Αθήνα, 30/3/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

1. ΆΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ (Άρθρο 36 της ΠΝΠ)
Η έναρξη της εφαρμογής της Άυλης Συνταγής & του Άυλου Παραπεμπτικού είναι σε εφαρμογή από
την Δευτέρα 23/03/2020. Η Άυλη Συνταγή έχει ως στόχο να υποκαταστήσει την διαδικασία της
εκτύπωσης συνταγής στα ΙΑΤΡΕΙΑ και προσκόμισης της εκτύπωσης στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ .
Προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση άυλη συνταγής σε πολίτη, θα πρέπει ο πολίτης να έχει
δηλώσει την επιθυμία να ενεργοποιήσει την διαδικασία σύμφωνα με τα παρακάτω :
ΣΤΑΔΙΟ 1Ο : Εγγραφή του πολίτη για να ενεργοποιήσει την «άυλη συνταγή»
Ο πολίτης θα πρέπει να δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει το barcode και τα υπόλοιπα στοιχεία της
άυλης συνταγής στις ιστοσελίδες :

του gov.gr
https://ehealth.gov.gr/p-rv/p


με τους κωδικούς πρόσβασής – διαπιστευτήρια που έχει στην ΓΓΠΣ («Είσοδος με TAXISNET”)

ή της ΠΦΥ
https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p


με τους κωδικούς του πρόσβασης στο Σύστημα ΠΦΥ, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), ή

και δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του
συνταγογραφούνται. Επίσης δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο θα τις λαμβάνει, ο οποίος μπορεί να είναι
είτε :
α) μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του
τηλεφώνου, είτε
β) μέσω μηνύματος (email) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, καταχωρώντας τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο : Έκδοση άυλης συνταγής από τον ιατρό
Όταν Ο ΙΑΤΡΟΣ εκδώσει μια συνταγή , ο πολίτης θα ενημερώνεται με λήψη:
I.
II.

μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο ή/και
μήνυμα (email) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του
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λαμβάνει το barcode και την ημερομηνία και ώρα συνταγογράφησης της συνταγής
ΣΤΑΔΙΟ 3Ο : Εκτέλεση της άυλης συνταγής στο Φαρμακείο
Στο ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Μπορούμε να εκτελέσουμε μία άυλη συνταγή είτε με βάση τον barcode της
συνταγής είτε με βάση τον ΑΜΚΑ του πολίτη.
α) Εκτέλεση άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής)
Ο συνάδελφος αναζητά και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό
της (barcode συνταγής) που του δίνει ο ασθενής
Μόλις εκτελέσουμε την συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει αυτόματα από το σύστημα, ενημερωτικό
μήνυμα: στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ότι εκτελέστηκε η συνταγή
β) Εκτέλεση άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον ΑΜΚΑ του πολίτη
Αν ο ασφαλισμένος ξεχάσει να φέρει τον αριθμό barcode της συνταγής, το φαρμακείο μας έχει
εναλλακτικό τρόπο ανεύρεσης της συνταγής. Μπορούμε να εισάγουμε στο Σύστημα της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον ΑΜΚΑ του πολίτη προκειμένου να αναζητήσουμε τις άυλες
συνταγές του (οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση).
Μόλις ζητήσουμε να εκτελέσουμε μια συγκεκριμένη συνταγή, το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη
έναν ειδικό κωδικό (one-time-password) με μήνυμα :
I.
II.

στο κινητό τηλέφωνο
ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ο ειδικός κωδικός είναι ένα PIN, το οποίο έχει ισχύ μόνο για μία φορά και για συγκεκριμένο χρόνο,
(όπως ακριβώς τα extra pin των τραπεζικών καρτών). Αν το ΡΙΝ εισαχθεί λάθος ή λήξει, υπάρχει η
δυνατότητα να ζητηθεί νέο. Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η παρουσία του ασφαλισμένου
Ο πολίτης μας γνωστοποιεί τον κωδικό του (Pin), τον οποίο εισάγουμε στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης και αποκτάμε πρόσβαση ώστε να εκτελέσουμε την συνταγή.
Με την εκτέλεση της συνταγής ο ασφαλισμένος θα λάβει νέο ενημερωτικό SMS ή mail με τα στοιχεία
της εκτέλεσης.
Και στις 2 περιπτώσεις θα εκτυπώσουμε την εκτέλεση, θα επικολλήσουμε τα κουπόνια και θα
κάνουμε όλες τις υπόλοιπες γνωστές διαδικασίες
Δεν απαιτείται η προσκόμιση έντυπης συνταγής ιατρού
για να εκτελέσει ή να την καταθέσει στο τέλος του μήνα!
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ΠΡΟΣΟΧΗ : ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ στο σημείο υπογραφή παραλήπτη την
εκτέλεση της συνταγής

2. Επανέκδοση συνταγών στο σύστημα Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για του χρόνιους
πάσχοντες (Άρθρο 49 της ΠΝΠ)
1. Οι θεράποντες ιατροί δύναται να επανεκδίδουν την συνταγή κατόπιν αιτήματος των ασθενών
(sms, τηλέφωνο, φαξ)
2. Ο ιατρός κοινοποιεί στον ασθενή μέσω sms, τηλέφωνο κτλ, το barcode της συνταγής.
3. Δεν απαιτείται η έκδοση του φύλλου της συνταγής από τον ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά
έγγραφα.
4. Ο ασθενής προσέρχεται στο φαρμακείο μόνο με τον αριθμό barcode και εκτελεί την συνταγή
5. Ο δικαιούχος ασφαλισμένος και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού, υπογράφουν την εκτέλεση
της συνταγής και συμπληρώνουν τον Αριθμό Ταυτότητάς τους και τον ΑΦΜ. Τα Τρίτα
Πρόσωπα υπογραφούν την συνταγή και συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία
τους (υπόδειγμα της οποίας σας επισυνάπτουμε, προσοχή να συμπληρωθεί και το ΑΦΜ)

3. Επανέκδοση γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ
EDAPY μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις (Άρθρο 53 της ΠΝΠ)
1. Οι θεράποντες ιατροί δύναται να επανεκδίδουν την γνωμάτευση κατόπιν αιτήματος των
ασθενών (sms, τηλέφωνο, φαξ)
2. Ο ιατρός κοινοποιεί στον ασθενή μέσω sms, τηλέφωνο κτλ, το barcode της γνωμάτευσης.
3. Δεν απαιτείται η έκδοση και η εκτύπωση του φύλλου της γνωμάτευσης από τον ιατρό.
4. Δεν απαιτείται η θεώρηση από ελεγκτή ιατρό
5. Ο ασθενής προσέρχεται στο φαρμακείο μόνο με τον αριθμό barcode και εκτελεί την συνταγή
6. Ο δικαιούχος ασφαλισμένος και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού, υπογράφουν την εκτέλεση της
γνωμάτευσης και συμπληρώνουν τον αριθμό Ταυτότητάς και τον ΑΦΜ. Τα Τρίτα Πρόσωπα
υπογραφούν την συνταγή και συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους
(υπόδειγμα της οποίας σας επισυνάπτουμε, όπου απαιτείται και εκεί το ΑΦΜ)
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Συνάδελφοι τα ανωτέρω που αφορούν το άρθρο 53 ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τις χρόνιες
παθήσεις, και όταν οι γνωματεύσεις είναι επαναλαμβανόμενες, δηλαδή για τις συμβάσεις:
1: Παροχή Υγειονομικού Υλικού, πχ Αναλώσιμο Σακχαρώδους Διαβήτη, Επιθέματα, Στομίες,
Καθετήρες, κτλ
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2: Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής
3: Οξυγόνα – Ορθοπεδικά – Ακουστικά βαρηκοΐας: ισχύει για οξυγόνα, νεφελοποιητές, C-Pap
κτλ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της σύμβασης αυτής, που αφορά χορήγηση προϊόντων εφάπαξ όπως
ορθοπεδικά (ζώνες, αναπηρικά αμαξίδια κτλ), ακουστικά βαρηκοΐας, νοσοκομειακές κλίνες κτλ,
συνταγογραφούνται και εκτελούνται οι γνωματεύσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν της έκδοσης
της ΠΝΠ (προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, θεώρηση ελεγκτή ιατρού και υπόγραφες (ιατρού –
ασφαλισμένου).
Παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω:
1. Γνωμάτευση ιατρού ταινιών μετρήσεις σακχάρου στο αίμα για επαναλαμβανόμενη για χρόνιο
πάσχοντα στον ιατρό, δεν απαιτείται προσκόμιση του φύλλου της γνωμάτευσης, δεν
απαιτείται υπογραφή/σφραγίδα ιατρού και θεώρηση ελεγκτή ιατρού, (η γνωμάτευση
εκδόθηκε στον ιατρό μεν, αλλά δεν απαιτείται να προσκομιστεί και να υποβληθεί στο ΕΔΑΠΥ.
2. Γνωμάτευση Ιατρού για αναπηρικό αμαξίδιο, όπου απαιτείται η προσκόμιση του φύλλου της
ιατρικής γνωμάτευσης με τις υπογραφές και σφραγίδα του ιατρού και του ελεγκτού, δεν
συνταγογραφειται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά μόνο με την παρουσία του ασθενή στο ιατρό

Επισημάνσεις:
1. Να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία τα οποία ζητούνται στην εκτύπωση της εκτέλεσης της
συνταγής φαρμάκων ή της γνωμάτευσης (υπογραφή, ΑΦΜ, ΑΔΤ).
2. Συνταγές που συνταγογραφήθηκαν πριν την έκδοση της ΠΝΠ πχ 20/03/20, και εκτελέστηκαν
μετά τις 20/03, απαιτείται να συνοδεύονται από το σώμα της γνωμάτευσης του ιατρού.

Σας επισυνάπτουμε:
- Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής από Τρίτα Πρόσωπα για τις συνταγές του άρθρου 49
- Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής από Τρίτα Πρόσωπα για τις γνωματεύσεις του άρθρου 53
(ΕΔΑΠΥ)
- Παραδείγματα γνωματεύσεων
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