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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΝΠΔΔ

  

Αθήνα,  11 Νοεμβρίου 2022

  

Αριθμ. Πρωτ. 4766

  

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

  

Θέμα: «Επέκταση της εφαρμογής των αυτοματοποιημένων ελέγχων στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σε σκευάσματα αντιπηκτικών  ενέσεων και σε
όλα τα σκευάσματα μαγνησίου και σίδηρου που κυκλοφορούν σε μορφές
πόσιμων φιαλιδίων ή σε συσκευασίες φακελίσκων με αναβράζοντα κοκκία»

  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  

Πραγματοποιήθηκε χτες σύσκεψη με την Φαρμακευτική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, την
ΚΜΕΣ,την ΗΔΙΚΑ και εκπροσώπους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με σκοπό
την επέκταση της εφαρμογής αυτοματοποιημένων ελέγχων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης και σε άλλες φαρμακευτικές μορφές εκτός των χαπιών, σιροπιών και
αναπνευστικών φαρμάκων υπό μορφή αμπούλας που ήδη λειτουργούν οι κόφτες.

  

Όπως ενημερωθήκαμε μετά από πολύμηνη επεξεργασία δεδομένων και στοιχείων και
κατόπιν και της συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με την ΗΔΙΚΑ,  η ΗΔΙΚΑ πρόκειται να εφαρμόσει
στις αρχές της άλλης εβδομάδας αυτοματοποιημένους κόφτες για όλα τα σκευάσματα
αντιπηκτικών ενέσεων και για όλα τα σκευάσματα μαγνησίου και σίδηρου που κυκλοφορούν
σε μορφές πόσιμων φιαλιδίων ή σε συσκευασίες φακελίσκων με αναβράζοντα κοκκία (σε
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χάπια και σιρόπια ήδη ισχύουν οι κόφτες).

  

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ημερομηνία βάσει της  οποίας τα
φαρμακεία δεν θα έχουν καμία ευθύνη για τα χορηγούμενα εμβαλάγια σε σχέση με
τις δοσολογίες των ανωτέρω σκευασμάτων.

  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες μορφές σκευασμάτων με μετρήσιμες δοσολογίες (ενέσιμες
αμπούλες, κολπικές κρέμες με εφαρμοστές μιας χρήσης, υπόθετα, φακελίσκοι
σκευασμάτων εκτός σιδήρου & μαγνησίου, συσκευές εισπνοών υπό μορφή ξηράς σκόνης
κλπ) θα υπάρξει νέα σύσκεψη με σκοπό την επέκταση της εφαρμογής κοφτών μέχρι το
τέλος του τρέχοντος μηνός ή αρχές του επόμενου μήνα.

  

Με εκτίμηση,

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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