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Προς όλους τους φαρμακοποιούς μέλη του Φ.Σ.Α.
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιάγνωσης
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό COVID-19 (SELF TEST)

Εκδόθηκε η ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ.58042/22-9-2021 (ΦΕΚ β’ 4397), η οποία καθόρισε τον ορισμό αμοιβής των
φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιάγνωσης δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
κορονοϊό COVID-19 (SELF TEST).
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Γ99/1653οικ.24948/24-9-2021 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ
ισχύουν τα κάτωθι :












Με την υποβολή των συνταγών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ που αφορούν τον μήνα Σεπτέμβριο και θα
υποβληθούν αρχές Οκτωβρίου, θα υποβληθεί και το πρώτο τιμολόγιο που θα αφορά την αμοιβή για τα self
test.
To τιμολόγιο αυτό θα έχει ένδειξη «τιμολόγιο μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας COVID-19”. Το
πρωτότυπο θα μπαίνει μαζί με τα υπόλοιπα τιμολόγια του ΕΟΠΥΥ έξω από τον πλαστικό φάκελο με τις
συνταγές, και το αντίγραφο μέσα στον φάκελο εκεί που υπάρχουν και τα υπόλοιπα αντίγραφα.
Το πρώτο τιμολόγιο που θα εκδοθεί για τα self test, θα αφορά το διάστημα από 8/4/2021 έως 27/9/2021,
και θα εκδοθεί με βάση τα στοιχεία του φαρμακείου που θα αναρτηθούν στην σελίδα EOPYYKMES.
Η αποζημίωση έχει οριστεί ως εξής : για το πρώτο τιμολόγιο 200 ευρώ ως εφάπαξ αποζημίωση για κάθε
φαρμακείο σύν το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των self test που δόθηκαν , πολλαπλασιαζόμενα με
το 0,22 ευρώ για κάθε ένα. Τα επόμενα τιμολόγια θα έχουν μόνο την αποζημίωση των 0,22 ευρώ για κάθε
SELFTEST*
Είναι αυτονόητο ότι και αυτό το τιμολόγιο θα πληρωθεί μαζί με τα άλλα τιμολόγια από τον ΕΟΠΥΥ και θα
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα ραντεβού των εμβολίων COVID-19.
Για τα επόμενα τιμολόγια που θα υποβάλλουν τα φαρμακεία, το κάθε τιμολόγιο θα αφορά κάθε φορά το
χρονικό διάστημα από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα
κάθε μήνα αναφοράς.
Για τον Σύλλογο το αιτούμενο ποσό για τα self test θα το περάσετε στο νούμερο 98 SELF TEST (αμοιβή),
στο έντυπο υποβολής συλλόγου στη πλατφόρμα του ΦΣΑ.
Στο www.fsa.gr θα βρείτε αναρτημένα και το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ και το αντίστοιχο ΦΕΚ που περιέχει την
ΚΥΑ.
*μέχρι σήμερα 28/9 που γράφεται η εν λόγω ενημέρωση, ο ΕΟΠΥΥ δεν μας έχει ενημερώσει αν τα στοιχεία
που θα αναρτηθούν στην πύλη ΚΜΕΣ θα αφορούν τον αριθμό των SELFTEST που δόθηκαν και οπότε θα
πρέπει το κάθε φαρμακείο να κάνει τους υπολογισμούς και να συντάξει το τιμολόγιο δηλ (200 ευρώ εφάπαξ για
το πρώτο τιμολόγιο + 0,22 ευρώ Χ αριθμό self test που δόθηκαν), ή αν θα αναφέρει το ακριβές ποσό με το
οποίο θα πρέπει να εκδώσουν το τιμολόγιο με τα ήδη προϋπολογισμένα ποσά.
Για τον Φ.Σ,Α,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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