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κοινοποίηση:

1.   Δ/νση Φαρμάκου
2.   Αυτοτελές τμήμα Γραμματείας
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Θέμα:  «Σχετικά  με εκκαθάριση  ιδιωτικών και cπ-ρcrτιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς
εΊσελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.γ,γ. και διοικητικό έλεγχο συνταγών.
Σχετ.  1. Ερωτήματα ΠΕ.ΔΙ. του ΟρΥανισμού σχετικά με τον διοικητικό έλεγχο συνταγών φαρμακείων και
την εκκαθάριση των λογαριασμών

2. το ΔΒ4Γ/Γ23/64/ Οικ.  1679/28,06.2022 έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου,
3. το ΔΒ4/Γ99/106ι/Οικ.14225/Ο2.06.2022 έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου,
4.   το από ο8/06/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Φαρμάκου προς όλες τις ΠΕ.ΔΙ.
5.    η Κοινή Υπουργική Απόφαση  υπ' ΑριΘμ.  Β2β/οικ. 30866 (2792/Β/6-β-2022)

Σε   απάντηση   σχετικών   ερωτημάτων   από   τις   Περιφερειακές   Διευθύνσεις   του   ΟρΥανισμού,   σας
ενημερώνουμε ότι:

Α) Σύμφωνα  με το άρθρο 23  παρ.  1 του  Ν.  4737/2020  (Α' 204), το οποίο παρατάθηκε έως τις

30-9-2022  με  τον  Ν.495Ο/2022,  αρ.  38,  λόγω  των  έκτακτων  μέτρων  έχει  δοθεί  η  δυνατότητα  σε

δικαιούχους   που    πάσχουν   από   χρόνιες   παθήσεις   και   λαμβάνουν   σταθερή   επαναλαμβανόμενη

φαρμακευτική αΥωγή,  όταν λήξουν οι  συνταγές τους (μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες) να  μπορούν να
επανεκδοθούν  χωρή  να  επισκεφθούν  τον  ιατρό  τους  μετά  από  τηλεφωνική  επικοινωνία  ή   μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ή sms, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο χώρο του

ιατρείου  και  η  έκδοση  ιατρικής συνταγής.

Ζητήθηκε από την ΗΔΙΚΑ με έγγραφο της Διοίκησης να επισημαίνοwαι  αυτές οι συνταγές ώστε

να αντιμετωπίΦwαι όπως οι άυλες, δηλαδή να μην απαιτείται φύλλο έκδοσης.



Με  αφορμή  τον  έλεγχο  ενημερωθήκαμε  από την  ΗΔΙΚΑ  ότι  δεν  υλοποιήθηκε το  αίτημα  του

ΕΟΠΥΥ και συνεπώς οι  συνταγές δεν φέρουν την ειδική σήμανση,  με αποτέλεσμα να  περιλαμβάνονται

σrα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  «.Ελλειψη  φύλλου  έκδοσης»  που  διατέθηκαν  προς Διοικητικό  έλεγχο

ενώ δεν απαιτούνταν φύλλα έκδοσης.

Β)   γπενθυμίζουμε  ότι   δεν  απαιτείται   φύλλο   έκδοσης  για   την   2η,   3η   κλπ   μερική   εκΓέλεση

συνταγών,οιοποίεςέχουνστοτέλοςτουκωδικούτουςτοναριθμό2γιατηνδεύτερημερικήεκτέλεση,

3 για την τρίτη μερική εκτέλεση και ούτω καθεξής. .ΟΓΓαν πο τέλος του κωδικού  υπάρχει το ο (μηδέν),

αφορά αΞ ολοκληρωμένη εκτέλεση.

Όπως ενημερωθήκαμε από ορισμένα  προγράμματα  που  υποστηρίζουν μηχανογραφικά  ιδιωτικά

φαρμακείο   τον   ΙΟύνιο   και   τον   Ιούλιο  είχαν   σχεδιάσει   λάθος  την   καταχώριση   του   bαrcοde  των

συνταγών   των   μερικών   εισελέσεων   και   μερικές   εκτελέσεις   εκτυπώθηκαν   με   τον   κωδικό   της

ολοκληρωμένης συνταγής.  Αποτέλεσμα  αυτού είναι να  περιλαμβάνονται cmς περιπτώσεις του ελέγχου

«'Ελλειψη   φύλλου   έκδοσης»   και   διατέθηκαν   προς   Διοικητικό   έλεγχο,   ενώ   πρόκειται   Υια   μεριιtές

εκτελέσεις.

Αναφορικά με την δυνατότητα ελέΥχου συνταγών ως αυτή  περιΥράφεται ανωτέρω,
εφόσον  δεν  έχει  υλοποιηθεί  από  την  ΗΔΙΚΑ  η  σχετική  απαίτηση  δεν  είναι  δυνατό  να

εφαρμοστΈί. Μετά την υλοποίηση της ΗΔΙΚΑ Θα τεθεί σε εφαρμογή και ο σχετικός έλεγχος

και όσον αφορά τις μερικές εκτελέσεις ο έλεγχος Θα  ισχύσει από τις συνταΥές ΑυΥούστου

δεδομένου    ότι    διορθώθηκαν    τέλος    Ιουλίου    οι    αστοχίες    των    μηχανογραφικών
προγραμμάτων των φαρμακείων.

Γ)  Σύμφωνα  με  το  υπ'  αριθμ.  ΔΒ4Γ/Γ32/22  oικ.16735/28-6-2022  έγγραφο  είναι  Θεραπεύcπμη

έλλειψη  η  «πουσία  υπογραφής ιατρού»  και  ωπουσία  σφραγίδας ιατρού»  επί της συνταγής.  Το αυτό

Ιύ   ισχύει   για   την   περίmωση   «μη   αποδεκτής   σφραγίδας   ιατρού».   Οι   ανωτέρω   επισημάνσεις   Θα

διορθώνονται με υπεύθυνη δήλωση του  ιατρού. Σπς περιπτώσεις προσκόμισης γπεύθυνων Δηλώσεων,

η συμπλήρωση  συστήνεται να γίνεται μέσω του gον.gr, προκειμένου να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.


