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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Ά ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
 Καλούνται όλα τα μέλη του ΦΣΜ στην Ά ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
γίνει τη Δευτέρα 12 Απριλίου και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας με τα εξής 
θέματα: 
1.  Έγκριση οικονομικού απολογισμού του έτους 2009. 
2. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο του ταμείου του 2009. 
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα Ασφαλιστικά Ταμεία.  
3. Ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου. 
4. Διάφορα κατ΄ έγκριση των παρισταμένων. 
 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 19 Απριλίου 
και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. 
Συνάδελφοι η παρουσία όλων, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθούν τα 
τρέχοντα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας αυτήν την περίοδο. 
                                                                     ===========      
Βρισκόμαστε δυο εβδομάδες  πριν από το Πάσχα, και τα προβλήματα του κλάδου μας όλο 
και περισσότερο μεγαλώνουν. Με αφορμή την οικονομική  κρίση, οι κυβερνώντες βρίσκουν 
την ευκαιρία να εμφανίσουν μια σειρά από ζητήματα που σκοπό έχουν τη συρρίκνωση του 
κλάδου μας . Δεν θίγουν  καθόλου το πρόβλημα της κακοδιαχείρισης των Ασφαλιστικών 
Ταμείων και την απόδοση των ευθυνών σε αυτούς που την δημιούργησαν όλα αυτά τα 
χρόνια. Επιτρέπουν την κυκλοφορία πανάκριβων καινούργιων φαρμάκων σε αντικατάσταση 
παλαιών  φθηνότερων  και αποδεδειγμένα αποτελεσματικών. Δεν παρεμβαίνουν στον έλεγχο 
της φαρμακευτικής δαπάνης στην «πηγή» της, που είναι κυρίως οι υπερσυνταγογραφούντες 
γιατροί, πράγμα που σε συνάρτηση με την έλλειψη της μηχανοργάνωσης εκτοξεύει 
κατακόρυφα το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης. Επιπλέον δεν θίγουν καθόλου το 
ζήτημα της ύψους 400.000.000 ευρώ οφειλής  των φαρμακοβιομηχανιών προς στο κράτος 
από τη μη απόδοση του νομοθετημένου 3% από το 2006. Τέλος δεν αναφέρονται καθόλου 
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στην  εξόφληση των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων προς εμάς, που με υπουργικές 
αποφάσεις είναι καθορισμένες και που βέβαια δεν τηρούνται. 
Η κυβέρνηση ασχολείται με προτάσεις   που αναφέρουν  την  πιθανή μείωση του ποσοστού 
κέρδους μας καθώς επίσης και τη  σκέψη για  αλλαγή του ποσοστού κέρδους από σταθερό 
σε κλιμακωτό. Με αφορμή δε, μεμονωμένα περιστατικά φοροδιαφυγής και παράνομης και 
αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, συκοφαντούν ολόκληρο τον κλάδο, χωρίς να 
αναγνωρίζουν τη συνεισφορά μας στην κοινωνική πολιτική του φαρμάκου, μέσω της 
πολύμηνης πολλές φορές πίστωσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή συνάδελφοι , αντί 
να μας ευχαριστούν για την μεγάλη μας αντοχή,  ανοχή  και κατανόηση,  μας 
τιμωρούν. Από την άλλη βεβαία βλέπουμε, ενέργειες του Π.Φ.Σ. που δημιουργούν ποικίλα 
ερωτήματα στον τρόπο που χειρίζονται  σε κρίσιμες περιόδους, τα μεγάλα προβλήματα του 
κλάδου μας. Χωρίς αποφάσεις του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., εξαγγέλλονται προτάσεις για 
πανελλαδικές κινητοποιήσεις, που λαμβάνονται από μερίδα  μόνο του  Προεδρείου  του 
ΠΦΣ, εν αγνοία όλων των υπολοίπων μελών του. Δημιουργείται λοιπόν σε όλους μας  
έντονος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο οι  εκπρόσωποι μας στην ηγεσία του 
κλάδου, χειρίζονται τις τύχες μας. Πραγματικά  θα  πρέπει να  μην γίνονται επιπόλαιες 
κινήσεις  αυτήν την περίοδο και χωρίς πανικό να προσπαθήσουμε όλοι μαζί συσπειρωμένοι, 
και  ενωμένοι να αντέξουμε όλα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε το πρόσεχες διάστημα. 
Αυτοσυγκράτηση, σοβαρότητα, εμπιστοσύνη και ενότητα, είναι αυτά που έχει ανάγκη ο 
κλάδος μας, αυτό το διάστημα. 
 
Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ 
Συνάδελφοι, με την υποβολή των λογαριασμών μας στο Ι.Κ.Α. στις αρχές του μήνα, από 
αυτόν τον μήνα και κάθε μήνα, από τώρα και στο εξής, θα πρέπει να συμπληρώνουμε με 
ευκρίνεια όλα τα πεδία που αφορούν το τιμολόγιο που συνοδεύει την Κατάσταση των 
συνταγών  Ι.Κ.Α. δηλ. το τελικό πόσο να είναι γραμμένο και ολογράφως και αριθμητικώς , 
και όλα γενικά τα στοιχεία που απαιτούν την έκδοση του τιμολόγιου , προκειμένου να 
λειτουργήσει σωστά ο νέος τρόπος εκκαθάρισης των λογαριασμών  Ι.Κ.Α. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑ 
Συνάδελφοι σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από το τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, ο έλεγχος των συνταγών νέου τύπου μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος του 
ΙΚΑ, θα ξεκινήσει για τους λογαριασμούς της περιοχής μας από 1-4-2010. Αυτό σημαίνει 
ότι στους λογαριασμούς Απριλίου που θα κατατεθούν αρχές Μαϊου, οι συνταγές νέου 
τύπου που θα περιέχονται σε αυτούς, θα πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένες σύμφωνα 
με τις οδηγίες που έχετε ήδη λάβει σε προηγούμενη εγκύκλιο (εγκύκλιος Ιανουαρίου 2010). 
Στο τέλος της παρούσης εγκύκλιου ,σχετικό παράρτημα, μας εξηγεί  τον τρόπο που θα 
εκτελούμε σωστά τις καινούργιες συνταγές του Ι.Κ.Α από τον επόμενο μήνα.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των νέων 
συνταγολογίων προς φαρμακοποιούς και ιατρούς έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου (www.fsmagnesia.gr) και συγκεκριμένα στην ενότητα «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ» 
(σημείωση: στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε όλα τα νέα που έχουν αναρτηθεί 
επιλέγοντας την εντολή «περισσότερα» που βρίσκεται στο τέλος των πρόσφατων νέων) με 
τον τίτλο «Ενημέρωση για το έργο της Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» όπου στο τέλος της ενημέρωσης υπάρχει το αρχείο «οδηγίες συμπλήρωσης 
νέου συνταγολογίου προς φαρμακοποιούς/ιατρούς», το οποίο και μπορείτε να εκτυπώσετε.   
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 Στην ίδια ενότητα θα βρείτε και πρόσφατες διευκρινίσεις που αφορούν στη 
συμπλήρωση των συνταγών νέου τύπου, που επισυνάπτονται μαζί με υποδείγματα των νέων 
συνταγών και στην εγκύκλιο. 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΑΥ 
Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις πληρωμής εισφορών (μέσω ΙΚΑ) για το 
φορολογικό έτος 2009 βρίσκονται στο γραφείο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Βόλου και μπορούν να 
παραληφθούν από τον φαρμακοποιό ή εξουσιοδοτημένο άτομο με την επίδειξη του 
ασφαλιστικού βιβλιαρίου. 
 
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 ΧΡΗΣΗ BARCODE ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α 
Σύμφωνα με έγγραφο του ΙΚΑ, από 1-4-2010 στα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει να 
επισυνάπτεται επί της συνταγής ή της απόδειξης αποκολλώμενη ταινία barcode, αλλιώς δε 
θα αποδίδεται η δαπάνη για τα προϊόντα αυτά. Οι προμηθευτές είχαν ήδη μέχρι την 
ημερομηνία αυτή να έχουν τοποθετήσει αυτοκόλλητα barcode στα προϊόντα, έτσι μπορείτε να 
ζητήσετε αντικατάσταση των παλιών συσκευασιών. 

ΑΝΑΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΑΜΚΑ  ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ (νέου τύπου) ΓΙΑ ΤΟ  - ΕΤΑΑ- 
Το  Ασφαλιστικό Ταμείο ΕΤΑΑ μας ενημερώνει σε έγγραφό του, ότι η αναγραφή του 
ΑΜΚΑ τόσο του θεράποντος ιατρού όσο και του φαρμακοποιού είναι υποχρεωτική στα 
συνταγολόγια νέου τύπου. Σας υπενθυμίζουμε ότι αυτό ισχύει για όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία τα οποία σύντομα θα έχουν προμηθεύσει τους ασφαλισμένους τους με τα νέα 
συνταγολόγια. Όσοι από εσάς δεν έχετε παραλάβει το ΑΜΚΑ σας, μπορείτε να το 
αναζητήσετε μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr ή στα αρμόδια 
υποκαταστήματα ΚΕΠ. 
 
ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
Ο ΠΦΣ μας ενημερώνει σε έγγραφό του, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαγορεύεται η 
διάθεση ομματοϋαλίων (πλην αυτών της πρεσβυωπίας) και φακών επαφής από τα 
φαρμακεία. Η ενημέρωση αυτή κοινοποιήθηκε κατόπιν προσπαθειών κάποιων εταιριών να 
πείσουν φαρμακεία της χώρας ότι μπορούν να διαθέτουν φακούς επαφής.  
 
ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Συνάδελφοι, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, από την ημερομηνία 
εφαρμογής του νέου Δελτίου Τιμών, στα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που αναγράφουν 
παλαιές τιμές, θα υπάρχει ευκρινής επισήμανση κόκκινου χρώματος με «Νέα Τιμή». Οι 
φαρμακαποθήκες θα μπορούν να διαθέτουν τα αποθέματά τους για 21 ημέρες με την παλαιά 
τιμή και κατόπιν η τιμολόγηση προς τα φαρμακεία θα γίνεται με την καινούργια τιμή. Τα 
φαρμακεία θα μπορούν να διαθέτουν τα αποθέματά τους με παλαιές τιμές για διάστημα 
2 μηνών από την έναρξη ισχύος του Δελτίου Τιμών. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, 
ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης τιμής επί του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος, η 
τιμολόγηση θα γίνεται με τις νέες τιμές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διάθεση με παλαιά τιμή ισχύει για το 
χρονικό αυτό διάστημα, μόνο για αποθέματα φαρμάκων, τα οποία δε φέρουν τη καινούργια 
κόκκινη επισήμανση. Ακόμη και στο διάστημα των δύο μηνών, φάρμακα που 
παραλαμβάνονται με την κόκκινη επισήμανση (αναγραφή τιμής με κόκκινο ή «με νέα 
τιμή» με κόκκινα γράμματα) θα διατίθενται με την καινούργια τιμή.  
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ΝΕΟ ΦΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1018/6-3-2010 του Υπουργείου Οικονομικών , το ΦΠΑ των 
φαρμάκων παραμένει ως έχει μέχρις εκδόσεως του νέου Δελτίου Τιμών. Ως εκ τούτου, οι 
συντελεστές ΦΠΑ διαμορφώνονται για τα φαρμακεία ως εξής: Φάρμακα→9%, 
Παραφάρμακα→10%, Καλλυντικά→21%. Σχετικό έγγραφο σας έχουμε ήδη στήλη μέσω των 
φαρμακαποθηκών , την προηγούμενη εβδομάδα.    
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε 
Γ.Ε.Α.                ο 11ος στις 9/2  
Τ.Σ.Α.Υ.            ο 8ος  10ος 11ος στις 17/3  & ο 9ος στις 2/1 
ΤΥΔΚΥ             ο 11ος στις 22/2  
 
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

 

ONOMA ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΟΦ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ 

Pharicid f.c. tab 500mg A2C062A PHARMANEL 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

Σβησμένα 
στοιχεία στη 
συσκευασία 

Doreperol spray στόματος 
και στοματικό διάλυμα   Προέλευση: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Απαγόρευση 
διάθεσης και 
διακίνησης των 
προϊόντων 

Πιθανή 
μετάδοση 
Burkholderia 
cepacia 

 
 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ,  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΜΕΣΗ  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.fsmagnesia.gr 
 
   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ  ΟΛΟΨΥΧΑ      
 
                            ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 
 

Για το Δ.Σ. 
 
 
         Ο  Προεδρος                                                             Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Ματσιόλης Κων/νος                                                                      Γεωργία Τσάτσου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 
 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος 
Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» 
 
Κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναφορικά με τα 
προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη συμπλήρωση και εκτέλεση των νέων εντύπων 
συνταγών: 
Α. Από τη Διοίκηση του Ιδρύματος δημιουργήθηκε τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο 
οποίο μπορούν να απευθύνονται όσοι ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη συνταγογράφηση 
στα νέα συνταγολόγια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2103891604, 
2103891605 και αριθμός fax 2103891153, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
dieffarm@otenet.gr 
Β. Επιπλέον με το παρόν διευκρινίζουμε: 
1) Σε περίπτωση λανθασμένης σήμανσης πεδίου ποσότητας, συμμετοχής κ.λ.π ή 
λανθασμένης αναγραφής κάποιου σκευάσματος, οδηγίας λήψης, περιεκτικότητας και 
απαιτείται διόρθωση: Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι ιατροί: α) να εκδίδουν νέα συνταγή 
διαγράφοντας την λανθασμένη συνταγή και επισυνάπτοντάς την λανθασμένη στο στέλεχος, 
είτε β) να διορθώνουν το λάθος, θέτοντας στην πίσω όψη της συνταγής επιβεβαιωτική 
σφραγίδα και υπογραφή, αναφέροντας το πεδίο στο οποίο αφορά η διόρθωση. 
2) Xρήση διορθωτικού υγρού επί των συνταγών: Στην περίπτωση που γίνει διόρθωση στα 
πεδία των συνταγών που αφορούν στη συνταγογράφηση και στις οδηγίες λήψεως του 
φαρμάκου εκ μέρους του ιατρού θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού 
στην πίσω όψη της συνταγής, χωρίς να επικαλύπτει άλλα πεδία. Στις ποσότητες, συμμετοχές 
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού για τη διόρθωση τυχόν λαθών αφού ο 
ιατρός στην πίσω όψη της συνταγής, θέτοντας επιβεβαιωτική σφραγίδα και υπογραφή, 
επιβεβαιώσει τον ορθό αριθμό που αφορά στο συγκεκριμένο πεδίο το οποίο φέρει διόρθωση. 
3) Yποχρέωση αναγραφής δοσολογικού σχήματος επί των συνταγών: Σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση των ιατρών να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με 
ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής κατά συνέπεια και τη δοσολογία. 
Υπενθυμίζουμε ότι για ένα (1) ή 2 (2) κουτιά δεν απαιτείται δοσολογία προκειμένου να 
εκτελεστεί η συνταγή. Για τρία (3) ή περισσότερα απαιτείται δοσολογία στις συνταγές του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να εκτελεστεί (σχ. επισυνάπτεται το υπ. αρ. Γ55/685/19-2-2009 
Γεν. Έγγραφο). 
4) Yποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων που αφορούν στον α) ΑΜΚΑ ιατρού, β) ΑΜΚΑ 
φαρμακοποιού και γ) ασφαλισμένου: α) Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ ιατρού και 
φαρμακοποιού επί των συνταγών προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση, ωστόσο η μη 
αναγραφή τους δεν αποτελεί λόγο μη εξόφλησης της συνταγής στον φαρμακοποιό. 
β) Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν τον ΑΜΚΑ τους στη 
συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορά στο φαρμακείο τους. 
γ) Δεδομένου ότι δεν έχει αποδοθεί ΑΜΚΑ στο σύνολο των ασφαλισμένων υπενθυμίζουμε 
ότι σε κάθε περίπτωση επί της συνταγής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο Αριθμός 
Μητρώου Ασφαλισμένου. Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ΑΜΚΑ, θα αναγράφεται. 
5) Tρόπος σήμανσης επί της συνταγής των δικαιούχων ΕΚΑΣ: Στις περιπτώσεις 
ασφαλισμένων που δικαιούνται ΕΚΑΣ η ορθή συμπλήρωση συνταγής απαιτεί τόσο τη 
σχετική σήμανση στο πεδίο της που αναγράφεται ο δικαιούχος ΕΚΑΣ όσο και στο σχετικό 
πεδίο του ποσοστού συμμετοχής (10%). Ωστόσο το σύστημα είναι σε θέση να λάβει την 
απαραίτητη πληροφορία με τη συμπλήρωση και μόνο του πεδίου ΕΚΑΣ. Στο συγκεκριμένο 
πεδίο εφιστούμε την προσοχή των συνταγογράφων ιατρών να θέτουν μόνο την υπογραφή 
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τους. Δεν θα τίθεται σφραγίδα στο συγκεκριμένο πεδίο. Επισημαίνουμε όμως ότι στις 
περιπτώσεις χορήγησης με την ίδια συνταγή, σε δικαιούχους ΕΚΑΣ, φαρμάκων και 
αναλωσίμων, θα πρέπει να συμπληρώνονται και τα πεδία συμμετοχών δεδομένου ότι η 
χορήγηση αναλωσίμων σε δικαιούχους ΕΚΑΣ γίνεται με ποσοστό συμμετοχής 25%. Σε 
περίπτωση λάθους η συνταγή θα διορθώνεται. 
6) Υποχρέωση συμπλήρωσης πεδίου συμμετοχής στις συνταγές στις οποίες όλα τα 
σκευάσματα χορηγούνται με συμμετοχή 25% του ασφαλισμένου: Είναι υποχρεωτική η 
συμπλήρωση των πεδίων της συμμετοχής ακόμα και όταν όλα τα αναγραφόμενα σκευάσματα 
που αναγράφονται στη συνταγή αφορούν συμμετοχή 25%, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
δεν θα υπάρξει παρέμβαση επί των οδηγιών σε δεύτερο χρόνο. 
7) Mη ευανάγνωστες συνταγές των οποίων τα πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί με 
ευκρίνεια: Εφιστούμε την προσοχή των συνταγογράφων ιατρών, κατά τη συμπλήρωση των 
διαφόρων πεδίων επί του εντύπου να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα πεδία και να μην 
επικαλύπτουν τις πληροφορίες που υπάρχουν σε άλλα πεδία. 
8) Συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων: Στις συνταγές που περιέχουν γαληνικό 
σκεύασμα είναι επιθυμητή η συνταγογράφησή του ως μοναδικό φάρμακο στη συνταγή. 
Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα να συνταγογραφηθεί και επιπλέον σκεύασμα εφόσον δεν 
εμποδίζεται η αναγνωσιμότητα και η ευκρίνεια της συνταγής. Σε κάθε περίπτωση θα 
συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο (ΓΑΛΗΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ) στην οπίσθια όψη της 
συνταγής. 
9) Τρόπος αναγραφής ποσότητας των συνταγογραφούμενων γαληνικών σκευασμάτων: 
Στην περίπτωση συνταγογράφησης γαληνικών σκευασμάτων οι πληροφορίες που αφορούν τα 
συστατικά (ποσότητες κ.λ.π) θα αναγράφονται στην περιγραφή, ενώ στο πεδίο της ποσότητας 
θα συμπληρώνεται ο αριθμός των εμβαλαγγίων γαληνικού σκευάσματος που προκύπτουν. 
Παράδειγμα: για κυστίνες 90caps θα αναγράφεταιη ποσότητα 90 στο πεδίο των οδηγιών και 
στο πεδίο της ποσότητας θα συμπληρώνεται 1. 
10) Συμπλήρωση πεδίων Ι. και ΙΙ. στην οπίσθια όψη της συνταγής: 
Οι ιατροί εώς ότου δοθούν περαιτέρω οδηγίες δεν θα συμπληρώνουν τα πεδία Ι. και ΙΙ. (πεδία 
τα οποία προορίζονται για την επικόλληση των ταινιών ταυτοποίησης των ιατρών στα 
Ατομικά Συνταγολόγια των ασφαλισμένων). 
11) Kοστολόγηση των γαληνικών σκευασμάτων στην πίσω όψη της συνταγής. 
Δεν απαιτείται αναλυτική κοστολόγηση των γαληνικών σκευασμάτων στην πίσω όψη της 
συνταγής. 
12) Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που κυκλοφορεί σε περισσότερες της 
μίας συσκευασίας: Στις περιπτώσεις χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού το οποίο 
κυκλοφορεί σε διάφορες συσκευασίες (π.χ 1ΒT το οποίο μπορεί να περιέχει 50 ή 100 ταινίες 
μέτρησης σακχάρου) στο πεδίο της ποσότητας θα αναγράφεται ο αριθμός των συσκευασιών 
που χορηγούνται (1ΒΤ στην συγκεκριμένη περίπτωση) και στο πεδίο της περιγραφής του 
υλικού θα αναγράφεται η συσκευασία η οποία πρέπει να χορηγηθεί (π.χ 50 ταινίες). 
13) Χορήγηση σκευασμάτων των οποίων οι συσκευασίες φέρουν περισσότερες της μίας 
ταινίας γνησιότητας ανά συσκευασία: Στην περίπτωση συσκευασιών ιδιοσκευασμάτων που 
φέρουν περισσότερες της μίας ταινίας γνησιότητας ανά συσκευασία (π.χ φυσιολογικοί οροί 
που περιέχουν 50 δόσεις και φέρουν 5 ταινίες γνησιότητας δηλαδή αντιστοιχεί μία ταινία 
γνησιότητας ανά 10 δόσεις) στο πεδίο της ποσότητας θα αναγράφεται ο αριθμός των δόσεων. 
Έτσι στην περίπτωση π.χ χορήγησης 40 δόσεων φυσιολογικού ορού στο πεδίο της ποσότητας 
θα συμπληρώνεται ο αριθμός 40 και θα επικολλώνται 4 ταινίες γνησιότητας. 
14) Χορήγηση σκευασμάτων τα οποία κυκλοφορούν σε περισσότερες της μίας συσκευασίας: 
Στην περίπτωση ίδιου φαρμακευτικού σκευάσματος που κυκλοφορεί σε περισσότερες της 
μίας συσκευασίας (π.χ INNOHEP syr 2 X 0.45 X 4500IU και INNOHEP syr. 10 X 0.45 X 
4500IU) στο πεδίο της ποσότητας θα συμπληρώνεται ο αριθμός των εμβαλλαγίων που 
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συνταγογραφούνται και στην οδηγία χορήγησης του φαρμάκου θα αναγράφεται η 
περιεκτικότητα της συσκευασίας η οποία πρέπει να χορηγηθεί. Παράδειγμα 
συνταγογράφησης 2 εμβαλλαγγίων INNOHEP syr. 10 X 0.45 X 4500IU: στο πεδίο των 
οδηγιών θα αναγράφεται η οδηγία ΙΝΝΟΗΕP 10amp/0.45X4500IU BT (δύο) για 20 τεμάχια 
και στο πεδίο της ποσότητας θα επιλέγεται το πεδίο 2. 
15) Σήμανση της μερικής εκτέλεσης συνταγών: Κατά την μερική εκτέλεση συνταγών τα 
στοιχεία μερικής εκτέλεσης όπως αυτά προβλέπονται από το Π.Δ 121/08 θα συμπληρώνονται 
από τον φαρμακοποιό στα κενά πεδία που προορίζονται για την επικόλληση των ταινιών 
γνησιότητας, στην οπίσθια όψη του εντύπου της συνταγής. Παράδειγμα περίπτωσης που ο 
ιατρός συνταγογραφεί 2 εμβαλλάγια σκευάσματος και ο φαρμακοποιός χορηγεί 1 
εμβαλλάγιο. Ο φαρμακοποιός επικολλά μια ταινία γνησιότητας και κοστολογεί 1 εμβαλλάγιο 
ενώ συμπληρώνει στην οπίσθια όψη της συνταγής στο πεδίο της ποσότητας τον αριθμό 1. Αν 
δεν δώσει κανένα εμβαλλάγιο δεν σημειώνει τίποτα και δεν κοστολογεί τίποτα. 
16) Συμπλήρωση από τα ΚΥ και τα ΠΙ του πεδίου της συνταγής που αφορά στον 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΝΑΔΟΣ: Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου ΚΩΔ. 
ΜΟΝΑΔΟΣ από τους ιατρούς των Κ.Υ, των Π.Ι θα πρέπει ωστόσο να συμπληρώνουν το 
πεδίο ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ και να θέτουν τη στρογγυλή σφραγίδα του ΚΥ ή του ΠΙ άνω 
αριστερά στη συνταγή προσέχοντας ώστε αυτή να μην επικαλύπτει τον γραμμωτό κώδικα της 
συνταγής. 
17) Χρήση σφραγίδας ή εκτυπωτή για την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ φαρμακοποιού στο 
πεδίο ΚΩΔ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ: Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ φαρμακοποιού επί της 
συνταγής μπορεί να γίνει με τη χρήση σφραγίδας ή εκτυπωτή. 
18) Συμπλήρωση πεδίου ΚΩΔ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ στις περιπτώσεις συστεγασμένων ή 
κληρονομικών φαρμακείων: Στις περιπτώσεις συστεγασμένων φαρμακείων αρκεί να 
συμπληρώνεται με τον ΑΜΚΑ ενός εκ των εταίρων του φαρμακείου ενώ στις περιπτώσεις 
κληρονομικών φαρμακείων δεν θα συμπληρώνεται (σχετικό το σημείο 4). 
19) Υποχρέωση αναγραφής στις σφραγίδες των ιατρών ΚΥ ή ΠΙ του αριθμού μητρώου 
ΤΣΑΥ: Στην περίπτωση συνταγών που εκδίδονται από ιατρούς ΚΥ ή ΠΙ των οποίων οι 
σφραγίδες δεν φέρουν τον αριθμό μητρώου ΤΣΑΥ τους, δεν απαιτείται η χειρόγραφη 
συμπλήρωσή του, καθώς αυτός καταχωρείται στο σύστημα κατά τη χρέωση των 
συνταγολογίων και μπορεί να αναζητηθεί. 
20) Υποχρέωση αναγραφής και ολογράφως από τον ιατρό της ποσότητας των φαρμάκων 
που συνταγογραφούνται: Οι ιατροί θα πρέπει να αναγράφουν στο πεδίο των οδηγιών και 
ολογράφως την ποσότητα των φαρμάκων που συνταγογραφούνται. 
21) Έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών: Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές θα 
εκδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο που εκδίδοντο και οι παλαιού τύπου συνταγές 
(συνταγογράφηση σε ΤΡΙΑ συνεχόμενα φύλλα του συνταγολογίου) και θα συμπληρώνεται το 
πεδίο που αναφέρεται στην εκάστοτε εκτέλεση (π.χ 2η) καθώς και το πεδίο «κάθε ημέρες». 
22) Χρήση καρμπόν κατά την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών: Σύμφωνα με το υπ. 
αρ. Γ55/306/10-5-2000 έγγραφό μας επιτρέπεται η χρήση καρμπόν κατά την έκδοση 
επαναλαμβανόμενων συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με προϋπόθεση την ευκρίνεια της αναγραφής 
των φαρμάκων στο 2ο και 3ο φύλλο της 
επαναλαμβανόμενης συνταγής. Ο ιατρός που εκδίδει την συνταγή έχει την ευθύνη για την 
ευκρίνεια της αναγραφής των στοιχείων επ’ αυτής. 
23) Eπικόλληση μη αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας (π.χ αναλωσίμων); Στις 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας αυτές θα μπορούν 
να επικολλώνται με χρήση cellotape. 
24) Αναγραφή ενδείξεων «ΕΠΕΙΓΟΝ» και «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ», όταν αυτές απαιτούνται: 
Οι ενδείξεις «ΕΠΕΙΓΟΝ» και «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» θα συμπληρώνονται από τον ιατρό ή τον 
υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντίστοιχα στο πεδίο των οδηγιών, στην εμπρόσθια όψη της 
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συνταγής. Στην περίπτωση του «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» ο υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα θέτει 
επιβεβαιωτική σφραγίδα στο πεδίο που αναγράφεται το φάρμακο προσέχοντας να μην 
επικαλύπτονται τα υπόλοιπα πεδία της συνταγής. 
25) Συνταγές παλαιού τύπου: Οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να εκτελούν 
επαναλαμβανόμενες συνταγές (δηλ. 2η και 3η εκτέλεση) παλαιού τύπου μέχρι και τις 30 
Ιουνίου. Τυχόν επαναλαμβανόμενες συνταγές που θα εκτελεστούν πέραν της συγκεκριμένης 
ημερομηνίας δεν θα εξοφλούνται. 
26) Επισύναψη στις συνταγές τυχόν απαιτούμενων συνοδευτικών εντύπων: Η επισύναψη 
τυχόν συνοδευτικών εντύπων θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση συνδετήρων. 
Απαγορεύεται η χρήση συρραπτικών. 
27) Υπογραφές και σφραγίδες ιατρών: Οι ιατροί θα θέτουν την υπογραφή και την σφραγίδα 
τους μόνο στο κάτω αριστερό τμήμα της συνταγής που αφορά την έκδοσή της χωρίς να 
επικαλύπτουν άλλα στοιχεία της συνταγής. Μόνο στις περιπτώσεις συνταγών που αφορούν 
ασφαλισμένους δικαιούχους ΕΚΑΣ, ή μειωμένης συμμετοχής 0% ή 10% θα υπογράφουν 
χωρίς να σφραγίζουν και στο αντίστοιχο πλαίσιο που υπάρχει εντός της οδηγίας για τη λήψη 
του φαρμάκου προς επιβεβαίωση της μειωμένης συμμετοχής. 
28) Xώρος για την επικόλληση επιπλέον ταινιών γνησιότητας επί των συνταγών: Εως 
ότου διατεθούν τα ειδικά μπλοκ για την επικόλληση ταινιών γνησιότητας, οι φαρμακοποιοί 
θα επικολλούν σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού τις επιπλέον ταινίες γνησιότητας, θέτοντας σε 
αυτό την σφραγίδα και την υπογραφή τους και αναγράφοντας τον αριθμό της συνταγής στον 
οποίο αντιστοιχούν οι εν λόγω ταινίες γνησιότητας. Εν συνεχεία θα το επισυνάπτουν (να μην 
χρησιμοποιούνται συρραπτικά) στην αντίστοιχη συνταγή. Δεδομένου ότι στην οπίσθια όψη 
της συνταγής υπάρχει χώρος για την επικόλληση 4 ταινιών γνησιότητας για κάθε φάρμακο, 
στις περιπτώσεις που χρειάζεται να επικολληθούν περισσότερες των τεσσάρων, θα 
επικολλώνται σε ξεχωριστό φύλλο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω, και 
δεν θα χρησιμοποιούνται τυχόν κενές θέσεις της συνταγής που προορίζονται για την 
επικόλληση ταινιών γνησιότητας του 2ου ή του 3ου φαρμάκου. 
29) Συμπλήρωση πεδίων στην οπίσθια όψη της συνταγής: Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να 
συμπληρώνουν τα πεδία που αφορούν στην συμμετοχή του ασφαλισμένου, και την 
χορηγούμενη ποσότητα στην οπίσθια όψη της συνταγής. 
30) Δυνατότητα έκδοσης δίμηνων συνταγών από ιατρούς ΚΥ ή ΠΙ: Υπενθυμίζουμε ότι 
σύμφωνα με το Π.Δ 121/08 δυνατότητα έκδοσης δίμηνων συνταγών έχουν μόνο οι ιατροί του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
31) Περίπτωση συνταγής στην οποία αναγράφεται σκεύασμα που κυκλοφορεί με δύο 
διαφορετικές λιανικές τιμές: Ο φαρμακοποιός συμπληρώνει το άθροισμα των δύο τιμών 
στο πεδίο της συνταγής «Σύνολο».  
Διευκρινίζεται ότι ο φαρμακοποιός έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του εμπρός 
μέρους της συνταγής του πεδίου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ» και 
του πίσω μέρους της συνταγής (κουπόνια, σφραγίδες κ.λ.π). Η συμπλήρωση των υπόλοιπων 
πεδίων της συνταγής (στοιχεία ιατρού, στοιχεία ασφαλισμένου, ΕΚΑΣ, συμμετοχές, 
συνταγογραφία, διορθώσεις στην πίσω όψη της συνταγής όπως αναφέρθηκε στα σημεία 
1 και 2 είναι ευθύνη ιατρού. Ενημερώνουμε επίσης ότι αφού το νέο σύστημα λειτουργήσει 
για ένα μήνα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και 
τους φαρμακευτικούς Συλλόγους, θα εκδώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. 
Αντίγραφο της επιστολής του Διοικητή του Ιδρύματος (αρ. πρωτ. 851/15-3-2010) την οποία 
σας κοινοποιούμε καθώς και αντίγραφο του παρόντος εγγράφου θα δοθεί από τα αρμόδια 
Υποκαταστήματα στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς κατά την κατάθεση των 
λογαριασμών τους μηνός Μαρτίου που θα γίνει τις πέντε πρώτες εργάσιμες μέρες μηνός 
Απριλίου. 
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