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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του ΦΣΜ σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιουλίου και ώρα 19:00 στα
γραφεία του Συλλόγου μας με το εξής θέμα:
1. Ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου, μετά τις
πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο φαρμακευτικό
επάγγελμα.
===========
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε ήδη στην καλοκαιρινή περίοδο και συνεχίζουν οι εξελίξεις σχετικά με
το επάγγελμα μας. Όλο και περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται, όλο και
περισσότερα αδιέξοδα δημιουργούνται. Χωρίς να υπάρχει διάθεση κινδυνολογίας,
εκτιμούμε ότι η συρρίκνωση του εισοδήματος, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της
κυβέρνησης, αγγίζουν τα ποσοστά που ξεπερνούν σχεδόν το 30%. Καταλαβαίνουμε
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λοιπόν που οδηγείται πλέον ο κλάδος μας, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο
κλάδος μας οδηγείται άμεσα σε συρρίκνωση, σε κλείσιμο δηλαδή φαρμακείων,
και κατά τα φαινόμενα, σε εισαγωγή ολιγοπωλίων αλυσίδων, στην διακίνηση και
διάθεση των φαρμάκων. Δηλαδή οδηγούμαστε, με μαθηματική ακρίβεια στην πιστή
εφαρμογή των διατάξεων του μνημονίου της 5ης Μαΐου 2010. Μαζί δε με όλα αυτά
που προαναφέρθηκαν, έχουμε και το νέο τοπίο που θα δημιουργηθεί με τον
«Καλλικράτη» προς το τέλος του χρόνου, και αυτό πραγματικά θα σημάνει την αρχή
μιας τελείως καινούργιας εποχής για όλους μας. Για τους λογούς λοιπόν αυτούς
συνάδελφοι αποφασίσαμε να σας καλέσουμε σε μια έκτακτη Γ.Σ. στις 14 Ιουλίου
2010 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου, προκειμένου όλοι μαζί από κοινού
να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε.
* Από μεθαύριο ΠΕΜΠΤΗ 1η Ιουλίου 2010 ΞΑΝΑ αλλαγή Φ.Π.Α , ΑΠΟ 10%-11%
και από 21%-23% , με ΞΑΝΑ νέο Τιμοκατάλογο φάρμακων και ..ΞΑΝΑ νέα
ρύθμιση των ταμιακών μηχανών…
* *Συνάδελφοι, με πολύ προσοχή διαβάστε στις επόμενες ενότητες της εγκυκλίου
που ακολουθούν τα νεότερα που μας αφορούν.
** Nα ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα του συλλόγου μας .
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΓΑ
Με απόφαση του Νομάρχη, και μετά από μεγάλες πιέσεις του Συλλόγου μας στους
αρμοδίους τοπικά και κεντρικά καταφέραμε να εγκριθούν οι ελεγκτές ιατροί ΟΓΑ κκ.
Κέρανη Ηλιάνα, Επιμελήτρια Ά Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Αργαλαστής, Καραχάλιου
Φωτεινή, Επιμελήτρια ΄Β Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Αργαλαστής, Μπατζίλα Ειρήνη,
Επιμελήτρια ΄Β Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Αργαλαστής και Παναγιωτίδης Χρήστος
Επιμελητής ΄Β Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Βελεστίνου. Η Δ/νση Υγείας μας ανακοινώσε
προφορικά ότι οι ανωτέρω ελεγκτές θα θεωρούν ανά εβδομάδα στην Δ/νση
Υγείας επί της οδού 2ας Νοεμβρίου κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, από
11:00 έως 14:30. Οι συγκεκριμένοι ελεγκτές ιατροί θα θεωρούν συνταγές ΟΓΑ
από ολόκληρο τον Νομό Μαγνησίας.
ΣΤΑΥΡΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Η Δ/νση Μαγνησίας μας γνωστοποιεί με σχετικό έγγραφο της ότι συμφώνα με την
νομοθεσία (άρθρο 2 παρ.1 του Π.Δ. 312/92) επί της προσόψεως του καταστήματος
φαρμακείου, τοποθετείται υποχρεωτικά σταυρός πράσινου χρώματος, εντός
φωτεινού πλαισίου. Επίσης με το άρθρο 15 παρ.1 του Π.Δ. 340/93 ορίζεται ότι
κάθε φαρμακείο θα πρέπει να έχει σε εμφανές μέρος στην πρόσοψη του το
ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού καθώς και τα σήματα που
επιβάλουν οι ισχύοντες νόμοι. Όταν λοιπόν παρουσιάζεται το φαινόμενο οι
αναγκαίοι σταυροί στην προβλεπόμενη θέση να μην επαρκούν για την ορατότητα των
φαρμακείων για το καταναλωτικό κοινό, τότε μόνο μπορούμε να προβαίνουμε σε
περεταίρω ενέργειες, δεδομένου ότι πρωτίστως τηρούνται με ευλάβεια οι ανωτέρω
διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας που κατισχύουν χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα αποκλίσεως από αυτές.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.
Από την τοπική υπηρεσία του ΟΑΕΕ, μας έγινε γνωστό με έγγραφο του, ότι οι
συνταγές, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ΑΜΚΑ Ιατρού, ΑΜΚΑ Ασφαλισμένου ,
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η διάγνωση να είναι εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ, να αναγράφονται φάρμακα με
δοσολογία που να αντίστοιχη στα χορηγηθέντα τεμάχια και να είναι θεωρημένες όταν
υπερβαίνουν τα 150 ευρώ. Για την θεώρηση απαιτείται η προσκόμιση των τριών
βιβλιάριων του ασφαλισμένου. Οι ώρες που θεωρούνται οι συνταγές είναι 08:0010:00 κάθε πρωί.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ
Και από τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ μας ανακοινώνουν με σχετική επιστολή , ότι θα πρέπει
να θεωρούνται οι συνταγές άνω των 150 ευρώ, καθώς επίσης και να αναγράφεται το
ΑΜΚΑ των ιατρών σε κάθε συνταγή προκειμένου να εξοφλούνται.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
1. Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 βραδινή βόλτα στον Παγασητικό με το καραβάκι
«Ελισάβετ», με συνοδεία κρασιού, φαγητού, μουσικής και άφθονου κεφιού.
Συμβολική Τιμή κατ’ άτομο 10 ευρώ, τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύψει ο Σύλλογος.
Δηλώσεις για τη συμμετοχή μας μέχρι και τις 26 Ιουλίου στους συναδέλφους κκ.
Ματσιόλης Κων/νος, Κόκκα Μίνα, Τσιώρου Αντωνία και Τσάτσου Γεωργία.
2. Για τον Σεπτέμβρη: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010: Εκδήλωση της εταιρείας
Phizer σχετικά με το κάπνισμα. Περισσότερα θα έχουμε να σας ανακοινώσουμε σε
επόμενη εγκύκλιο.
ΚΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ
Εκλάπη συνταγολόγιο με αριθμό 198 από το γραφείο του ιατρού της Ψυχιατρικής
κλινικής του Γ.Ν.Βολου, κ. Ασπραδάκη Κων/νου κατά την πρωινή βάρδια στις
9/6/10. Σας εφιστούμε την προσοχή στην χορήγηση φαρμάκων του Ν 1729/87
στην μαζική εκτέλεση συνταγών από διάφορους συλλέκτες. Επίσης ελέγξτε την
νομιμότητα στην ποσότητα χορήγησης πολλών φαρμάκων που δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των πελατών σας γιατί κυκλοφορούν πλαστές συνταγές.
B. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Φ.Ε.Κ. 65 Α’/11-5-2010 (ΝΟΜΟΣ 3846/2010) «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Συνάδελφοι σας επισυνάπτουμε στο παράρτημα Ι τα άρθρα φαρμακευτικού
ενδιαφέροντος του εν λόγω νόμου, μεταξύ των οποίων και αυτά που αφορούν στην
θεώρηση συνταγών άνω των 150 ευρώ, στον ΑΜΚΑ ιατρού και στην ίδρυση
φαρμακείων εντός κλινικών άνω των 60 κλινών.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΗΣΥΦΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Συνάδελφοι με την παρούσα εγκύκλιο σας στέλνουμε τον κατάλογο των ΜΗΣΥΦΑ
φαρμάκων που πρόσφατα εγκρίθηκε, προκειμένου να ενημερωθείτε.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
Σας κοινοποιούμε την υπ¨ αριθμ. Α.Π. 36814/8-6-10 εγκύκλιο του Ο.Γ.Α
αναφέρεται στις συμμετοχές των φαρμάκων.

που

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΟΛΛΩΜΕΝΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συνάδελφοι επίσης σας κοινοποιούμε σε φωτοαντίγραφο εγκύκλιο σχετικά με τις
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αποκολλώμενες ταινίες αναλωσίμων υλικών.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Διαβάστε με πολύ προσοχή το σχετικό φωτοαντίγραφο, που αφορά στην απάντηση
του Υπουργείου Οικονομικών στον Π.Φ.Σ. για την τήρηση του βιβλίου
προχορήγησης φαρμάκων.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι το με απόφαση του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Π.Φ.42000/οικ 15230/1824 της 15/6/2010 αποφασίζεται στην
παρούσα φάση και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας και
την αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών και μάλιστα σε απομακρυσμένες ορεινές και
νησιωτικές περιοχές, οι διοικήσεις των φορέων να συνεργασθούν, ώστε να δοθεί
η δυνατότητα να ελέγχονται οι συνταγές φορέων που δεν διαθέτουν ελεγκτές
γιατρούς, από ελεγκτές άλλου φορέα που διαθέτει αντίστοιχους γιατρούς. Ακόμη,
μπορεί να εξετασθεί η δυνατότητα αποστολής με ΦΑΞ της συνταγής στην
κεντρική υπηρεσία του φορέα, να γίνεται η θεώρηση από τον αρμόδιο ελεγκτή
γιατρό και στη συνέχεια να επιστρέφεται με φαξ και να επισυνάπτεται στην
πρωτότυπη συνταγή, η οποία εκτελείται από το φαρμακοποιό. Επισημαίνεται ότι,
για τις συνταγές που περιέχουν φάρμακα που αναφέρονται στην εγκύκλιο με Αρ.Πρ.
Φ.80000/οικ.11385/1394/ΦΕΚ 569/Ε/2010 και τα οποία προμηθεύονται οι
ασφαλισμένοι από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων ή τα ιδιωτικά
φαρμακεία με τη διαδικασία του «στερείται» δεν απαιτείται θεώρηση. Επίσης, δεν
απαιτείται θεώρηση για τα φάρμακα που χορηγούνται μέσω του φαρμακείου του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εν συνεχεία με το υπ’ αριθμόν ΑΠ. Γ55/778/18-6-2010 η κεντρική διοίκηση του
ΙΚΑ, κοινοποιεί στα κατά τόπους υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα να μεριμνήσουν
άμεσα προκειμένου να ορίσουν, όπου δεν υπάρχουν ήδη, ελεγκτές ιατρούς με
γνώμονα τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και να
εφαρμόσουν τις παραπάνω αποφάσεις.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
To IKA-ETAM καθορίζει εκ νέου, τη χορήγηση των κάτωθι ειδών (και των αντιστοίχων
ποσοτήτων) αναλωσίμου υγειονομικού υλικού σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
1.Καθετήρες Κύστεως
1). Καθετήρες κύστεως ποσότητα 90 τεμάχια /μηνιαίως 2). Καθετήρες κύστεως διπλής
ροής (2-WAY ). α) Σιλικόνης ποσότητα 3/μήνα. β) Νεφροστομίας ποσότητα 3/μήνα.
2.Ουροσυλλέκτες
1) Ουροσυλλέκτες απλοί 2 lt αποστειρωμένοι και μη αποστειρωμένοι ποσότητα μέχρι
60/μήνα. 2) Ουροσυλλέκτες 2 lt αποστειρωμένοι και μη αποστειρωμένοι με βαλβίδα
στο κάτω μέρος για εκροή ούρων ποσότητα μέχρι 30/μήνα. 3) Ουροσυλλέκτες
περιπάτου αποστειρωμένοι με ζώνη που να δένει στα κάτω άκρα (χωριστή τιμή στις
ζώνες ) (ποσότητα μέχρι 30/μήνα ). 4) Ζώνες στηρίξεως των ουροσυλλεκτών
περιπάτου (ποσότητα 3/χρόνο).
3.Περιπεικοί καθετήρες: περιπεικοί καθετήρες (ποσότητα μέχρι 30/μήνα).
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4.Αυτολιπαινόμενος καθετήρας: ποσότητα σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ιατρού.
Αποστειρωμένα γάντια, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ιατρού.
5.Βαλβίδα καθετήρα ουρήθρας 1 τεμάχιο/6μηνο
6.Τραχειοσωλήνες ποσότητα 6 τεμάχια /μήνα.
Γάντια χειρουργικά για τραχειοστομία για όσους τραχειοσωλήνες αλλάζονται τόσα
ζευγάρια γάντια.
7.Ρύγχη τραχειακής αναρρόφησης για καθαρισμό του τραχειοσωλήνα από βρογχικές
εκκρίσεις (ποσότητα 10 τεμ./μήνα).
8.Καθετήρες αναρρόφησης ποσότητα 150 τεμ/μήνα.
9.Καθετήρες γαστροστομίας (εάν υπάρχει εμφυτευόμενο σύστημα απαιτείται
έγκριση από το τμήμα κλειστής περίθαλψης).
10. Φίλτρα τραχειοστομίας (σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ιατρού).
11.Φακαρόλα ένα ρολό ή 30 τεμάχια/μηνιαίως.
12. Επιδεσμικό υλικό όπως:
1) Χαρτοβάμβακας (ποσότητα μέχρι 10 Kg/μήνα)
2) Χάρτινη αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία (ποσότητα 5 τεμ./μήνα).
3) Γάζες αποστειρωμένες (ποσότητα μέχρι 60 τεμ./μήνα).
4) Ελαστικοί επίδεσμοι (ποσότητα 4-5 τεμ./μήνα) σε όλες τις διαστάσεις.
13.Πάνες ακράτειας 30 πάνες μηνιαίως για νυχτερινή χρήση.
14. Σερβιέτες ανδρικής ακράτειας, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του θεράποντος
ιατρού.
15.Σωλήνες αερίων (καθετήρες ορθού) 10 τεμάχια /μηνιαίως
16.Σύριγγες μιας χρήσεως: Ποσότητα σύμφωνα με τη γνωμάτευση του θεράποντος
ιατρού.
17.Γάζες για οφθαλμική χρήση ανάλογα την γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού
18. Συσκευές έγχυσης φαρμάκων

α) Για την χορήγηση των συσκευών που φέρουν εμφυτευόμενα συστήματα
ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την Διεύθυνση Υγειονομικών
Υπηρεσιών–Τμήμα Κλειστής Περίθαλψης. β) Για τις λοιπές συσκευές απαιτείται
έγκριση χορήγησης του είδους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος .Στη
συνέχεια θα χορηγούνται τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά που απαιτούνται για τη
χρήση τους .γ) Αναλώσιμες συσκευές χημειοθεραπείας ανάλογα με το
θεραπευτικό σχήμα και έως 5 μηνιαίως (βελόνες γωνιώδεις παρακέντησης με την
προϋπόθεση ότι εάν υπάρχει εμφυτευόμενο σύστημα να φέρει έγκριση από την
αρμόδια Δ/νση Υγειονομικών Υπηρεσιών-Κλειστή Περίθαλψη ) δ) Αναλώσιμες
συσκευές αναλγησίας έως 10 μηνιαίως.
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Σε συνέχεια του Γ55/652/01-10-08 Γενικού εγγράφου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε ότι
για το έτος 2010 τα παραστατικά με τα οποία θα αναγνωρίζεται αν κάποιος είναι
δικαιούχος μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα είναι τα κάτωθι :
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1. Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ : Το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων στο οποίο
θα περιλαμβάνεται ο μήνας Ιούνιος 2010 ( β΄τρίμηνο ).
2. Για τους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. ( ΤΕΒΕ ): Τα παραστατικά ΕΤΕ στα οποία
εμφανίζεται κατά περίπτωση η ένδειξη « ΕΚΑΣ » ή « ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΚΑΣ ».
Στα παραστατικά των ΕΛ.ΤΑ δεν εμφανίζεται σχετική ένδειξη και αναγνωρίζεται
μόνο από το ποσό.
3. Για τους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. ( ΤΑΕ ): Τα παραστατικά ΕΛ.ΤΑ στα οποία
εμφανίζεται η ένδειξη « ΕΚΑΣ », τα παραστατικά ΕΤΕ στα οποία εμφανίζεται η
ένδειξη « ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΑΣ ».
4. Για τους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. ( ΤΣΑ ): Τα παραστατικά ΕΤΕ στα οποία
εμφανίζεται η ένδειξη « ΕΚΑΣ » ή « ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΕΚΑΣ ».

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ PREVENAR 13
Συνάδελφοι από την εταιρεία WYETH μας ανακοινώθηκε ότι λόγω της
καθυστέρησης έγκρισης τιμών νέων φαρμάκων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και λόγω
των μεγάλων αναγκών για αντιμετώπιση των περιστατικών, εγκρίθηκε με απόφαση
(Α.Π. 32156) του ΕΟΦ η διάθεση των αποθεμάτων του προϊόντος PREVENAR 13
(ενέσιμο διάλυμα για ενδομυϊκή χρήση, προγεμισμένη σύριγγα 0,5ml-1,
προγεμισμένη σύριγγα με χωριστή βελόνα, κωδικός ΕΟΦ 910370101) σε τιμές:
χονδρική 52,77 ευρώ, νοσοκομειακή 45,91 ευρώ και λιανική 78,36 ευρώ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΤΗΣ Novo Nordisk
Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση όλων των μορφών ινσουλίνης μετά την δημοσίευση
του νέου δελτίου τιμών της 11/6/10.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σημερινή του απόφαση δέχεται
και αιτιολογεί τους δημογραφικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, ως
κριτήριο ίδρυσης των φαρμακείων στην προοπτική της διασφάλισης του
δημοσίου συμφέροντος και της καλής ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων.
Το Δικαστήριο συμπεραίνει ότι τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια ΔΕΝ
αντίκεινται στην ελευθερία εγκατάστασης και η ύπαρξη τους σε ένα ελάχιστο όριο
διασφαλίζει επαρκείς φαρμακευτικές υπηρεσίες. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν
αντίκεινται στους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ SALOSPIR & TREBON-N
Σας ενημερώνουμε ότι τα επικαλυμμένα δισκία salospir των 80, 100, 160, 325 και
500 mg, καθώς επίσης και τα κοκκία για πόσιμο διάλυμα μιας δόσης TREBON των
100, 200 και 600 mg χορηγούνται «Με Ιατρική Συνταγή» και άρα οι μορφές αυτές
που προαναφέρθηκαν δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των ΜΗΣΥΦΑ
φαρμάκων που σας επισυνάπτουμε με την σημερινή εγκύκλιο.
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ
ONOMA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΦ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

6

MUCOSOLVAN
SACHETS 20X15mg
&
MUCOSOLVAN
SACHETS 20X30mg

BOEHRINGER
INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)

Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία

DUSPATALIN S.C.
TABS 100mg

SOLVAY PHARMA
Μ.Ε.Π.Ε

REVIONORM F.C.
TABS 750mg

ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

KYTRIL OR. SOL.
1mg/5mL

ROCHE HELLAS A.E.

ROFERON-A INJ.
SOL. 18MIU/O,5ML

ROCHE HELLAS A.E.

NABOREL F.C.
TABS 30mg

ELPEN ΑΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία

NYCOMED HELLAS S.A.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
10537452

Επικόλληση λάθος
ταινίας γνησιότητας
σε μέρος της
παρτίδας

CALCIORAL D3
500mg+10mg
ΜΑΣΩΜΕΝΑ
ΔΙΣΚΙΑ
ALTHOCIN C.TAB
400mg

ERFAR ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

LIGAMOL
EY.EA.D.SO
0,5%+0,5%

HELP ABEE

ROIPLON CREAM
10%

MENARINI HELLAS A.E.

ORAMORPH
OR.SOL.SD

MOLTENI L. & C.DEI

RELYOMYCIN
CAPS 100mg

REYO HELLAS ΕΠΕ

THIONIPEN
F.C.TAB 30mg

ANTOR Ε.Π.Ε.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(κατόπιν αίτησης της
εταιρίας)

Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία

Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία
Εναρμόνιση Ελ.
Νομ. Με Κοινοτική
οδηγία

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΕΤΣΕΤΕΣ

EUROFRESH-ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δεν έχουν
παρασκευαστεί σε
εγκεκριμένα από τον
ΕΟΦ εργαστήρια

Ο ΕΟΦ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
1. Την ΑΚΥΡΩΣΗ της ανάκλησης όλων των συμπληρωμάτων διατροφής που
περιέχουν βιταμίνη C (μόνο ή σε συνδυασμό με άλλες βιταμίνες και ανόργανα
στοιχεία) σε ποσότητα μεγαλύτερη των 135mg.
2. Την ΑΡΣH απαγόρευσης και διακίνησης της παρτίδας 02681 του
φαρμακευτικού προϊόντος Pethidina Molteni 100mg/2ml.
ΠΡΟΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συνάδελφοι η εταιρεία MULTIRAMA μας κάνει την εξής τεχνική και οικονομική
προσφορά.
Μας προσφέρει τον εκτυπωτή ΟLIVETTI PR2 PLUS, που πολλά φαρμακεία
ήδη χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους και κυρίως για την συνταγογράφηση,
έτοιμο με τις ρυθμίσεις του ώστε με την εγκατάσταση να χρησιμοποιηθεί άμεσα,
στις εξής τιμές. Τεμ. ΕΝΑ: Τιμή χρέωσης 610,74 ευρώ, Τεμ. > ΔΕΚΑ 594,21
ευρώ, Τεμ. > 30 578,51 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει για
την περίοδο που διανύουμε. Ο φάκελος με περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκεται στα
γραφεία του συλλόγου. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται παρακαλείται

να το δηλώσει στο Σύλλογο έως τέλη Ιουλίου, διότι το ποσοστό
συμμετοχής θα καθορίσει το ύψος της τιμής.
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ Φαρμακοποιός τηλ. 2421045071
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Φαρμακοποιός τηλ. 6973618462 και
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ Φαρμακοποιός τηλ. 2421044998/ 6972678036
ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ σπουδάστρια του τμήματος βοηθών φαρμακείου ΙΕΚ,
Τηλ. 2421050886/ 6975802877.
Όποιος συνάδελφος χρειάζεται, ας τηλεφωνήσει στα πιο πάνω τηλέφωνα.

Για το Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος

Ματσιόλης Κώστας

Η
Γραμματέας

Τσάτσου Γεωργία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΡΘΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ. 65 Α’/11-52010 ΟΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 3846/2010 «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Άρθρο 24
1. Μετά το τέλος του άρθρου 3 του ν.3580/2007 προστίθεται άρθρο 3Α με το
κάτωθι
περιεχόμενο:
«Άρθρο 3Α
Η ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων απαιτήσεων των νομικών προσώπων
του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος ανά ασφαλιστικό οργανισμό, η είσπραξη των
οφειλόμενων ποσών, η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του παρόντος, καθώς
και η εκτέλεση των πληρωμών των προμηθευτών ή των παρόχων υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις, ανατίθενται στα νομικά πρόσωπα του
άρθρου
9
παρ.1
του
παρόντος.»
Οι υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 3 του ν.
3580/2007 καταργούνται και οι υποπεριπτώσεις δδ΄ και εε΄ αναριθμούνται σε
αα΄
και
ββ΄
αντίστοιχα.
2. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ώς εξής:
«ιζ. Η δημιουργία βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των
τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3580/2007 με βάση
τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του και οι
προϋποθέσεις
δημοσιότητάς
του.»
3. Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3580/2007 προστίθεται υποπαράγραφος γ΄ ως εξής:
«γ) Η Ε.Π.Υ., οι Υ.Πε., όπως και τα Νοσοκομεία και οι λοιποί εποπτευόμενοι φορείς
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά τα ανωτέρω δύνανται
να προβαίνουν σε διεξαγωγή διαγωνισμών του άρθρου 10 του ν. 3580/2007 με τη
μέθοδο ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και
ηλεκτρονικών δημοπρασιών, όπως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ορίζουν.»
4. Στην αρχή της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 3580/ 2007 προστίθεται
εδάφιο με το εξής περιεχόμενο: «7. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με
αιτιολογημένη απόφασή της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να διενεργεί διαγωνισμούς, που έχουν εγκριθεί
από το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, με ενιαίες προδιαγραφές για τις
ανάγκες των φορέων ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ή να αναθέτει κατ’ εξαίρεση την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών του
Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας στις Υ.Πε., για τις ανάγκες των
φορέων ευθύνης τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Υ.Πε..»
5. Στην παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3580/2007 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως
εξής:
«γ) Καθορίζεται η εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η
δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών
σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή ομάδα δραστικών ουσιών ίδιας
φαρμακολογικής κατηγορίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.»
6. Ποσοστό 2% επί των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄),
καθώς και της υπ’ αρίθμ. ΔΥ6α/οικ36932/17.3.2009 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 545 Β΄), παρακρατείται και αποδίδεται από τους φορείς που
εκτελούν τις σχετικές συμβάσεις.
Άρθρο 26
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του π.δ. 235/2000
(ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει
παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131
Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄), της παρ. 7 του
άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.
3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄), του άρθρου 39 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄), του
άρθρου 32 του ν. 3305/ 2005 (ΦΕΚ 17 Α΄), του άρθρου 28 του ν. 3402/2005
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(ΦΕΚ 258 Α΄), της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄), της παρ.
β΄ του άρθρου 5 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α΄) παρατείνεται μέχρι την
31.12.2010.
Άρθρο 27
1. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 15 του ν. 3730/ 2008 (ΦΕΚ 262 Α΄)
προθεσμίες προσαρμογής των φαρμακείων και της χρέωσης φαρμάκων των
ιδιωτικών κλινικών, προς τις ισχύουσες διατάξεις, παρατείνονται για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση που
παρέλθει η παραπάνω ημερομηνία και δεν έχει συντελεσθεί η συμμόρφωση των
ιδιωτικών κλινικών, τότε δεν επιτρέπεται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να
συνάπτουν συμβάσεις νοσηλείας των ασφαλισμένων τους με τις κλινικές αυτές.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α΄), όπως έχει
αντικατασταθεί από το άρθρο 10 του ν. 3457/2006 (ΦΕΚ 93 Α΄) και τροποποιηθεί
από τα άρθρα 13 και 15 εδάφιο τρίτο του ν. 3730/2008 τροποποιείται ως εξής:
«Τα φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται στους νοσηλευόμενους στα δημόσια
νοσοκομεία, στα ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στις
ιδιωτικές κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, χρεώνονται στην
επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά τρία τοις εκατό (3%), πλέον των
νομίμων επιβαρύνσεων. Η χρέωση γίνεται ανά ασθενή και φαρμακευτικό
σκεύασμα, με βάση την ημερήσια δόση που αναγράφεται στο συνταγολόγιο. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής. Η προμήθεια των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων
από τις ιδιωτικές κλινικές γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή.»
3. Για τη λειτουργία των φαρμακείων εντός των ιδιωτικών κλινικών είναι
υποχρεωτική η πρόσληψη φαρμακοποιού και ο ορισμός αυτού ως υπευθύνου.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως έχει
αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 8 του π.δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225 Α΄),
τροποποιείται
ως
εξής:
«Οι ιδιωτικές κλινικές του παρόντος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, νομικού πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας και ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνεται στην άδειά τους η
υποχρέωση λειτουργίας φαρμακείου, εφόσον έχουν δυναμικότητα άνω των εξήντα
(60) κλινών, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά φαρμακείο, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του π.δ. 517/1991(ΦΕΚ 64 Α΄) με ελάχιστο εμβαδόν δεκαοκτώ
τετραγωνικών μέτρων (18 τ.μ.). Κλινικές δυναμικότητας μέχρι εξήντα (60) κλίνες,
που δεν διαθέτουν φαρμακείο πρέπει να διαθέτουν χώρο αποθήκευσης φαρμάκων
τουλάχιστον
έξι
τετραγωνικά
μέτρα
(6
τ.μ.).»
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 11 του ν. 3457/2006
και το άρθρο 13 του ν. 3730/ 2008 (ΦΕΚ 262 Α΄).
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ειδικές ρυθμίσεις για τις προϋποθέσεις, τους
όρους και τις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών,
που διέπονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 247/1991, 517/
1991
και
235/2000.
7. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών με φαρμακευτικά
προϊόντα, καθώς και η διακίνησή τους αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των
νοσηλευόμενων
ασθενών
σε
αυτές.
Απαγορεύεται
κάθε
μεταπώληση
φαρμακευτικών προϊόντων από τις ιδιωτικές κλινικές σε τρίτους. Παράβαση των
ανωτέρω αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας των ιδιωτικών κλινικών για
διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 32
Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
1. Α) Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α΄) τροποποιείται ως
εξής:
«3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών, αποτελεί: Για τους ιατρούς του ΕΣΥ, καθώς
και για τους ιατρούς μονίμους ή επί συμβάσει των ασφαλιστικών οργανισμών,
πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την
ισχύουσα
νομοθεσία
για
κάθε
κατηγορία.
Για τους ιατρούς τους συμβεβλημένους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. άμεσο λόγο οριστικής διακοπής της σύμβασης τόσο για το
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συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό όσο και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό
φορέα έχει συνάψει σύμβαση. Για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς, λόγο
αποκλεισμού κάθε συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η απόφαση
για διακοπή της σύμβασης ή για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας
εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και είναι δεσμευτική για
τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων είτε η διαπίστωση μη τήρησης των
υποχρεώσεων των ιατρών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει γίνει από
έλεγχο κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. είτε από τον
ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Ασφαλιστικός Φορέας
οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου. Σε κάθε περίπτωση οι
παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο,
προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες
πειθαρχικές
κυρώσεις.»
Β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α΄) τροποποιείται
ως
εξής:
«4. Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλεπόμενων υπό του παρόντος άρθρου
υποχρεώσεων των ιατρών, πλην των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο
πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται επιπλέον στους
ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ, με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους, οι κάτωθι
κυρώσεις:
α. Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη συνταγογράφηση
προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
β. Πρόστιμο κυμαινόμενο από 3.000 € έως 15.000 € αναλόγως με τη συχνότητα
και βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των
προστίμων, τα ποσά αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για την
επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην
παράγραφο
18
του
άρθρου
4
του
παρόντος
διατάγματος.»
Γ) Η παράγραφος 15 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α΄)
τροποποιείται
ως
εξής:
«15. Η παράβαση από το συμβεβλημένο φαρμακοποιό των υποχρεώσεών του,
όπως καθορίζονται από το παρόν, συνεπάγεται, εκτός των ενδεχόμενων ποινικών
κυρώσεων ή των διοικητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως
αυτή ισχύει κάθε φορά, και την επιβολή των εξής κυρώσεων, για κάθε παράβαση,
ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής:
α. Πρόστιμο κυμαινόμενο από δέκα τοις εκατό (10%) έως πενήντα τοις εκατό
(50%) επί της αξίας των συνταγών του ΟΠΑΔ ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού
που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον προηγούμενο μήνα, από αυτόν τον οποίο
έγινε
η
παράβαση.
Ειδικά για την περίπτωση εύρεσης στο φαρμακείο ταινιών γνησιότητας που είναι
αποκολλημένες από τις μονάδες ιδιοσκευάσματος, το πρόστιμο καθορίζεται μέχρι
το πενταπλάσιο (5πλάσιο) της αξίας των ιδιοσκευασμάτων που αντιστοιχούν οι
ταινίες.
β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του
ΟΠΑΔ ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού για διάστημα από τέσσερις (4) μέχρι
δώδεκα
(12)
μήνες.
γ. Οριστική καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του ΟΠΑΔ ή του
Ασφαλιστικού Οργανισμού, τόσο για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό όσο
και
οποιονδήποτε
άλλον
ασφαλιστικό
φορέα
έχει
συνάψει
σύμβαση.
Η απόφαση για διακοπή της σύμβασης ή για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής
συνεργασίας εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και είναι
δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων είτε η διαπίστωση μη
τήρησης των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο έχει γίνει από έλεγχο κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. είτε από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση,
ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον
Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες του
τελευταίου.
Ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις, πλην των αναφερομένων στις
περιπτώσεις α΄- γ΄ της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται
επιπλέον πρόστιμο από 3.000 € έως 15.000€.
i. Μη παράδοση από τον φαρμακοποιό ή τον αντικαταστάτη του στο φαρμακείο,
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των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή και χρέωσή τους στον ΟΠΑΔ ή
στον
Ασφαλιστικό
Οργανισμό.
ii. Παράδοση άλλων φαρμάκων ή ειδών από εκείνα που αναγράφει η συνταγή.
iii. Εύρεση στο χώρο του φαρμακείου ή χρησιμοποίηση ταινιών γνησιότητας
πλαστών ή επαναχρησιμοποιημένων ή παραποιημένων ή με σβησμένες ενδείξεις ή
ταινίες από τις οποίες έχει διαγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο η ένδειξη «κρατικό
είδος».
iν. Ανεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας
ασφαλισμένων.
ν. Άρνηση ή παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο του ελέγχου που
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα επί μέρους οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.»
Δ) Κανένας ασφαλιστικός οργανισμός δεν εξοφλεί δαπάνες από εντολές
παρακλινικών εξετάσεων και συνταγών φαρμάκων ιατρών και φαρμακοποιών από
την ημερομηνία διακοπής της σύμβασής τους με τους Οργανισμούς αυτούς και
εφεξής.
Ε) Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. επιβάλλεται σε
διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικές κλινικές που έχουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή
τους Ασφαλιστικούς Φορείς ποινή διακοπής σύμβασης ή αποκλεισμού κάθε
μελλοντικής συνεργασίας με τους φορείς αυτούς, εφόσον από σχετικό έλεγχο,
κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ή του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών
εργαστηρίων και των ιδιωτικών κλινικών που ζημιώνουν τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης.
2. Συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών, η αξία των
οποίων ξεπερνά τα 150 €, δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν
είναι θεωρημένες από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Συνταγές που δεν έχουν
θεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στερούν το δικαίωμα είσπραξης της αξίας τους
από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Θεώρηση απαιτείται και για υψηλού κόστους
εξετάσεις (αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, οστικής πυκνότητας κ.λπ.), οι
οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
3. Ταινίες γνησιότητας αποκολλημένες από τις μονάδες ιδιοσκευασμάτων και μη
επικολλημένες στις συνταγές ή μονάδες ιδιοσκευασμάτων, χωρίς ταινίες
γνησιότητας, που βρίσκονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε χώρους του
φαρμακείου ή σε άλλους χώρους, κατάσχονται από τα ελεγκτικά όργανα της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και παραδίδονται στον ΕΟΦ. Η κατάσχεση ενεργείται με τη
σύνταξη πρωτοκόλλου καταγραφής όλων των χαρακτηριστικών στοιχείων των
κατασχεθέντων, το οποίο υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τον έλεγχο και
τον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί να διατυπώσει και τις παρατηρήσεις του. Με
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Δ.Σ του ΕΟΦ, ενεργείται η
καταστροφή των ιδιοσκευασμάτων και των ταινιών γνησιότητας ή η διάθεση των
ιδιοσκευασμάτων σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύματα.
4. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., δύνανται με αποφάσεις του
Διοικητικού τους Συμβουλίου να καθορίζουν ανώτατες τιμές για υλικά
επεμβάσεων, οστικά και ενδοαυλικά μοσχεύματα, θεραπευτικά μέσα και
προθέσεις, αναλώσιμα υλικά, υγειονομικά υλικά, καθώς και σκευάσματα ειδικής
διατροφής. Επίσης, με ίδιες αποφάσεις μπορούν να αναπροσαρμόζονται οι ήδη
καθορισθείσες ανώτατες τιμές από τους κανονισμούς παροχών των Κλάδων και
Τομέων Υγείας των φορέων.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄)
έχουν ανάλογη εφαρμογή για τον Γενικό Επιθεωρητή, για τους ελεγκτές της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και για τους συμμετέχοντες στα μικτά κλιμάκια υπαλλήλους των
ασφαλιστικών οργανισμών.
6. Συνταγές φαρμάκων στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία του
συνταγολογίου συμπεριλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αρμόδιου ιατρού που συνυπογράφει δεν εκτελούνται από
τον φαρμακοποιό.
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