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Αθήνα,  10.06.2022

  

Αριθμ. Πρωτ. 2398

  

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  

Μετά τις διαδικτυακές ενημερώσεις του ΠΦΣ στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 5500
φαρμακοποιοί αλλά και της αποστολής της εγκύκλιου εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ σχετικά με
τον τακτικό έλεγχο  ,σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις ώστε να επιλυθούν ενδεχόμενες
απορίες συναδέλφων.

    
    1. Για όλες τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ ότι
λειτουργούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι κατά τη συνταγογράφηση δηλαδή «κόφτες» σε χάπια,
σιρόπια και αναπνευστικά φάρμακα σε αμπούλες, η αναγραφόμενη από τον ιατρό
ποσότητα εμβαλαγίων, χορηγείται από το φαρμακοποιό .
 
    2. Για όλες τις περιπτώσεις συνταγών μη-ειδικευμένων ιατρών όπου οι
ποσότητες των αναγραφόμενων εμβαλαγίων είναι πάνω από ένα , μπορούν να
χορηγούνται από το φαρμακοποιό όπως θα τα χορηγούσαμε στην περίπτωση
συνταγογράφησης ειδικευμένου ιατρού.
 
    3. Οι περιπτώσεις ελέγχου στους δύο πίνακες του Φαρμακευτικού και Διοικητικού
ελέγχου  τους οποίους σας
αποστείλαμε με την εγκύκλιο εκκαθάρισης του ΕΟΠΥΥ και σας επισυνάπτουμε και πάλι, 
είναι οι μοναδικές περιπτώσεις που θα πρέπει να προσέχουμε. Στις περισσότερες
από αυτές εφαρμόζονται θεραπεύσιμες ενέργειες κατά την εξέλιξη της
διαδικασίας ελέγχου. 
 
    4. Στις συναντήσεις με την Φαρμακευτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, δόθηκαν επιπλέον
διευκρινήσεις για τις σφραγίδες των ιατρών και θα αποσταλούν συγκεκριμένες
οδηγίες προς τις ΠΕΔΙ 
οι οποίες θα καλύπτουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις, μην αφήνοντας περιθώρια για
παρερμηνείες. Θα σας αποσταλεί η σχετική ενημέρωση μετά την αποστολή της εγκυκλίου

 1 / 3



Διευκρινίσεις επί επιμέρους ζητημάτων για τον τακτικό έλεγχο συνταγών φαρμάκων
Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022 06:03

στις ΠΕΔΙ.
 
    5. Διευκρινίστηκε επίσης ότι η εκτύπωση της εκτέλεσης της συνταγής δύναται να
γίνεται και στο πίσω μέρος του φύλλου έκδοσης της
συνταγής του Ιατρού.
 
    6. Η ενημέρωση του φαρμακοποιού για την αποστολή δικαιολογητικών όπου
αυτά λείπουν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης καθώς και η ενημέρωσή του για τη σαρωμένη
εικόνα της συνταγής η οποία ελέγχεται, διευκρινίστηκε ότι θα γίνεται με email.
 
    7. Η ΚΜΕΣ θα αποστείλει εγκαίρως τις οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των
λογαριασμών Ιουνίου με κάθε λεπτομέρεια, επιλύοντας πιθανές απορίες για τα
βήματα έκδοσης του ΣΣΥ και των τιμολογίων .   

  

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη σχετική ενημέρωση
από τους Συλλόγους τους και ιδιαίτερα την εγκύκλιο εκκαθάρισης ( πατήστε εδώ ) με
τους δύο πίνακες Φαρμακευτικού και Διοικητικού ελέγχου να επισκεφθούν το site του
ΙΔΕΕΑΦ για δουν το 
αρχείο  
και τη σχετική 
αναλυτική παρουσίαση του
Τακτικού Ελέγχου (
πατήστε εδώ)
.

  

Ο ΠΦΣ βρίσκεται ήδη σε συνεχή επαφή και διαρκή συνεργασία με τη Φαρμακευτική
Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, την ΚΜΕΣ, την ΗΔΙΚΑ και τα προγράμματα λογισμικού των
φαρμακείων και παρακολουθεί στενά την έναρξη, τις διεργασίες και τα
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του Τακτικού Ελέγχου, συμβάλλοντας με όλες του
τις δυνάμεις στην ομαλή εφαρμογή για τα φαρμακεία μας, του νέου τρόπου
εκκαθάρισης.

  

Με Εκτίμηση,

  

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας
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https://pfs.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf
https://www.ideeaf.gr/sintages/parousiasi
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Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας
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