
Θέκα: «ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξηζκεηηθώλ νξίσλ εμεηάζεσλ ζην 

ζύζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο» 

 

Αμηόηηκε θε Πξόεδξε, 

ε απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ εηέζεθαλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη: 

ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο νξίδεηαη όηη: «Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο από ηνλ ζπληαγνγξαθνύληα 

ηαηξό, ην ζύζηεκα ελεκεξώλεη ηνλ ηαηξό γηα ην θαηά πόζνλ νη 

εμεηάζεηο πνπ ζπληαγνγξαθεί βξίζθνληαη εληόο ηνπ επηηξεπόκελνπ 

αξηζκεηηθνύ νξίνπ. Όζεο εμεηάζεηο ππεξβαίλνπλ ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκό 

δηελεξγνύληαη δσξεάλ ζηηο δεκόζηεο δνκέο, ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, αιιά δελ απνδεκηώλνληαη από ηνλ ΔΟΠΤΤ εθόζνλ 

δηελεξγεζνύλ ζε ηδηώηεο παξόρνπο. Γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο ην παξαπεκπηηθό 

αλαθέξεη "δελ απνδεκηώλεηαη από ηνλ ΔΟΠΠΤ ζε ηδηώηε πάξνρν"».  

Απηή ηε ζηηγκή ζην ζύζηεκα e-prescriptionoγηαηξόο κπνξεί λα δεη άκεζα ηελ 

ώξα πνπ επηιέγεη ηελ θαηεγνξία εμέηαζεο, ζε ζηήιεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

νζόλε ηνπ, πόζν είλαη ην αξηζκεηηθό όξην ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ θαζώο θαη 

πόζεο εμεηάζεηο από ηελ θαηεγνξία έρνπλ γξαθηεί γηα ηνλ αζθαιηζκέλν. 

Δπνκέλσο έρεη εθαξκνζηεί ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο πνπ νξίδνληαλ ζηελ 

ππνπξγηθή απόθαζε θαη επηπξόζζεηα αθόκα θη αλ γίλεη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ 

πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ παξαπεκπηηθνύ βγαίλεη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα πνπ 

ξσηάεη αλ ν γηαηξόο επηζπκεί ηελ έθδνζε ηνπ παξαπεκπηηθνύ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ινηπόλ ν ζπληαγνγξάθνο γηαηξόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθδώζεηην 
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παξαπεκπηηθό πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε ηδηώηε πάξνρν θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εθδώζεη λέν πνπ ζα δηελεξγεζεί ζε δεκόζηα δνκή.  

Η δηαδηθαζία απηή δελ γίλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα ηόζν γηα ηππηθνύο 

όζν θαη γηα ηερληθνύο ιόγνπο θαη εηδηθόηεξα: 

Α) Γηα ηππηθνύο δηόηη ζηελ ππνπξγηθή απόθαζε δελ νξίδεηαη όηη ηα 

παξαπεκπηηθά (ηδησηηθνύ/δεκόζηνπ) ζα δηαρσξίδνληαη απηόκαηα από ην 

ζύζηεκα. 

Β) Γηα ηερληθνύο δηόηη όπσο πξνέθπςε από ηηο ζπλνκηιίεο καο κε ηνπο 

ππεύζπλνπο ηεο εθαξκνγήο ζηελ ΗΓΙΚΑ ζα είλαη εμαηξεηηθά δύζθνινο αλ όρη 

αλέθηθηνο ν δηαρσξηζκόο ζε πξώην ρξόλν ησλ παξαπεκπηηθώλ. 

    Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία-

δηεπθξίληζε. 
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