Φαρμακευτική περίθαλψη
Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα για την
αποκατάσταση της υγείας και της ικανότητας προς εργασία των ασθενών, ή για
ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση, τις αναγκαίες για τη διάγνωση
των νόσων ουσίες, καθώς και λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα, δηλαδή
σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά.
Τα φάρμακα αποζημιώνονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει
έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία
και τη μορφή και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των
συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3816/2010, όπως ισχύει.
Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να αποζημιώνεται η αξία
ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται βάσει ιατρικών συνταγών, που
εκδίδονται από τους αρμόδιους για τον Οργανισμό ιατρούς, όπως αυτοί
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ και καταχωρούνται και εκτελούνται
ηλεκτρονικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3892/2010.
Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης με την πάθηση
του ασθενούς ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/2008, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων. Επίσης οι
ιατροί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις εγκυκλίους, τις οδηγίες
και τις αποφάσεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορούν στη
συνταγογράφηση.
Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί
να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών (ή σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της
ηλεκτρονικής συνταγής), αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο
ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται και εντός του ιδίου χρονικού
διαστήματος.
Ο γιατρός ελέγχει το βιβλιάριο υγείας, συνταγογραφεί τα χορηγούμενα φάρμακα
και αναγράφει την αγωγή στο βιβλιάριο υγείας, όπου τούτο προβλέπεται.
Σε έκτακτα περιστατικά και ειδικές περιστάσεις, δύναται να αποδοθεί δαπάνη
αγοράς φαρμάκων με την προσκόμιση εντός μηνός από τον ασφαλισμένο, της
πρωτότυπης συνταγής ηλεκτρονικής ή χειρόγραφης κατά περίπτωση, με
επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων και της απόδειξης
πληρωμής του φαρμακείου, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού.
Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται από τα φαρμακεία του Οργανισμού, ή των
κρατικών νοσοκομείων, σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις.
Από την ΚΜΕΣ ή την ΗΔΙΚΑ καταρτίζονται εκθέσεις σχετικά με την
συνταγογραφική δραστηριότητα σε μηνιαία βάση. Η έκθεση των ανωτέρω
οργάνων αποτελεί επαρκές στοιχείο για την εισαγωγή του υπαιτίου σε
πειθαρχική δίκη και εφόσον προκύπτει ζημία του Φορέα, για τον καταλογισμό

αυτής σε βάρος του.
Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στις δαπάνες για φάρμακα, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία ενός (1) μηνός το ανώτερο (Π.Δ. 121/2008) και
υποχρεωτικά η δοσολογία, ενώ στις περιπτώσεις μειωμένης ή μηδενικής
συμμετοχής αυτή πρέπει να αναγράφεται από το θεράποντα ιατρό και να
βεβαιώνεται με υπογραφή, εκτός και εάν η συνταγή έχει καταχωρηθεί από τον
ιατρό ηλεκτρονικά οπότε δεν απαιτείται υπογραφή και σφραγίδα στο ποσοστό
συμμετοχής. Συνταγές με διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτός εάν υπάρχει αναγραφή των διορθώσεων όπισθεν της
συνταγής, με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.
Στους ασφαλισμένους που ακολουθούν σταθερή επαναλαμβανόμενη
φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, οι ιατροί οφείλουν να
χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας και μόνο για
παθήσεις της ειδικότητάς τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.
121/2008, όπως ισχύει, καθώς και συνταγές δίμηνης διάρκειας, ενημερώνοντας
σχετικά το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, όπου τούτο προβλέπεται.
Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό
φαρμακεία, από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα φαρμακεία των Κρατικών
Νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται
χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση.
Η εκτέλεση της συνταγής και η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο,
βεβαιώνεται με την υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την
εκτέλεσε, ή του υπευθύνου του φαρμακείου, με τη σφραγίδα του φαρμακείου και
με την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής, καθώς και με υπογραφή επί της
συνταγής του παραλήπτη του φαρμάκου. Επί εκτέλεσης της συνταγής
ηλεκτρονικά επισυνάπτεται και η συνταγή του γιατρού.
Η σύμβαση με τον Οργανισμό υπογράφεται είτε συλλογικά (Πανελλήνιο ή
οικείους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους), είτε ατομικά με κάθε φαρμακείο,
έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους όρους της
σύμβασης, τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους, οδηγίες και τις
αποφάσεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον τόπο και χρόνο χορήγησης
φαρμάκων και οφείλει να εκτελεί κάθε κανονικά εκδοθείσα και εμπρόθεσμα
υποβληθείσα συνταγή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις γενικές
διατάξεις περί φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Συνταγές φαρμάκων αξίας μεγαλύτερης των 50 ευρώ, που χορηγούνται κατά τη
διάρκεια της αιμοκάθαρσης των νεφροπαθών που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Χ.Α. ή
Μ.Τ.Ν., οι οποίες δεν διαθέτουν φαρμακείο, εκτελούνται από τα φαρμακεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι ανωτέρω συνταγές για τους ασφαλισμένους που αιμοκαθαίρονται
σε Μ.Τ.Ν. Κρατικών Νοσοκομείων ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών άνω των
60 κλινών, θα εκτελούνται υποχρεωτικά από το φαρμακείο του εκάστοτε
Νοσοκομείου ή κλινικής στο οποίο πραγματοποιείται η αιμοκάθαρση.
Το καταβλητέο από τον Οργανισμό ποσό στους φαρμακοποιούς προσδιορίζεται

με βάση την εκάστοτε ισχύουσα κρατική διατίμηση ή την εκάστοτε ισχύουσα
ασφαλιστική τιμή χωρίς καμιά προσαύξηση και με γενική για όλες τις
κατηγορίες των φαρμάκων έκπτωση υπέρ του Φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα
κάθε φορά νομοθεσία.
Τα αρμόδια όργανα της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών, διενεργούν ελέγχους για την τήρηση από τους
γιατρούς και φαρμακοποιούς των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, των
αποφάσεων του Προέδρου και του Δ.Σ., των σχετικών εγκυκλίων και της
φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό φαρμακοποιοί υποβάλλουν κάθε μήνα και
εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα, τους
λογαριασμούς και τις συνταγές που έχουν εκτελέσει.
Ανεξαρτήτως του χρόνου ελέγχου και εκκαθάρισης του λογαριασμού,
καταβάλλεται στο φαρμακοποιό, ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και
μετά από αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, το πληρωτέο ποσό του
λογαριασμού, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ισχύουσα
κάθε φορά νομοθεσία.
Εάν κατά τον έλεγχο και εκκαθάριση του λογαριασμού, προκύψει τελικό ποσό
μικρότερο από αυτό που αιτείται ο φαρμακοποιός και έχει εξοφλήσει ο
Οργανισμός, η διαφορά παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόμενους
λογαριασμούς του φαρμακοποιού, σε περίπτωση δε που δεν υποβληθεί
νεότερος, η διαφορά αυτή αναζητείται κατά τις κείμενες διατάξεις για την
αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών του Οργανισμού.
Ο έλεγχος της τιμολόγησης των συνταγών και της τήρησης των διατυπώσεων
περί έκδοσης και εκτέλεσης αυτών, διενεργείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά
επί του συνόλου των συνταγών του λογαριασμού, ή επί δείγματος τούτων,
αποτελούμενου τουλάχιστον εκ του ενός δέκατου του συνόλου των συνταγών.
Η αρμόδια υπηρεσία συνοδεύει την εκκαθάριση κάθε λογαριασμού με σημείωμα
των κυριότερων κατά τον έλεγχο παρατηρήσεών της, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.
Επί διαφωνίας του φαρμακοποιού που αφορά στον έλεγχο του λογαριασμού του
οποίου έλαβε γνώση, μπορεί εντός 15νθημέρου από την κοινοποίηση σ’ αυτόν
του σημειώματος των παρατηρήσεων, να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης
ελέγχου του λογαριασμού του, στην οποία να εκθέτει τις τυχόν αντιρρήσεις του.
Στους φαρμακοποιούς που παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού και τη
Φαρμακευτική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση συνταγών του Φορέα, επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2008 κυρώσεις, όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Επίσης στους ασφαλισμένους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις έναντι του
Οργανισμού που έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. (191/20−9−05), επιβάλλονται από
το αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα οι προβλεπόμενες από το ίδιο Π.Δ.
κυρώσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 άρθρο 31 παρ.8 είναι δυνατόν να
εισάγονται, να αποθηκεύονται και να χορηγούνται φάρμακα, φαρμακευτικό και
υγειονομικό υλικό από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα οποία εφοδιάζονται τα
φάρμακα και λοιπά θεραπευτικά μέσα από τις Φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ή απευθείας εκ της αγοράς.
Για λόγους που εκτιμώνται από τον Πρόεδρό του, ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει
δικά του φαρμακεία εντός των πολυιατρείων του από τα οποία μπορούν να
παρέχονται φάρμακα υψηλού κόστους ή φάρμακα των οποίων η χορήγηση μέσω
νοσοκομείων ή φαρμακείων δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Επίσης τα φαρμακεία του
Οργανισμού, δύνανται να παρέχουν λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα και ουσίες
προς διάγνωση των νόσων, αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του.
Η Διεύθυνση του Φαρμακείου ανατίθεται σε φαρμακοποιό και για τη λειτουργία
των φαρμακείων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά φαρμακοποιοί και βοηθοί
φαρμακείων.
Οι φαρμακοποιοί πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δεν
επιτρέπεται να διατηρούν δικό τους φαρμακείο, φαρμακαποθήκη ή εργοστάσιο
φαρμακευτικών προϊόντων, ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τέτοια
επιχείρηση.
Στη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, λειτουργούν
αποθήκες υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, καθώς και θεραπευτικών
μέσων παροδικής χρήσης που διευθύνονται από φαρμακοποιούς ή βοηθούς
φαρμακείου, με την εποπτεία στη δεύτερη περίπτωση γιατρού, εφοδιάζονται δε
με τα απαραίτητα είδη μέσω των αρμοδίων κρατικών φορέων ή εκ της αγοράς.
Οι φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφοδιάζουν με τα είδη που διαθέτουν τα
εργαστήρια, τα ιατρεία, τα φαρμακεία και τις λοιπές Μονάδες αυτού.

