ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΟΠΥΥ
Έχουν ενταχθεί τα εξής ταμεία :
ΙΚΑ – ΟΓΑ – ΟΠΑΔ - ΤΕΑΠΑΣΑ ΕΤΥΑΠ - ΤΥΔΚΥ- ΟΑΕΕ Οίκος Ναύτου - ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΗΣΑΠ – ΗΛΠΑΠ - ΟΤΕ –
ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ – ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΑΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΕΠΑΡΧΙΩΝ
–
ΕΤΑΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΑ
ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
- ΕΤΒΑ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
– ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Δ’ Διεύθυνση Ασφάλισης, Παροχών –
Εφημεριδοπώλες, ΕΤΑΠ ΜΜΕ Γ’ Διεύθυνση Ασφάλισης
Παροχών – Εργάτες Τύπου ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ Β ’
Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών – ΤΑΥΣΙΤ
),
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ και ασφαλισμένοι του
Ταμείου Υγείας Προσωπικού τ.Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ALPHA BANK (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών
ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΟΝΙΚΗΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
AMERIKAN EXPRESS (δε λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα)
E.F.G. EUROBANK ERGASIAS (Κατόπιν συγχωνεύσεως των
Τραπεζών
EUROBANK
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ
ή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ- ΙΝΕRΒΑΝΚ-ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣΤΕΛΕΣΙΣ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ –ΧΙΟΣ ΒΑΝΚ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
MARFIN – EGNATIA (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών
ΛΑΪΚΗ, MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
PROBANK
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
PROTON BANK (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών
ΩΜΕΓΑ-PROTON BANK)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
EΣΤΕ (ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) H
ΕΣΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 16 συνεταιριστικές Τράπεζες
: ΑΧΑΪΚΗ –ΔΡΑΜΑΣ –ΔΥT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΚΟΖΑΝΗΣ) –
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΕΒΡΟΥ – ΕΥΒΟΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ (πρώην
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) –
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πρώην ΤΡΙΚΑΛΩΝ) –
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ – ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ –
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) –– ΠΙΕΡΙΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ
– ΧΑΝΙΩΝ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (Φοιτητές)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Φοιτητές)

ΤΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικές
Έκδοση και εκτέλεση συνταγών χειρόγραφων συνταγών
μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.
Συνταγογράφηση
φαρμάκων
που
δεν
μπορούν
να
συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά.
2. Όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, οπότε θα ακολουθείται η
διαδικασία της αναγραφής στο πίσω μέρος της συνταγής της
ένδειξης «το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας».
Σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η έκδοση χειρόγραφης συνταγής
(αδυναμία πρόσβασης στην εφαρμογή
ή συνταγογράφηση σκευασμάτων που δεν ανευρίσκονται σε αυτή)
και προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά
προβλήματα μη εκτέλεσης / περικοπής στη διαδικασία του ελέγχου,
είναι επιβεβλημένη η απόλυτα ευκρινής
αναγραφή του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, καθώς και η συμπλήρωση
όλων των υπολοίπων πεδίων της συνταγής.
Οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και επιβάλλεται η συνταγογράφηση στο ενιαίο συνταγολόγιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι οι κάτωθι:
o συνταγογράφηση για Ευρωπαίους ασφαλισμένους,
o συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης,
o συνταγογράφηση φαρμάκων εξωτερικού που εισάγονται
μέσω ΙΦΕΤ,
o συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων,

Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου
Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Φοιτητές)

Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Φοιτητές)

Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ (Φοιτητές)

Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Φοιτητές)

Χειρόγραφες από το συνταγολόγιο του ταμείου

ΤΑΠΕΠΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ

Χειρόγραφες του συνταγολογίου τους

ΕΥΔΑΠ

Ηλεκτρονικές και Χειρόγραφες του συνταγολογίου τους
μόνο όταν ο γιατρός με υπογραφή και σφραγίδα βεβαιώνει

ότι έχει πέσει το σύστημα ηλεκτρονικής.
ΕΔΟΕΑΠ

Χειρόγραφες
τους.

ειδικές μηχανογραφημένες συνταγές του Ταμείου

ΤΥΠΕΤ

(Ανανέωση σύμβασης με ΤΥΠΕΤ και ΠΦΣ στις 6/4/2015)
-

Το ΤΥΠΕΤ αποζημιώνει με βάση τη λιανική τιμή του
αγοραζόμενου φαρμάκου και όχι με βάση την τιμή
αναφοράς

-

Για τα παρακάτω, οι ασφαλισμένοι του ΤΥΠΕΤ
καταβάλλουν το σύνολο της λιανικής αξίας στο
φαρμακείο και για την αποζημίωση τους, απευθύνονται
στις υπηρεσίες του ΤΥΠΕΤ εφόσον πληρούνται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις και προσκομίζοντας την
απόδειξη λιανικής πώλησης, συνοδευόμενη από τη
σχετική συνταγή και την ιατρική γνωμάτευση :
Α) τα αναλώσιμα υλικά της νόσου του διαβήτη (ταινίες
σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης και βελόνες)
Β) τα ομοιοπαθητικά φάρμακα,
Γ) τα γαληνικά
Δ) τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω3 λιπαρά οξέα,
Ε) τα εισαγόμενα μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα και
Στ) τα σκευάσματα ειδικής διατροφής
Ζ) το εμβόλιο BEXSERO

-

-

-

-

-

Χειρόγραφες συνταγές αποζημιώνονται μόνο στις
παρακάτω περιπτώσεις :
Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω
αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»
Εμβόλια απευαισθητοποίησης
Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος και συνεπώς
αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σημειώνεται
ότι η συνταγή συνταγογραφείται κανονικά στο ατομικό
συνταγολόγιο του ΤΥΠΕΤ με την ένδειξη «λόγω αδυναμίας
ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης»
και
εκτελείται
ηλεκτρονικά από τον φαρμακοποιό
Συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό και
δεν εκτελείται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο δεν
αποζημιώνεται.
Για συνταγές άνω των 100 ευρώ, για Αθήνα, Πειραιά
και ΘΕσσαλλονίκη και άνω των 250 ευρώ για την
υπόλοιπη χώρα, απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή
ιατρό του Ταμείου Υγείας, εκτός εάν αυτές έχουν
συνταγογραφηθεί στα ιατρεία του ΤΥΠΕΤ ή της
Ο.Α.Υ.Τ.Υ.Ε. στην Πάτρα ή από οποιαδήποτε μονάδα
συνταγογράφησης
Για συνταγές άνω των 600 ευρώ απαιτείται
προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΤΥΠΕΤ
Τα φάρμακα εξωσωματικής , Botox και Disport για
να χορηγηθούν, απαιτείται προέγκριση της Υγειονομικής
επιτροπής του ΤΥΠΕΤ ανεξαρτήτως ποσού.
Για την συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν
κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ο θεράπων ιατρός πρέπει
να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο Α (έντυπο ΕΟΦ) και να
γνωματεύει την πορεία της νόσου. Απαιτείται προέγκριση
από τον ΕΟΦ και την Υγειονομική Επιτροπή του ΤΥΠΕΤ.
(Ο ασθενής πρέπει να υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή
και τις εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν το νόσημα).
Το
ΤΥΠΕΤ
δεν
αποζημιώνει
φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται με ιατρική
συνταγή και συγκαταλέγονται στον αρνητικό κατάλογο,
καθώς επίσης και φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα
οποία ανήκουν στην κατηγορία των μη υποχρεωτικά

-

-

συνταγογραφουμένων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Συνταγές στις οποίες απουσιάζει γνωμάτευση ή
θεώρηση θα αποζημιώνονται εφ’ όσον κατά την εξέταση
σχετικής ένστασης του φαρμακοποιού ή κατά το στάδιο
εξηγήσεων επί ελέγχου, προσκομίζεται η σχετική
γνωμάτευση.
Το ΤΥΠΕΤ δεν αποζημιώνει τα φάρμακα που δεν
εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, τα φάρμακα των οποίων η
θεραπευτική δράση δεν έχει τεκμηριωθεί και τα φάρμακα
που είναι σε πειραματική φάση.

Σημείωση (αφορά την υποβολή των συνταγών του ταμείου :
σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάπου φαρμακείου
είναι μικρός, η υποβολή τους στον Σύλλογο (με σκοπό να
διαβιβαστούν στο ΤΥΠΕΤ), μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά
τρίμηνο, με την έκδοση ενός μόνο τιμολογίου στο τέλος
κάποιου μήνα και φυσικά εντός της τρέχουσας οικονομική
χρήσης.

Προσοχή στις ηλεκτρονιές συνταγές : το ΤΥΠΕΤ ΔΕΝ έχει
ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ

