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                                                                       ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

                                                                                 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                        Αθήνα,    18- 07 - 2014      

YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                         Aριθ. Πρωτ. Π.Τ./ΟΙΚ.4287 

Tαρ. Δ/λζε: Αξηζηνηέινπο 17-19         

Ταρ. Κώδηθαο : 10433   

Τειέθσλν:210-5235815 

      Προς:  Σην Γιοίκηση τοσ ΔΟΠΤΤ 

       Σην ΗΓΙΚΑ   

       Σον Πανελλήνιο Ιατρικό ύλλογο 

                            Σον Πανελλήνιο Φαρμακεστικό ύλλογο 

 

       

                                                                                 

Θέμα: «Τήξεζε νξίσλ δαπάλεο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ» 
 
Σχετικά:  

1. Οι διατάξεισ του άρθρου 54 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/10-5-2014), 
2. Η με αρ. πρωτ. Υ9/οικ.53768/2014 Απόφαςη του Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ 1796/Β/1-7-2014).  

 
  

 Σε εθαξκνγή ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, παξαθαιώ γηα ηηο ελέξγεηεο ζαο ώζηε 

λα πινπνηεζνύλ κέρξη ην ηέινο Ινπιίνπ 2014 ηα αθόινπζα: 

1. Οη ηαηξνί ζα πξέπεη λα ηεξνύλ πξνθαζνξηζκέλα ειάρηζηα όξηα ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ 

δξαζηηθώλ νπζηώλ νη νπνίεο δελ ηεινύλ ππό θαζεζηώο πξνζηαζίαο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ 

ζεσξνύληαη κνλαδηθέο. Η ΗΔΙΚΑ νθείιεη λα ελζσκαηώλεη ηα όξηα απηά ζην ζύζηεκα ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ζηνλ ηαηξό λα ζπληαγνγξαθεί θάξκαθα 

πνπ ηνλ θαηαηάζνπλ θάησ από ην θαζνξηζκέλν ειάρηζην πνζνζηό ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ 

κε δξαζηηθή νπζία εθηόο πξνζηαζίαο. 

2. Επηπξόζζεηα  πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη ππνρξεσηηθνί ζηόρνη ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκσλ 

θαξκάθσλ.  Η ΗΔΙΚΑ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκόζεη ην ζύζηεκα ώζηε ν ηαηξόο λα δύλαηαη λα 

ππνδείμεη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζεί γελόζεκν θάξκαθν. Εθόζνλ ν ηαηξόο ππνδείμεη 

γελόζεκν θάξκαθν θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε, δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε κε γελνζήκνπ από ην 

θαξκαθείν. 

3. Οη ηαηξνί ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηα πξνθαζνξηζκέλα ηνπο όξηα θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ηα νπνία 

ηνπο γλσζηνπνηνύληαη δηα κέζνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Η ΗΔΙΚΑ 

ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλεη ηα όξηα απηά ζην ζύζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη λα 

ελεκεξώλεη θαζεκεξηλά ηνπο ηαηξνύο γηα ηελ ύπαξμε ή όρη ππέξβαζεο, θαζώο θαη ην πνζνζηό 

απηήο, ππνινγίδνληαο ζε εκεξεζία βάζε ηνλ αξηζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ αζζελώλ θαη ηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν κέζν όξν δαπάλεο απηώλ. Σε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο ππέξβαζεο, ν ηαηξόο 

θαιείηαη από ηνλ ΕΟΠΥΥ γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε ζπληαγνγξάθεζή ηνπ, γεγνλόο πνπ δύλαηαη λα 

επηζύξεη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ζηνλ ηαηξό ζε πεξίπησζε κε επαξθνύο αηηηνιόγεζεο θαη πνηλέο, 
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ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ νξίσλ θαη 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΕΟΠΥΥ.  

4. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ νη θαξκαθνπνηνί ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ 

αζζελή, γηα θάζε ζπληαγή ζπγθεθξηκέλεο δξαζηηθήο νπζίαο ρσξηζηά, ην θάξκαθν κε ηε 

ρακειόηεξε ηηκή θαη ην πνζό ζπκκεηνρήο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. Εθόζνλ ν αζζελήο επηιέμεη 

αθξηβόηεξν θάξκαθν, πιεξώλεη ηε δηαθνξά θαη ν θαξκαθνπνηόο νθείιεη πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπληαγήο λα ελεκεξώζεη ηνλ αζζελή γηα ην ζύλνιν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. Τν ζύζηεκα 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη εθηέιεζεο ζπληαγώλ πξνζαξκόδεηαη από ηελ ΗΔΙΚΑ ώζηε ν 

ΕΟΠΥΥ λα ειέγρεη ζε Μεληαία βάζε ηα δεδνκέλα εθηέιεζεο ζπληαγώλ αλά θαξκαθνπνηό, λα 

πξνβαίλεη ζε ζπγθξηηηθέο αλαιύζεηο ζηελ βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ δεηθηώλ θαη λα ζεζπίδεη θίλεηξα 

θαη αληηθίλεηξα γηα ηνπο θαξκαθνπνηνύο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Οξγαληζκνύ. 

                                                                           

                                     

                     

                                                           Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

 

                                                                                             ΜΑΤΡΟΤΓΗ ΒΟΡΙΓΗ 

 

 

 

Δσωτερική Γιανομή: 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Υγείαο  

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Υγείαο 

3. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Υγείαο 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέσο Δεκόζηαο Υγείαο 

5. Γξαθείν θ. Γελ. Δηεπζπληή Υγείαο 

6. Δηεύζπλζε Υγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΕΟΠΥΥ 

7. Δηεύζπλζε Φαξκάθσλ & Φαξκαθείσλ 

8. Δ/λζε Πξνζσπηθνύ, Τκήκα Γξακκαηείαο Αξρείνπ 
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