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Ενημερωτικό Σημείωμα

  

Σχετικά με τα νεότερα δεδομένα που αφορούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα
αναλώσιμα, τα προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λ.π. έχουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

  

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ:

  

1)         Συνταγογραφούν μόνο συμβεβλημένοι και πιστοποιημένοι στο e-dapy με τον ΕΟΠΥΥ
ιατροί (ιδιωτικοί ή νοσοκομειακοί), με τους περιορισμούς που αφορούν σε προϊόντα που
συνταγογραφούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες π.χ. νοσοκομειακή  κλίνη από
νευρολόγο η φυσίατρο, τα συμπληρώματα ειδικής διατροφής μόνο από διευθυντές κρατικών
νοσοκομείων ανάλογα με την πάθηση του ασθενούς κ.λ.π.

  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ:

      

  

2)         Συνεχίζουμε να εκτελούμε τις γνωματεύσεις για τα αναλώσιμα σακχαρώδους
διαβήτη του γνωστού παλαιού τύπου, και θα εκτελούνται μέχρις ότου ανοίξει η πύλη του
νέου e-dapy και ενημερωθούν οι ιατροί για τον νέο τύπο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Για τα υπόλοιπα προϊόντα οι γνωματεύσεις είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικές και
θεωρημένες ανεξαρτήτως ποσού τα δε προϊόντα που συνταγογραφούνται θα πρέπει να
αναγράφονται στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου.

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ:

  

3)         Μέχρις ότου ανοίξει η πύλη του νέου e-dapy κρατάμε τις γνωματεύσεις Ιανουαρίου
στο φαρμακείο μας (σύμφωνα με την σύμβαση  μπορούμε να τις υποβάλλουμε μέχρι τις 20
Φεβρουαρίου) και συνεχίζουμε να εκτελούμε για τον Φεβρουάριο με την ίδια διαδικασία.
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4)         Μόλις ανοίξει η πύλη του νέου e-dapy, ενημερώνουμε το σύστημα με τις
εκτελεσμένες γνωματεύσεις του Ιανουαρίου, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση των
παλαιών κουπονιών.

  

5)         Κατά την καταχώρηση των εκτελεσμένων γνωματεύσεων στο νέο e-dapy, απαιτείται
ο παλαιός κωδικός ΕΚΑΠΤΥ για κάθε προϊόν (είναι ίδιος για κάθε προϊόν ανεξαρτήτου
παρτίδας, και πιστοποιεί την γνησιότητά του) ο οποίος είναι σε γνώση των εταιριών
εισαγωγής και από τις οποίες θα τον πληροφορηθούμε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες άμεσης ηλεκτρονικής εκτέλεσης των γνωματεύσεων,  θα
υπάρξει νέος κωδικός ΕΚΑΠΤΥ ο οποίος θα τυπώνεται αυτόματα στην γνωμάτευση κατά
την εκτέλεσή της. Καταβάλλεται προσπάθεια συγκέντρωσης αυτών των κωδικών και
γνωστοποίησης τους σε εσάς. Μπορείτε όμως να τον πληροφορηθείτε κατ’ ευθείαν από τις
εταιρείες ή τις φαρμακαποθήκες άπαξ κατά την παραγγελία.

  

6)         Επίσης κατά την καταχώρηση των γνωματεύσεων Ιανουαρίου θα εκτυπώνονται
αυτόματα δύο έντυπα ανά συνταγή. Το ένα θα αφορά την νέα ηλεκτρονική μορφή των
συνταγών για την οποία δεν θα απαιτούνται κουπόνια και θα την  επισυνάπτουμε στην
εκτελεσθείσα παλαιά γνωμάτευση των αναλωσίμων Σακχαρώδους διαβήτη, και το άλλο ένα
έντυπο εξουσιοδότησης που θα υπογράφεται από τον δικαιούχο ή τον παραλαμβάνοντα τα
υλικά όταν δεν είναι παραλήπτης  ο ίδιος ο δικαιούχος. Είναι αυτονόητο ότι για τον
Ιανουάριο και μέχρις ότου ανοίξει το νέο σύστημα, αυτό δεν θα το λαμβάνεται υπόψιν διότι
τα υλικά έχουν ήδη δοθεί.

  

7)         Τέλος, στο τέλος του κλεισίματος, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα έγγραφο
που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του φαρμακείου και επικολλάται ή συρράπτεται έξω από
τον φάκελο με τις γνωματεύσεις.

  

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

  

8)         Το τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα εκτυπώνεται
ταυτόχρονα με το κλείσιμο του μήνα από το πρόγραμμα, ακολουθώντας τις οδηγίες
κλεισίματος που σας έχουμε δώσει. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε θα
αντιγράφετε αυτό το υπόδειγμα σε χειρόγραφο τιμολόγιο, είτε θα εκδίδεται ηλεκτρονικό
τιμολόγιο από το σύστημα μηχανοργάνωσης του φαρμακείου στο οποίο θα υπάρχουν

 3 / 5



ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2017 13:23

συγκεντρωμένα τα αιτούμενα ποσά ανά ΦΠΑ και στο οποίο θα επισυνάπτεται το υπόδειγμα
που θα έχουμε εκτυπώσει από το e-dapy. Εννοείται ότι τα σύνολα και τα επί μέρους
νούμερα θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα.

  

9)         Το τιμολόγιο εκδίδεται πάντοτε με την τρέχουσα επωνυμία του φαρμακείου την
στιγμή της έκδοσής του. Οποιαδήποτε μεταβολή στην επωνυμία ή στο εταιρικό σχήμα
υπάρξει προγενέστερα, δεν μεταβάλει αυτό το κανόνα.

  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ:

  

10)       Όλα αυτά τα προϊόντα κατατίθενται για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ (ίδιο ΑΦΜ,
διεύθυνση κλπ) σε ξεχωριστό  φάκελο, σαν να είναι ένα ξεχωριστό ταμείο.

  

11)       Έξω από τον φάκελο επικολλάται ή συρράπτεται το ειδικό έντυπο που εκδίδεται
αυτόματα από το σύστημα στο τέλος της διαδικασίας του κλεισίματος του μήνα και
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του φαρμακείου. 

  

Συνάδελφοι,

  

Κάθε αρχή μιας νέας εφαρμογής είναι δύσκολη, όπως ακριβώς όλα όσα γεννιόνται και
υπόκεινται σε ασθένειες που σταδιακά εμφανίζονται. Είναι όμως πολύ σημαντικό να
αποκτήσουμε την ύλη που πάντα ζητούσαμε, μας ας ανήκε βάσει και της επιστημονικής μας
κατάρτισης, αναδείκνυε τον ρόλο μας στην κοινωνία και κυρίως την χρησιμότητά μας
απέναντι στους πολίτες.

  

Σταδιακά θα αντιμετωπίζουμε κάθε παράληψη ή πρόβλημα και θα  προσπαθούμε να
απλοποιούμε  τις διαδικασίες βελτιώνοντας ό,τι αποδεικνύεται παράλογο.

  

Προς το παρόν αναδείξαμε την επιστημοσύνη μας, απαλλασσόμενοι από πιστοποιήσεις που
προβλέπονταν και αποκτήσαμε ύλη που θα στηρίξει σε δύσκολες στιγμές το φαρμακείο
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μας. Αγωνιζόμαστε συλλογικά επ’ ωφελεία του κλάδου και όχι μεμονωμένων ατομικών
συμφερόντων.  

  

Είναι κοινή προσπάθεια, κοινός αγώνας για το κοινό καλό και την αξιοπρέπεια του κλάδου.
Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση, όμως απαιτείται σίγουρα η ανοχή και η
βοήθεια όλων.

  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               
          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
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