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 Επισυνάπτονται τρία έγγραφα από την Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, τα οποία
αφορούν: 

  

- το Γενικό Έγγραφο, που αφορά στην ημερομηνία έναρξης των τιμών των αναλωσίμων
που είναι η 23/10/2017 (πατήστε ΕΔΩ )

  

“Θέτουμε υπόψιν σας την έκδοση της με αρ. 40025 Απόφασης του Προέδρου του ΔΣ του
ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3491/Β/5-10-2017), σχετικά με την έγκριση των τιμών αποζημίωσης
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (επτά πίνακες). 

  

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τιμών που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 3491 ορίζεται
η 23 η

Οκτωβρίου 2017.”

  

  

- το Γενικό Έγγραφο 1 για την κατάργηση του πίνακα 2 - ΣΕΔ (πατήστε ΕΔΩ )
 (σας επισυνάπτουμε τα σχετικά ΦΕΚ)

  

Θέτουμε υπόψιν σας την έκδοση της με αρ. ΔΒ1Δ/172/ΟΙΚ.38939 Απόφασης ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
(ΦΕΚ 3475/Β/4-10-2017), σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η με αρ. 615/375/29-5-2017
Απόφαση ΔΣ όσον αφορά τέσσερα σκευάσματα Q10 και γίνεται
προσθήκη στην με αρ. 615/375/29-5-2017 Απόφαση ΔΣ της διευκρίνησης ότι από την
ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ 1982/Β/8-6-2017 καταργείται ο πίνακας 2 της με αρ.
382/359/12-4-2017 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 1571/Β/8-5-2017).

  

και 
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- το Γενικό Εγγραφο 2 που αφορά στα σκευάσματα από του στόματος γλουταμίνης
(πατήστε ΕΔΩ )

  

Θέτουμε υπόψιν σας την έκδοση της με αρ. 40026 Απόφασης του Προέδρου του ΔΣ του
ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3492/Β/5-10-2017), σχετικά με την αποζημίωση σκευασμάτων ειδικής
διατροφής. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τιμών που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ ορίζεται η
23η Οκτωβρίου 2017.

  

          Ακόμη, θέτουμε υπόψιν σας την υπ’ αριθμ. 1155 Απόφαση του ΔΣ του
Οργανισμού (Συνεδρίαση 414/29-9-2017), με την οποία αποφασίστηκε η
αφαίρεση των σκευασμάτων από του στόματος γλουταμίνης από τα
αποζημιούμενα σκευάσματα ειδικής διατροφής
, καθώς και η μη αποζημίωση των σκευασμάτων γλουταμίνης από του στόματος που
πιθανώς καταχωρηθούν στο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ- ΕΟΠΥΥ στο μέλλον, επιφυλασσόμενοι και
για σκευάσματα που πιθανώς χαρακτηριστούν από τον ΕΟΦ ως σκευάσματα από του
στόματος γλουταμίνης. 
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