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ΘΕΜΑ: «σετικά με τη θεώπηση σςνταγών όταν σςνταγογπαυεί ο ελεγκτήρ ιατπόρ»
σεηικό: Έγγπαθό μαρ με απιθμ.ππυη.39696/11-9-2012

Σε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ με κζμα τθ ςυνταγογράφθςθ από ελεγκτζσ
ιατροφσ ςε περιπτώςεισ ζκτακτθσ και επιτακτικισ ανάγκθσ κατά τθ διάρκεια του
ελεγκτικοφ τουσ ζργου, διευκρινίηουμε ότι όςον αφορά τθ κεώρθςθ των ςυνταγών
όταν αυτι απαιτείται ιςχφουν τα εξισ:
1.

Οι ιαηποί ςποσπεούνηαι να εγγπαθούν υρ σπήζηερ ζηο ζύζηημα ηλεκηπονικήρ
ζςνηαγογπάθηζηρ πποκειμένος να ζςνηαγογπαθούν καθώρ καθίζηαηαι
ςποσπευηική η ηλεκηπονική ζςνηαγογπάθηζη(εξαιποςμένυν ηυν πεπιπηώζευν πος
αναθέπονηαι ζηο ςπ’απιθμ. ππυη. 33195/25-7-2012 έγγπαθο ηος ΔΟΠΤΤ) . Όηαν
ολοκληπυθεί η ηλεκηπονική ζςνηαγογπάθηζη οι ελεγκηέρ δεν θα θευπούν ηιρ
ηλεκηπονικέρ ζςνηαγέρ καθόηι δεν απαιηείηαι θεώπηζη ηοςρ ζε καμία πεπίπηυζη.

2.

ηιρ πεπιπηώζειρ πος εκδίδονηαι σειπόγπαθερ ζςνηαγέρ για ηην αναγπαθή
θαπμάκυν ζε Δςπυπαίοςρ αζθαλιζμένοςρ, εμβολίυν απεςαιζθηηοποίηζηρ,
θαπμάκυν εξυηεπικού πος ειζάγονηαι από ηον ΙΦΔΣ, γαληνικών ζκεςαζμάηυν και
ηος αναλώζιμος ςγειονομικού ςλικού ηος Γιαβήηη (μέσπι 28-2-2013 έγγπαυό μαρ
4314/28-1-13) και απαιηείηαι θεώπηζη ζύμθυνα με ηην νομοθεζία δεν μποπεί να

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΟΞ7Μ-ΟΟΒ

ζςνςπάπσει η ιδιόηηηα ηος θεπάπονηα και ηος ελεγκηή ιαηπού ζηο ίδιο παπαζηαηικό
(Πποεδπικό Γιάηαγμα 121/2008, άπθπο 5).
3.

Δπιπλέον ζύμθυνα με ηο Φ.42000/οικ.15230/1824/15-6-2010 έγγπαθο ηος
Τποςπγείος Δπγαζίαρ και Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ με ηο οποίο δίνονηαι
διεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηην ςποσπέυζη θεώπηζηρ ηυν ζςνηαγών παπέσεηαι η
δςναηόηηηα θεώπηζηρ ζε απομακπςζμένερ πεπιοσέρ και από ελεγκηέρ άλληρ
Μονάδαρ ζηην πεπιοσή πος διαθέηει ελεγκηέρ ή με αποζηολή ηηλεομοιόηςπος (fax)
ζηην Νομαπσιακή ή Σοπική Μονάδα πποκειμένος να θευπηθεί από ελεγκηή ιαηπό
και να επιζηπέτει με ηον ίδιο ηπόπο, ώζηε να μποπεί ο θαπμακοποιόρ να
επιζςνάπηει ηην ηηλεομοιοηςπία ζηην ππυηόηςπη ζςνηαγή.
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