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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με τον ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΧΑΝΙΩΝ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών τα οποία προμηθεύονται τα
φάρμακά τους από φαρμακεία του Νομού Χανίων.
Κάθε ασφαλισμένο μέλος του Ταμείου Υγείας, μπορεί να απευθύνεται σε
οποιοδήποτε φαρμακείο της επιλογής του για την προμήθεια των φαρμάκων του.

Διαδικασία εκτέλεσης συνταγών στα φαρμακεία από 01.09.2014
Το μέλος παραδίδει τη συνταγή στο φαρμακείο, για την ηλεκτρονική της εκτέλεση
μέσω του συστήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α., υπογράφοντας στο φύλλο της ηλεκτρονικής
εκτέλεσης για την παραλαβή των φαρμάκων και καταβάλοντας στο φαρμακείο μόνο το
αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής του επί της λιανικής τιμής των φαρμάκων.
Από την προαναφερόμενη διαδικασία εξαιρούνται τα εξής:
α) τα αναλώσιμα υλικά της νόσου του διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες
ινσουλίνης και βελόνες)
β) τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα γαληνικά και τα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα
(μόνο για το φαρμακευτικό μέρος και όχι για το καλλυντικό),
γ) τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω-3 λιπαρά οξέα,
δ) τα εισαγόμενα μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα και
ε) τα σκευάσματα ειδικής διατροφής
για τα οποία τα μέλη καταβάλλουν το σύνολο της λιανικής αξίας στο φαρμακείο και
για την αποζημίωσή τους, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις,
απευθύνονται στις υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., προσκομίζοντας την απόδειξη λιανικής
πώλησης, συνοδευόμενη από τη σχετική συνταγή και την ιατρική γνωμάτευση.
Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια φαρμάκων θεραπείας σοβαρών παθήσεων του ν.
3816/2010 (φάρμακα υψηλού κόστους) εξακολουθεί να γίνεται από τα Δημόσια
Νοσοκομεία, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, και σύμφωνα με τις έως σήμερα
ισχύουσες προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις εκτέλεσης των συνταγών στα φαρμακεία του Νομού Χανίων
Για την εκτέλεση συνταγών αξίας άνω των 250,00 € απαιτείται προέγκρισηθεώρηση από τον Ελεγκτή Ιατρό του Ταμείου Υγείας στη Αθήνα, εκτός εάν αυτές έχουν
εκδοθεί από ιατρούς του Τ.Υ.Π.Ε.Τ ή συνταγογραφούντες ιατρούς του Ταμείου Υγείας
στον Νομό.

Επιπλέον, για την εκτέλεση συνταγών αξίας άνω των 600,00€, απαιτείται έγκριση
της Υγειονομικής Επιτροπής του Ταμείου Υγείας.
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι εξυπηρετούνται μέσω καταστημάτων του Νομού Χανίων,
μπορούν να αποστέλλουν για έγκριση-θεώρηση τις συνταγές και τις ιατρικές
γνωματεύσεις, όπου αυτές απαιτούνται συμπληρωματικά, μέσω φαξ στον αριθμό
210 3349574 (δ:19574).
Κάθε ηλεκτρονική συνταγή εκτελείται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο εντός της
προθεσμίας που αυτόματα ορίζεται από το σύστημα επ’ αυτής, άλλως καθίσταται άκυρη.
Κάθε χειρόγραφη συνταγή, στις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες εκδίδονται
αποκλειστικά χειρόγραφες συνταγές, εκτελείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την έκδοσή της. Σε περίπτωση που χρήζει θεώρησης από τις υπηρεσίες του Ταμείου
Υγείας εκτελείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη θεώρησή της. Μετά την
παρέλευση του πενθημέρου κατά περίπτωση, η συνταγή καθίσταται άκυρη.
Σε περίπτωση «επαναλαμβανόμενης τρίμηνης συνταγής», το μέλος παραδίδει
στον φαρμακοποιό μόνο τη συνταγή που εκτελεί κάθε φορά (αριθμημένο φύλλο κατά
αύξουσα σειρά) και παραλαμβάνει μόνο τα αντίστοιχα φάρμακα του μήνα.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, τα μέλη μπορούν να
επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210 3349329
(δ:19329) & 210 3349355 (δ:19355).
Τέλος, παρακαλούνται τα μέλη, να επαληθεύουν την ορθότητα των αναγραφόμενων
ατομικών τους στοιχείων επί των συνταγών κατά την έκδοσή τους από το θεράποντα
ιατρό.
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