παξάγξαθνο ηεο Έθζεζεο Α4-0075/97, όπνπ αλαθέξεηαη κε ηδηαίηεξε ιεπηόηεηα: «Καλείο δελ καο
απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο επηθξάηεζαλ επί ησλ
ζπκθεξόλησλ ησλ πνιηηώλ. Πώο εμεγείηαη πξάγκαηη ην γεγνλόο όηη δελ έρνπκε αθόκε θαηαθέξεη λα
πξνζδηνξίζνπκε εηδηθή κεζνδνινγία γηα ηηο θιηληθέο δνθηκέο ησλ νκνηνπαζεηηθώλ θαξκάθσλ ηε
ζηηγκή πνπ ε ζπκβαηηθή κεζνδνινγία αλαγλσξίδεηαη σο αθαηάιιειε; Πώο λα εμεγήζνπκε επηπιένλ
ην γεγνλόο όηη ν Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2309/93 πνπ ηδξύεη ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό γηα ηελ
απνηίκεζε ησλ θαξκάθσλ δελ πεξηιακβάλεη ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, ηα αλζξσπνζνθηθά ή
θπηνζεξαπεπηηθά ζηηο απνθεληξσκέλεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο» (ζει. 12, ε ππνγξάκκηζε είλαη ησλ
ζπγγξαθέσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ). Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε αληηκεησπίζηεθε βέβαηα αξλεηηθά
από ην ηαηξηθό θαη θαξκαθεπηηθό θαηεζηεκέλν, ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία θαη Ηζπαλία. Παξόια απηά ε
έθζεζε ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα επίζεκν θείκελν ηεο ΔΔ, πνπ κάιηζηα έρεη επεξεάζεη ηηο
πξόζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δηαθόξσλ θξαηώλ ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο κε ζπκβαηηθήο
ηαηξηθήο.
Σν λνκηθό πιαίζην σο έθθξαζε ησλ ηάζεσλ πεξηραξάθσζεο ζπληερληαθώλ δηθαησκάησλ δελ
αληηθαηνπηξίδεη ζπλήζσο ην θπζηθό δίθαην, πνπ απνηειεί ηελ επξύηεξε αίζζεζε δηθαηνζύλεο ηνπ
ιανύ ελόο θξάηνπο. Ζ αλάγθε ησλ αλζξώπσλ γηα επηινγή ηεο ζεξαπείαο ηνπο κε κεζόδνπο ηεο κε
ζπκβαηηθήο ηαηξηθήο (ελαιιαθηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο) είλαη έθδειε θαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο,
εθθξάδεηαη δε κε ηα ζεκαληηθά πνζνζηά αζζελώλ πνπ πξνζθεύγνπλ ζε ηέηνηεο κεζόδνπο, αθόκα
θαη όηαλ ε ζπκβαηηθή ηαηξηθή αληηηίζεηαη ζε απηέο. Σν 2009 εθηηκήζεθε όηη πάλσ από 6 εθαηνκκύξηα
επξσπαίνη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνύλ σο θύξηα κέζνδν ζεξαπείαο ηελ παξαδνζηαθή βνηαλνζεξαπεία
(Aldridge, 2009). Δπνκέλσο ν λνκνζέηεο νθείιεη λα ελαξκνλίζεη ην γξαπηό δίθαην κε ην θπζηθό,
ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηόζν ηελ απξόζθνπηε άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικάησλ (ή ηελ
ειεύζεξε εγθαηάζηαζε θαη εξγαζία ησλ επαγγεικαηηώλ, θαηά ηε πλζήθε ηεο Ρώκεο), όζν θαη ηελ
ειεπζεξία επηινγήο ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζόδνπ από πιεπξάο αζζελώλ (βι. Έθζεζε Α4-0075/97).
ζν αθνξά δε ην ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα σο ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ λνκηθνύ πιαηζίνπ
γηα ηε κε ζπκβαηηθή ηαηξηθή, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε (Αηηηνινγηθή Έθζεζε, παξάγξαθνο 9):
«Δίλαη ζαθέο όηη ε ελαξκόληζε δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε.
Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί αλαβιεηηθή απόθαζε πνπ ζα αλαζηέιιεη ηηο δηθαζηηθέο δηώμεηο γηα
παξάλνκε άζθεζε ηεο ηαηξηθήο, πνπ αζθνύληαη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε (ηδίσο Γαιιία) ελαληίνλ
ησλ πξαθηηθώλ ηαηξώλ όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξνύζα έθζεζε.»
Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο λνκηθώλ εξγαιείσλ όπσο ε Οδεγία 2002/46/ΔΚ θαη ν Καλνληζκόο
(ΔΚ) αξηζ. 1924/2006, παξόιν πνπ δελ κπνξνύλ λα αλαηξέζνπλ ηε ζαθή ιατθή αλάγθε,
παξεκπνδίδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό αθελόο ηε ρνξήγεζε πνιύηηκσλ ζπληαγώλ ζε αζζελείο θαη
αθεηέξνπ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα κηθξνκεζαίσλ εηαηξεηώλ, πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ λα
ζπγθεληξώζνπλ εύθνια ή έγθαηξα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ έγθξηζε εκπνξίαο ησλ θαξκάθσλ
θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνπλ θαη κάιηζηα ελ κέζσ ηεο ρεηξόηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
πξνζβάιιεη ηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ Δπξώπε ζπλνιηθά θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κεηά ηνλ Β'
Π.Π.
Σί νξίδεη ην θαηλνύξγην πιαίζην
Παξαθάησ εμεηάδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο λνκνζεζίαο, κε ηελ αθξηβή δηαηύπσζε, πξάγκα πνπ
δπζηπρώο ζπλεπάγεηαη θαη ηε δπζθνιία θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ. πρλά ε επξσπατθή λνκνζεζία,
ήδε γξακκέλε ζε ζηξπθλή γιώζζα, ππνθέξεη επηπιένλ από ηε κεηαθνξά ηεο ζηα ειιεληθά. Ο
ππξήλαο ηνπ λένπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ είλαη ε Οδεγία 2004/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο
2001/83/ΔΚ πεξί θνηλνηηθνύ θώδηθα γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε ρξήζε, όζνλ
αθνξά ηα παξαδνζηαθά θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο (εμ νπ θαη Οδεγία Παξαδνζηαθώλ
Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο). Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ππ’ αξ. ΓΤΓ3(α)/83657 ηεο
24εο Ηαλνπαξίνπ 2006 (ΦΔΚ 59Β/24-1-2006) πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελαξκόληζε ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θπθινθνξίαο

θαξκάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε ρξήζε, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο
2001/1983/ΔΚ, 2004/27/ΔΚ, 2004/24/ΔΚ θαη 2002/1998/ΔΚ. ηελ ΚΤΑ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ
άιισλ ηα παξαθάησ άξζξα πνπ ζα εμεηαζζνύλ κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο:
 Άξζξν Υ: νξηζκνί.
 Άξζξν 21: εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηα Παξαδνζηαθά Φάξκαθα Φπηηθήο
Πξνέιεπζεο.
 Άξζξα 22 θαη 23: δηαδηθαζία έγθξηζεο παξαδνζηαθήο ρξήζεο.
 Άξζξν 24:
 Άξζξν 25: απόξξηςε αίηεζεο γηα έγθξηζε παξαδνζηαθήο ρξήζεο.
 Άξζξν 26: δεκηνπξγία θαηαιόγνπ θπηηθώλ νπζηώλ.
 Άξζξν 27: ζήκαλζε ησλ πξντόλησλ θαη νδεγίεο ηνπ θύιινπ νδεγηώλ ρξήζεο.
 Άξζξν 28: Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο.
 Άξζξν 29: παξαδνζηαθά θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ θπθινθνξνύζαλ λνκίκσο ζηελ
ειιεληθή αγνξά ηελ 30.4.2004.
ύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ΚΤΑ νξίδνληαη πιένλ νη παξαθάησ έλλνηεο:
1. Φάξκαθν Φπηηθήο Πξνέιεπζεο: θάζε θάξκαθν ην νπνίν πεξηέρεη απνθιεηζηηθά σο δξαζηηθά
ζπζηαηηθά κία ή πεξηζζόηεξεο θπηηθέο νπζίεο ή έλα ή πεξηζζόηεξα θπηηθά παξαζθεπάζκαηα ή
ζπλδπαζκό κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θπηηθώλ νπζηώλ κε έλα ή πεξηζζόηεξα θπηηθά παξαζθεπάζκαηα.
2. Παξαδνζηαθό Φάξκαθν Φπηηθήο Πξνέιεπζεο: Σα θάξκαθν θπηηθήο πξνέιεπζεο ην νπνίν πιεξνί
ηνπο παξαθάησ όξνπο (ΚΤΑ 83657, Κεθάιαην 2α: Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηα
Παξαδνζηαθά Φάξκαθα Φπηηθήο Πξνέιεπζεο, άξζξν 21, παξάγξαθνο 1):
I. έρνπλ ελδείμεηο θαηάιιειεο απνθιεηζηηθά γηα παξαδνζηαθά θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο
ηα νπνία, ιόγσ ηεο ζύλζεζεο θαη ηνπ ζθνπνύ ηνπο, έρνπλ κειεηεζεί θαη πξννξίδνληαη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ρσξίο ηαηξηθή παξαθνινύζεζε γηα δηαγλσζηηθνύο ζθνπνύο,
ζπληαγνγξάθεζε ή παξαθνινύζεζε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο,
II.
πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ρνξήγεζε ζύκθσλα κε θαζνξηζκέλε πεξηεθηηθόηεηα
θαη δνζνινγία,
III.

είλαη παξαζθεπάζκαηα πνπ ρνξεγνύληαη από ην ζηόκα, εμσηεξηθά ή/θαη κε εηζπλνή,

IV.
έρεη ζπκπιεξσζεί ε πεξίνδνο παξαδνζηαθήο ρξήζεο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 23
παξάγξαθνο 1γ, δειαδή ηνπιάρηζηνλ 30 έηε ηαηξηθήο ρξήζεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο
αίηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ 15 εηώλ εληόο ηεο Κνηλόηεηαο θαη
V.
ηα ζηνηρεία γηα ηελ παξαδνζηαθή ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ είλαη επαξθή. Δηδηθόηεξα,
πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη όηη ην πξντόλ δελ είλαη επηβιαβέο ππό ηηο θαζνξηδόκελεο ζπλζήθεο
ρξήζεο, νη δε θαξκαθνινγηθέο ηδηόηεηεο ή ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαξκάθνπ
ηεθκαίξνληαη από ηε καθξνρξόληα ρξήζε θαη εκπεηξία.
3. Φπηηθέο Οπζίεο: όια ηα θαηά θύξην ιόγν αθέξαηα, ηεκαρηζκέλα ή θνκκέλα θπηά, κέξε θπηώλ,
θύθε, κύθεηεο θαη ιεηρήλεο, ηα νπνία είλαη ακεηαπνίεηα, ζπλήζσο απνμεξακέλα ή ελίνηε λσπά. Ωο
θπηηθέο νπζίεο ζεσξνύληαη επίζεο νξηζκέλα εμηδξώκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί εηδηθή
επεμεξγαζία. Οη θπηηθέο νπζίεο πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβώο από ην ρξεζηκνπνηνύκελν κέξνο ηνπ
θπηνύ θαη ηε βνηαληθή νλνκαζία θαηά ην δησλπκηθό ζύζηεκα (γέλνο, είδνο, πνηθηιία θαη
ζπγγξαθέαο).
4. Φπηηθά Παξαζθεπάζκαηα: ηα παξαζθεπάζκαηα πνπ ιακβάλνληαη δηα ηεο ππνβνιήο θπηηθώλ
νπζηώλ ζε επεμεξγαζία, όπσο εθρύιηζε, απόζηαμε, έθζιηςε, θιαζκαηνπνίεζε, θαζαξηζκό,
ζπκπύθλσζε ή δύκσζε. ηα θπηηθά παξαζθεπάζκαηα ζπγθαηαιέγνληαη νη ηεκαρηζκέλεο ή
θνληνπνηεκέλεο θπηηθέο νπζίεο, ηα βάκκαηα, ηα εθρπιίζκαηα, ηα αηζέξηα έιαηα, νη ρπκνί πνπ
πξνέξρνληαη από έθζιηςε θαη ηα κεηαπνηεκέλα εμηδξώκαηα.

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνπξγηθή απόθαζε «εθαξκόδεηαη κόλν ζηα θάξκαθα γηα αλζξώπηλε ρξήζε πνπ
πξννξίδνληαη λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη παξάγνληαη βηνκεραληθώο ή γηα ηελ
παξαγσγή ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα βηνκεραληθή κέζνδνο» (ΗΗ.3.1). Δπηπιένλ
θαζνξίδεηαη όηη «ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, όηαλ, ιακβάλνληαο ππόςε ην ζύλνιν ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, έλα πξντόλ ελδέρεηαη λα εκπίπηεη ζηνλ νξηζκό ηνπ «θαξκάθνπ» θαη ζηνλ
νξηζκό πξντόληνο πνπ δηέπεηαη από άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο
ππνπξγηθήο απόθαζεο» (ΗΗ.3.2).
Υσξίο λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο πεξί Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο (άξζξν 2, ζεκείν 32), ε
παξνπζία βηηακηλώλ ή αλόξγαλσλ αιάησλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλα
ζηνηρεία, δελ εκπνδίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ πξντόληνο ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα, εθόζνλ ε δξάζε
ησλ βηηακηλώλ ή αλόξγαλσλ αιάησλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο εθείλε ησλ δξαζηηθώλ θπηηθώλ
νπζηώλ, ζρεηηθά κε ηελ ή ηηο δεηνύκελεο θαζνξηζκέλεο ελδείμεηο. Ωζηόζν, νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο
θεθαιαίνπ δελ εθαξκόδνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ΔΟΦ θξίλεη όηη ην Παξαδνζηαθό Φάξκαθν
Φπηηθήο Πξνέιεπζεο πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 7 (θάξκαθα) ή γηα έγθξηζε παξαδνζηαθήο ρξήζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 18
(Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα).
Δθηόο από ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 21, γηα ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο παξαδνζηαθήο ρξήζεο (άξζξα
22 θαη 23) θαζνξίδεηαη όηη ν αηηώλ θαη θάηνρνο ηεο έγθξηζεο παξαδνζηαθήο ρξήζεο πξέπεη λα είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλόηεηα θαη θπζηθά λα ππνβιεζεί αίηεζε ζηνλ ΔΟΦ, όπνπ επηζπλάπηνληαη:
1. Σα εμήο πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα:
i)

ii)
iii)

Σκήκα ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αίηεζε έγθξηζεο θαλνληθνύ θαξκάθνπ
[άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ζηνηρεία α) έσο ε), η) θαη ηα)], δειαδή:
 λνκα ή εηαηξηθή επσλπκία θαη δηεύζπλζε θαηνηθίαο ή έδξα ηνπ αηηνύληνο θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηνπ παξαγσγνύ.
 Ολνκαζία ηνπ θαξκάθνπ.
 Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ θαξκάθνπ, κε αλαθνξά
ζηε δηεζλή θνηλόρξεζηε νλνκαζία (INN) ηελ νπνία ζπληζηά ν Παγθόζκηνο
Οξγαληζκόο Τγείαο όηαλ πθίζηαηαη INN ηνπ θαξκάθνπ ή κλεία ζηελ νηθεία ρεκηθή
νλνκαζία.
 Αμηνιόγεζε ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ ηνπ θαξκάθνπ γηα ην πεξηβάιινλ. Οη επηπηώζεηο
απηέο πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη, θαηά πεξίπησζε, ππόθεηληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο γηα
ηνλ πεξηνξηζκό ηνπο.
 Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ παξαγσγήο.
 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο, αληελδείμεηο θαη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο.
 Γνζνινγία, θαξκαθνηερληθή κνξθή, ηξόπνο θαη νδόο ρνξήγεζεο θαη αλακελόκελνο
ρξόλνο δσήο ηνπ θαξκάθνπ.
 Αηηηνιόγεζε γηα θάζε κέηξν πξνθύιαμεο θαη αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη
γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ θαξκάθνπ, ηε ρνξήγεζή ηνπ ζηνπο αζζελείο θαη ηε δηάζεζε
ησλ ππνιεηκκάησλ, καδί κε ππόδεημε ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ πνπ παξνπζηάδεη ην
θάξκαθν γηα ην πεξηβάιινλ.
 Πεξηγξαθή ησλ κεζόδσλ ειέγρνπ πνπ εθαξκόδνληαη από ηνλ παξαγσγό.
 Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξντόληνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 15, καθέηα
ηεο εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 71
ζηνηρεία θαη ηεο ζηνηρεηώδνπο ζπζθεπαζίαο ηνπ θαξκάθνπ πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 72 ζηνηρεία, θαζώο θαη ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 77.
 Έγγξαθν ηεο αξκόδηαο θξαηηθήο Αξρήο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ν παξαγσγόο
έρεη ιάβεη άδεηα λα παξάγεη θάξκαθα ζηε ρώξα ηνπ.
ηα απνηειέζκαηα ησλ θαξκαθεπηηθώλ δνθηκώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9
παξάγξαθνο 3ζ,
πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξντόληνο, ρσξίο ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 15 παξάγξαθνο 4,

iv)

ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα ζπλδπαζκνύο, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ζεκείν
32 ή ζην άξζξν 21 παξάγξαθνο 2, επηζπλάπηνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν
21 παξάγξαθνο 1ε, πνπ αθνξνύλ ζηνλ ίδην ηνλ ζπλδπαζκό. Δάλ ηα επηκέξνπο δξαζηηθά
ζπζηαηηθά δελ είλαη επαξθώο γλσζηά, ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνύλ επίζεο ζηηο
επηκέξνπο δξαζηηθέο νπζίεο.

2 . Κάζε έγθξηζε παξαδνζηαθήο ρξήζεο ή άδεηα θπθινθνξίαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνύληα ζε
άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρώξα πξνθεηκέλνπ λα θπθινθνξήζεη ην θάξκαθν ζηελ αγνξά, θαζώο
θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θάζε απνθάζεσο γηα απόξξηςε ηεο ρνξήγεζεο αδείαο ή ηεο έγθξηζεο
παξαδνζηαθήο ρξήζεο, είηε ζηελ Κνηλόηεηα είηε ζε ηξίηε ρώξα, θαη ε αηηηνινγία θάζε ηέηνηαο
απόθαζεο.
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία από βηβιηνγξαθία ή από εκπεηξνγλώκνλα όηη ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν ή
αληίζηνηρν πξντόλ έρεη ζπκπιεξώζεη ηξηαθνληαεηή ηνπιάρηζηνλ πεξίνδν ηαηξηθήο ρξήζεο πξηλ από
ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ 15 εηώλ εληόο ηεο Κνηλόηεηαο.
Όζηεξα από αίηεκα ηνπ ΔΟΦ ζρεηηθά κε ππνβιεζείζα ελώπηόλ ηνπ αίηεζε έγθξηζεο παξαδνζηαθήο
ρξήζεο, ε Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο εθθέξεη γλώκε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα
ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο καθξνρξόληαο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο ή ηνπ αληηζηνίρνπ πξντόληνο.
Ο ΔΟΦ ππνβάιιεη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πξνο ζηήξημε ηεο παξαπνκπήο.
4. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ησλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο καδί κε έθζεζε εκπεηξνγλώκνλα, θαη
εθόζνλ απαηηείηαη από ηνλ ΔΟΦ, θαηόπηλ πξόζζεηνπ αηηήκαηνο, ηα αλαγθαία πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαξκάθνπ.
Σν αληίζηνηρν πξντόλ, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζην 3 ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ίδηεο δξαζηηθέο
νπζίεο, αλεμάξηεηα από ηα ρξεζηκνπνηνύκελα έθδνρα, ηελ απηή ή παξόκνηα πξννξηδόκελε ρξήζε,
ηζνδύλακε πεξηεθηηθόηεηα θαη δνζνινγία θαη ηνλ ίδην ή παξόκνην ηξόπν ρνξήγεζεο κε ην θάξκαθν
γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη αίηεζε. Ζ απαίηεζε απόδεημεο ηεο ηξηαθνληαεηνύο πεξηόδνπ ηαηξηθήο
ρξήζεο πνπ αλαθέξεηαη πιεξνύηαη αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εκπνξία ηνπ
πξντόληνο δελ ζηεξηδόηαλ ζε εηδηθή άδεηα θπθινθνξίαο. Θεσξείηαη νκνίσο όηη πιεξνύηαη εάλ ηα
ζπζηαηηθά ηνπ θαξκάθνπ κεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ.
Δάλ ην πξντόλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Κνηλόηεηα γηα δηάζηεκα κηθξόηεξν από 15 έηε, αιιά θαηά
ηα άιια είλαη θαηάιιειν γηα απινπζηεπκέλε έγθξηζε, ν ΔΟΦ, εθόζνλ ππνβιήζεθε ελώπηόλ ηνπ
αίηεζε έγθξηζεο παξαδνζηαθήο ρξήζεο, παξαπέκπεη ην πξντόλ ζηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ
Φπηηθήο Πξνέιεπζεο. Ο ΔΟΦ ππνβάιιεη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πξνο ζηήξημε ηεο παξαπνκπήο. Ζ
επηηξνπή εμεηάδεη θαηά πόζνλ πιεξνύληαη πιήξσο ηα άιια θξηηήξηα γηα απινπζηεπκέλε έγθξηζε
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21. Δάλ ε επηηξνπή θξίλεη όηη απηό είλαη δπλαηόλ, θαηαξηίδεη θνηλνηηθή
θπηηθή κνλνγξαθία, όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 28 παξάγξαθνο 3, ε νπνία ιακβάλεηαη ππόςε
από ηνλ ΔΟΦ θαηά ηελ ιήςε ηεο ηειηθήο ηνπ απόθαζεο.
Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 24 θαζνξίδεηαη όηη κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 1, ην
Κεθάιαην 4 ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ (Γηαδηθαζία Ακνηβαίαο Αλαγλώξηζεο θαη Απνθεληξσκέλε Γηαδηθαζία)
εθαξκόδεηαη θαη’ αλαινγία γηα ηηο εγθξίζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 21, εθόζνλ:
a) έρεη θαηαξηηζζεί θνηλνηηθή θπηηθή κνλνγξαθία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 3, ή
b) ην Φάξκαθν Φπηηθήο Πξνέιεπζεο απνηειείηαη από θπηηθέο νπζίεο, παξαζθεπάζκαηα ή
ζπλδπαζκνύο ηνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ άξζξνπ 26.
Γηα ηα άιια θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21, ν ΔΟΦ, θαηά ηελ
αμηνιόγεζε αίηεζεο γηα έγθξηζε παξαδνζηαθήο ρξήζεο, ιακβάλεη ππόςε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο
πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο, ζύκθσλα κε ην παξόλ θεθάιαην.
Ζ αίηεζε γηα έγθξηζε παξαδνζηαθήο ρξήζεο απνξξίπηεηαη (άξζξν 25) εάλ ε αίηεζε δελ είλαη
ζύκθσλε κε ηα άξζξα 21, 22 ή 23 ή εάλ ζπληξέρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο αθόινπζνπο
ιόγνπο:

1. ε πνηνηηθή ή /θαη πνζνηηθή ζύλζεζε δελ είλαη ε δεισζείζα,
2. νη ελδείμεηο δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 21,
3. ην πξντόλ ζα κπνξνύζε λα είλαη επηβιαβέο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρνξήγεζεο,
4. ηα ζηνηρεία γηα ηελ παξαδνζηαθή ρξήζε είλαη αλεπαξθή, ηδίσο εάλ ε θαξκαθνινγηθή δξάζε
ή απνηειεζκαηηθόηεηα δελ ηεθκαίξνληαη από ηε καθξνρξόληα ρξήζε θαη εκπεηξία,
5. ε θαξκαθεπηηθή πνηόηεηα δελ απνδεηθλύεηαη ηθαλνπνηεηηθά.
Μεηά ηελ απόξξηςε ν ΔΟΦ θνηλνπνηεί ζηνλ αηηνύληα, ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζε θάζε
αξκόδηα αξρή πνπ ην δεηά, ηπρόλ απόθαζή ηνπ κε ηελ νπνία απνξξίπηεη αίηεζε έγθξηζεο
παξαδνζηαθήο ρξήζεο, θαζώο θαη ηελ αηηηνιόγεζε γηα ηελ απόξξηςή ηεο.
ην άξζξν 26 αλαθέξεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ θαηαιόγνπ θπηηθώλ νπζηώλ σο εμήο:
1. Καηαξηίδεηαη θαηάινγνο θπηηθώλ νπζηώλ, παξαζθεπαζκάησλ θαη ζπλδπαζκώλ ηνπο γηα
ρξήζε ζε Παξαδνζηαθά Φάξκαθα Φπηηθήο Πξνέιεπζεο από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο
θαηάινγνο αλαγξάθεη, γηα θάζε θπηηθή νπζία, ηελ έλδεημε, ηελ θαζνξηζκέλε πεξηεθηηθόηεηα
θαη δνζνινγία, ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο θπηηθήο νπζίαο σο παξαδνζηαθνύ θαξκάθνπ.
2. Δάλ ε αίηεζε γηα έγθξηζε παξαδνζηαθήο ρξήζεο αθνξά θπηηθή νπζία, παξαζθεύαζκα ή
ζπλδπαζκό ηνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, δελ
απαηηείηαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23 παξάγξαθνο 1
ζηνηρεία β), γ) θαη δ). ηελ πεξίπησζε απηή ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία γ) θαη δ)
δελ εθαξκόδεηαη.
3. Δάλ θπηηθή νπζία, ην παξαζθεύαζκα ή ν ζπλδπαζκόο ηνπο παύζεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
θαηάινγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, νη εγθξίζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ 2 θαξκάθσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ πεξηέρνπλ απηή ηελ νπζία
αλαθαινύληαη, εθηόο εάλ ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 23 παξάγξαθνο 1 ππνβιεζνύλ εληόο ηξηώλ κελώλ.
Σν άξζξν 27 θάλεη εηδηθή κλεία γηα ηε ζήκαλζε ησλ πξντόλησλ απηώλ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θύιινπ
νδεγηώλ ρξήζεο, όπνπ πξέπεη λα δειώλεηαη όηη ην πξντόλ είλαη Παξαδνζηαθό Φάξκαθν Φπηηθήο
Πξνέιεπζεο πξνο ρξήζε γηα θαζνξηζκέλε (-εο) έλδεημε (-εηο), κε βάζε απνθιεηζηηθά ηε
καθξνρξόληα ρξήζε, θαζώο θαη όηη ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπζεί ηαηξό ή άιινλ
αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζε πεξίπησζε εκκνλήο ησλ ζπκπησκάησλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαξκάθνπ ή εάλ δηαπηζησζνύλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ο ΔΟΦ κπνξεί λα απαηηεί λα αλαθέξεηαη ζηελ
επηζήκαλζε θαη ζην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο θαη ε θύζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάδνζεο σο πξνο ηε
ρξήζε.
Ο πξναλαθεξζείο θαηάινγνο Φπηηθώλ Οπζηώλ ζπληάζζεηαη από ηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο
Πξνέιεπζεο (άξζξν 28) πνπ ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 2004/27/ΔΚ Οδεγίαο. Ο ΔΟΦ
δηνξίδεη έλα ηαθηηθό κέινο θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηελ επηηξνπή απηή, κε ηξηεηή ζεηεία, ε
νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε εθπξνζσπνύλ θαη ςεθίδνπλ γηα ηα κέιε
θαηά ηελ απνπζία ηνπο. Σα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε επηιέγνληαη γηα ην ξόιν θαη ηελ
πείξα ηνπο ζηελ αμηνιόγεζε Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο θαη αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ ΔΟΦ
Ζ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο κπνξεί λα δηνξίζεη κε εθινγή πέληε πξόζζεηα κέιε
θαη’ αλώηαην όξην, ηα νπνία επηιέγνληαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, νη
νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή. Σα κέιε απηά δηνξίδνληαη γηα ζεηεία ηξηώλ εηώλ, ε
νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί, θαη δελ έρνπλ αλαπιεξσηέο. Σα κέιε απηά επηιέγνληαη κεηαμύ ησλ

εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ ΔΟΦ, ηα άιια θξάηε κέιε ή ηνλ Οξγαληζκό. Σα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από εκπεηξνγλώκνλεο ζε εηδηθνύο επηζηεκνληθνύο ή
ηερληθνύο ηνκείο.
Ζ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο ζπληάζζεη επίζεο θνηλνηηθέο θπηηθέο κνλνγξαθίεο,
ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 11, παξάγξαθνο 1α.ii, κνλνγξαθίεο επί ησλ
παξαδνζηαθώλ θαξκάθσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη αλαιακβάλεη θάζε άιιε αξκνδηόηεηα πνπ ηεο
αλαηίζεηαη δπλάκεη ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ. ηαλ έρνπλ εθπνλεζεί θνηλνηηθέο θπηηθέο κνλνγξαθίεο
θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, απηέο ιακβάλνληαη ππόςε από ηνλ ΔΟΦ θαηά ηελ
εμέηαζε αίηεζεο. ηαλ δελ έρνπλ αθόκε εθπνλεζεί θνηλνηηθέο θπηηθέο κνλνγξαθίεο, κπνξεί λα
γίλεηαη παξαπνκπή ζε άιιεο θαηάιιειεο κνλνγξαθίεο, δεκνζηεύζεηο ή πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.
ηαλ εθπνλνύληαη λέεο θνηλνηηθέο θπηηθέο κνλνγξαθίεο, ν θάηνρνο ηεο έγθξηζεο εμεηάδεη θαηά
πόζνλ είλαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαθέινπ έγθξηζεο. Ο θάηνρνο ηεο έγθξηζεο θνηλνπνηεί
νηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζηνλ ΔΟΦ Οη θπηηθέο κνλνγξαθίεο δεκνζηεύνληαη.
ην άξζξν 29 πξνβιέπεηαη όηη γηα ηα παξαδνζηαθά θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21, ηα νπνία λνκίκσο θπθινθνξνύζαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ζηηο 30
Απξηιίνπ 2004 (δξόγεο, θαξκαθεπηηθά πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο), ν ΔΟΦ εθδίδεη, εθόζνλ
πιεξνύληαη νη ζρεηηθνί όξνη πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 21 έσο θαη 27 ηεο ΚΤΑ, άδεηα παξαδνζηαθήο
ρξήζεο, εληόο 7 εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο ΚΤΑ, ύζηεξα από αίηεκα ηνπ θαηόρνπ ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο θαη ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ θαθέιινπ.
Οη γαιεληθέο ή αηνκηθέο ζπληαγέο ζην λέν πιαίζην
Ζ πξναλαθεξόκελε ΚΤΑ δελ εθαξκόδεηαη ζηα θάξκαθα πνπ παξαζθεπάδνληαη ζην θαξκαθείν
ζύκθσλα κε ζπληαγή πξννξηζκέλε γηα ζπγθεθξηκέλν αζζελή (θνηλώο απνθαινύκελα γαιεληθά
ζθεπάζκαηα εθηόο θαξκαθνπνηίαο) ή ζηα θάξκαθα πνπ παξαζθεπάδνληαη ζην θαξκαθείν ζύκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο κηαο θαξκαθνπνηίαο θαη πξννξίδνληαη λα ρνξεγεζνύλ απεπζείαο ζηνπο
αζζελείο πνπ πξνκεζεύνληαη θάξκαθα από ην θαξκαθείν απηό (θνηλώο απνθαινύκελα γαιεληθά
ζθεπάζκαηα ηεο ηζρύνπζαο θαξκαθνπνηίαο) (άξζξν 4.1 & 4.2). Φπζηθά απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε
έλα θαξκαθείν λα παξαζθεπάδεη εθρπιίζκαηα ή βάκκαηα ζπληαγώλ ηεο ΠΚΗ, ηεο Ayurveda θιπ.,
αξθεί λα έρεη πξόζβαζε ζηηο πξώηεο ύιεο.
Σν νκνηνπαζεηηθό θάξκαθν ζην λέν πιαίζην
Σν νκνηνπαζεηηθό θάξκαθν αληηκεησπίδεηαη ρσξηζηά ζην θεθάιαην 2 ηεο ΚΤΑ κε ηίηιν εηδηθέο
δηαηάμεηο γηα ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα. Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα πνπ παξάγνληαη θαη
θπθινθνξνύλ ζηελ Κνηλόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνύλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, εγθξίλνληαη κε
εηδηθή απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία από ηνλ ΔΟΦ (άξζξα 18 θαη 19 ή άξζξν 20), εθηόο εάλ ηα
θάξκαθα απηά έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία πξηλ από ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 1993 (άξζξν 17.1). ηελ εηδηθή απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία έγθξηζεο κπνξνύλ λα
ππάγνληαη κόλνλ ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο αθόινπζνπο όξνπο
(άξζξν 18):
1. ρνξήγεζε από ην ζηόκα ή εμσηεξηθή ρξήζε,
2. απνπζία εηδηθήο ζεξαπεπηηθήο έλδεημεο ζηα ζηνηρεία ζπζθεπαζίαο ή ζε νπνηαδήπνηε
πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην θάξκαθν,
3. βαζκόο αξαίσζεο πνπ εγγπάηαη ην αβιαβέο ηνπ θαξκάθνπ. Δηδηθόηεξα, ην παξαζθεύαζκα
πξέπεη λα πεξηέρεη ιηγόηεξν από 1:10.000 ηνπ κεηξηθνύ βάκκαηνο θαη ιηγόηεξν από ην
1/100 ηεο κηθξόηεξεο δόζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αιινπαζεηηθή ησλ δξαζηηθώλ
νπζηώλ ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζε έλα αιινπαζεηηθό θάξκαθν ζπλεπάγεηαη ηελ
ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηαηξηθήο ζπληαγήο.

Με ηνλ ηειεπηαίν όξν πεξηιακβάλνληαη σο νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, όια ηα παξαζθεπάζκαηα κε
δπλακνπνίεζε κεγαιύηεξε ηνπ 2C ή 4D (1:10.000), δειαδή ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ
νκνηνπαζεηηθώλ θαξκάθσλ. Αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί πσο ν Hahnemann ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνύζε ζθεπάζκαηα δπλακνπνίεζεο 30C. Τπνινγίδεηαη πσο γηα λα ιάβεη ν αζζελήο έλα
θαη κόλν κόξην ηεο αξρηθήο νπζίαο πξέπεη λα θαηαλαιώζεη 1041 ράπηα 30εο δπλακνπνίεζεο ή έλα
δηζεθαηνκκύξην θνξέο ηε κάδα ηεο γεο. Αθξηβώο ην αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νκνηνπαζεηηθνύ θαξκάθνπ, δειαδή ε ειάρηζηε πξαγκαηηθή πεξηεθηηθόηεηα
ζε αξρηθή ύιε, απνηειεί θαη ην ηζρπξόηεξν ζεκείν απόδεημεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ, από πιεπξάο
βηνρεκείαο θαη θπζηνινγίαο.
Ζ αίηεζε γηα εηδηθή απινπζηεπκέλε έγθξηζε είλαη δπλαηό λα θαιύπηεη κηα ζεηξά θαξκάθσλ πνπ
ιακβάλνληαη από ηηο ίδηεο νκνηνπαζεηηθέο πεγέο. ηελ αίηεζε απηή, επηζπλάπηνληαη ηα αθόινπζα
ζηνηρεία, κε ζθνπό λα απνδεηθλύεηαη, ηδηαίηεξα ε θαξκαθεπηηθή πνηόηεηα θαη ε νκνηνγέλεηα ησλ
παξηίδσλ παξαγσγήο ησλ θαξκάθσλ απηώλ (άξζξν 19):


επηζηεκνληθή νλνκαζία ή νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία πεξηέρεηαη ζε κηα θαξκαθνπνηία ηεο
ή ησλ νκνηνπαζεηηθώλ πεγώλ, κε αλαθνξά ησλ δηαθόξσλ νδώλ ρνξήγεζεο, ησλ
θαξκαθνηερληθώλ κνξθώλ θαη βαζκώλ αξαίσζεο ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε έγθξηζε,



θάθεινο πνπ πεξηγξάθεη ηε ιήςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ή ησλ νκνηνπαζεηηθώλ πεγώλ θαη
αηηηνινγεί ηελ νκνηνπαζεηηθή ηνπο ρξήζε κε βάζε επαξθή θαη θαηάιιειε βηβιηνγξαθία,



θάθεινο παξαγσγήο θαη ειέγρνπ γηα θάζε θαξκαθνηερληθή κνξθή θαη πεξηγξαθή ησλ
κεζόδσλ αξαίσζεο θαη ελδπλάκσζεο,



άδεηα παξαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ,



αληίγξαθν ησλ αδεηώλ πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο ιεθζεί γηα ηα ίδηα θάξκαθα ζε άιια θξάηε
κέιε,



κία ή πεξηζζόηεξεο καθέηεο ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο ζηνηρεηώδνπο ζπζθεπαζίαο ησλ πξνο
θαηαρώξεζε θαξκάθσλ,



ζηνηρεία ζηαζεξόηεηαο ηνπ θαξκάθνπ.

ζα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα δελ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ εηδηθή απινπζηεπκέλε
έγθξηζε αθνινπζνύλ ηελ έγθξηζε θαη επηζήκαλζε ησλ θαξκάθσλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 11,
12, 13, 14 θαη 15. Δπηπιένλ ν ΔΟΦ κπνξεί λα εηζάγεη ή λα δηαηεξεί ζε ηζρύ εηδηθνύο θαλόλεο γηα ηηο
πξνθιηληθέο δνθηκέο θαη θιηληθέο κειέηεο ησλ νκνηνπαζεηηθώλ απηώλ θαξκάθσλ ζύκθσλα κε ηηο
αξρέο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο νκνηνπαζεηηθήο πνπ αζθείηαη ζηε ρώξα. ηελ πεξίπησζε απηή δε, ν
ΔΟΦ θνηλνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνπο ζρεηηθνύο εηδηθνύο θαλόλεο πνπ εθαξκόδεη. Οη
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαξκαθνεπαγξύπλεζε (ΚΤΑ, Μέξνο ΗΥ) εθαξκόδνληαη ζε απηά ηα
νκνηνπαζεηηθά, εμαηξνπκέλσλ απηώλ πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο γηα ηελ εηδηθή απινπζηεπκέλε
έγθξηζε.
Έιεγρνο ηωλ βνηάλωλ
ε επξσπατθό επίπεδν ν έιεγρνο όισλ ησλ θαξκάθσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο (παξαδνζηαθήο ή
θαιώο θαζηεξσκέλεο ρξήζεο) απνηειεί πιένλ επζύλε ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Φαξκάθσλ
(European Medicines Agency) θαη κάιηζηα ηεο εηδηθήο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Φαξκάθσλ Φπηηθήο
Πξνέιεπζεο (Herbal Medicinal Products Committee ή HMPC) πνπ ηδξύζεθε ην 2004, ζύκθσλα κε
ηελ Οδεγία 2004/27/ΔΚ. πσο πξναλαθέξζεθε ηα Παξαδνζηαθά Φάξκαθα Φπηηθήο Πξνέιεπζεο
εγθξίλνληαη πιένλ κε απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο εθόζνλ πηζηνπνηείηαη ε αζθαιήο ρξήζε ηνπο γηα
30 ρξόληα, από ηα νπνία ηα 15 πξέπεη λα είλαη ζε ρώξεο ηεο ΔΔ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο πξνεηνηκάδεη επίζεο κνλνγξαθίεο δξνγώλ, όπνπ παξνπζηάδνληαη
όια ηα δεδνκέλα απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο, θαζώο θαη κνλνγξαθίεο γηα ηνλ θνηλνηηθό

θαηάινγν παξαδνζηαθώλ θπηηθώλ παξαζθεπαζκάησλ ή ζπλδπαζκώλ, ηα νπνία θξίλνληαη όηη
πιεξνύλ όινπο ηνπο απαηηνύκελνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη δελ ρξεηάδνληαη δεδνκέλα αζθάιεηαο
γηα ηελ έγθξηζε ηνπο από ηνπο νξγαληζκνύο θαξκάθσλ ησλ ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ. Οη κνλνγξαθίεο
απηέο κεηά ηελ ηειηθή απνδνρή θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη από όια ηα θξάηε κέιε
ηεο ΔΔ.
Ζ θπηηθή κνλνγξαθία απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ζπιινγή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
έλα θπηηθό θάξκαθν, όπσο ε ζύλζεζε, ε ρξήζε θαη νη πξνθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα. Ο
θνηλνηηθόο θαηάινγνο είλαη έλαο επίζεκνο θαηάινγνο πνπ θαηαξηίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο θαη εγθξίλεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη θπηηθέο νπζίεο θαη ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηαηξηθή επί αξθεηά καθξό
ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηα νπνία, σο εθ ηνύηνπ, θξίλεηαη όηη δελ είλαη επηβιαβή ππό θαλνληθή ρξήζε.
Σα βόηαλα θαηεγνξηνπνηνύληαη ζαλ Παξαδνζηαθήο Υξήζεο ή Καιώο Καζηεξσκέλεο Υξήζεο, όηαλ
δελ ππάξρνπλ κελ ζηνηρεία καθξόρξνλεο ρξήζεο, αιιά ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθόο ν αξηζκόο ησλ
ζρεηηθώλ κειεηώλ (αξηζκόο κειεηώλ, δείγκα θιπ.).
Δηδηθά γηα ηα είδε ηεο επξσπατθήο ρισξίδαο ππήξραλ ήδε νη 380 κνλνγξαθίεο ηεο γεξκαληθήο
Δπηηξνπήο Δ (Kommission E), πνπ εθδόζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη έπαπζαλ λα αλαλεώλνληαη
κεηά ην 1994. Ζ επηηξνπή απηή απνηεινύληαλ από εηδηθνύο ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Ηλζηηηνύηνπ Τγείαο
(BGA), πνπ ζρεκαηίζζεθε από ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε. Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ απηνύ,
ηδξύζεθε από ηελ ΔΚ ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ESCOP, πνπ επαλεμέηαζε ηηο ζεξαπεπηηθέο
ρξήζεηο ησλ θαξκάθσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο. Οη κνλνγξαθίεο απηέο έρνπλ ελεκεξσζεί από ηελ
Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο. Άιιεο ζπιινγέο θπηηθώλ κνλνγξαθηώλ πεξηιακβάλνπλ
απηέο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (WHO), πνπ ζπληάρζεθαλ από 120 εηδηθνύο ζε
πεξηζζόηεξεο από 50 ρώξεο θαη εθδόζεθαλ ζε 2 ηόκνπο (1999 θαη 2002), θαζώο θαη ηελ
Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία (7ε, πην πξόζθαηε έθδνζε ηνλ Ηνύιην 2010), πνπ ζπληάζζεηαη από
επηηξνπή εηδηθώλ ηεο Δπξσπατθήο Γηεύζπλζεο γηα ηελ Πνηόηεηα Φαξκάθσλ (EDQM). Ζ Δπξσπατθή
Φαξκαθνπνηία απνηειεί θαη ην κνλαδηθό επξσπατθό πξόηππν πνηόηεηαο γηα ην δηεζλέο εκπόξην. Ωο
ηνλ Ηαλνπάξην 2011 ε Δπηηξνπή Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο (HMPC, 2010) είρε εθδώζεη 78
κνλνγξαθίεο βνηάλσλ, 37 αθόκα βξίζθνληαλ ζε ζηάδην αμηνιόγεζεο θαη αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζνύλ εληόο ηνπ 2011, ελώ άιια 34 βόηαλα βξίζθνληαη ζε ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο. Σν ζύλνιν ησλ κνλνγξαθηώλ δειαδή αλέξρεηαη ζηηο 149, αξηζκόο ρακειόο αλ
ππνινγίζεη θαλείο όηη ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όρη κόλν βόηαλα ηεο
επξσπατθήο βνηαλνζεξαπείαο, αιιά θαη απηά ηεο ΠΚΗ, ηεο Ayurveda, αθξηθαληθά ή
λνηηνακεξηθαληθά βόηαλα θιπ. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ν αξηζκόο εηδώλ θαη νη
κνλνγξαθίεο ησλ δηαθόξσλ επηηξνπώλ. Από ηηο κνλνγξαθίεο ζε ηειηθό ζηάδην νη 19
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θαηεγνξία Καιώο Καζηεξσκέλεο Υξήζεο θαη νη 74 ηεο Παξαδνζηαθήο Υξήζεο.
ε ηειηθό ζηάδην πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπο βξίζθνληαη άιιεο 6 κνλνγξαθίεο

ΠΙΝΑΚΑ 1. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηωλ κνλνγξαθηώλ θαη ηωλ αξηζκώλ βνηάλωλ από
δηάθνξεο επηηξνπέο.
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2003/63/ΔΚ θαη 2001/82/ΔΚ.
Europea)
Σν κόλν επξσπατθό πξόηππν
πνηόηεηαο γηα ην δηεζλέο
εκπόξην. Δλεκεξώλεηαη
δηαξθώο. Σειεπηαία έθδνζε
ηνλ Ηνύιην 2010 (7ε).
Καιώο
θαζηεξσκέλε
20
19 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Σειηθή
Φαξκάθσλ Φπηηθήο
ο ρξήζεο
δεκνζίεπ
Πξνέιεπζεο (Herbal
Παξαδνζηαθή
ζε
64
74 Medicinal Products
ο ρξήζεο
Δπηηξνπή
ύλνιν
78
78 Committee ή HMPC)
Φαξκάθωλ
ηδξύζεθε ην 2004, ζύκθσλα
Πξν-ηειηθή
6
6
Φπηηθήο
κε ηελ Οδεγία 2004/27/ΔΚ.
Γεκνζηεπκέλ
Πξνέιεπζε
6
10 Σα Παξαδνζηαθά Φάξκαθα
ν αξρηθό
ο (HMPC)
Φπηηθήο Πξνέιεπζεο
Τπό
Αξρηθό
18
18
εγθξίλνληαη κε βάζε ηελ
επεμεξγα
πγθέληξσζε
ζία
1
1 αζθαιή ηαηξηθή ρξήζε 30
δεδνκέλσλ
εηώλ, από ηα νπνία ηα 15
Αλάζεζε
38
36 εληόο ΔΔ
ύλνιν
71
71
ηνλ Πίλαθα 2 (Παξάξηεκα) παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθόηεξα ηα βόηαλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
θνηλνηηθό θαηάινγν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο κε ηε

θαξκαθεπηηθή νλνκαζία ηεο θπηηθήο νπζίαο ή ζθεπάζκαηνο (Absinthii herba), ε δησλπκηθή βνηαληθή
νλνκαζία (π.ρ. Artemisia absinthium L.), ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε κνλνγξαθία ηνπ (π.ρ. F =
ηειηθό θείκελν), ε θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζεηαη (Παξαδνζηαθήο Υξήζεο, Καιώο Καζηεξσκέλεο
Υξήζεο ή θαη ηα δύν), ε ύπαξμε δήισζεο θνηλνύ θαη ηέινο ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πην
πξόζθαηνπ θεηκέλνπ ηεο κνλνγξαθίαο.
Οη αηηήζεηο γηα έγθξηζε άδεηαο Παξαδνζηαθνύ Φαξκάθνπ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο κέρξη ην 2009 είραλ
θζάζεη κόιηο ηηο 55 γηα όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σα πξντόληα απηά ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.
Ο αξηζκόο απηόο είλαη εμαηξεηηθά ρακειόο αλ ππνινγηζζεί όηη κόλν ζηε Μεγάιε Βξεηαλία
θπθινθνξνύλ πεξηζζόηεξα από 3.000 ζθεπάζκαηα, ελώ ζηελ Κίλα ν αξηζκόο ησλ
παηεληαξηζκέλσλ ζπληαγώλ κε άδεηα θπθινθνξίαο εθηηκάηαη όηη μεπεξλά ηηο 5.000. Σα πξώηα
ρξόληα (2005 θαη 2006) θαηαγξάθεθε ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα εγθξίζεηο (κόιηο από κία αίηεζε αλά
έηνο). Σα επόκελα δύν ρξόληα – 2007 θαη 2008 – νη αηηήζεηο αλήιζαλ ζηηο 23 θαη 24 αληίζηνηρα.
Παξόια απηά ην ελδηαθέξνλ είλαη κάιινλ πην πεξηνξηζκέλν από απηό πνπ αλέκελαλ ζηηο
Βξπμέιιεο.
Σα βόηαλα ζαλ ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο
πσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2004/24/ΔΚ ηα θπηηθά
ζθεπάζκαηα ηνπ εκπνξίνπ ππάγνληαλ νινθιεξσηηθά ζηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ηηο
δηαηάμεηο λόκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ίζσο ε δεκηνπξγία ελόο
Τπνπξγείνπ Τγείαο, Άζιεζεο θαη Γηαηξνθήο, κε πξνθαλή επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ ζην ζέκα ησλ
ηξνθίκσλ, λα πξνκελύεη θαη άιιεο κεηαβνιέο ζηηο λνκνζεζίεο, εθηόο από ηηο δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο, κε όηη απηέο ζπλεπάγνληαη. ηελ Διιάδα σο Δζληθό εκείν Δπαθήο ηνπ Codex
Alimentarius νξίζζεθε ν Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ), κε ηελ ΚΤΑ 349
ΦΔΚ183/Β'/11-2-2005. Ο νξγαληζκόο απηόο αξρηθά αλήθε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη αξγόηεξα
ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ βαζηθή απνζηνιή ηνπ ΔΦΔΣ σο Δζληθνύ
εκείνπ Δπαθήο είλαη ν βέιηηζηνο ζπληνληζκόο ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ ώζηε λα δηακνξθσζνύλ νη
εζληθέο ζέζεηο ελ’ όςεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ επηηξνπώλ ηνπ Codex Alimentarius. ηε ιήςε
απνθάζεσλ – ηνπιάρηζηνλ όπσο δειώλεη ε ίδηα ε ππεξεζία – ζεσξεί εηαίξνπο ηνπ ηηο αξρέο, ηνπο
θαηαλαισηέο, ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο θνξείο, θαζώο
θαη ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα. πλνπηηθά νη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη ηνπ ΔΦΔΣ είλαη:





Ζ δεκηνπξγία δηθηύνπ δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
Ζ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ ζε εζληθό επίπεδν.
Ζ πξνώζεζε ηεο αλνηθηήο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο.
Ζ δηακόξθσζε εζληθήο ζέζεο κέζσ ζπληνληζηηθώλ ζπζθέςεσλ.

Παξόιν πνπ αξρηθά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεδίαδε λα ελαξκνλίζεη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο γηα ηα
βόηαλα ζαλ ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο κε ηελ επέθηαζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο Οδεγίαο
2002/46/ΔΚ (άξζξν 4.8), απνθάζηζε ηειηθά6 όηη ε θαηεγνξία απηή ζα εμαθνινπζήζεη λα ξπζκίδεηαη
από ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο
θαζνδεγνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (European Food Safety Authority –
EFSA), πνπ ηνλ επηέκβξην 2009 εμέδσζε έλα εγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ βνηάλσλ
θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπο, πνπ ζα θαηεγνξηνπνηνύληαη σο ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο.
Μάιηζηα ην εγρεηξίδην απηό παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζε κηα ζπλάληεζε εξγαζίαο ζην
αληηθείκελν απηό, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην Ννέκβξην 2009. Σν εγρεηξίδην απηό
αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρεκηθά ζπζηαηηθά (αιθαινεηδή, γιπθνζίδηα θιπ.) πνπ
είλαη πηζαλό λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο ησλ βνηάλσλ, θαζώο θαη πεξαηηέξσ
δεδνκέλα (εθηίκεζε Δπηπέδνπ Β) ηνμηθνθηλεηηθήο θαη γελνηνμηθόηεηαο (EFSA, 2009). Οη εμαηξεηηθά
ζπληεξεηηθέο ζέζεηο ηεο EFSA είραλ ζαλ απνηέιεζκα θάπνηεο άκεζεο αληηδξάζεηο ησλ ρσξώλ ηεο
ΔΔ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηηαιία πινπνηήζεθε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ε πξνζαξκνγή ηεο
Αναθοπά Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ, 5ηρ Δεκεμβπίος 2008, βλ.
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/documents/COMM_PDF_COM_2008_0824_F_EN_RAP
PORT.pdf
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εζληθήο λνκνζεζίαο, ώζηε λα πξνζηαηεπηεί ε δπλακηθή εγρώξηα βηνκεραλία θπηηθώλ πξντόλησλ.
Πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε όηη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Ακνηβαίαο Αλαγλώξηζεο (Καλνληζκόο
ΔΚ αξηζ. 764/2008), πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ζηηο 13 Μαΐνπ 2009, είλαη δπλαηόλ έλα πξντόλ πνπ
θπθινθνξεί ειεύζεξα ζε κία ρώξα-κέινο λα εγθξηζεί θαη ζηηο άιιεο. Ζ θύξηα απαίηεζε είλαη όηη ην
πξντόλ απηό δελ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία, ζεκείν βέβαηα όπνπ κπνξεί λα
ππάξμνπλ πνιιέο δηακάρεο.
Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 (ηέζεθε ζε ηζρύ από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2007)
πνπ αθνξά ηα ηξόθηκα θαη ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο έγθεηηαη ζην όηη απαγνξεύεη όρη κόλν ηελ
αλαγξαθή νπνηνπδήπνηε ηζρπξηζκνύ ή ζεξαπεπηηθήο έλδεημεο ζηε ζπζθεπαζία, αιιά θαη ηνπο
ηζρπξηζκνύο πνπ γίλνληαη πξνθνξηθά ή κέζσ απεηθόληζεο. Ο θαλνληζκόο απηόο αλαθέξεη πην
ζπγθεθξηκέλα: “Ο παξώλ θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη ζηνπο ηζρπξηζκνύο επί ζεκάησλ δηαηξνθήο θαη
πγείαο νη νπνίνη δηαηππώλνληαη ζηηο εκπνξηθέο αλαθνηλώζεηο, είηε ζηελ επηζήκαλζε, είηε ηελ
παξνπζίαζε ή ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαηίζεληαη σο έρνπλ ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή”7. Οη
ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν όηαλ εγθξηζνύλ κέζα από δύν
δηαδηθαζίεο: ησλ γεληθώλ ηζρπξηζκώλ (άξζξν 13) ή ησλ ηζρπξηζκώλ γηα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ. Ζ
ηειεπηαία απηή θαηεγνξία απαηηεί ηόζν κεγάιν αξηζκό δεδνκέλσλ πνπ ζεσξείηαη βέβαην όηη ζα
ρξεζηκνπνηεζεί κόλν από κεγάιεο εηαηξείεο (Verkerk, 2009). Γηα παξάδεηγκα ην 2007 θαηαηέζεθαλ
πεξίπνπ 44.000 αηηήζεηο αλαγξαθήο ζεξαπεπηηθώλ ελδείμεσλ από ηηο νπνίεο απνξξίθζεθαλ
ζρεδόλ νη 40.000, όηαλ ε EFSA απνθάζηζε αλαδξνκηθά όηη απαηηνύληαη κειέηεο ζε αλζξώπνπο γηα
ηελ ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκώλ ζεξαπείαο. Σνλ Οθηώβξην 2009 δεκνζηεύζεθαλ νη πξώηεο 500
αηηήζεηο γηα γεληθέο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο. Ωο ηόηε ε EFSA είρε απνθαλζεί όηη νύηε νη κειέηεο ζε
αλζξώπνπο ήηαλ επαξθείο γηα λα απνδείμνπλ ηε ζρέζε αηηίνπ – αηηηαηνύ. Δίλαη βέβαηα εμαηξεηηθά
δύζθνιν γηα κηα θηλεδηθή ζπληαγή κε πιεζώξα ρξήζεσλ κε βάζε ηελ νξνινγία ηεο ζπκβαηηθήο
ηαηξηθήο λα ππνζηεξίμεη ηνπο ηζρπξηζκνύο απηνύο κε ηνπο όξνπο ηεο EFSA. Δπνκέλσο νη ζπληαγέο
πνπ αλαγξάθνπλ ηέηνηεο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο ζα πξέπεη λα ηηο αθαηξέζνπλ από ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ παξέρνπλ ζηνλ αγνξαζηή (είηε πάλσ ζηελ εηηθέηα, είηε ζε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα). πσο
θαίλεηαη ν θαλνληζκόο απηόο νδεγεί ζρεδόλ ζηελ πιήξε θαηάξγεζε ηεο αλαγξαθήο ζεξαπεπηηθώλ
ρξήζεσλ ζηα βνηαληθά ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο. Δλώ ινηπόλ ν θαλνληζκόο απνζθνπεί
ζεσξεηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή από αβάζηκνπο ηζρπξηζκνύο, ζα νδεγήζεη ζηελ
εθκεδέληζε ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ αγνξαζηώλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη
ηδηόηεηεο ησλ θπηηθώλ πξντόλησλ.
Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο Οδεγίαο 2004/24/ΔΚ
Καηαξράο πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε Οδεγία δελ αθνξά ηα ίδηα ηα βόηαλα ζε
απνμεξακέλε κνξθή, πνπ όπσο πξναλαθέξζεθε θαηεγνξηνπνηνύληαη ζηηο Φπηηθέο Οπζίεο θαη ζηελ
Διιάδα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο λόκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Δπηπιένλ ε ίδηα ε Οδεγία
2004/24/ΔΚ ηνλίδεη αξρηθά (παξάγξαθνο 12) όηη «κε ηελ παξνύζα νδεγία θαζίζηαηαη δπλαηόλ ηα
πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία δελ είλαη θάξκαθα, θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο
λνκνζεζίαο πεξί ηξνθίκσλ, λα ππαρζνύλ ζην ξπζκηζηηθό πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηξνθίκσλ
ζηελ Κνηλόηεηα». Δπνκέλσο πνιιά βόηαλα θαη ζπλδπαζκνί ηνπο κπνξνύλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα
ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο.
Ήδε από ην 2008 ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Φαξκάθσλ (European Medicines Agency – EMA) έρεη
απνδερζεί όηη ε Οδεγία 2004/24/ΔΚ απνηπγράλεη λα δηαρεηξηζηεί παξαδνζηαθέο
βνηαλνζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο, όπσο ε ΠΚΗ, ε Θηβεηαληθή Ηαηξηθή θαη ε Ayurveda, εθθξάδνληαο
ηαπηόρξνλα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο ρσξηζηνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ. Μεηά ηελ πάξνδν 3
εηώλ δελ ππάξρεη θάπνηα πξόνδνο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. ηα βαζηθά αίηηα γηα απηή ηελ
απνηπρία πεξηιακβάλνληαη:
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Ζ αλαγλώξηζε όισλ ησλ πξντόλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο ζπλεπάγεηαη ηεξάζηην θόξην
εξγαζίαο γηα ηνπο παξαζθεπαζηέο, ηα εξγαζηήξην ειέγρσλ, ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θιπ.
EE L 12/7, 18.1.2007.



Ζ 30εηήο πεξίνδνο ζπλερνύο αζθαινύο ρξήζεο (από ηα νπνία ηα 15 ρξόληα απαηηείηαη λα
είλαη εληόο ΔΔ) ιεηηνπξγεί σο βαζηθό εκπόδην γηα ηα πξντόληα κε επξσπατθώλ
παξαδόζεσλ. Δπηπιένλ παξεκπνδίδεη ηελ πξνζζήθε λέσλ βνηάλσλ [π.ρ. Peruvian cat's
claw, Uncaria tomentosa (Willd. Ex Schult.) DC.], θάζε εθεπξεηηθόηεηα όπσο ηελ πξνζζήθε
λέσλ ζπζηαηηθώλ ή ηε κεηαβνιή ησλ αλαινγηώλ ηνπο κε βάζε λέα ζηνηρεία. Δπίζεο
απνθιείνληαη άιια βόηαλα πνπ έπαπζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη εθηελώο πξηλ ηελ
ηξηαθνληαεηία.



ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ύπαξμε καθξνρξόληαο ρξήζεο, αθόκα θαη αλ ζπλνδεύεηαη από
ζρεηηθέο θιηληθέο κειέηεο δελ ζα γίλεη εύθνια απνδεθηή από ηελ επηηξνπή. Έλα ηέηνην
παξάδεηγκα είλαη ε ζηβεηαληθή ζπληαγή Padma 28, πνπ άξρηζε λα παξάγεηαη γηα πξώηε
θνξά ζηελ Δπξώπε ην 1970 – πεξίπνπ πξηλ 40 ρξόληα – από ηελ Padma AG κε έδξα ηεο
ηε Επξίρε ηεο Διβεηίαο (Schwabl, 1999). Οη πξώηεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο γηα ηε ρξήζε
ηνπ Padma 28 ζηε ζεξαπεία ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο δηεμήρζεζαλ ήδε πξηλ ην 1994 ζηελ
Πνισλία (Smulski & Wojcicki, 1994, πξηλ 17 ρξόληα), πνπ απνηειεί πιένλ ρώξα ηεο ΔΔ,
θαζώο θαη ηε Γαλία (Drabaek et al., 1993). Ζ ζπληαγή απηή απνηειείηαη από 22 ζπζηαηηθά,
όια θπηηθήο πξνέιεπζεο εθηόο από έλα (γύςνο).



Ζ 30εηία παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα εξκελείαο. πσο ζσζηά ζεκεηώλνπλ θάπνηνη
ζπγγξαθείο (Peschel, 2007) δελ δηεπθξηλίδεηαη από ηελ Οδεγία αλ ζηηο πεξηνρέο ηεο ΔΔ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ρώξεο πνπ δελ αλήθνπλ γεσγξαθηθά αιιά πνιηηηθά ζηελ Δπξώπε,
π.ρ. ε Γαιιηθή Γνπηάλα, πνπ θπζηθά έρεη ζεκαληηθό αξηζκό παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ.



Σν θόζηνο ηνπ παξαγσγνύ γηα ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ζαλ Φάξκαθν Φπηηθήο
Πξνέιεπζεο είλαη απαγνξεπηηθό γηα ηηο κηθξέο εηαηξείεο. Δμαίξεζε απνηεινύλ όζα πξντόληα
έρνπλ ζπζηαηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θνηλνηηθό θαηάινγν ηνπ Πίλαθα 2. Σν ζπλνιηθό
θόζηνο ηεο αίηεζεο γηα έγθξηζε θπθινθνξίαο κπνξεί θάιιηζηα λα μεπεξάζεη ηα 50.000 επξώ
αλά πξντόλ. ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελόο αθεςήκαηνο κε 2 ζπζηαηηθά έλα γεξκαληθό
εξγαζηήξην δήηεζε θαη’ ειάρηζην 100.000 επξώ γηα ηελ θάιπςε ησλ θξηηεξίσλ έγθξηζεο ηνπ
πξντόληνο σο Παξαδνζηαθό Φάξκαθν Φπηηθήο Πξνέιεπζεο (Verkerk, 2009). Σα δηόινπ
επθαηαθξόλεηα απηά πνζά νθείινληαη ζηηο απαηηνύκελεο πξόζζεηεο κειέηεο (π.ρ.
γελνηνμηθόηεηαο), ηελ εθαξκνγή κεζόδσλ νξζήο βηνκεραληθήο πξαθηηθήο (GMP), θαζώο θαη
ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό. Οη εηαηξείεο παξαγσγήο θαξκάθσλ θπηηθήο
πξνέιεπζεο βαζίδνληαη ζε κεγάιν αξηζκό πξντόλησλ ζπλήζσο κε ρακεινύο αξηζκνύο
πσιήζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζρεηηθά
κηθξό αξηζκό πξντόλησλ, αιιά κε κεγάιν όγθν πσιήζεσλ.



Οη ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο παξέρνπλ πιενλεθηήκαηα ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα ειέγρνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο αγνξάο ησλ βαζηθόηεξσλ θαξκαθεπηηθώλ
θπηώλ, νδεγώληαο ην εκπόξην βνηάλσλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νιηγνπσιηαθήο δνκήο. Ζ
αγνξά αγξνηηθώλ πξντόλησλ έρεη λα επηδείμεη θαίξηα παξαδείγκαηα νιηγνπσιηαθώλ
ηαθηηθώλ, νξηδόληηαο θαη θάζεηεο νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο
πξντόλησλ. Οη δνκέο απηέο έρνπλ απνδεηρζεί αθελόο όηη κεηώλνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ
πξντόλησλ θαη αθεηέξνπ εθκεδελίδνπλ ηνπο κηθξνκεζαίνπο παξαγσγνύο θαη εκπόξνπο.



Απαηηείηαη ε ζπιινγή πςειήο πνηόηεηαο δεδνκέλσλ γελνηνμηθόηεηαο γηα ηελ αίηεζε
έγθξηζεο, πνπ όκσο δελ είλαη δηαζέζηκα γηα κεγάιν αξηζκό βνηάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζε παξαδνζηαθέο ζπληαγέο.



Δμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο ηα θπηηθά πξντόληα πνπ δελ ραίξνπλ ηδηαίηεξεο δήηεζεο ζα
ζπλερίζνπλ λα θπθινθνξνύλ ζαλ ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, ρσξίο λα έρνπλ πνιιέο
πηζαλόηεηεο λα εηζαρζνύλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο, εθηόο αλ
θάπνηα ζηηγκή ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ πξναλαθεξόκελν θνηλνηηθό
θαηάινγν.



Ζ Οδεγία δελ επηηπγράλεη ζεκαληηθή βειηίσζε πξνο όθεινο ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαηαλαισηή

– πξάγκα πνπ απνηεινύζε βαζηθό ζηόρν ηεο λνκνζεζίαο – γηαηί κεγάινο αξηζκόο
πξντόλησλ ζα παξακείλνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο. ε
ζπλδπαζκό κε ηελ απαγόξεπζε εγγξαθήο ελδείμεσλ ζηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο
(Καλνληζκόο ΔΚ αξηζ. 1924/2006) αλακέλεηαη λα επηδεηλώζνπλ ζνβαξά ηελ ηθαλόηεηα
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ.


Οη κέζνδνη νξζήο βηνκεραληθήο πξαθηηθήο ζηε θαξκαθνβηνκεραλία είλαη θαηά πνιύ
απζηεξόηεξεο από απηέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ηξόθηκα. Δπηπιένλ κπνξεί λα είλαη
δύζθνιν λα πινπνηεζνύλ δεδνκέλεο ηεο θπκαηλόκελεο ρεκηθήο ζύλζεζεο ησλ θπζηθώλ
πξντόλησλ.



Τπάξρεη αθόκα έλαο αξηζκόο ηερληθώλ δπζρεξεηώλ γηα ηελ έγθξηζε κε ηελ Οδεγία
2004/24/ΔΚ, όπσο ε ηαπηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ρεκηθώλ δεηθηώλ. Ζ δηαδηθαζία απηή
είλαη εθηθηή γηα ηα απιά βόηαλα ή ζπλδπαζκνύο κηθξνύ αξηζκνύ βνηάλσλ, εηδηθά αλ αληί γηα
ηε ρακειόηεξνπ θόζηνπο ρξσκαηνγξαθία ιεπηήο ζηνηβάδνο (TLC) ρξεζηκνπνηεζεί πγξή
ρξσµαηνγξαθία πςειήο απόδνζεο (HPLC). ηελ πεξίπησζε όκσο ησλ πνιύπινθσλ
ζπληαγώλ ησλ αλαηνιηθώλ ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ βνηάλσλ
αιιεινθαιύπηνληαη ζε κεγάιν βαζκό θάλνληαο ηελ ηαπηνπνίεζε εμαηξεηηθά δύζθνιε.
Τπνγξακκίδεηαη όηη νη κεγάιεο ζπληαγέο ηεο Θηβεηαληθήο Ηαηξηθήο (rinchen) μεπεξλνύλ ηα 50
ζπζηαηηθά. Μηα πξνζπάζεηα ζύγθξηζεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ ηεο ζπληαγήο
rinchen ratna samphel8, από 6 δηαθνξεηηθνύο παξαζθεπαζηέο κε ηε ρξήζε
θαζκαηνγξαθίαο (αέξηα θαζκαηνγξαθία ή GC θαη πγξή ρξσµαηνγξαθία πςειήο
απόδνζεο) απέηπρε λα θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα ρεκηθήο ζύζηαζεο,
πηζαλώο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθώλ βνηάλσλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή παξαζθεπήο
(Aschoff & Tashigang, 2001).



Ζ δπζθνιία δηαρείξηζεο ησλ ζπλδπαζκνύ βνηάλσλ κε βάζε ηελ Οδεγία έρεη νδεγήζεη ζε
έγθξηζε πνιύ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ επξσπατθώλ ζπληαγώλ, όπσο νη ζπλδπαζκνί
βαιεξηάλαο (Valeriana officinalis L.) θαη παζηθιόξαο (Passiflora incarnata L.), βαιεξηάλαο,
παζηθιόξαο θαη βαιζακόρνξηνπ (βι. Πίλαθα 3). Δπίζεο ζηνλ θνηλνηηθό θαηάινγν έρνπλ
δεκνζηεπζεί ειάρηζηεο κνλνγξαθίεο γηα ζπλδπαζκνύο βνηάλσλ, όπσο π.ρ. ην ζπκάξη θαη ε
ξίδα πξίκνπιαο [Thymi herba et Primulae radix, κε ηα είδε Thymus vulgaris L. ή Thymus
zygis Loefl. ex L. θαη Primula veris L. ή Primula elatior (L.) Hill].



Πνιιέο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηαηηθά δσηθήο ή νξπθηήο πξνέιεπζεο,
πνπ πξνο ην παξόλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οδεγία. Ο πεξηνξηζκόο απηόο απνθιείεη
απηόκαηα όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο ζηβεηαληθέο ζπληαγέο (rinchen), πνιιέο ζπληαγέο ηεο
Ayurveda, αιιά θαη ηεξάζηην αξηζκό ζπληαγώλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηαηξηθήο (Γαιελόο,
Αιέμαλδξνο Σξαιιηαλόο θιπ.).



Ζ Οδεγία 2004/24/ΔΚ επηηξέπεη αλαγξαθόκελεο ελδείμεηο γηα ηε ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή
ησλ Παξαδνζηαθώλ Φαξκάθσλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο κόλν ζε «απιέο» παζήζεηο. Αληίζεηα
κεγάινο αξηζκόο παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ – επξσπατθώλ θαη κε – ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα γηα ρξόληα θαη «ζνβαξά» λνζήκαηα.



ηα Φάξκαθα Φπηηθήο Πξνέιεπζεο πεξηιακβάλνληαη κόλν ηα παξαζθεπάζκαηα πνπ
ρνξεγνύληαη από ην ζηόκα, ηνπνζεηνύληαη εμσηεξηθά ή εηζπλένληαη. Έηζη εμαηξνύληαη
εληειώο κνξθέο όπσο ηα ππόζεηα (π.ρ. ηα θνιπηθά ππόζεηα γηα γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο)
ή όζα ρνξεγνύληαη κε ελέζηκν ηξόπν, απνθιείνληαο έηζη ηε κέζνδν ππνδεξκηθήο
ρνξήγεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπληαγώλ ζε ζεκεία βεινληζκνύ ηεο ΠΚΗ (ζπλδπαζκόο
βεινληζκνύ θαη βνηαλνζεξαπείαο).

Πξνο ην παξόλ θαίλεηαη όηη επηθξαηεί θάπνηα ζύγρπζε θπξίσο όζν αθνξά ηηο εηαηξείεο πνπ
8

Rin chen ratna bsam ’phel: αποηελείηαι ζςνολικά από 70 ζςζηαηικά, μεηαξύ ηων οποίων και
αποηοξικοποιημένορ ςδπάπγςπορ ζηην αςθενηική ζςνηαγή ηος πεπίθημος αλσημιζηή Nagarjuna. Φςζικά ο ςδπάπγςπορ
από μόνορ ηος είναι απκεηόρ για να ηοποθεηεί ηη ζςνηαγή αςηή ηελείωρ εκηόρ εςπωπαϊκού πλαιζίος.

παξάγνπλ ή ζπζθεπάδνπλ ζπληαγέο ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλεδηθήο Ηαηξηθήο ή ηεο Ayuveda.
Οξηζκέλεο εηαηξείεο δειώλνπλ αδπλακία θάιπςεο παξαγγειηώλ κεηά ηνλ Απξίιην 2011, ελώ άιιεο
πξνηίζεληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ πξντόλησλ ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ
ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο. Ζ αλάγθε θάιπςεο ησλ αζζελώλ αξθεηώλ ζεξαπεπηώλ ζε
επξσπατθέο ρώξεο, ηνπο νδήγεζαλ ήδε ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζήθεπζε πνζνηήησλ βαζηθώλ
ζπληαγώλ. Σν γεγνλόο απηό ζεκαίλεη όηη ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Δπξώπε αηζζεηή
έιιεηςε παξαζθεπαζκάησλ θηλεδηθώλ ή ηλδηθώλ ζπληαγώλ κεηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, θαηάζηαζε
πνπ δελ είλαη γλσζηό αλ ζα αξζεί ή πεξηνξηζηεί ζην κέιινλ θαη πόηε. Αληίζεηα, ηα
παξαζθεπάζκαηα θάπνησλ εηαηξεηώλ ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα δηαζεζηκόηεηαο, νδεγώληαο
θπζηθά ηνπο ζεξαπεπηέο ή θαηαλαισηέο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Δπνκέλσο ην ζπγθεθξηκέλν
λνκνζεηηθό πιαίζην θαη νη επηδξάζεηο ηνπ επί ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ πξντόλησλ κπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί όηη πξνθαιεί ζηξέβισζε ηηκώλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντόλησλ, πξάμε πνπ
αληηβαίλεη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ. Αο κελ μερλάκε πσο ε Κνηλή
Αγξνηηθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαηεγνξήζεθε αθξηβώο γηα ηε δεκηνπξγία ζηξέβισζεο ηηκώλ ησλ
αγξνηηθώλ πξντόλησλ εμαηηίαο ησλ επηδνηήζεσλ ηεο πξνο ηνπο αγξόηεο ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ. Ούησο
ή άιισο ζνβαξέο ζηξεβισηηθέο επηδξάζεηο αζθνύληαη ζηηο γεσξγηθέο αγνξέο από ηελ νξηδόληηα θαη
ηελ θάζεηε νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο, θαζώο θαη ηνλ έληνλα νιηγνπσιηαθό ραξαθηήξα ηνπ
παγθόζκηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνύ ζπζηήκαηνο (Καξαληθόιαο, 2005). Δίλαη δύζθνιν ινηπόλ λα κελ
εθιάβεη θαλείο ην λέν λνκνζεηηθό πιαίζην ησλ βνηάλσλ ζαλ κηα πξνζπάζεηα επηβνιήο ησλ
νηθνλνκηθά επηηπρεκέλσλ απηώλ ηαθηηθώλ ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα ππνγξακκηζζεί ε ζνβαξή παξέθθιηζε ηεο Οδεγίαο 2004/24/ΔΚ (θαζώο
θαη ηεο ζρεηηθήο ελζσκάησζεο ηεο ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία) από ηηο αξρέο πνπ ηέζεθαλ κε ηελ
πξόηαζε ςεθίζκαηνο Α4-0075/97 (ζει. 12). Θέηνληαη ζαθώο δύν βαζηθνί ζηόρνη πνπ πξέπεη λα
πιεξνύλ νη λνκνζεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ΔΔ, ηθαλνπνηώληαο:
 ηηο απαηηήζεηο ηεο πλζήθεο ηεο Ρώκεο θαη ηηο ζεκηηέο δηεθδηθήζεηο ησλ κε ζπκβαηηθώλ
ηαηξώλ (δηθαηώκαηα ειεύζεξεο θπθινθνξίαο πξνζώπσλ θαη ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο, ΗΗΗ,
άξζξα 52 σο 66 ηεο πλζήθεο), δειαδή ηελ ειεπζεξία λα αζθνύλ ην επάγγεικά ηνπο εληόο
ΔΔ θαη
 ηελ απμαλόκελε δήηεζε από πιεπξάο αζζελώλ, δειαδή ηελ ειεπζεξία ησλ αζζελώλ λα
επηιέγνπλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηεο αξεζθείαο ηνπο.
Οη αληηδξάζεηο ζηελ Οδεγία 2004/24/ΔΚ
Οη αληηδξάζεηο δηαθόξσλ νξγαληζκώλ ππήξμαλ αξθεηέο, ρσξίο όκσο λα κεηαβάιινπλ ηηο απόςεηο
ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ζην δηάζηεκα ησλ 7 ρξόλσλ πνπ κεζνιάβεζαλ. ηελ Διιάδα ηόζν ε
εκπινθή ησλ αξκόδησλ θνξέσλ (ΔΟΦ, Τπνπξγείν Τγείαο, Άζιεζεο θαη Γηαηξνθήο), όζν θαη νη
αληηδξάζεηο από πιεπξάο άκεζα ελδηαθεξόκελσλ ππήξμαλ ειάρηζηεο. Οη βαζηθέο θαηεπζύλζεηο
ησλ αληηδξάζεσλ ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:


πσο πξναλαθέξζεθε νη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο ή ζπζθεπαζίαο απιώλ
βνηάλσλ ή ζπληαγώλ, ησλ νπνίσλ ηα ζπζηαηηθά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνλ
θνηλνηηθό θαηάινγν, ζα ζπλερίζνπλ λα δηαθηλνύλ ηα πξντόληα ηνπο σο ζπκπιεξώκαηα
δηαηξνθήο αθαηξώληαο ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο ή ζα ζηξαθνύλ κεξηθώο ζε εκπνξία
κνξθώλ ρνλδξηθήο πώιεζεο, θπξίσο κε ηε κνξθή ζθόλεο ή ηεκαρηζκέλσλ απνμεξακέλσλ
θπηώλ.



Δκπινπηηζκόο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ζπλεξγαζία ζε επξύηεξν επξσπατθό
επίπεδν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, κε ειεύζεξε πξόζβαζε
ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζεξαπεπηέο, εξεπλεηέο ή νξγαληζκνύο.



Πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ ηερληθώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο. πσο θαη
ζε άιιεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. νκνηνπαζεηηθό θάξκαθν) νη πξνηεηλόκελεο από ηηο ππεξεζίεο
ηερληθέο δελ ζεσξνύληαη νη πιένλ θαηάιιειεο. Μεηαμύ άιισλ πξνηείλνληαη:

o

Ζ αλάπηπμε επηιεθηηθώλ ηερληθώλ ρξσκαηνγξαθίαο, ώζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ην
θόζηνο πνπ αθνξά ηα δεδνκέλα ζηαζεξόηεηαο ησλ ζθεπαζκάησλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα ην ζύζηεκα πνπ επηβιέπεη ε Γηνίθεζε Θεξαπεπηηθώλ Αγαζώλ9 ζηελ
Απζηξαιία.

o

Ζ εθαξκνγή κεζόδσλ πνπ είλαη θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πνιππινθόηεηα
ησλ ζπληαγώλ κε πνιιά ζπζηαηηθά, όπσο νη ρεκεηνκεηξηθέο κέζνδνη αλάιπζεο ησλ
ρξσκαηνγξαθεκάησλ (π.ρ. ζηνπο Cheng & Chen, 2003), ε πλήρεζε
Δπηθαλεηαθώλ Πιαζκνλίσλ (Surface Plasmon Resonance – SPR, π.ρ. ζηνπο Lu et
al., 2001) ή νη δηάθνξνη βηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί (biological assays), όπσο νη
έιεγρνη αληηνμεηδσηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε δξάζε θαηά ησλ θπηνθηλώλ θιεγκνλήο,
ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ δπκώλ, βαθηεξίσλ θιπ.



Ννκηθέο ξπζκίζεηο επί ηεο Οδεγίαο 2004/24/ΔΚ ή θαηάζεζε ελόο πιαηζίνπ λέαο νδεγίαο
(εηδηθά γηα ηηο κε επξσπατθέο παξαδνζηαθέο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο).



Δπέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε θαηεγνξία ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο,
κε ηελ ελζσκάησζε επλντθόηεξσλ ξπζκίζεσλ ζηνλ Καλνληζκό ΔΚ/1924/2006 γηα ηηο
ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο ζηα ηξόθηκα θαη ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο.



Ννκηθή πξνζθπγή ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην θαη ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ γηα ηελ Οδεγία 2004/24/ΔΚ, θπξίσο κε βάζε ην δηθαίσκα ειεπζεξίαο ησλ
αζζελώλ λα επηιέμνπλ κόλνη ηνπο ηε ζεξαπεπηηθή κέζνδν ηεο αξεζθείαο ηνπο. Μεηά από
λνκηθή γλσκάηεπζε γηα πξνζθπγή θαηά ηεο νδεγίαο νξηζκέλνη νξγαληζκνί (π.ρ. ε Γηεζλήο
Οξγάλσζε Φπζηθήο Τγείαο – Alliance for Natural Health International) πξνηίζεληαη λα
θαηαζέζνπλ αίηεζε έγθξηζεο Παξαδνζηαθνύ Φαξκάθνπ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο θαη κεηά ηελ
απόξξηςε ηνπ λα πξνζθύγνπλ ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην, κε βάζε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
ειεπζεξίαο δηαθίλεζεο αγαζώλ (άξζξν 28 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο), ηελ
αδηαθάλεηα θαη ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθξίζεηο ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.



Πξνώζεζε ησλ δηαθξαηηθώλ ζπλνκηιηώλ ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ (World
Trade Organization – WTO), εμαηηίαο ησλ ζηξεβιώζεσλ ηηκώλ πνπ δεκηνπξγεί ε Οδεγία,
γεγνλόο πνπ αληηηίζεηαη ζηηο εκπνξηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί. Ζ δηαδηθαζία απηή
αλακέλεηαη λα δξνκνινγεζεί θπξίσο από ηα αδηθνύκελα θξάηε, πνπ πεξηιακβάλνπλ
βεβαίσο ηελ Ηλδία, ηελ Κίλα, ηε Νόηηα Αθξηθή, θαζώο θαη πνιιά θξάηε ηεο λνηηναλαηνιηθήο
Αζίαο θαη ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο. ηελ πεξίπησζε πνπ απηέο νη δηαθξαηηθέο επαθέο δελ
απνβνύλ θαξπνθόξεο είλαη πηζαλή ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξώλ ή αθόκα
θαη ε πξνζθπγή ζην Δθεηείν ηνπ Οξγαληζκνύ.



Δηδηθά ζηε Μεγάιε Βξεηαλία νξγαλώζεθαλ – όπσο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 1994 –
ζπγθεληξώζεηο δηακαξηπξίαο θαη απνζηνιή κεγάινπ αξηζκνύ επηζηνιώλ πξνο ηα κέιε ηνπ
θνηλνβνπιίνπ, ώζηε λα αζθεζνύλ πηέζεηο ηνπιάρηζηνλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο
ελζσκάησζεο ησλ βνηαλνζεξαπεπηώλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.

Ζ ζύειια αληηδξάζεσλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία – νπζηαζηηθά ην πξνπύξγην ηεο επξσπατθήο
βνηαλνζεξαπείαο – πνπ δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/24/ΔΚ θαίλεηαη
όηη έθεξε θαξπνύο όζν αθνξά ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ζηελ αγγιηθή λνκνζεζία γηα ηελ
ελζσκάησζε ησλ βνηαλνζεξαπεπηώλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Πξάγκαηη ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ
2011 ν Τπνπξγόο Τγείαο δήισζε όηη ζα πξνσζεζνύλ νη θαηάιιειεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
ελζσκάησζε ησλ Βξεηαλώλ βνηαλνζεξαπεπηώλ – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη όζσλ αζθνύλ ηελ
ΠΚΗ – ζην πκβνύιην Δπαγγεικάησλ Τγείαο (Health Profession Council) (Secretary of State for
Health, 2011). Κάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε:
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Θα παξέρεη κηα αζθαιή λνκηθή βάζε ηόζν γηα ηα πξντόληα θπηηθήο πξνέιεπζεο, όζν θαη
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ βνηαλνζεξαπεπηή.
Therapeutic Goods Administration, ζύμθωνα με ηο ζσεηικό νόμο (Therapeutic Goods Act) ηος 1989.



Θα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο,
ηνπιάρηζηνλ απηώλ πνπ ρνξεγνύληαη ρσξίο ζπληαγή.



Μεηά από απηέο ηηο πηέζεηο ε βξεηαληθή Τπεξεζία Φαξκάθσλ θαη Πξντόλησλ Τγείαο (UK
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency ή MHRA) έρεη δειώζεη ηελ
πξόζεζή ηεο λα εθαξκόζεη ηελ Οδεγία κε ιεπηόηεηα, επηηξέπνληαο ηε ζπλέρηζε ηεο
άζθεζεο ζπζηεκάησλ όπσο ε ΠΚΗ θαη ε Ayurveda.

ύκθσλα κε ηνλ κύζν, ν δηάζεκνο ηαηξόο ηνπ Βνύδδα Jivaka, κεηά από 7 ρξόληα ζπνπδώλ ζηα
Σάμηια (ζην ζεκεξηλό Punjab ηνπ Παθηζηάλ), ζηάιζεθε από ηνλ δάζθαιό ηνπ γηα λα ηνπ θέξεη
θάπνην θπηό πνπ δελ είρε θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο. Μεηά από κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ν Jivaka
γύξηζε πίζσ άπξαγνο, πεξλώληαο κε επηηπρία ηε δνθηκαζία. Ζ ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηηο
θπζηθέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθε, κε πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη
πλεπκαηηθέο πιεπξέο πνπ δελ κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ ζε έλα απιό επίπεδν βηνρεκηθήο
εξκελείαο, όζν εμεδεηεκέλν θη αλ είλαη απηό. Δπίινγνο εηιηθξηλά δελ κπνξεί λα γξαθηεί γηα θάηη πνπ
αξρίδεη κόιηο ηώξα. Ίζσο απιώο ζα έπξεπε λα ππελζπκίζνπκε ηα ιεγόκελα ηνπ ηην θνλ Βίζκαξθ:
«Τπάξρνπλ δύν πξάγκαηα ζηε δσή πνπ δελ ζέιεηο λα κάζεηο πώο θηηάρλνληαη, ηα ινπθάληθα θαη νη
λόκνη». Σνπιάρηζηνλ ηα ινπθάληθα κπνξεί λα επηιέμεη θαλείο λα κελ ηα θάεη…

ΠΙΝΑΚΔ
ΠΙΝΑΚΑ 2. Ο θνηλνηηθόο θαηάινγνο θπηηθώλ νπζηώλ πνπ θαηαξηίδεηαη από ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή Φαξκάθωλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο θαη
εγθξίλεηαη από ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, πεξηιακβάλεη θπηηθέο νπζίεο θαη ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηαηξηθή επί αξθεηά
καθξό ρξνληθό δηάζηεκα (Ιαλνπάξηνο 2011).

ΒΟΣΑΝΑ
Absinthii herba
Agni casti fructus
Agrimoniae herba
Agropyri repentis rhizoma
Allii cepae bulbus
Allii sativi bulbus
Aloe
Althaeae radix
Anisi aetheroleum
Anisi fructus
Arctii radix
Arnicae flos
Avenae fructus
Avenae herba
Betulae folium
Boldi folium
Bursae pastoris herba
Calendulae flos
Carvi aetheroleum
Carvi fructus
Caryophylii aetheroleum

ΓΙΩΝΤΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ
ΦΤΣΟΤ
Artemisia absinthium L.
Vitex agnus-castus L.
Agrimonia eupatoria L.
Agropyron repens (L.) P.
Beauv.
Allium cepa L.
Allium sativum L.
Aloe barbadensis Miller, Aloe
ferox Miller
Althaea officinalis L.
Pimpinella anisum L.
Pimpinella anisum L.
Arctium lappa L., A. minus
(Hill) Bernh., A. tomentosum
Mill.
Arnica montana L.
Avena sativa L.
Avena sativa L.
Betula pendula Roth, Betula
pubescens Ehrh.
Peumus boldus Molina
Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik.
Calendula officinalis L.
Carum carvi L.
Carum carvi L.
Syzygium aromaticum (L.)

ΣΑΓΙ
Ο
F
F
R

ΓΗΛΩ
Η
ΚΟΙΝΟΤ

ΚΚΥ

ΠΥ

ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙ
Α
16/7/2009
17/9/2009

D
R
R
F

ΝΑΗ

26/10/2006

F
F
F

ΝΑΗ
NAI
NAI

14/5/2009
5/7/2007
5/7/2007

F

ΝΑΗ

3/1/2011

R
F
F

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4/9/2008
4/9/2008

F

ΝΑΗ

8/5/2007

F

ΝΑΗ

13/1/2009

ΝΑΗ

8/5/2008

P
F
R
R
D

Caryophylii flos
Centaurii herba
Centellae asiaticae herba
Chamomillae romanae flos
Chelidonii herba
Cichorii intybi folium
Cichorii intybi radix
Cimicifugae rhizoma
Cinnamomi aetheroleum
Cinnamomi cortex
Citri bergami aetheroleum
Colae semen
Crataegi folium cum flore
Crataegi fructus
Cucurbitae semen
Curcumae longae rhizoma
Curcumae xanthorrhizae
rhizoma
Cynarae folium
Echinaceae angustifoliae radix
Echinaceae pallidae radix
Echinaceae purpureae herba
Echinaceae purpureae radix

Merill et L. M. Perry
Syzygium aromaticum (L.)
Merill et L. M. Perry
Centaurium erythraea Rafn.
Centella asiatica (L.) Urban.
Chamaemelum nobile (L.) All.
Chelidonium majus L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.
Cinnamomum verum J.S.
Presl.
Cinnamomum verum J.S.
Presl.
Citrus bergamia Risso &
Poiteau.
Cola nitida (Vent.) Schott et
Endl., C. acuminata (P. Beauv.)
Schott et Endl.
Crataegus monogyna Jacq.
(Lindm.), C. laevigata (Poir.)
D.C.
Crataegus monogyna Jacq.
(Lindm.), C. laevigata (Poir.)
D.C.
Cucurbita pepo L.
Curcuma longa L.

D
F
F
D
P
D
D
F

ΝΑΗ

11/3/2009
24/1/2011

ΝΑΗ

17/9/2009

PF

ΝΑΗ

15/7/2010

PF

ΝΑΗ

15/7/2010

ΝΑΗ

4/2/2010

ΝΑΗ

16/7/2009

ΝΑΗ

8/5/2008

ΝΑΗ

16/7/2009

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

R
R
R
R
D
F

Curcuma xanthorrhiza Roxb.

R

Cynara scolymus L.
Echinacea angustifolia DC.
Echinacea pallida Nutt.
Echinacea purpurea (L.)
Moench
Echinacea purpurea (L.)
Moench

P
P
F
F
F

ΝΑΗ
ΝΑΗ

Eleutherococci radix
Equiseti herba
Eucalypti aetheroleum
Eucalypti folium
Euphrasiae herba
Filipendulae ulmariae flos
Filipendulae ulmariae herba
Foeniculi amari fructus
Foeniculi amari fructus
aetheroleum
Foeniculi dulcis fructus
Fragariae folium
Frangulae cortex
Fraxini folium
Fumariae herba
Gentianae radix
Ginkgo folium
Ginseng radix
Grindeliae herba
Hamamelidis cortex
Hamamelidis folium
Hamamelidis folium et cortex aut
ramunculus destillatum
Harpagophyti radix
Hederae helicis folium

Eleutherococcus senticosus
(Rupr. et Maxim.) Maxim.
Equisetum arvense L.
Eucalyptus globulus Labill., E.
polybractea R.T. Baker, E.
smithii R.T. Baker.
Eucalyptus globulus Labill.
Euphrasia officinalis L.,
Euphrasia rostkoviana Hayne
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Foeniculum vulgare Miller
subsp. vulgare var. vulgare
Foeniculum vulgare Miller
subsp. vulgare var. vulgare
Foeniculum vulgare Miller
subsp. vulgare var. dulce
(Miller) Thellung
Fragaria vesca L.
Rhamnus frangula L.
Fraxinus excelsior L., F.
oxyphylla M. Bieb.
Fumaria officinalis L.
Gentiana lutea L.
Ginkgo biloba L.
Panax ginseng L.
Grindelia robusta Nutt., G.
squarrosa Dunal, G. humilis
Hook. et Arn., G. camporum
Greene
Hamamelis virginiana L.
Hamamelis virginiana L.
Hamamelis virginiana L.
Harpagophytum procumbens
D.C., H. zeyheri Decne
Hedera helix L.

F

ΝΑΗ

8/5/2008

F

ΝΑΗ

3/7/2008

R
R
F

ΝΑΗ

16/9/2010

P
P
F

ΝΑΗ

6/8/2007

F

ΝΑΗ

5/7/2007

F

ΝΑΗ

6/8/2007

R
F

ΝΑΗ

26/10/2006

R
D
F
R
R

ΝΑΗ

8/3/2010

F
F

ΝΑΗ
ΝΑΗ

23/3/2010
23/3/2010

F

ΝΑΗ

23/3/2010

F

ΝΑΗ

6/11/2008

ΝΑΗ

8/3/2010

R

PF

ΝΑΗ

Hippocastani cortex
Hippocastani semen
Hyperici herba
Juglandis folium
Juniperi aetheroleum
Juniperi pseudo-fructus
Lavandulae aetheroleum
Lavandulae flos
Leonuri cardiacae herba
Levistici radix
Lichen islandicus
Lini semen
Liquiritiae radix
Lupuli flos
Marrubii herba
Mate folium
Matricariae aetheroleum
Matricariae flos
Melaleucae alternifoliae
aetheroleum
Meliloti herba
Melissae folium
Menthae piperitae aetheroleum
Menthae piperitae folium
Millefolii flos
Millefolii herba
Myrrha (Commiphora molmol)
Myrtilli folium
Myrtilli fructus siccus
Oenotherae biennis oleum
Oleae folium
Orthosiphonis folium
Passiflorae herba
Pelargonii radix

Aesculus hippocastanum L.
Aesculus hippocastanum L.
Hypericum perforatum L.
Juglans regia L.
Juniperus communis L.
Juniperus communis L.
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula angustifolia Mill.
Leonurus cardiaca L.
Levisticum officinale W.D.J.
Koch
Cetraria islandica (L.) Ach.
Linum usitatissimum L.
Glycyrrhiza glabra L.
Humulus lupulus L.
Marrubium vulgare L.
Ilex paraguariensis St. Hil.
Matricaria recutita L.
Matricaria recutita L.
Melaleuca alternifolia (Maiden
& Betche) Cheel
Melilotus officinalis (L.) Lam.
Melissa officinalis L.
Mentha x piperita L.
Mentha x piperita L.
Achillea millefolii L.
Achillea millefolii L.
Commiphora molmol Engler
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium myrtillus L.
Oenothera biennis L.
Olea europaea L.
Orthosiphon stamineus Benth
Passiflora incarnata L.
Pelargonium sidoides DC, P.
reniforme Curt.

R
F
F
R
F
F
D
D
F

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

16/7/2009
20/12/2009

ΝΑΗ
ΝΑΗ

28/5/2010
14/1/2009

ΝΑΗ

20/12/2010

ΝΑΗ

26/10/2006

ΝΑΗ

11/7/2008

ΝΑΗ

16/7/2009

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

3/7/2008
31/10/2007
31/10/2007
5/7/2007
15/9/2010
15/9/2010
15/9/2010

ΝΑΗ
ΝΑΗ

3/1/2011
7/9/2007

R
R
F
D
F
R
F
R
R

ΝΑΗ

R
F
F
F
F
P
P
P
R
R
D
D
F
F
D

ΝΑΗ

Plantaginis lanceolatae folium
Plantaginis ovatae semen
Plantaginis ovatae seminis
tegumentum
Polypodii rhizoma
Primulae flos
Primulae radix
Pruni spinosae flos
Pruni spinosae summitates
Psyllii semen
Quercus cortex
Rhamni purshianae cortex
Rhei radix
Rhodiolae roseae rhizoma
Ribis nigri folium
Rosmarini aetheroleum
Rosmarini folium
Rusci aculeati rhizoma
Sabalis serrulatae fructus
Salicis cortex
Salviae officinalis aetheroleum
Salviae officinalis folium
Sambuci flos
Sennae folium
Sennae fructus
Silybi mariani fructus
Solani dulcamarae stipites

Plantago lanceolata L.
Plantago ovata Forssk.

P
F

ΝΑΗ

26/10/2006

Plantago ovata Forssk.

F

ΝΑΗ

26/10/2006

Polypodium vulgare L.
Primula veris L., Primula elatior
(L.) Hill
Primula veris L., Primula elatior
(L.) Hill
Prunus spinosa L.
Prunus spinosa L.
Plantago afra L., Plantago
indica L.
Quercus robur L., Quercus
petrea.(Matt.) Liebl., Quercus
pubescens Willd.
Rhamnus purshianus D.C.
Rheum palmatum L., Rheum
officinale Baillon
Rhodiola rosea L.
Ribes nigrum L.
Rosmarinus officinalis L.
Rosmarinus officinalis L.
Ruscus aculeatus L.
Sabal palmetto (Walt.) Lodd.
Salix spp.
Salvia officinalis L.
Salvia officinalis L.
Sambucus nigra L.
Cassia senna L., Cassia
angustifolia Vahl.
Cassia senna L., Cassia
angustifolia Vahl.
Silybum marianum (L.)
Gaertner
Solanum dulcamara L.

F

ΝΑΗ

6/11/2008

F

ΝΑΗ

7/9/2007

F

ΝΑΗ

7/9/2007

R
R
F

ΝΑΗ

F

26/10/2006
ΝΑΗ

8/3/2010

F

7/9/2007

F

30/10/2007

R
F
F
F
F
R
F
F
F
F

ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

30/6/2010
16/7/2009
16/7/2009
4/9/2008

ΝΑΗ

14/1/2009
12/11/2009
3/2/2010
3/7/2008

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

F

ΝΑΗ

26/10/2006

F

ΝΑΗ

26/10/2006

R
R

Solidaginis virgaureae herba
Symphyti radix
Tanaceti parthenii herba
Taraxaci folium
Taraxaci radix cum herba
Thymi aetheroleum
Thymi herba
Thymi herba/Primulae radix
Tiliae flos
Tiliae tomentosae flos
Tormentillae rhizoma
Trigonellae foenugraeci semen
Uncaria tomentosa cortex
Urticae folium
Urticae herba
Urticae radix
Uvae ursi folium
Valerianae radix
Valerianae radix/Lupuli flos
Verbasci flos
Violae tricoloris herba
Visci albi herba
Vitis viniferae folium

Solidago virgaurea L.
Symphytum officinale L.
Tanacetum parthenium (L.)
Schulz Bip.
Taraxacum officinale Weber ex
Wigg.
Taraxacum officinale Weber ex
Wigg.
Thymus vulgaris L., Thymus
zygis Loefl. ex L.
Thymus vulgaris L., Thymus
zygis Loefl. ex L.
Thymus vulgaris L., Thymus
zygis Loefl. ex L. / Primula
veris L. Primula elatior (L.) Hill
Tilia cordata Mill.
Tilia tomentosa Moench.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Trigonella foenumgraecum L.
Uncaria tomentosa (Willd. ex
Schult.) DC.
Urtica dioica L., Urtica urens L.
Urtica dioica L., Urtica urens L.
Urtica dioica L., Urtica urens L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng
Valeriana officinalis L.
Valeriana officinalis L. &
Humulus lupulus L.
Verbascum thapsus L., V.
densiflorum Bertol., V.
phlomoides L.
Viola tricolor L., Viola arvensis
Murray (Gaud), Viola vulgaris
Koch (Oborny)
Viscum album L.
Vitis vinifera L.

F
D

ΝΑΗ

4/9/2008

F

ΝΑΗ

28/5/2010

F

ΝΑΗ

13/1/2009

F

ΝΑΗ

13/1/2009

F

ΝΑΗ

20/12/2010

F

ΝΑΗ

30/10/2007

ΝΑΗ
ΝΑΗ

28/5/2010
10/6/2010

ΝΑΗ
ΝΑΗ

8/5/2008
4/9/2008

ΝΑΗ

18/8/2010

D
R
R
F
PF
C
F
F
PF

ΝΑΗ

PF
F

ΝΑΗ

ΝΑΗ

26/10/2006

F

ΝΑΗ

ΝΑΗ

2/9/2010

F

ΝΑΗ

3/7/2008

F

ΝΑΗ

28/5/2010

ΝΑΗ

3/1/2011

D
F

ΝΑΗ

Zingiberis rhizoma

Zingiber officinale Roscoe

R = αλάζεζε
C = ζπγθέληξσζε επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ
D = αξρηθό θείκελν ππό ζπδήηεζε
P = δεκνζηεπκέλν αξρηθό θείκελν
PF = πξν-ηειηθή κνξθή θεηκέλνπ
F = ηειηθό θείκελν
ΚΚΥ: Καιώο Καζηεξσκέλεο Υξήζεο
ΠΥ: Παξαδνζηαθήο Υξήζεο

D

ΠΙΝΑΚΑ 3. Δγθξίζεηο Παξαδνζηαθώλ Φαξκάθωλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο κέρξη ηνλ
Μάξηην 2009 (Verkerk, 2009).
ΚΡΑΣΟ-ΜΔΛΟ
(αξ. εγθξίζεωλ)

ΠΡΟΪΟΝ
Arnica Gel (Arnica)

Ννέκβξηνο 2006

FlexiHerb® (Devil´s Claw)

Ηαλνπάξηνο 2007

MigraHerb® (Feverfew)
MenoHerb® (Black Cohosh)
Prostasan (Saw Palmetto)

Μεγάιε Βξεηαλία (26)

Απξίιηνο 2007
Ηνύληνο 2007
επηέκβξηνο 2007

PremHerb® (Agnus-castus)

Οθηώβξηνο 2007

NiteHerb® (Valerian root)

Γεθέκβξηνο 2007

Atrosan® (Devil´s Claw)

Ηαλνπάξηνο 2008

Venaforce® (Horse Chestnut)

Φεβξνπάξηνο
2008

HyperiCalm® (St John´s Wort, high dosage)

Μάξηηνο 2008

NiteHerb® Plus (Passionflower + Valerian
root)

Μάξηηνο 2008

Kaloba (Pelargonium root)

Απξίιηνο 2008

Botanova (Passionflower + Valerian +
Hypericum)

Μάηνο 2008

Hyperiforce (St John´s Wort)

Μάηνο 2008

2 x Echinaflu / EchinEeze (Echinacea root)
Valdrian (Valerian root)

Γεξκαλία (9)

ΜΗΝΑ & ΔΣΟ
ΔΓΚΡΙΗ

Ηνύληνο /
επηέκβξηνο 2008
Ηνύιηνο 2008

Vitano (Rhodiola rosea root)

Αύγνπζηνο 2008

Duchy Hyperi-lift (Tincture)

Αύγνπζηνο 2008

Duchy EchinaRelief (Tincture)

Αύγνπζηνο 2008

DiaSleep / DiaNight (Valerian root)

Γεθέκβξηνο 2008

DiaSleep / DiaNight Plus (Passionflower +
Valerian root)

Ηαλνπάξηνο 2009

DigestHerb® (Artichoke, high dosage)

Φεβξνπάξηνο
2009

RelaxHerb® (Passionflower, one-a-day)

Μάξηηνο 2009

Klosterfrau Melissengeist

Γεθέκβξηνο 2005

Weißdorntee (Hawthorn Tea)

Φεβξνπάξηνο
2007

Canephron® (Tablets + Liquid)

Μάξηηνο 2007

Pumpkin Seed Capsules

Οθηώβξηνο 2007

Urophyton liquidum

Ηαλνπάξηνο 2008

Abtei Baldrian-Perlen

Γεθέκβξηνο 2008

2 x Passionflower Tablets (Passiflora
extract)
4 Pelargonium Liquids + Tablets
(Pelargonium extract)
Neurapas® (St. John´s Wort, Valerian,
Passionflower)

Απζηξία (12)

Ηνύληνο 2007
2007 / 2009
2008

Arnica Cream

2008

Capsicum + Arnica Plaster

2008

Rhodiola Tablets

2008

Kalmine Tablets (Valerian + Passionflower)

2008

Dr. Böhm Teufelskralle 600

2009

Passionflower 425 mg (Passiflora extract)
Ιζπαλία (2)
Κάηω Υώξεο (2)

Ηνύληνο 2007

2 x Neurapas® (St. John´s Wort, Valerian,
Passiflora)
2 x Pelargonium Liquids (Pelargonium
extract)

Ηνύιηνο 2007
Ηνύληνο 2007

ινβελία (2)

2 x Herbal Teas

2007

Πνιωλία (1)

Doppelherz Tonikum

2008

ινβαθία (1)

Doppelherz Tonikum (Referral)

2008
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