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ΑΘΗΝΑ 2.1.2017

  

  

Υπεγράφη σήμερα στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, παρουσία του υπουργού υγείας κ. Ανδρέα
Ξανθού, η επέκταση της Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων που αφορά την χορήγηση
αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη και όλου του φάσματος των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων - όπως για παράδειγμα ορθοπεδικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές υποστήριξης
αναπνευστικών προβλημάτων , προϊόντα κατακλίσεων - και σκευάσματα ειδικής διατροφής.
Με τον τρόπο αυτό  ισχυροποιείται στην αγορά η θέση των φαρμακείων  γιατί οι πολίτες θα
μπορούν να προμηθεύονται όλα τα ανωτέρω  προϊόντα με την  ίδια διαδικασία που
προμηθεύονται τα φάρμακα τους

  

Στην συνάντηση που διήρκησε 4 ώρες παραβρέθηκαν εκτός του υπουργού υγείας , ο
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμης , ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος
Λουράντος, το μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ κ. Σεραφείμ Ζήκας και ο νομικός σύμβουλος κ. Ηλίας
Δημητρέλλος

  

 Η πρόταση για την επέκταση της Σύμβασης  ( δείτε το Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ  ΕΔΩ)
είχε γίνει  από τον ΠΦΣ  δεδομένου ότι υπήρξε κατηγορηματική αντίθεση του Συλλόγου
στην υπογραφή νέας σύμβασης που περιείχε δυσμενείς όρους όπως την πιστοποίηση των
φαρμακείων που σήμαινε μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση  ετησίως ύψους 1500 με 2000
ευρώ και μεγάλο  γραφειοκρατικό κόστος τήρησης των προδιαγραφών που απαιτούνταν για
την πιστοποίηση.

  

Επομένως από σήμερα 2 Ιανουαρίου χορηγούμε όλα τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα καθώς και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής με την γνωστή διαδικασία
χορήγησης φαρμάκων

  

Ειδικά για τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη:
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http://www.pfs.gr/Portals/0/pdf/EOPYY17.pdf
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·         Καταργείται η διαδικασία μέσω e-dapy όπως την γνωρίζαμε και  αντικαθίσταται από
μια νέα  διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων. Οι
αλλαγές θα αφορούν εσωτερικές παραμετροποιήσεις του συστήματος οι οποίες δεν θα
μεταβάλλουν την λειτουργικότητα του e-dapy όπως το γνωρίζουμε

  

·         Μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος εκτελούμε προσωρινά, χειρόγραφα  τις
γνωματεύσεις των αναλωσίμων του σακχαρώδους διαβήτη , με δυνατότητα καταχώρησης
στο λογισμικό του φαρμακείου πχ PHARMACON, ΙΛΥΔΑ , SMARTWARE, EUROPHARMACY
κλπ

  

Τις αμέσως επόμενες  ημέρες  θα λάβετε περισσότερες και πιο αναλυτικές οδηγίες για την
καταχώρηση των συνταγών. Πρέπει να επισημάνουμε ότι για την κατάθεση των
χειρόγραφων συνταγών  και την πληρωμή  τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραλαβή
των νέων barcode  και η καταχώρησή τους στο νέο σύστημα με τα νέα barcode.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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