ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 3ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Διευθ.
:Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1- Ε2
Τ.Κ.
:185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες
:ΥΠΟΠ/ΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Φ.
Τηλ.
:213 137 1080
Fax.
:213 137 4519
E-mail
:yg.c@hcg.gr

Πειραιάς, 21-12-2020
Αριθ. Πρωτ.

: 2112.7 / 85169 /2020

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Φαρμάκων σε ασφαλισμένους ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με
έναρξη την 01-01-2021».
ΣΧΕΤ: α) Η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.50108/09-11-20 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών-Υγείας-Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων παραλαβής από τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασίας και εξόφλησης
λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β΄5006).
β) Το αρ.44 του Ν.4676/2020 (Α΄67), όπως ισχύει.

Σε συνέχεια έκδοσης ανωτέρω (α) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σας γνωρίζεται η έναρξη εφαρμογής από 01-01-2021 της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,
καθώς και για τα ασφαλισμένα στον Φορέα μας μέλη των οικογενειών τους.
1. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση θα εφαρμοστεί, σε πρώτη φάση, μόνο για την ηλεκτρονική
καταχώρηση και την εκτέλεση των συνταγών κοινών φαρμάκων (όχι φάρμακά υψηλού κόστους ή αναλώσιμα).
2. Το πεδίο παραπεμπτικών εξετάσεων και πράξεων και το πεδίο παροχών θα παραμείνει ανενεργό στην
παρούσα φάση, και μέχρι νεοτέρας οδηγίας.
3. Το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας (ΒΥΠ) δεν καταργείται, παραμένει εν ισχύ, με χρήση για την ταυτοπροσωπία
του ασφαλισμένου, όπου αυτή απαιτείται, και την καταχώρηση των υπολοίπων υγειονομικών δαπανών
(επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια, προμήθεια αναλωσίμων, αγορά ορθοπεδικών ειδών, γυαλιών,
φυσικοθεραπείες, θεραπείες ειδικής αγωγής, ειδικά τρόφιμα, οδοντιατρικές εργασίες κλπ), όπως ισχύουν ως
σήμερα.
4. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμάκων πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΗΔΙΚΑ, από
ιατρούς που είναι ήδη πιστοποιημένοι στην ΗΔΙΚΑ, στην ιστοσελίδα www.e-prescription.gr.
5. Οι ηλεκτρονικές συνταγές θα εκδίδονται τόσο από ιατρούς Δημόσιων δομών Υγείας (φέροντας
υπογραφή και σφραγίδα του συνταγογραφούντος ιατρού και στρογγυλή σφραγίδα της δομής) όσο και από ιδιώτες
ιατρούς (φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του συνταγογραφούντος ιατρού).

6. Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων των ασφαλισμένων, θα πραγματοποιείται σε όλα τα
ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΠΥ και τα στρατιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
7. Για τη συνταγογράφηση ναρκωτικών φαρμάκων δεν απαιτείται η συμπλήρωση ειδικού εντύπου, αλλά
σύμφωνα με το άρθρο 90 του N.4600/2019 η ηλεκτρονική συνταγή που περιέχει μόνο το συγκεκριμένο φάρμακο,
εκτυπώνεται και τηρείται με μέριμνα του ιατρού.
8. Τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) εξακολουθούν να συνταγογραφούνται χειρόγραφα, σε εντολή του
Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας, συνοδεύονται από Ιατρική Γνωμάτευση Τεκμηρίωσης της χορήγησης, και θεωρούνται
από ελεγκτή ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Έκδοση χειρόγραφων συνταγών εξακολουθεί να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις φαρμάκων όπου δεν
μπορεί να γίνει ηλεκτρονική συνταγογράφηση:
α. Εμβόλια απευαισθητοποίησης
β. Αντιρετροϊκά φάρμακα
γ. Φάρμακα ΙΦΕΤ εκ του εξωτερικού που δεν κυκλοφορούν στην χώρα, για ατομική παραγγελία.
10. Είναι δυνατή η συνταγογράφηση δίμηνης ή επαναλαμβανόμενης συνταγής, σε χρόνιες παθήσεις, κατά
την κρίση του θεράποντος ιατρού.
11. Ο ασφαλισμένος δύναται κατ' επιλογή του να ενεργοποιήσει το σύστημα άυλης συνταγογράφησης,
όπως αυτή θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 4704/2020 (Α' 133). Επισημαίνεται ότι η άυλη συνταγογράφηση δεν αναιρεί
ούτε υποκαθιστά την φυσική εξέταση του ασθενούς, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού.
12. Δεν θα παρακρατείται ένα (01) ευρώ κατά την εκτέλεση της συνταγής.
13. Χειρόγραφες συνταγές, που έχουν συνταγογραφηθεί σε εντολή, στο Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας,
έως και 31/12/2020, εκτελούνται κανονικά με το ισχύον σήμερα σύστημα.
14. Από την 01-01-2021 η ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων καθίσταται
καθολική και υποχρεωτική.
15. Για επί μέρους θέματα συνταγογράφησης, προκύπτοντα κατά την εφαρμογή του συστήματος
Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΣΗΣ) η Υπηρεσία μας θα επανέρχεται με διευκρινιστικές οδηγίες.
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O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Γενικό (όπου υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)
2.Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης
Νοσηλευτικών Μονάδων Υγείας , Αριστοτέλους 17,Αθήνα ΤΚ 10187 (με την υποχρέωση να ενημερώσει τις
Δημόσιες Δομές Υγείας).
3. Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΟΠΥΥ, Αριστοτέλους 17,Αθήνα ΤΚ 10187

4. Ε.Ο.Π.Υ.Υ/Γενική Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας /Δ/νση Φαρμάκου, Απ. Παύλου
12,Μαρούσι ΤΚ 15123
5. Ε.Ο.Π.Υ.Υ/Γενική Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας/Δ/νση Φαρμάκου/ Τμήμα
Φαρμακαποθήκης ,Απ. Παύλου 12,Μαρούσι ΤΚ 15123
6. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Λυκούργου 10,ΤΚ 10551, Αθήνα)
7. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του).
8. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του).
9. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της).
10. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της).
11. Σ.Φ.Α./ΝΙΜΙΤΣ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ
III.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑΝΠ/ Γρ.κ.ΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.).
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ.κ.ΓΓΑΝΠ (υ.τ.α.)
3. ΥΝΑΝΠ/Γρ.κ.ΓΓΛΛΠΝΕ (υ.τ.α.)
4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ.κ.Α/Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
5. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ.κ.Α΄Υ/Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
6. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ.κ.Β΄Υ/Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
7. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ.κ.ΓΕ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
8. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ.κ.κ.ΔΚΑ΄-ΔΚΒ΄-ΔΚΓ΄-ΔΚΔ΄(υ.τ.α.)
9. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ.κ.ΓΔΟΥ (υ.τ.α.)
10. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ
11. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ. 1ο

