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ΦΕΚ B 2358 - 29.07.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.07.2016 Σελίδες 288 (25345 - 25632)

  

Με μια πρώτη ματιά σας εφιστούμε την προσοχή για τα παρακάτω

      
    -    ULTIBRO,XOTERNA: πρώτη συνταγή και γνωμάτευση να είναι από πνευμονολόγο  
    -  Αν δεν είναι λάθος η PLOLIA έχει τον ίδιο περιορισμό με την denosumab
120mg.(XGEVA)   

    
    -    PROLIA: Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε οστικές μεταστάσεις που
οφείλονται σε συμπαγείς όγκους CA μαστού και προστάτη. (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ)

  
    -    

    
    -    INEGY, PRAVAFENIX, CHOLIB, LIPTRUZET: μετά από θεραπεία 3μήνου στη
μέγιστη δόση της περιεχόμενης στατίνης!

  

        
    -    EFIENT: αποζημίωση μόνο όταν η 1η συνταγή είναι νοσοκομειακή και συνοδεύεται
από νοσοκομειακή γνωμάτευση ότι χορηγείται για την πρόληψη των
αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που
υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI), και για συνολική θεραπεία μόνο
1 έτους!   

        
    -    BRILIQUE: αποζημίωση μόνο όταν η 1η συνταγή είναι νοσοκομειακή και
συνοδεύεται από νοσοκομειακή γνωμάτευση ότι χορηγείται για την
πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI), ή με αορτοστεφανιαία
παράκαμψη (CABG), και για συνολική θεραπεία μόνο 1 έτους!Σ'αυτήν την περίπτωση
παίρνει υψηλή ασφαλιστική τιμή(60,66) ενώ ως απλό αντιαιμοπεταλικό μάλλον δεν
χρειάζεται γνωμάτευση αλλά η κάλυψη είναι 14,43
 
    -    

    
    -   VALDOXAN:  σε ασθενείς που έχουν αποτύχει σε θεραπεία με (SSRI/SNRI) , σε
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υποτροπιάζουσα καταθλιπτική διαταραχή (ICD-10 F33.X)   

    
    -    

    
    -    JARDIANCE:

      
    -  Αποζημειώνεται: 

1) σε διπλό συνδυασμό σε ΣΔ ΙΙ όταν:
   α) αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονυλουρία
   β) υψηλό κίνδυνο υπογλυκαιμίας ή τις συνέπειές της
2) σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα φάρμακα σε ΣΔ ΙΙ
3) σε 3πλό συνδυασμό για ΣΔ ΙΙ σε συνδυασμό:
    α) με μετφορμίνη και σουλφονυλουρία
    β) με μετφορμίνη και θειαζολιδινεδιόνη    

      

        
    -    TRESIBA: Περιορισμός: Αποζημιώνεται για ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με
πολλαπλά επεισόδια συμπτωματικής υπογλυκαιμίας   

    
    -    FORXIGA: (Περιορισμός: 1) Σε Μονοθεραπεία επί δυσανεξία στη μετφορμίνη 2) Δεν
χορηγείται σε τριπλό συνδυασμό με μετφορμίνη και σουλφονυλουρίες ).
Πλέον έγινε: 
Αποζημειώνεται: 

1) σε διπλό συνδυασμό σε ΣΔ ΙΙ όταν:
α) αντένδειξη ή μη ανοχή σε σουλφονυλουρία
β) υψηλό κίνδυνο υπογλυκαιμίας ή τις συνέπειές της
2) σε συνδυασμό με ινσουλίνη με ή χωρίς άλλα φάρμακα σε ΣΔ ΙΙ  

        
    -    FENARAZE GEL 3% TUB X 50 G: Περιορισμός: Η πρώτη διάγνωση και
συνταγογράφηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό ιατρό Δερματολόγο, συνολική
θεραπεία 3 μηνών κατ' έτος, μία συσκευασία το μήνα με την έκδοση μηνιαίων συνταγών
 

          
    -    ADENURIC: Περιορισμός: Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας σε αποτυχία
θεραπείας με αλλοπουρινόλη   

    
    -    Ενδοαρθρικές ενέσεις (ARTHRYAL, GONILERT, HYALART, VISCURE, YARDEL, H
YALUROPROL):
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Αποζημιώνονται μόνο 
2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος
και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. 
Συνταγογράφηση μόνο από 
ορθοπεδικούς
και 
ρευματολόγους
!!!! 
 

  
    
    -    LYRICA: (Αποζημίωση μόνο για την ένδειξη για τον Κεντρικό Νευροπαθητικό Πόνο.
Mε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (20-10-2014) διευκρινίζεται ότι  αποζημειώνοντα
ι όλες οι ενδείξεις του
.)
 

πλέον αποζημιώνεται: ΜΟΝΟ για Νευροπαθητικό Πόνο- διαταραχή γεγενικευμένου
άγχους/επιληψίας. 

    

    
    -    PREGABALIN: μόνο για διαταραχή γεγενικευμένου άγχους/επιληψίας.   

        
    -    ABILIFY MAINT: Για τη συντηρητική θεραπεία της σχιζοφρένειας σε ενήλικες
ασθενείς που έχουν σταθεροποιηθεί με αριπιπραζολη   
    -    
    -    
    -    

MΥΣυΦα με περιορισμό ΘΛ

    
    -  CORNEREGEL, VISCOTER, SICCAFLUID, OCULOTECT, PROTAGENT, ONUFRID :
Αποζημιώνεται μόνο σε ασθενείς με σύνδρομο Sjogren.
 

    
    -  ULTRA-LEVURE : Αποζημιώνεται ΜΟΝΟ για την ένδειξη “Προφύλαξη και θεραπεία
των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών”   

    
    -  VERTIGO-VOMEX: Αποζημιώνεται αποκλειστικά για βραχυχρόνια συμπτωματική
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αντιμετώπιση των εξάρσεων των ιλίγγων (π.χ. R42 ή όποιο άλλο ταιριάζει στην περιγραφή
αυτή)   

  DUPHALAC, IMPORTAL, LACTULOSE: Κατ’ εξαίρεση αποζημιώνεται για την ένδειξη
“Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας”
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