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Προς τα
Μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λέσβου
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε χθες διευκρινιστικό ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο σας
κοινοποιούμε, για τον τρόπο εκτέλεσης συνταγών με αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη.
Προς το παρόν όλοι οι γιατροί που είναι πιστοποιημένοι στην e-Συνταγογράφηση,
ανεξαρτήτως εάν είναι συμβεβλημένοι ή όχι με τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να συνταγογραφούν
σε απλό χαρτί, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου (Όνομα, ΑΜΚΑ,
Διεύθυνση, Αρ. Μητρώου ασφαλισμένου), στοιχεία του ιατρού (όνομα και ΑΜΚΑ
ιατρού), διάγνωση και τα αναλώσιμα με την ποσότητα και τη συμμετοχή, όπως προβλέπει
ο ΕΟΠΥΥ. Τα κουπόνια θα επικολλούνται στο πίσω μέρος της συνταγής. Δεν απαιτείται
θεώρηση από ελεγκτή γιατρό.
Τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα αναρτηθεί στο site του ΕΟΠΥΥ, όπως μας ενημέρωσε η
διεύθυνση της φαρμακευτικής υπηρεσίας, πρότυπο συνταγής στην οποία οι γιατροί θα
συνταγογραφούν τα αναλώσιμα διαβήτη. Η συνταγή αυτή με τα αναλώσιμα θα εκδίδεται
σε Α4, όπου το μισό θα είναι της ίδιας μορφής με τις πράσινες συνταγές και το υπόλοιπο Α4
θα περιέχει τετραγωνάκια, για την επικόλληση των ταινιών γνησιότητας των αναλωσίμων.
Αυτό έγινε για να μπορούν τα μηχανογραφικά συστήματα των φαρμακείων μας, να
εκτυπώνουν αυτής της μορφής συνταγές αναλωσίμων.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η τρόικα απαίτησε από τον ΕΟΠΥΥ τον διαχωρισμό της
φαρμακευτικής δαπάνης από τη δαπάνη των αναλωσίμων και για αυτό το λόγο θα
κατατίθεται οι συνταγές των αναλωσίμων με ξεχωριστό τιμολόγιο, σε ξεχωριστό φάκελο
στο διανεμητικό Λογαριασμό μας.
Για τη διευκόλυνση σας, σας προτείνουμε, να χρησιμοποιήσετε στη μηχανογράφηση
σας, π.χ. το ταμείο του ΟΠΑΔ, που τώρα είναι ανενεργό, να το ονομάσετε Αναλώσιμα
Διαβήτη, και σε αυτό να καταχωρείτε τις συνταγές των αναλωσίμων, για να μπορείτε με
αυτό τον τρόπο να έχετε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και να εκδίδετε αποδείξεις με τις
συμμετοχές για τα προϊόντα αυτά.
Όσον αφορά το e- ΔΑΠΥ, μετά από παρεμβάσεις του ΠΦΣ που έγιναν, δεν χρειάζεται
να καταθέσουμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, τα στοιχεία των φαρμακείων
μας, άρα δεν θα προβούμε σε πιστοποίηση. Θα πρέπει όμως με κάποιο στοιχείο του
φαρμακείου μας π.χ. ΑΜΚΑ ή αρ. ΤΣΑΥ (θα ενημερωθούμε εντός των ημερών), να μπούμε
στην ιστοσελίδα του e-ΔΑΠΥ και να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των στοιχείων του

φαρμακείου μας. Εφόσον γίνει η επιβεβαίωση τους, αυτόματα θα μας δοθεί ο προσωπικός
κλειδάριθμος του φαρμακείου μας, με τον οποίο θα καταχωρούμε τις συνταγές
αναλωσίμων για να γνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ την δαπάνη.
Τέλος του μήνα, βάση της συνολικής Δαπάνης των αναλωσίμων του φαρμακείου μας,
που θα αναγράφεται στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ, θα εκδίδουμε ξεχωριστό τιμολόγιο.
Προβλέπεται σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και μετά από προτάσεις που
έχει καταθέσει ο ΠΦΣ, να φτιαχτεί από την e-συνταγογράφηση, ηλεκτρονική συνταγή
αναλωσίμων, οπότε και όταν θα εκτελείται μέσω των μηχανογραφικών μας συστημάτων,
θα ενημερώνονται αυτόματα, και η e-συνταγογράφηση και το e-ΔΑΠΥ.
Για ότι νεώτερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε.
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