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ΘΕΜΑ: «χετικά με τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν ςυνταγογράφθςθσ για τουσ Ευρωπαίουσ
αςφαλιςμζνουσ και τθ διάκεςθ ςυνταγολογίων από τισ Περιφερειακζσ Δ/νςεισ ΕΟΠΤΤ»
χετικό: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. οικ.7670/21-2-2014 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Φαρμάκου

ε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ εγγράφου, επανερχόμαςτε και υπενκυμίηουμε ότι οι
Ευρωπαίοι Αςφαλιςμζνοι —κάτοχοι Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ (ΕΚΑΑ), ι
Πιςτοποιθτικοφ Προςωρινισ Αντικατάςταςθσ (ΠΠΑ)— για τθν ςυνταγογράφθςθ των φαρμάκων
τουσ (χειρόγραφθ) μποροφν να απευκφνονται:
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Α) ςε ςυμβεβλθμζνουσ με τον ΕΟΠΤΤ ιατροφσ όλων των ειδικοτιτων
Β) ςε πιςτοποιθμζνουσ ιατροφσ των παρακάτω ειδικοτιτων εφόςον θ πάκθςθ και τα φάρμακα
που λαμβάνουν εμπίπτουν ςτο γνωςτικό τουσ αντικείμενο:
(i) Αλλεργιολόγουσ
(ii) πνευμονολόγουσ ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ιατρόσ αλλεργιολόγοσ ςτον ίδιο
Καλλικρατικό Διμο
(iii) ΩΡΛ
Και ςτισ τρεισ ανωτζρω περιπτϊςεισ θ χειρόγραφθ ςυνταγογράφθςθ γίνεται αποκλειςτικά και
μόνο για εμβόλια απευαιςκθτοποίθςθσ
(iv) Δερματολόγουσ-Αφροδιςιολόγουσ για τθ ςυνταγογράφθςθ Γαλθνικϊν ςκευαςμάτων,
(v)ε πιςτοποιθμζνουσ ςτθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ ιατροφσ, επιςτθμονικοφσ υπευκφνουσ
των Κζντρων Αιμοκάκαρςθσ που είναι ςυμβεβλθμζνα με τον ΕΟΠΤΤ

προκειμζνου να

ςυνταγογραφοφν φάρμακα ςτισ περιπτϊςεισ αιμοκακαιρόμενων.

Γ) Προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ςυνταγογράφθςθ φαρμάκων ςτουσ Ευρωπαίουσ
αςφαλιςμζνουσ, εκτόσ των ανωτζρω κατθγοριϊν ιατρϊν, χορθγοφνται μζχρι (5) ςυνταγολόγια
ςτουσ Δ/ντεσ των Μονάδων Τγείασ του Π.Ε.Δ.Τ., των Νοςοκομείων και των Κζντρων Τγείασ ΕΤ. Ο
Διευκυντισ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ ορίηει τουσ ιατροφσ ειδικοτιτων, ςτουσ οποίουσ κα
χρεωκοφν τα χειρόγραφα ςυνταγολόγια κατά τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κάλυψθ των
αναγκϊν των διακινοφμενων Ευρωπαίων αςφαλιςμζνων κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ
Μονάδασ.
Δ) ε πιςτοποιθμζνουσ ιδιϊτεσ ιατροφσ κατόπιν αίτθςισ τουσ, όταν αποδεδειγμζνα ςτον ίδιο
Καλλικρατικό Διμο δεν υπάρχει οφτε ςυμβεβλθμζνοσ ιατρόσ οφτε ιατρόσ ςε μονάδα Τγείασ
Π.Ε.Δ.Τ. ι ςε Νοςοκομείο / Κζντρο Τγείασ ΕΤ τθσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. Κατ’ εξαίρεςθ και με
ευκφνθ του Διευκυντι τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΕΟΠΤΤ μπορεί να δοκεί ςε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ χειρόγραφο ςυνταγολόγιο, αφοφ υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ των ιατρϊν ότι κα
το χρθςιμοποιοφν μόνο για ςυνταγογράφθςθ ςε Ευρωπαίουσ αςφαλιςμζνουσ και κα
ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχα τα Ζντυπα Επίςκεψθσ Ευρωπαίων Αςφαλιςμζνων (ΕΕΕΑ).
Θ χοριγθςθ των ςυνταγολογίων κα γίνεται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτο
παραπάνω ςχετικό ζγγραφο, με επιςιμανςθ ςτα αντίςτοιχα ζντυπα χρζωςθσ ςυνταγολογίων ότι
τα ςυγκεκριμζνα ςυνταγολόγια κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςυνταγογράφθςθ φαρμάκων ςε
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Ευρωπαίουσ αςφαλιςμζνουσ.
Για κάκε ανωτζρω κατθγορία, θ χρζωςθ των ςυνταγολογίων γίνεται μζςω του διαχειριςτι
(αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, οριςμζνοσ από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΕΟΠΤΤ). Από ενάρξεωσ
χριςθσ τουσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται θ αρμόδια Πε.Δι. με τα ςτοιχεία των ιατρϊν που τα
χρεϊκθκαν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Τγειονομικισ Μονάδασ.
Τπενκυμίηουμε ότι ςτθ χειρόγραφθ ςυνταγι των Ευρωπαίων αςφαλιςμζνων πρζπει να
αναγράφεται ιδιοχείρωσ θ ζνδειξθ: «Ευρωπαίοσ αςφαλιςμζνοσ» ι εναλλακτικά θ ςυνταγι να
ςυνοδεφεται από φωτοτυπία του εντφπου δικαιϊματοσ.

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να παραδίδονται ςτθν αρμόδια Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΕΟΠΤΤ τα
Ζντυπα Επίςκεψθσ Ευρωπαίων Αςφαλιςμζνων (Ε.Ε.Ε.Α.), ςυνοδευόμενα από φωτοαντίγραφο του
εντφπου δικαιϊματοσ. τα ΕΕΕΑ κα αναγράφεται από τον ςυνταγογράφο ιατρό θ χορθγθκείςα
φαρμακευτικι αγωγι προκειμζνου να κινθκεί θ διαδικαςία αναηιτθςθσ τθσ φαρμακευτικισ
δαπάνθσ από τουσ Οργανιςμοφσ φνδεςθσ των κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Ειδικότερα:
- οι ςυμβεβλθμζνοι ιατροί κατακζτουν τα ςυμπλθρωμζνα ΕΕΕΑ ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ
ΕΟΠΤΤ τθσ περιοχισ τουσ μαηί με τα λοιπά παραςτατικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι τουσ
(ςχετικζσ οι ζωσ ςιμερα δοκείςεσ οδθγίεσ — ανακοινϊςεισ προσ ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ).
- τθν περίπτωςθ των Μονάδων Τγείασ του ΠΕΔΤ, θ υποβολι των ΕΕΕΑ ςτθν Περιφερειακι
Διεφκυνςθ ΕΟΠΤΤ τθσ περιοχισ μαηί με τα ςυνθμμζνα ζντυπα δικαιϊματοσ εκτελείται από τθν
Μονάδα Τγείασ κατ’ αντιςτοιχία με τισ οδθγίεσ που είχαν δοκεί ςτισ πρϊθν Μονάδεσ Τγείασ
ΕΟΠΤΤ και μζχρι τθν ζκδοςθ νεότερων οδθγιϊν.
- για τα Νοςοκομεία / Κζντρα Τγείασ ΕΤ ακολουκείται θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο με αρ.
πρωτ.:29553/25.6.2012 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνϊν Αςφαλιςτικϊν χζςεων ΕΟΠΤΤ.
- Οι πιςτοποιθμζνοι ιατροί —ιδιϊτεσ μθ ςυμβεβλθμζνοι— μποροφν να αναηθτιςουν το Ζντυπο
Επίςκεψθσ Ευρωπαίου Αςφαλιςμζνου (Ε.Ε.Ε.Α.) ςτον ιςτότοπο του ΕΟΠΤΤ, ςτθν εξισ διαδρομι:
www.eopyy.gov.gr – Πληροφορίεσ για Ευρωπαίουσ Αςφαλιςμζνουσ – ζντυπα εδϊ – Έντυπο
Επίςκεψησ Ευρωπαίου Αςφαλιςμζνου (με οδηγίεσ). Σο ςυμπλθρωμζνο ΕΕΕΑ, μαηί με ςυνθμμζνο
το ζντυπο δικαιϊματοσ (φωτ/φο ΕΚΑΑ, ΠΠΑ ι τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου υγείασ ΙΚΑΕΣΑΜ), υποβάλλεται ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΕΟΠΤΤ τθσ περιοχισ τουσ ταχυδρομικϊσ ι
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
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Προςεχϊσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του ΕΟΠΤΤ και ςε λοιποφσ δικτυακοφσ τόπουσ των
επαγγελματιϊν υγείασ, ανακοίνωςθ για τθν ενθμζρωςθ των πιςτοποιθμζνων ιατρϊν αναφορικά
με τθν ςυμπλιρωςθ των Εντφπων Επίςκεψθσ Ευρωπαίου Αςφαλιςμζνου (ΕΕΕΑ) που κα αφορά
και τθν φαρμακευτικι περίκαλψθ (πεδίο Β: Διάγνωςθ – χορθγθκείςα φαρμακευτικι αγωγι), και
για τθν υποβολι τουσ, με ςυνθμμζνα τα ζντυπα δικαιϊματοσ, ςτισ οικείεσ Περιφερειακζσ
Διευκφνςεισ ΕΟΠΤΤ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο γεγονόσ ότι και για τουσ Ευρωπαίουσ αςφαλιςμζνουσ που
διακζτουν ΑΜΚΑ ι/και βιβλιάριο υγείασ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, ςυνεπϊσ είναι εφικτι θ θλεκτρονικι
ςυνταγογράφθςθ, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ΕΕΕΑ και να υποβάλλεται ςτθν οικεία
Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΕΟΠΤΤ, οφτωσ ϊςτε να αναηθτθκεί μετζπειτα θ δαπάνθ από τον
αντίςτοιχο Ευρωπαϊκό φορζα.
Παρακαλοφνται οι υπεφκυνοι διαχειριςτζσ των Πε.Δι. του ΕΟΠΤΤ όπωσ ενθμερϊςουν με το
παρόν ζγγραφο, τουσ πιςτοποιθμζνουσ ιατροφσ τθσ περιοχισ τουσ για τισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ
προσ τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι των ΕΕΕΑ.
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