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Όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους

της χώρας

Αθήνα, 26-8-2o20

Α.π.:   6#

Κυρία/Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητή/έ Συνάδελφε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αρ.πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ55/13/οικ.23016/19-8-2Ο2Ο με
Θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων», με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής
ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον  Π.Ι.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤ ΡΙΚΟΣ ΣγλλοΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟγ 3 & γψΗΛΑΝΤΟγ . 106 75 ΑΘΗΝΑ . ΤΗΛ.: 210 7258660 -662, FΑΧ: 210 7258663

ΡΑΝΗΕLLΕΝΙC ΜΕDΙCΑL ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ .  3, ΡLΟυτΑRCΗου & ΙΡSΙLΑΝDΟυ Str.,  ΙΟ6 75 ΑΤΗΕΝS . ΙΙΕLLΑS
www.ρίs.gr  .  e-mαiΙs: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ρίsίnfό@ρίs.gr  .  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ρίs@ρίs.gr .  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ρίsreΙ@ρίs.gΓ





©
Ε^ΛΙmΠΚΗ Δ™ΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΤΙΟΎΡΤΈΙΟ ΥrΈΙΑΣ
Εθνtκός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρsσιών

:-:.iΈ±.ί:

Ξ©mψψ   +*φά-_-'
www.eορyy.8Ον.8r

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/™ΣΗ: ®ΡΓ^ΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜογ
ΑΓΟΡΑΣ γπΗΡΕΣΙΩΝ γrΕΙΑΣ
α/m: ΦΑΡΙ™ΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜογ, ΠΑΡΑΚΟΛΟγθΗΣΗΣ
ΧΟΡΜΓΗΣΙ1Σ ΘΕΡΑnΕγ™ΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙrlΣΙΙΣ Ε^ΈΓΧΩΑ1
Πληροφ®ρIες:  κουράφαλος Βααίλειος
Τήλ.:  210 8110653
Fαχ: 21Ο 8110694
Ταχι Δ/νση: Αποστόλου Παύλου ι2, ι51 23
Μαβούσι
Ε-maί| ! d6.t4@eοργy.gο_νιgr

Μαρούσι,   10-Ο8ι-202Ο'#ξΕΞωΞώτF;FίΞιτ3ιο™±Ξο*6

\ΞΞΓΞελumοΙαηιώΣύΜ®φ
Πλουτάρχου 3, 1Ο675 Αθήνα
(για ενημέρωση των κατά τόnους  Ιοτρικών
Συλλόγw)
2. Γιαγελλήνιο Φαρμαιωυ™ά ΣύλλογΦ
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου /1Ι8 54,ΑΘΗΝΑ
3. Περιφeρειοιεές Δ/νσεις ΕΟΠγΥ

ΩΕΕm: «Κοιγ®ποίηση δ]αήξΕων»

z::Χ:ΕΠr= Ο ΝΟΜΟΣ γπ ΑmΘΜ. 47ι5  ΦΕΚ Α' ι49/Ό1-Ο8-2Ο2Ο

Θέτουμε υπόψη σας όη σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό:

-      ΆρΘρο 24:  Παράταση  ισχύος ρυθμίσaων για την αντιμετώnιση εκτάιπων αναγκών

λόγω του κορωνοτού CΟνιD - ι9
5.   Η   παρ.   2   του   άρθρου   πε\;τηκοστού   δεύτερου   της   οnό   20.3.2020   Πράξης

Νομοθετικού  Περιξχομένου ίΑ.  68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο  ι του ν. 4683ΩΟ20 (Α'

83), αwκαθίcπαται ως εξής:

«2.  'Εως  τις  30.11.2Ο2Θ,  κcπ.ά  nαρέκκλιση  της  κείμενης  νομοθεσίας,  τα  νοσοκομεία  του

Ε.ΣΙΥ., τα πρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιnά Ν.Π.Δ.Δ., οι

λοιπές  δημώιες   δομές  nαροχής   υπηρεσιών   υγdας,   καθώς   και   τα   ιδιωτικά   φαρμακεία

εξqιροώται  της  διαδικΕάίας  εκκαθάρισης  αποκλειmκά  για  την  παρqχή  φαβμάκων  προς

ασφολισμένους του Ε.Ο.Π.γ,Ύ. Με οπόφαση του γnουργού Υγείος, που εκδίδεται ύστερα από

εισήγηη  του  δκ]ικη™ού  συμβουλίου  του  Ε`Ο.Π.Υ,γ„   καθορί™ι  κάθε  άλλη  αναγκαία
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λεrιτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το χρονικο

διάστημα  εκκαθάρmς κατά  παρέκκλιση των γενικών και  ειδικών διατάξων,  όχι  πέραν της

31ης.12.2020,»,

-     ΆρΘρο 25: Εκτέλεση δίμηνης συνταγής από qmρμακέίσ τ6υ Ε.Ο.Π.Ύ.Υ.

Σην παρ.  1 του όρθρου 72 του ν.  3918/2011  (Α.  31) nροστίθεται τρh-ο εδάφΌ και η

παρ. ι διαμορφώνετα` ως εξής:

«1.  Η χορηγούμενη  ποσότητα  φαρμάκων ανά  συνταγή δεν μπορd να  υπερβώα το

όριο των τριάντα (30) ημερών Θεραπείος που προβλέπεται στον ν. 3457/20Ο6 (Α'  93) βάσ8

του  δοσολογικού  σχήματος  που  αναφέρεται  σΓα  εγκεκριμέ\m  στοη{εία  του  φαρμάκου,  το

οποίο  αναγράφεται  υnοχρεωτικά  σrη  συνταγή  ανεξάρητα  του  αριθμού  των εμβαλλαών.

Εξqιρούνται τα χρόνm νοσήματα όπου  εφαρμόζον™  η επαναλαμβανόμενη συνταγή  και η

δίμηνmρίμηνη  συyrαγή  σrον  Ε.Ο.Π.γ.γ.   Στη  περιπτώσεις  συνέχισης  της  αγωγής  των

χρονίως nασχόwων τα  φαρμακdα  του  Ε.Ο.n.γ.γ.  δύνσνται  να  χQρηγούy Θεραπεία  έως και
δύο (2) μηνών εh.ε με την εκτέλεση δύο (2) συνεχόμενων εnαναλαμβανόμε\ίων συνΓαγών
ώΈ με την εκτέλεση ενός φύλλου δίμηνης συνταγής.».

-ΆρΘρο 26: Ρυθμίσεις Υια την άυλη συνταγογράφηση

1.  Η  περ.  ε'  της rιαρ,  1 του άρθρου 2 του  π.δ.  121/20Ο8 (Α'  183) ανmκαθίστπαι ως

εξής:    «ε.    Να    εξετάζουν   τον   ασφαλισμένο   πριν   χορηγήαΌw   τη   συνταγή   ™ι   νσ

συντσγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για

νοσήματα της ειδικώητάς τους και εντός εγκεκριμτνών ενδείξεωψν. α συνταγοΥράφοι  ιατροί

εh;αt αποκλειmκά υnεύθυνοι για την ορΘή και σύwομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις

του  παρόντος διατάγμαΓΓος.  Πα την επανάληψη της συνταγογράφησης σε ασθενείς με χρό-

νκ] πόθηση και cπαθερή φαρμακειmκή αγωγή, η φυσική παρουσία του ασθενούς αον ιcrΓρό

(ιατρική επίσκεψη), επαΦεται στην κρίση του ιατρού.».

2. Η περ. η ` της ™ρ. 1 του όρθρου 2 του n.δ. 121/2008 α\mκαθίππαι ως ε*:
«η. Να συμπληρώνοw ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα ποιχεία εnί του εντύmυ

της   συνταγής   και    συγκεκριμένα   τη   διάγνωση,   την   ονομασία,   η   δοσΌλογίο,   την

nεριεκτικότητα  και  την  nοσότητο  των  συνταγογραφΦυμένων  φαρμάκων,  καθώς  Κα  να

αναγράφουν το  nοσc™ό  συμμετοχής (%)  ή  τη  μηδενική  συμμετοχή του  ασφολισμένου,

σύμφωνα  με την  ισχύουσα νομοθεcπ.α,  με υπογραφή  και σφραγίδα του Θεράποwα  ιατρού.

Στην περίmωση της άυλης συνταγογράφησης δε\r αποιτούν™ι  υπογραφή και σφραγίδα αrιό

τΌν ιατρό, καθώς και σφραγίδα από δημόαα δομή.».



γπενθυμΦυμε  ότι  η  χρήση  άυλης  συνταγογβάφησης  δεν  κmργε|  την  υποχρέωση

προσκόμισης   κατά   την   εκτέλεση   των   συνταγών   των   σχετικών   σwοδών   εντύrιων

(γνωματεύοεις  ειδικό έντυrιο κινολονών,  ειδικό έ\mjnο  παραγγελίας φαρμάκων) όπου  αυτά
αnαιτούνται.

ΕΣΩΠΙΕΡΙΚ11 ΔΙΑΝΟΜΝ

1. Γραφείο Προέδρου ΕΟΠγγ

Ο rΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕγθ™ΤΗΣ
ΟΡrΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜογ
ΑrΟΡΑΣ γπΗ ΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ




