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ΑΘΗΝΑ, 7.1.2021
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΠΟ 1/1/2021»
Όπως μας ενημέρωσε ο ΕΟΠΥΥ , σύμφωνα με το ΦΕΚ 5006/Β/13-11-20, από 1/1/2021 θα εκτελούνται
και θα εξοφλούνται από τον ΕΟΠΥΥ συνταγές ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ / ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ που θα
εκτελούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία (ηλεκτρονικές μέσα από την ΗΔΙΚΑ). Στο τέλος του εγγράφου σας
παραθέτουμε αυτούσιο το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, αλλά σας επισημαίνουμε τα εξής που αναφέρει:
Αφορά ηλεκτρονικές συνταγές που έχουν εκδοθεί από την ΗΔΙΚΑ από 1/1/2021 και μετά (ότι
έχει γραφτεί στο βιβλιάριο των ασφαλισμένων χειρόγραφα έως και 31/12/20, θα εκτελούνται όπως
πρότινος, δηλαδή θα εκτελούνται εκτός ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει ότι όσα φαρμακεία είχαν ατομική σύμβαση
θα τις υποβάλλουν για εξόφληση στο ταμείο ατομικά, και όσα φαρμακεία δεν είχαν ατομική σύμβαση, θα
πληρώνει ο Ασφαλισμένος εξ ολοκλήρου το ποσό και θα απαιτεί το ποσό από το ταμείο του).
Στη διαδικασία ΔΕΝ περιλαμβάνονται φάρμακα υψηλού κόστους της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.
3816/2010 (Α 6), αναλώσιμο υγειονομικό υλικά και σκευάσματα ειδικής διατροφής.
Δεν θα παρακρατείται το 1 ευρώ για κάθε συνταγή, αλλά αυτό είναι διαμορφωμένο μέσα στην
ΗΔΙΚΑ.
Οι συνταγές του Λιμενικού (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ), θα εκτελούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία με τους
ίδιους όρους προϋποθέσεις και συμμετοχές ασφαλισμένων που ισχύουν για τις συνταγές ΕΟΠΥΥ.
Θα υποβάλλονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο τέλος κάθε μήνα, μέσα στον άσπρο πλαστικό
φάκελο του ΕΟΠΥΥ, σε ξεχωριστό υποφάκελο με εξωτερική σήμανση έξω από τον φάκελο (μάλλον θα
εκτυπώνεται ειδική ετικέτα από την ΚΜΕΣ άλλως θα γράφετε έξω από τον υποφάκελλο «συνταγές
Λιμενικού - Ακτοφυλακή).
Κάθε φαρμακείο θα ξεχωριστό τιμολόγιο για τη δαπάνη των συνταγών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, και θα
το προσκομίζει μαζί με τα υπόλοιπα τιμολόγια του ΕΟΠΥΥ και θα έχει καταχωρίσει και το ποσό που αφορά
τις συνταγές Λιμενικού- Ακτοφυλακής μέσα στο Συνοδευτικό Σημείωμα ΕΟΠΥΥ στο σημείο που
αναφέρεται για τις συνταγές Λιμενικού Ακτοφυλακής.
Οι συνταγές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ εξαιρούνται από κάθε είδους επιστροφών (rebates) και θα αφαιρείται η
δαπάνη αυτών από την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και το μηχανισμό αυτόματης
επιστροφής (claw back).

Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται από 1/1/2021.
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