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Προς όλους τους φαρμακοποιούς μέλη του ΦΣΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ
Παρακαλούνται τα φαρμακεία να διαβάσουν καλά την ενημέρωση που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του
συλλόγου μας και αφορά τον νέο τρόπο υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ.

Διευκρινίζουμε τα εξής :
1.- Τα ΦΥΚ που εκτελούνται στα φαρμακεία μας κανονικά, μπαίνουν μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές όπως κάναμε
μέχρι τώρα. Αυτά που μπαίνουν ξεχωριστά, είναι τα ΦΥΚ που χορηγούν δωρεάν όσα φαρμακεία έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ για χορήγηση δωρεάν των ΦΥΚ που κανονικά δίνονται από τα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ και αυτά εκτελούνται ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΥΚ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ,
και αυτά ΚΑΙ ΜΟΝΟ μπαίνουν σε ξεχωριστό πακέτο.
2.- Μέχρι σήμερα υπήρχαν κάποια φαρμακεία που δεν είχαν πιστοποιηθεί στον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ και έκλειναν τις
συνταγές τους και εξέδιδαν το συνοδευτικό ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ μέσα από μία προσωρινή επιλογή που υπήρχε μόνο για
όσους ΔΕΝ είχαν πιστοποιηθεί. Αυτό πλέον δεν θα είναι εφικτό. Ως εκ τούτου όσοι δεν είναι πιστοποιημένοι θα
πρέπει ΆΜΕΣΑ να πιστοποιηθούν στον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, καθώς η ενεργοποίηση δεν γίνεται επιτόπου, με
κίνδυνο να μην μπορείτε να κλείσετε εγκαίρως τις συνταγές σας. (η ενεργοποίηση γίνεται την επόμενη εργάσιμη της
εγγραφής).
3.- Μέσα στον πλαστικό φάκελο του ΕΟΠΥΥ μπαίνουν όλες οι συνταγές χωρισμένες ανά ημέρα με λαστιχάκια ή
συνδετήρα ανάλογα με τον όγκο, χωρίς υποφάκελο.
Σε υποφακέλους μπαίνουν ΜΟΝΟ τα εξής:
- χειρόγραφες συνταγές
- ευρωπαίοι πολίτες
- αντίγραφα των δικαιολογητικών (τιμολόγιο, συγκεντρωτική μόνο για αυτό τον μήνα)
- συνταγές ΦΥΚ της ειδικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ (βλέπε σημείο 1 ).
4.- Οι συνταγές ΤΕΑΠΑΣΑ, είναι συνταγές ΕΟΠΥΥ και μπαίνουν κανονικά στην σειρά τους σε ένα από τα πακέτα
των συνταγών ΕΟΠΥΥ (ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ανάλογα με το τι είναι), και ΔΕΝ απαιτείται πλέον να είναι
ξεχωριστό πακετάκι, Δεν απαιτείται τίποτα παραπάνω για το ΤΕΑΠΑΣΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ : ο ξεχωριστός φάκελος
με το τιμολόγιο προς το ΤΕΑΠΑΣΑ για την συμμετοχή των συνταγών, ΔΕΝ αφορά τον ΕΟΠΥΥ. Συνεχίζει να
υφίσταται και παραδίδεται στον ΦΣΑ μαζί με τους φακέλους των υπόλοιπων ταμείων εκτός ΕΟΠΥΥ.
5.- Οι συνταγές ΛΣ-ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ, μέχρι νεωτέρας δεν δύνανται να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ για
εξόφληση. Οι εν λόγω συνταγές εκτελούνται μέχρι νεωτέρας ή ελεύθερα για όσους δεν έχουν ατομική σύμβαση

δίνοντας αναλυτική απόδειξη στον ασφαλισμένο, ή άν υπάρχει ατομική σύμβαση του φαρμακείου,
υποβάλλονται από το φαρμακείο προς εξόφληση κατευθείαν στο ΛΣ-ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ.
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