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ΠΡΟ
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΥΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ-ΜΕΛΗ ΣΟΤ Υ..Α.
ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΣΤΠΕΣ –ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ για ΥΤΚ
ας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη υλλογική ύμβαση μεταξύ ΥΑ και ΣΤΠΕΣ, μόνο για τα
φάρμακα του ν. 3816/2010, δηλαδή τα ΥΤΚ και ειδικότερα για τον τρόπο εκκαθάρισης τους από το
ΣΑΜΕΙΟ.
Η υλλογική ύμβαση είχε ως σκοπό την εξυπηρέτηση της ευπαθούς αυτής ομάδας ασθενών, και
την ταυτόχρονη διευκόλυνση των φαρμακείων του υλλόγου μας ως προς την εκκαθάριση-εξόφληση
αυτών των συνταγών σε άμεσο χρόνο, δεδομένου ότι τα φάρμακα αυτά έχουν μεγάλο κόστος.
Διευκρινίζουμε ότι η σύμβαση αυτή, αφορά τα φάρμακα του ν.3816/2010 που δύνανται να
χορηγηθούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία (όχι αυτά που χορηγούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ από τα
Νοσοκομεία ή τον ΕΟΠΤΤ).
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής που ισχύουν από 1/6/2018 (έναρξη ισχύος της σύμβασης) :
 Από την υπογραφή της σύμβασης, λήγουν όλες οι ατομικές συμβάσεις και απαγορεύονται οι
ατομικές υποβολές για αυτά τα φάρμακα.
 Όλα τα φαρμακεία – μέλη του ΥΑ, είναι υποχρεωμένα να εκτελούν συνταγές που περιέχουν
φάρμακα του ν.3816/2010 (και δύνανται βάσει των διατάξεων να τα χορηγήσουν).
 Όσα φαρμακεία ΔΕΝ επιθυμούν να εκτελούν τις εν λόγω συνταγές, θα πρέπει να το δηλώσουν
εγγράφως και αιτιολογημένα στον ΥΑ.
 Σο κάθε φαρμακείο (ανά άδεια λειτουργίας φαρμακείου) μπορεί να εκτελέσει τέτοιου τύπου
συνταγές έως το ποσό των 20.000 ευρώ.
 Για ηλεκτρονικές συνταγές από 100 ευρώ έως 599 ευρώ, απαιτείται θεώρηση (ηλεκτρονική
θεώρηση) και για άνω των 600 ευρώ, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν έγκριση από την
Τγειονομική Επιτροπή ώστε να εμφανιστεί και εκεί ηλεκτρονική θεώρηση.
 Για τις χειρόγραφες συνταγές άνω των 100 ευρώ απαιτείται θεώρηση ελεγκτή και για χειρόγραφες
συνταγές άνω των 600 ευρώ να υπάρχει έγκριση Τγειονομικής επιτροπής η οποία να βεβαιώνεται
με το έντυπο «ΕΝΣΟΛΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ».
 ΠΡΟΟΦΗ : Οι συνταγές αυτές θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο συλλόγου, με ξεχωριστό
τιμολόγιο, και γραμμένα στο φύλλο υποβολής του υλλόγου Νο 64. Η εξόφλησή τους θα γίνεται
το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την παράδοσή τους από τον ΥΑ στο ΣΤΠΕΣ και το τιμολόγιο
θα εξοφλείται στο ακέραιο, δηλαδή δεν θα γίνεται καμία κράτηση επί του τιμολογίου (rebate ή
άλλη).
ε περίπτωση που τις προσθέσετε μαζί με τα κανονικά φάρμακα του ΣΤΠΕΣ η
εκκαθάριση και εξόφλησή τους δεν θα είναι άμεση, αλλά μαζί με τα κανονικά φάρμακα.
Σην σύμβαση θα την βρείτε ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του υλλόγου μας (www.fsa.gr) και
οποιαδήποτε άλλη τυχόν τροποποίηση της υπάρξει στο μέλλον.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά την εκτέλεση συνταγών που περιέχουν
φάρμακα του ν.3816/2010 (ΥΤΚ) , παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε ή με την κ.Νιάρχου
(Υ..Α.) στο τηλ. 210 5243186, ή με την κ.Αναστασοβίτη (ΣΤΠΕΣ) στο τηλ. 210 3349524.
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