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Ως γνωστόν, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από τις 14.1.2013 έχει ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης της εταιρείας Η.ΔΙ.Κ.Α. Για την καλύτερη πληροφόρηση και για την αποφυγή 
ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου Υγείας στην Περιφέρεια, σχετικά με τις 
φαρμακευτικές δαπάνες, αναφέρουμε τα εξής:  

 
o Για την αποζημίωση αποδείξεων φαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να προσκομίζονται: η 

ηλεκτρονική συνταγή, η ηλεκτρονική της εκτέλεση από τον φαρμακοποιό, με επικολλημένα τα 
κουπόνια των φαρμάκων και η απόδειξη του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στο 
φαρμακείο.  

o Συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό και δεν εκτελείται ηλεκτρονικά στο 
φαρμακείο, δεν αποζημιώνεται.  

o Χειρόγραφες συνταγές αποζημιώνονται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω αδυναμίας 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης». 

o Οι ημερομηνίες εκτέλεσης της ηλεκτρονικής συνταγής (έναρξη/λήξη) ορίζονται αυτόματα κατά 
την έκδοσή της.  

o Για τους χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους ισχύει η δυνατότητα έκδοσης 
«επαναλαμβανόμενης συνταγής» τρίμηνης διάρκειας, σε τρία συνταγογραφημένα φύλλα 
μηνιαίας δοσολογίας. Θεραπείες δίμηνης διάρκειας συνταγογραφούνται σε μία συνταγή.  Κατά 
την καταχώρηση των συνταγών ορίζονται αυτομάτως οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της 
εκτέλεσής τους. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, εκδίδονται χειρόγραφες συνταγές διάρκειας μόνον ενός (1) μηνός.  

o Για συνταγές άνω  των 250,00€ απαιτείται  θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του Ταμείου Υγείας , 
εκτός εάν αυτές έχουν συνταγογραφηθεί στα ιατρεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή της Ο.Α.Τ.Υ.Ε, καθώς και 
από τους συνεργαζόμενους με το Ταμείο Υγείας ιατρούς στους νομούς Ιωαννίνων, Λάρισας, 
Ηρακλείου Κρήτης, Ρόδου, Πύργου Ηλείας και Χανίων.  
Για τα περιφερειακά διαμερίσματα Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, τα οποία 
εξυπηρετούνται από το Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης, οι θεωρήσεις 
γίνονται και με αποστολή fax στους αριθμούς 2310 269093 & 2310 281399. Για τους λοιπούς 
νομούς οι οποίοι εξυπηρετούνται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Αθήνας θεωρήσεις γίνονται με την 
αποστολή fax στον αριθμό 210 3349574 (δ: 19574). Για την έγκριση θεραπείας η οποία 
συνταγογραφείται για πρώτη φορά, είναι απαραίτητη η αποστολή της ιατρικής 
γνωμάτευσης  του θεράποντος ιατρού καθώς και της ηλεκτρονικής συνταγής. Για την 
έγκριση θεραπείας η οποία επανασυνταγογραφείται, αποστέλλεται απαραιτήτως, μαζί με 
τη νέα ηλεκτρονική συνταγή, φωτοαντίγραφο της αμέσως προηγούμενης συνταγής. 

o Για συνταγές άνω των 880€ απαιτείται έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Για 
την έγκριση θεραπείας η οποία συνταγογραφείται για πρώτη φορά, είναι απαραίτητη η 
αποστολή της ιατρικής γνωμάτευσης  του θεράποντος ιατρού καθώς και της ηλεκτρονικής 
συνταγής. Για την έγκριση θεραπείας η οποία επανασυνταγογραφείται, αποστέλλεται 
απαραιτήτως, μαζί με τη νέα ηλεκτρονική συνταγή, φωτοαντίγραφο της αμέσως 
προηγούμενης συνταγής. 

 



Παρακαλούνται τα μέλη να φροντίζουν ώστε οι συνταγές που αποστέλλουν μέσω fax να 
είναι ευανάγνωστες. Απαραίτητη είναι η αναγραφή αριθμού fax επικοινωνίας μέσω του οποίου 
θα επιστρέφονται οι εγκεκριμένες συνταγές. 

 
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 
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