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Αθήνα, 28 Ιουνίου  2022

  

Αριθμ. Πρωτ. 2722

  

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  

Σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ προς τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων με τις
διαδικασίες του τακτικού ελέγχου.

  

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζήτησε προ ημερών και πέτυχε:

    
    1. Η απουσία αναγραφής της ΔΥΠΕ από τις σφραγίδες των συνταγογράφων ιατρών να
μην αποτελεί λόγο περικοπής της συνταγής.
 
    2. Η έλλειψη σφραγίδας και υπογραφής του συνταγογράφου ιατρού επί της συνταγής να
μην αποτελεί λόγο περικοπής και ένστασης αλλά να αντιμετωπίζεται ως
θεραπεύσιμη έλλειψη, η οποία θεραπεύεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης
του ιατρού.  (όπως η απουσία
υπογραφής και σφραγίδας φαρμακοποιού και υπογραφής του ασφαλισμένου)
 
    3. Επίσης, έγινε αποδεκτή η πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για
τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους που αδυνατούν να συλλέξουν τους φακέλους με
τα συνοδευτικά έγγραφα, αυτά να αποστέλλονται από τα φαρμακεία στις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ
ταυτόχρονα με το φυσικό αρχείο των συνταγών και οι τοπικοί σύλλογοι να αναλαμβάνουν
την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τους φακέλους από τις ΠΕ.ΔΙ και να τους αποστέλλουν
με δική τους επιβάρυνση στο ΤΕΕΣ. Στο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ υπάρχει κατάσταση με
τους συγκεκριμένους φαρμακευτικούς συλλόγους.
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Επίσης οι οδηγίες επιβεβαιώνουν αυτό που επανειλημμένως έχει τονιστεί από τον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ότι οι Διανεμητικοί Λογαριασμοί δεν αποστέλλουν
κανένα έγγραφο στις ΠΕΔΙ (συμπεριλαμβανομένων και των υποβολών των φαρμακείων με
εκχωρήσεις) αλλά αντίθετα όλες οι υποβολές αποστέλλονται προς το ΤΕΕΣ με μια
αποστολή. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται οι περιφερειακές διευθύνσεις πως όλες οι
υποβολές θα αποστέλλονται στο ΤΕΕΣ  με μια αποστολή και δεν θα φυλάσσονται από
αυτές ούτε θα αποστέλλονται ξεχωριστά οι υποβολές με παρακρατήσεις.

  

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις επανέκδοσης συνταγής χρονίων πασχόντων στο ΣΗΣ, στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας από τον κορονοϊό, η Φαρμακευτική
Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ μας ενημερώνει πως οι συνταγές αυτές θα υποβάλλονται χωρίς το
φύλλο έκδοσης του ιατρού με την υποχρέωση αναγραφής από τον φαρμακοποιό της
ένδειξης «επανέκδοση συνταγής λόγω πανδημίας». Η υποχρέωση αυτή θα υφίσταται μέ
χρι την ενεργοποίηση από την ΗΔΙΚΑ της νέας ένδειξης επί της συνταγής με τίτλο:
«Επανασυνταγογραφούμενη σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή, για
χρόνιες παθήσεις»

  

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες που σας κοινοποιούμε  και που
απέστειλε ο ΕΟΠΥΥ προς τις ΠΕ.ΔΙ.

  

Με Εκτίμηση,

  

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

  

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας
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