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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
& ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Πληροφορίες:
Τηλ.:2108110663, Φαξ: 2108110694
E-mail:d6@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ :

Προς:
1.Περ/κές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
(Τμήματα Παροχών Ασθένειας)
2.Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Παροχών
3.Πανελλήνιο Φαρμ/κό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου
Τ.Κ. 118 54 Αθήνα
4.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3
Τ.Κ.10675 Αθήνα

«Απόδοση δαπάνης αγοράς διαβητολογικού υλικού»
Σας υπενθυμίζουμε ότι, κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.Γ55/235/8-3-13

εγγράφου του Οργανισμού για τη συνταγογράφηση του αναλωσίμου διαβητολογικού
υλικού, καθιερώθηκε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού από όπου οι θεράποντες ιατροί δύνανται να το
αναπαράγουν και να συνταγογραφούν σε αυτό για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Επειδή παρατηρήθηκαν περιστατικά για τα οποία έγινε χρήση ετέρων
εντύπων για τη συνταγογράφηση των ανωτέρω ειδών από Μονάδες Πρωτοβαθμίου
Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), εφιστούμε την προσοχή σας ως προς την
αποκλειστική χρήση του καθιερωθέντος εκ του Οργανισμού εντύπου, δεδομένου ότι
οποιαδήποτε άλλη τυποποιημένη σε μορφή εντύπου γνωμάτευση δε θα καθίσταται
αποδεκτή προς αποζημίωση του αναγραφομένου σε αυτήν διαβητολογικού υλικού.
Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό το οποίο
αποζημιώνεται

από

τη

Κεντρική

Μονάδα

Επεξεργασίας

Συνταγών

(ΚΜΕΣ)

υποβάλλεται υποχρεωτικά από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία μέσω
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-ΔΑΠΥ. Σας ενημερώνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία
δεν αποκλείει την αγορά του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από τους
ασφαλισμένους και συνεπώς την απόδοση της σχετικής δαπάνης σε αυτούς ή σε
εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους στο e-ΔΑΠΥ προμηθευτές (πλην των
ιδιωτικών φαρμακείων) από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού, αφαιρουμένης
της συμμετοχής όπου τούτο προβλέπεται.
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Τέλος, επισημαίνεται ότι το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο
συνταγογραφείται στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό έντυπο εξαιρείται από την
αναγκαιότητα έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του Οργανισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ Δ.

Κοινοποίηση:
1.Γρ.Προέδρου ΕΟΠΥΥ
2.Γρ.Αντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ
3.Γρ.Γεν.Δ/ντή ΕΟΠΥΥ
4.Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ

