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Ερωτήματα – Προτάσεις προς τον ΕΟΠΥΥ 

Σας αποστέλλουμε ερωτήσεις και προτάσεις που παρακαλούμε να ενταχθούν στα συστήματα 

ηλεκτρονικής συνταγογραφησης ΗΔΙΚΑ και ΕΔΑΠΥ και αφορούν την διευκόλυνση της εκτέλεσης των 

συνταγών φαρμάκων και γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ. 

Συνταγές βάσει το άρθρου 36 

1) Η αποστολή SMS/mail με τους αριθμούς barcode συνταγών, να αναφέρει ότι πρόκειται περι άυλης 

συνταγής, όπως και να αναφέρει την ημερομηνία λήξης της εκτέλεσης της συνταγής 

Εκτέλεση γνωματεύσεων βάσει του άρθρου 53  

1) Να υπάρχει η ενημέρωση, κατά την προσέλευση των ασφαλισμένων με το barcode, πριν την 

εκτέλεση της γνωμάτευσης οτι εκτελείται με ή χωρίς την προσκόμιση του σώματος της 

γνωμάτευσης  του ιατρού, ανάλογα εάν το περιστατικό είναι χρόνιο ή όχι, ή είναι νέα 

συνταγογράφηση χρόνιου περιστατικού. 

Να υπάρξει δηλαδή ηλεκτρονική σήμανση: «η γνωμάτευση εκδόθηκε σύμφωνα με το αρθρ. 53 και 

δεν απαιτείται η έντυπη γνωμάτευση του ιατρού και η θεώρηση» 

2) Η ίδια ενημέρωση θα πρέπει να υπάρχει και στον ιατρό που εκδίδει την γνωμάτευση για να γνωρίζει 

εάν θα πρέπει να την εκτυπώσει ή όχι και να την παραδώσει στο ασθενή.  



 

3) Απαιτείται ηλεκτρονική σήμανση ισχύος συνταγών φαρμάκων και χρονική διάρκεια γνωματεύσεων 

ΕΔΑΠΥ 

α) Συνταγή φαρμάκων (άρθρο 36, 49): κατά την εκτέλεση να ενημερώνεται ο φαρμακοποιός για τη 

διάρκεια ισχύος της συνταγής 

β) Γνωμάτευση αναλωσίμων (άρθρο 53): κατά την εκτέλεση να ενημερώνεται ο φαρμακοποιός για 

τη διάρκεια νόμιμης εκτέλεσης της γνωμάτευσης.  

4) Κατά την εκτέλεση συνταγών / γνωματεύσεων και των τριών άρθρων να ενταχθούν στην εκτύπωση 

εκτέλεσης, σαφείς οδηγίες για την παραλαβή από τους δικαιούχους, μέσω ΑΡΙ: 

α) Εκτέλεση συνταγών αρθρ. 36: αναγραφή μόνο υπογραφής ασφαλισμένου 

β) Εκτέλεση συνταγών αρθρ. 49: αναγραφή υπογραφής και ΑΔΤ και ΑΦΜ του παραλήπτη (ίδιου ή 

συγγενικού α & β προσώπου) και για τρίτα πρόσωπα απλής υπεύθυνης, δήλωσης όπου αναγράφεται 

και το ΑΦΜ & ΑΔΤ.  

γ) Εκτέλεση γνωματεύσεων αρθρ. 53: κατά την εκτύπωση της εκτέλεσης να αναγραφή  η υπογραφή 

του παραλήπτη και  η συμπλήρωσης στοιχείων ταυτοποίησης (ΑΔΤ και ΑΦΜ) ή για τρίτα πρόσωπα 

απλής υπεύθυνης δήλωσης, όπου αναγράφεται και το ΑΦΜ & ΑΔΤ. 

6) Εκτέλεση γνωματεύσεων του άρθ. 53: θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτούνται πλέον 

συνοδά έγγραφα (πχ. rash test για ΣΕΔ) 

7) Συνταγές & Γνωματεύσεις Άρθρα 36,49,53: 

α.  δεν εμφανίζονται στην εκτέλεση της γνωμάτευσης πλήρως οι κωδικοί διάγνωσης επομένως δεν 

φέρει ο φαρμακοποιός  καμία ευθύνη. 

β. το πεδίο σχόλιο του ιατρού δεν εμφανίζεται κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης / της συνταγής, 

εκεί που πολλές φορές αναγράφονται σημαντικές πληροφορίες δηλαδη: 

 συγκεκριμένη δοσολογία 

 επιλογή σκευάσματος 

 γνωμάτευσης ειδικού γιατρού (για γιατρούς αγροτικούς και άνευ ειδικότητας) 

8. θεωρούμε επιβεβλημένο να καταργηθεί η θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό όπου απαιτείται, στις 

γνωματεύσεις   ιατροτεχνολογικών προϊόντων  και στις συνταγές φαρμάκων αφού ο πολίτης αδυνατεί να 

προσέλθει στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και σε άλλες δομές του συστήματος υγείας για την 

θεώρηση των γνωματεύσεων  και των συνταγών του. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κύριε πρόεδρε, 

Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο εφαρμογής τεράστιων αλλαγών ως προς τον τρόπο 

συνταγογραφησης φαρμάκων και ιατροτεχνολογικων προϊόντων, για τις οποίες δεν έχουν ενημερωθεί 

πλήρως οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί και απαιτούνται σοβαρότατες αλλαγές, όπως αυτές που σας 

προτείνουμε. 

Πιστεύουμε ότι κατανοείτε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του οργανισμού σας, κατά την διάρκεια του 

μεταβατικού σταδίου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί για προβλήματα που ακόμη δεν έχουν  

επιλυθεί από τις υπηρεσίες σας ή δεν έχουν εφαρμοστεί οι αλλαγές, να προβούν σε άδικες περικοπές. 

 

 

 


