
 

    
  ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» 

       Σας γνωρίζουµε ότι το ∆.Σ. του Οργανισµού κατά την συνεδρίαση του στις 15-03-2011 

(αρ. πρακτ 427 θέµα 5β)αποφάσισε τα εξής: 

Για την επίλυση του ανακύψαντος προβλήµατος λόγω αναστολής εκτέλεσης της υφιστάµενης 

συλλογικής σύµβασης για χορήγηση φαρµάκων προς τους ασφαλισµένους του οργανισµού 

από Φαρµακευτικούς Συλλόγους ορισµένων περιοχών της επικρατείας και χωρίς να έχει 

καταγγελθεί η υφιστάµενη Συλλογική Σύµβαση προµήθειας φαρµάκων, σας γνωρίζουµε ότι οι 

σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται από τους ίδιους τους ασφαλισµένους µε τα 

προβλεπόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ήτοι. 

1)Αίτηση. 

2)Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης (συνταγή) από το συνταγολόγιο φαρµάκων θεωρηµένη από 

τον ελεγκτή ιατρό όπου αυτό απαιτείται. 

 Στην εν λόγω συνταγή θα έχουν επικολληθεί οι ταινίες γνησιότητας των αναφεροµένων σε 

αυτή φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων. 

  3)Απόδειξη αγοράς φαρµάκων. 

       Οι εν λόγω δαπάνες θα πληρωθούν ως «οίκοι νοσήλια» από τον κωδικό 0521-02. 

       Πριν την αναγνώριση της δαπάνης, τα δικαιολογητικά θα ελέγχονται από τον ελεγκτή 

φαρµακοποιό ή τον αρµόδιο υπάλληλο που ελέγχει τους λογαριασµούς των φαρµακείων, ο 

οποίος θα θέτει τη σφραγίδα του στο πίσω µέρος της συνταγής. 

       Επισηµαίνουµε ότι, για τις εν λόγω δαπάνες, θα πρέπει θα δοθεί προτεραιότητα στην 

πληρωµή τους. 

      Μετά την αναστολή εκτέλεσης των υφιστάµενων συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών 

υγείας προς τους ασφαλισµένους του Οργανισµού από συµβεβληµένους Ιατρούς χωρίς να 
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έχουν καταγγείλει τις ατοµικές τους συµβάσεις, σας γνωρίζουµε ότι οι σχετικές δαπάνες θα 

υποβάλλονται από τους ίδιους τους ασφαλισµένους, µε τα προβλεπόµενα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, ήτοι. 

1)Αίτηση. 

2)Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης (απόκοµµα) από το Βιβλιάριο νοσηλείας (η εν λόγω εντολή 

δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση ελεγκτή ιατρού). 

Σε περίπτωση πέραν των δύο επισκέψεων το µήνα σε γιατρό της ίδιας ειδικότητας απαιτείται 

θεώρηση ελεγκτή ιατρού καθώς και για επισκέψεις πέραν των τεσσάρων τον ίδιο µήνα σε ιατρό 

ειδικότητας παιδιατρικής απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού. 

3)Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Ιατρού. 

    Στην περίπτωση που ο Ιατρός διενεργήσει Ιατρικές πράξεις, θα κατατίθενται τα κάτωθι. 

1)Αίτηση. 

2)Εντολή υγειονοµικής περίθαλψης (απόκοµµα) από το Βιβλιάριο Νοσηλείας θεωρηµένη από τον 

ελεγκτή ιατρό.  

∆εν απαιτείται θεώρηση για ηλεκτρονικά παραπεµπτικά µέχρι του ποσού των 50,00 Ευρώ 

σύµφωνα µε την υπ’  αριθµ. οικ. 5941/15-02-11 εγκύκλιο της ∆/νσης Υγειονοµικής Περίθαλψης. 

3)Απόδειξη Παροχής υπηρεσιών του ιατρού. 

     Οι εν λόγω δαπάνες θα πληρωθούν ως οίκοι νοσήλια και σε ότι αφορά τις ιατρικές επισκέψεις 

από τον κωδικό 0522-01 και τις ιατρικές πράξεις από τον κωδικό 0522-02. 
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