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Θέμα: «Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία».
Σχετικά:1. Νομος υπ΄αριθμ. 4052 /2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012)
2. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149
3. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ 15341/ 3-4-2012

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι
από την Δευτέρα 9-4-2011 ξεκινάει η διαδικασία συνταγογράφησης με βάση τη
δραστική ουσία για τις δέκα δραστικές που έχουν επιλεγεί από τον ΕΟΦ.
Από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ καταρτίστηκε κατάλογος με τα εμπορικά
σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες και ανήκουν στη
θετική λίστα φαρμάκων (ΥΑ ΔΥΓ3/οικ. 104893/26-911) που αποζημιώνονται
από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτή τη λίστα έχουν προστεθεί οι
λιανικές τιμές των σκευασμάτων καθώς και τιμές αναφοράς όπως αυτές μας
κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το
νέο δελτίο τιμών. Με βάση την παραπάνω πληροφορία καταρτίστηκε ο τελικός
κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική
ουσία, στον οποίο τα σκευάσματα είναι κατανεμημένα με βάση την
περιεκτικότητα και την συσκευασία, την λιανική τους τιμή και την τιμή
αναφοράς της κάθε κατηγορίας. Η εν λόγω λίστα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΕΟΠΥΥ στις 9-4-2011.
Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του μέτρου, η
συνταγογράφησης με βάση τη δραστική περιγράφεται παρακάτω:
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διαδικασία

Α. Ιατροί (συνταγογράφηση):
1. Έκδοση χειρόγραφης συνταγής.
Οι ιατροί θα συνταγογραφούν με βάση την δραστική ουσία και θα την
αναγράφουν στη συνταγή μαζί με την περιεκτικότητα της και την συσκευασία.
2. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής συνταγής ο ιατρός επιλέγει μια από τις δέκα
δραστικές ουσίες και το σύστημα εμφανίζει τα εμπορικά σκευάσματα σύμφωνα
με τη σειρά που εμφανίζονται στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων
Σκευασμάτων με βάση τη Δραστική Ουσία.
Κατά την συνταγογράφηση θα έχουν δύο επιλογές:
-

Επιλογή από τον ιατρό σκευάσματος το οποίο έχει τιμή σύμφωνα με την
τιμή αναφοράς της κατηγορίας του στη λίστα.

-

Επιλογή σκευάσματος με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς της
λίστας. Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός πρέπει να ενημερώσει τον
ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα
επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής
τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς στην κατηγορία του. Στο
εκτυπωμένο φύλλο της αναφέρεται με μήνυμα το ποσό επιβάρυνσης του
ασφαλισμένου λόγω διαφοράς τιμής καθώς και η νόμιμη συμμετοχή, η
οποία θα είναι η συμμετοχή του φαρμάκου της τιμής αναφοράς.

Β. Φαρμακοποιοί (εκτέλεση):
1. Εκτέλεση χειρόγραφης συνταγής.
Ο φαρμακοποιός ανατρέχει στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων
Σκευασμάτων με βάση τη Δραστική Ουσία και κατά την εκτέλεση έχει δύο
επιλογές:
-

Χορήγηση σκευάσματος το οποίο έχει τιμή σύμφωνα με την τιμή
αναφοράς της κατηγορίας του στη λίστα. Σε αυτή την περίπτωση
εισπράττει από τον ασφαλισμένο μόνο την νόμιμη συμμετοχή.

-

Χορήγηση σκευάσματος με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς,
επειδή το επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να
ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη
συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει
μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς στην
κατηγορία του. Ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο το
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ποσό της διαφοράς τιμής και την νόμιμη συμμετοχή. Το συνολικό ποσό
που παρακρατείται από τον ασφαλισμένο καταχωρείται από τον
φαρμακοποιό στην συνταγή στο πεδίο που αναγράφει την συμμετοχή.
2. Εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής.
Σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του μέτρου η ηλεκτρονική συνταγή θα περιέχει το
εμπορικό σκεύασμα οπότε ο φαρμακοποιός εκτελεί κανονικά μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος την συνταγή όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.
Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε
και πάλι ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη
συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή
αναφοράς.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Γ. Βουδούρης
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