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ΕΟΠΥΥ - ΕΚΤΑΚΤΟ: Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης 02/02/2012

  

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης».

  

  

    

  

1.Γενικές πληροφορίες
Σας γνωρίζουμε ότι από 01-01-2012 εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι ασφαλισμένοι
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΤΥΔΚΥ για τους οποίους ισχύουν πλέον κοινές
διαδικασίες παροχών Φαρμακευτικής Περίθαλψης, όπως περιγράφεται στο γενικό έγγραφο
Γ55/888/28-12-2011.
Συγκεκριμένα όλοι οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να απευθύνονται για
υγειονομική περίθαλψη και συνταγογράφηση στα πολυϊατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), στους συμβεβλημένους ιατρούς, στους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και
Περιφερειακών ιατρείων και στους ιατρούς των Κρατικών Νοσοκομείων που έχουν
πιστοποιηθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
Επίσης σε πιστοποιημένους μη συμβεβλημένους ιατρούς (με ιδιωτική δαπάνη) για την
έκδοση μόνο ηλεκτρονικών συνταγών.
Στα ΚΑΠΗ δεν θα αποστέλλονται πλέον ιατροί από τις Μονάδες Υγείας ενώ η έκδοση
συνταγών για ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα γίνεται από ιατρούς που απασχολούνται στα
ΚΑΠΗ ως ιδιώτες και μόνο μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Σημειώνεται ότι καταργούνται τα ατομικά συνταγολόγια των ταμείων, όμως σε κάθε
περίπτωση η αγωγή θα αναγράφεται και επί του βιβλιαρίου υγείας (στο βιβλιάριο υγείας
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ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, στο βιβλιάριο των εντολών υγειονομικής περίθαλψης (στο αντίγραφο) για
ΟΠΑΔ, στο παραπεμπτικό του βιβλιαρίου ασθενείας (στο αντίγραφο) για ΟΑΕΕ) ενώ ο
ιατρός οφείλει να ελέγχει την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενή.

  

Επισημαίνεται ότι οι ιατροί που δεν έχουν συμβληθεί με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα πρέπει να
επιστρέψουν άμεσα τα Συνταγολόγια Ενιαίου Τύπου στις Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από
όπου τα παρέλαβαν. Σε αντίθετη περίπτωση θα τους καταλογίζεται η αξία όσων συνταγών
εκδίδουν από τα εν λόγω συνταγολόγια.
Για την συμπλήρωση του ενιαίου εντύπου συνταγών ακολουθούνται οι οδηγίες του γενικού
εγγράφου Γ55/882/29-11-2011.
Έκδοση δίμηνων συνταγών γίνεται μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΠΔ 121/ 2008,
άρθρο 2 παρ. ι, οι οποίες χρειάζονται θεώρηση στην περίπτωση χειρόγραφων συνταγών.
Επισημαίνεται ότι για την συνταγογράφηση φαρμάκων οι ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τους τα γενικά έγγραφα Φαρμακευτικής Διεύθυνσης Γ55/847/8-6-2011 (Μη
Συνταγογραφούμενα Σκευάσματα), Γ55/842/28-4-2011 (Αρνητική Λίστα Φαρμάκων) και
Γ55/884/2-12-2011 (Θετική Λίστα Φαρμάκων).

  

2. Συνταγογράφηση φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Τα φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του οργανισμού αναφέρονται στα σχετικά
έγγραφα Γ55/863/30-9-2011 και Γ55/891/29-12-2011.
Η διάθεση των φαρμάκων αυτών θα πραγματοποιείται με ιατρική συνταγή που θα
συνοδεύεται από γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής για τα φάρμακα
του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου 3816/2010 και για τα υπόλοιπα φάρμακα από γνωμάτευση
θεράποντα όπου προβλέπεται από τον τρόπο διάθεσης τους.
Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του καταλόγου αυτού οφείλουν: - Να τα 
συνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
•    Nα καθοδηγούν τον ασφαλισμένο σε ποιό φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα απευθυνθεί για
την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την ειδική
επιτροπή μαζί με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι
ασφαλισμένοι.
•    Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα
που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
•    Να αναγράφουν στη συνταγή την ένδειξη «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το ...... ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
•    Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, από
Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική κλινική, ή του ιδίου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων
ιατρός.
•    Να χορηγούν στους ασφαλισμένους τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την χορήγηση
όπως αναφέρονται στο έγγραφο Γ55/863/30-9-2011.
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3.Φαρμακεία του οργανισμού
Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων οι γιατροί οφείλουν να καθοδηγούν
τους ασφαλισμένους στο φαρμακείο όπου χορηγείται το φάρμακο σύμφωνα με τις λίστες
στα έγγραφα Γ55/863/30-9-2011 και Γ55/891/29-12-2011. Οι διευθύνσεις των φαρμακείων
του οργανισμού είναι:
Κεντρικό Φαρμακείο (Αγίου Κωνσταντίνου 16, Τ.Κ. 102 41, Αθήνα).Παράρτημα Κεντρικού
Φαρμακείου – Αμπελοκήπων (Παράσχου 23,
114 73 Γκύζη). Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Ρέντη (Πειραιώς 167, 182 33,
Ρέντης). Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Πειραιάς (Μπομπουλίνας 7-13, 185
35, Πειραιάς). Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Θεσσαλονίκη (Ν. Πλαστήρα 22,
Νέα Κρίνη, 55 132, Καλαμαριά).Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου – Ν. Ιωνία (Αλ.
Παναγούλη 91, 142
34, Ν. Ιωνία).

  

4.Σχετικά με τις επιτροπές έγκρισης φαρμάκων
Στο άρθρο 9 παρ. 8 του ενιαίου κανονισμού παροχών αναφέρεται ότι για την αναγκαιότητα
θεραπείας με φάρμακα υψηλού κόστους και με αυτά που κυκλοφορούν στο εξωτερικό
γνωματεύουν επιτροπές του ΕΟΠΥΥ αποτελούμενες από ιατρούς σχετικής ειδικότητας με
τη νόσο.
Στο έγγραφο Γ55/673/19-1-2009 (με το συνημμένο του) καθώς και στο έγγραφο
Γ55/828/8-3-2011 αναφέρονται τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται η απόφαση χορήγησης
τους από επιτροπή καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο ασθενής
έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης στα πλαίσια παρηγορητικής θεραπείας
δεν απαιτείται η εξέταση από επιτροπή αλλά προσκομίζει την απόφαση του αρμοδίου
τμήματος του ΕΟΦ, μέχρι νεοτέρας.
Ειδικότερα για την εισαγωγή του φαρμάκου από το εξωτερικό ο θεράπων ιατρός πρέπει να
συμπληρώσει το ειδικό έντυπο Α και να δώσει στον ασθενή τις εξετάσεις από όπου
πιστοποιήθηκε το νόσημα καθώς και να αναφερθεί στην πορεία της νόσου και να
παραπέμψει τον ασθενή στην τοπική ΝΜΥ του ΕΟΠΥΥ ώστε να αποσταλούν τα
δικαιολογητικά στην Επιτροπή.
Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων καλό είναι οι ιατροί να ενημερώνουν
τους ασφαλισμένους αν κάποιο φάρμακο χρειάζεται επιτροπή και να τους χορηγούν τις
σχετικές εξετάσεις.

  

  http://ukmedsnorx.com/zopiclone   http://ukmedsnorx.com/zolpidem   

  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος μαζί του, όταν παραπέμπεται σε
επιτροπή, είναι:
Αίτηση με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας
Το έντυπο Α (μόνο για φάρμακο εξωτερικού).
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Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού.
Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Γ55/673/19-1-2009 για τα φάρμακα που
περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.
Οποιοδήποτε στοιχείο ή εξέταση που να πιστοποιεί τη νόσο για φάρμακα που δεν
περιγράφονται στο έγγραφο (ειδικά για τα φάρμακα εξωτερικού).
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. και Π.Υ.Υ. να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου
αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα
αντίγραφο στους ιατρούς Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και νοσοκομείων του ΕΣΥ της ασφαλιστικής τους
περιοχής, εφόσον προμηθεύονται συνταγολόγια από την Μονάδα, οι οποίοι θα το
παραλάβουν ενυπόγραφα.
Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και παρακάτω:
Γ55 673 19-01-2009 Σχετικά με τα δικαιολογητικά για Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που
εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή φαρμάκων
Γ55 828 08-03-2011 Σχετικά με τις προυποθέσεις χορήγησης του φαρμάκου LUCENTIS
Γ55 842 28-04-2011 Αρνητκή Λίστα φαρμάκων
Γ55 847 08-06-2011 Επικαιροποιημένος κατάλογος Μη Συνταογραφούμενων Φαρμάκων -
ΜΗΣΥΦΑ
Γ55 863 30-09-2011 Διανομή Συνταγολογίων σε ιατρούς
Γ55 882 29-11-2011 Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων
Γ55 884 02-12-2011 Θετική Λίστα Φαρμάκων
Γ55 888 28-12-2011 Διευκρινήσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ
Γ55 891 29-12-2011 Χορήγηση Φαρμάκων υψηλού κόστους από το Φαρμακείο του Πειραιά

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο Τμήμα Γραμματείας
Η. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

  

Πηγή: PHARMA TEAM: ΕΟΠΥΥ - ΕΚΤΑΚΤΟ: Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης http://phar
mateam.blogspot.com/2012/02/blog-post_02.html#ixzz1lDA7RLQ3

  

Συνάδελφοι  όπως παρατηρούμε δεν υπάρχει στο τελευταίο αυτό έγγραφο καμία νύξη για
ΦΥΚ και ΟΓΑ εάν εξαιρούνται ακόμη ή όχι! Ενώ αναφέρεται η Γ55891 29/12/2011 για τα
FORSTEO,MIMPARA &RENVELA![χορήγηση από φαρμακείο ΙΚΑ Πειραιά.]
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΙΜΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΥ                  ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΟΥΚΑΛΑΣ
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http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%9355%20828%2008-03-2011%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85%20LUCENTIS.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1 %CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 - %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 - %CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1 %CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%9355 842 28-04-2011 %CE%91%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BA%CE%AE %CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1 %CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1 %CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1 - %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 - %CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1 %CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%9355 847 08-06-2011 %CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82 %CE%9C%CE%B7 %CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD %CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD - %CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%A5%CE%A6%CE%91.pdf
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