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ΡΗ ΠΛΡΑΓΔΠ ΔΘΡΔΙΝΚΔ

 ΔΝΞ




Έρνπλ εληαρζεί ηα εμήο ηακεία :
ΗΘΑ – ΝΓΑ – ΝΞΑΓ - ΡΔΑΞΑΠΑ ΔΡΑΞ - ΡΓΘ- ΝΑΔΔ Νίθος Λαύηοσ - ΓΔΖ – ΝΡΔ - ΖΠΑΞ – ΖΙΞΑΞ - ΝΡΔ –
ΔΡΑΑ ΡΠΑ – ΔΡΑΑ ΓΗΘΖΓΝΟΝΗ ΑΘΖΛΩΛ - ΔΡΑΑ
ΓΗΘΖΓΝΟΝΗ
ΔΞΑΟΣΗΩΛ
–
ΔΡΑΑ
ΓΗΘΖΓΝΟΝΗ
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ – ΔΡΑΑ ΓΗΘΖΓΝΟΝΗ ΞΔΗΟΑΗΩΠ – ΔΡΑΑ
ΡΠΚΔΓΔ – ΔΡΑΑ ΠΚΒΝΙΑΗΝΓΟΑΦΝΗ
- ΔΡΒΑ –
ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ - ΡΑΞΑΔ ΔΘΛΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ
– ΔΡΑΞ ΚΚΔ (Γ’ Γηεύζσλζε Αζθάιηζες, Ξαροτώλ –
Δθεκερηδοπώιες, ΔΡΑΞ ΚΚΔ Γ’ Γηεύζσλζε Αζθάιηζες
Ξαροτώλ – Δργάηες Ρύποσ ΡΑΡΡΑ, ΔΡΑΞ ΚΚΔ Β ’
Γηεύζσλζε Αζθάιηζες Ξαροτώλ – ΡΑΠΗΡ
),
ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΗ ΡΝ ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΡΑΜΔΩΛ ΘΑΗ
ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΑΡΔ θαη αζθαιηζκέλοη ηοσ
Ρακείοσ γείας Ξροζωπηθού η.Αγροηηθής Ρράπεδας ηες
Διιάδας (Ρ..Ξ.Α.Ρ.Δ)
















ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΗΠΡΔΩΠ
ALPHA BANK (Θαηόπηλ ζπγρωλεύζεωο ηωλ Σξαπεδώλ
ΠΗΣΔΩ-ΗΟΛΗΘΖ)
ΓΔΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
AMERIKAN EXPRESS (δε ιεηηνπξγεί πιένλ ζηελ Διιάδα)
E.F.G. EUROBANK ERGASIAS (Θαηόπηλ ζπγρωλεύζεωο ηωλ
Σξαπεδώλ
EUROBANK
ΔΡΓΑΗΑ-ΘΡΖΣΖ-ΑΘΖΛΩΛ
ή
ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΠΗΣΔΩ- ΗΛΔRΒΑΛΘ-ΔΤΡΩΔΠΔΛΓΤΣΗΘΖΣΔΙΔΗ)
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ (θαηόπηλ ζπγρωλεύζεωο ηωλ Σξαπεδώλ
ΠΔΗΡΑΗΩ-ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΘΡΑΘΖ –ΥΗΟ ΒΑΛΘ-ΑΓΡΟΣΗΘΖ)
MARFIN – EGNATIA (Θαηόπηλ ζπγρωλεύζεωο ηωλ Σξαπεδώλ
ΙΑΪΘΖ, MARFIN-ΔΓΛΑΣΗΑ-ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ)
ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΘΖ
PROBANK
ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ
PROTON BANK (Θαηόπηλ ζπγρωλεύζεωο ηωλ Σξαπεδώλ
ΩΚΔΓΑ-PROTON BANK)
ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ
ΔΘΛΗΘΖ ΣΔΓΑΣΗΘΖ
EΣΔ (ΔΛΩΖ ΤΛΔΣΑΗΡΗΣΗΘΩΛ ΣΡΑΠΔΕΩΛ ΔΙΙΑΓΟ) H
ΔΣΔ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο 16 ζπλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο
: ΑΥΑΪΘΖ –ΓΡΑΚΑ –ΓΤT. ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ (πξώελ ΘΟΕΑΛΖ) –
ΓΩΓΔΘΑΛΖΟΤ – ΔΒΡΟΤ – ΔΤΒΟΗΑ – ΖΠΔΗΡΟΤ (πξώελ
ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ) –
ΘΔΑΙΗΑ (πξώελ ΣΡΗΘΑΙΩΛ) –
ΘΑΡΓΗΣΑ – ΙΑΚΗΑ – ΙΔΒΟΤ & ΙΖΚΛΟΤ – ΠΑΓΘΡΖΣΗΑ –
ΠΔΙΟΠΟΛΛΖΟΤ (πξώελ ΘΟΡΗΛΘΗΑ) –– ΠΗΔΡΗΑ – ΔΡΡΩΛ
– ΥΑΛΗΩΛ)

Ζιεθηξνληθέο
Έθδνζε θαη εθηέιεζε ζπληαγώλ ρεηξόγξαθωλ ζπληαγώλ
κπνξεί λα γίλεη κόλν ζηηο παξαθάηω πεξηπηώζεηο:

1.
πληαγνγξάθεζε
θαξκάθωλ
πνπ
δελ
κπνξνύλ
λα
ζπληαγνγξαθεζνύλ ειεθηξνληθά.
2. Όηαλ δελ είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο
ζπληαγνγξάθεζεο, νπόηε ζα αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία ηεο αλαγξαθήο ζην πίζω κέξνο ηεο ζπληαγήο ηεο
έλδεημεο «ην ζύζηεκα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο».
ε πεξηπηώζεηο πνπ είλαη αλαγθαία ε έθδνζε ρεηξόγξαθεο ζπληαγήο
(αδπλακία πξόζβαζεο ζηελ εθαξκνγή
ή ζπληαγνγξάθεζε ζθεπαζκάηωλ πνπ δελ αλεπξίζθνληαη ζε απηή)
θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ πηζαλά
πξνβιήκαηα κε εθηέιεζεο / πεξηθνπήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ,
είλαη επηβεβιεκέλε ε απόιπηα επθξηλήο
αλαγξαθή ηνπ ΑΚΘΑ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, θαζώο θαη ε ζπκπιήξωζε
όιωλ ηωλ ππνινίπωλ πεδίωλ ηεο ζπληαγήο.
Οη πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή
ζπληαγνγξάθεζε θαη επηβάιιεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε ζην εληαίν
ζπληαγνιόγην ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., είλαη νη θάηωζη:
o ζπληαγνγξάθεζε εκβνιίωλ απεπαηζζεηνπνίεζεο,
o ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθωλ εμωηεξηθνύ πνπ εηζάγνληαη
κέζω ΗΦΔΣ,
o ζπληαγνγξάθεζε γαιεληθώλ ζθεπαζκάηωλ,



ΡΑΞΔΞΑ ΔΘΡΔΙΩΛΗΠΡΔΠ

Υεηξόγξαθεο ηνπ ζπληαγνινγίνπ ηνπο



ΔΓΑΞ

Ζιεθηροληθές θαη Σεηρόγραθες ηοσ ζσληαγοιογίοσ ηοσς
κόλο όηαλ ο γηαηρός κε σπογραθή θαη ζθραγίδα βεβαηώλεη
όηη έτεη πέζεη ηο ζύζηεκα ειεθηροληθής.



ΔΓΝΔΑΞ



ΑΠΟ 1/6/2018, Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει ενταχθεί ςτην ΗΔΙΚΑ. Δεν
αλλάζει τίποτα ωσ προσ τον τρόπο εκτέλεςησ, παρά μόνο ότι
θα είναι πλέον ηλεκτρονικέσ ςυνταγέσ τησ ΗΔΙΚΑ. Ότι έχει
ςυνταγογραφηθεί με τον παλαιό τρόπο 31/5 εκτελείται
κανονικά ςτο φαρμακείο (επαναλαμβανόμενεσ κ.λ.π.)



Οη ζπληαγέο ηνπ ΔΓΟΔΑΠ από 18.12.17 θαη κεηά δελ

ρξεηάδνληαη ζεώξεζε θαη ζθξαγίδα ηνπ ηακείνπ.
Γηαβάζηε ζην www.fsa.gr ηελ λέα ζύκβαζε κε ηνλ
ΔΓΟΔΑΠ




ΡΞΔΡ

(Αλαλέωζε ζύκβαζες κε ΡΞΔΡ θαη ΞΦΠ ζηης 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.

Πεκείωζε (αθορά ηελ σποβοιή ηωλ ζσληαγώλ ηοσ ηακείοσ :
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.

Ξροζοτή ζηης ειεθηροληές ζσληαγές : ην ΣΤΠΔΣ ΓΔΛ έρεη
εληαρζεί ζηνλ ΔΟΠΤΤ

