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Αρ. Πρωτ.3721/19-10-2017

  

Προς
Τον Πρόεδρο

  του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη  

Κοιν: α) Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Υπόψιν κ. Γεωργίου Μπαθρέλλου
β) Διεύθυνση Φαρμάκου
Υπόψιν κας Παναγιώτας Λίτσα

  

Κατόπιν  της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας , στην οποία μας ενημερώσατε ότι  το νέο
ΦΕΚ. Β, 3491/5-10-2017, έχει ισχύ από 23/10/2017, αναμένουμε και την γραπτή επιβεβαίωσή
σας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο  15νθήμερo του  Οκτωβρίου
και η εφαρμογή του e-dapy, για την καταχώρηση των γνωματεύσεων, δεν λειτουργεί, με
αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί ένας μεγάλος αριθμός χειρόγραφων γνωματεύσεων  στα
φαρμακεία. 

  

Επίσης προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά μελλοντικά προβλήματα κατά τον έλεγχο από
τις ΠΕ.ΔΙ. των γνωματεύσεων που πρόκειται να καταχωρήσουμε μετά την λειτουργία της
εφαρμογής, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

  

1) Όταν λειτουργήσει η εφαρμογή του e-dapy, οι γνωματεύσεις θα καταχωρηθούν με την
πραγματική ημερομηνία εκτέλεσης  - όπως είναι και το ορθό - και προφανώς όχι με την
τρέχουσα ;

  

2) Για όλο το χρονικό διάστημα που εκτελούσαμε χειρόγραφα τις γνωματεύσεις, η
υπογραφή του παραλήπτη και η ημερομηνία εκτέλεσης της γνωμάτευσης, όπως και η
σφραγίδα και η υπογραφή του παρόχου προστίθενται μπροστά στην γνωμάτευση του
συνταγογράφου γιατρού και επομένως ΔΕΝ  ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ξανά υπογραφή παραλήπτη
και παρόχου στο παραστατικό εκτέλεσης που θα εκδοθεί κατά την καταχώρηση της
γνωμάτευσης;  (ΣΣ. Η απάντηση είναι προφανής  αλλά ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. χρειάζονται την
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επιβεβαίωση της Υπηρεσίας). 

  

3) Oι νέες τιμές που ανακοινώθηκαν στο τελευταίο ΦΕΚ ,  θα ισχύουν από τις 23/10/2017 ;

  

4) Σε περίπτωση που στις 23/10/2017 που θα ισχύσει το νέο ΦΕΚ και  ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ του e-dapy, τα προϊόντα που δεν  αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα οποία
έχουν χορηγηθεί από τα φαρμακεία λόγω μη λειτουργίας της εφαρμογής του e-dapy,
θεωρούμε αυτονόητο και παρακαλούμε επιβεβαιώστε το , ότι δεν θα υπάρξει καμιά
περικοπή; 

  

5) Οι γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί απλές - δίμηνες – τρίμηνες κ.λ.π. πριν τις 23/10/2017
θα ισχύουν για όλα τα φύλλα της έκδοσης τους;

  

6) Όταν θα λειτουργήσει η εφαρμογή του e-dapy, θα υποστηρίζει και τις παλιές τιμές σε
πρωθύστερη ημερομηνία εκτέλεσης και τις νέες τιμές για μετά τις 23/10/2017;
 Θεωρούμε επιβεβλημένο να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στην εφαρμογή διαφορετικά θα
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα κατά την καταχώρηση των χειρόγραφων
γνωματεύσεων. 

  

7)  Τέλος παρακαλούμε η λίστα των υλικών με τους κωδικούς «ΕΑΝ» και τις τιμές
αποζημίωσης να δίνονται σε διαχειρίσιμη μορφή (Excel) και όχι μόνο τα ΦΕΚ , ώστε να
μπορούμε : α) Να τις γνωστοποιήσουμε  στα μέλη μας μέσω του site του Π.Φ.Σ. β) Να μπορεί
να γίνει αναζήτηση ενός υλικού μέσα από μια λίστα και γ) Να μπορούμε εύκολα να
ομαδοποιήσουμε υλικά (π.χ. ξεχωριστά ταινίες διαβήτη, βελόνες , καθετήρες, ΣΕΔ κ.λ.π). 

  

Εν αναμονή των απαντήσεών σας.

  

Με Τιμή 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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