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Συνάδελφοι στα πλαίσια των αλλαγών που αφορούν το επάγγελμα μας , υπάρχει μια 

κατάσταση που όμοια της ποτέ άλλοτε δεν είχαμε ζήση ξανά. ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΝ 
ΜΕ ΙΛΙΓΓΙΩΔΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να υπογραμμίσουμε τις ποιο 
πρόσφατες εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα. Εξάλλου η ενημέρωση γίνεται επίσης με τα sms του 
Συλλόγου και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Σύλλογο μας. Συνοπτικά  λοιπόν,               
Οι ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται ηλεκτρονικά δεν χρειάζονται θεώρηση αν είναι πάνω από 
150 ευρω. Οι συνταγές ΙΚΑ ενιαίου τύπου, (με τα πράσινα γράμματα) που γράφονται από ιατρούς 
ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, από 01-04-2011, χρειάζονται   θεώρηση αν είναι άνω των 150 ευρώ, αν είναι 
δίμηνες και αν έχουν ναρκωτικά φάρμακα του πίνακα Γ.       Κατά την κατάθεση των λογαριασμών 
ΙΚΑ, οι συνταγές (ηλεκτρονικές και συνταγές ΙΚΑ ενιαίου τύπου) θα αριθμούνται όλες μαζί σε 
ημερολογιακή σειρά, (μία αρίθμηση), και στο φάκελο θα χωρίζονται σε δύο πακέτα, ενώ θα κόβουμε 
ένα τιμολόγιο, μαζι θα υπάρχουν και οι απλές συνταγές των ατομικών συνταγολογίων των ιατρών 
ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ με κοινή αρίθμηση με τις υπόλοιπες και σε ξεχωριστό πακέτο από τις υπόλοιπες. Η 
χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα 

ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν.3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που 

αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη 
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συνταγή   ανεξάρτητα   του αριθμού των εμβαλλαγίων. (ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ, 

ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ) Για τα χρόνια νοσήματα εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη 

συνταγή και η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται στο Π.Δ/μα 121/08. 

Από τους λογαριασμούς του Μαρτίου 2011, θα ισχύσει για όλα τα ταμεία το REBATE. Το 
rebate θα υπολογίζεται από τα ασφαλιστικά ταμεία (και όχι από εμάς) επί του τιμολογίου που θα 
κόβουμε χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, τα φάρμακα υψηλού κόστους (νόμος 3816/2010). Επειδή το 
rebate αυξάνει κλιμακωτά ανάλογα το αιτούμενο ποσό, καλό είναι να καταθέτετε κάθε μήνα τους 
λογαριασμούς στα ασφαλιστικά ταμεία, για να αποφεύγετε rebate με μεγάλο ποσοστό έκπτωσης. 
Τέλος του έτους κάθε ταμείο, θα μας παρέχει βεβαίωση για την εφορία με τα ποσά rebate, ώστε να 
εκπίπτουν από τη φορολογική μας δήλωση. 

         Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας της Τετάρτης 6/4/2011 

αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της επι πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στα ασφαλιστικά 
ταμεία του ΤΥΔΚΥ (Δημοτικών υπαλλήλων) και του ΤΣΑΥ (Υγειονομικών) εξαιτίας της 
πολύμηνης καθυστέρησης των λογαριασμών φαρμάκων από τα συγκεκριμένα ταμεία από 1 
Μαΐου 2011.Ο Σύλλογος μας σε συντονισμό με τους υπόλοιπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της 
Θεσσαλίας αντιμετωπίζει από κοινού  , το πρόβλημα των εξοφλήσεων και όλοι μαζί και οι 
τέσσερις Σύλλογοι της Θεσσαλίας , πιέζουν όπου είναι εφικτό ,όπως για παράδειγμα  στο ΤΥΔΚΥ 
και ΤΣΑΥ.  

Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
1.«Εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31. Α΄/2-3-2011), 

«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.». 
 
Μετά τη δημοσίευση του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31. Α΄/2-3-2011), παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τις 
νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων, όπως αυτές ορίστηκαν στις διατάξεις του άρθρου 36 του εν 
λόγω νόμου. 
Η παράγραφος 1 ορίζει ότι, το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται στο Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300. Α΄) 
και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138. Α΄), δεν υπόκεινται σε κανένα 
περιορισμό, πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, 
που εξασφαλίζουν τη χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια. 
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλεται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων, των περιφερειών της χώρας και αφορά συγκεκριμένη εδαφική 
περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου και στην αριθ. 45892/2010 
(ΦΕΚ 1292. Β΄) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 
σειρά προτιμήσεως των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείων καθορίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1963/1991 (ΦΕΚ 138. Α΄). 
Δεν υφίσταται κώλυμα για την υποβολή δεύτερης αίτησης για ίδρυση φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό 
σε άλλη περιφερειακή ενότητα είναι όμως σαφές, ότι μια μόνο άδεια ίδρυσης θα χορηγηθεί. Ειδικότερα, 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.5607/32 (ΦΕΚ 300. Α΄), θα πρέπει ο 
φαρμακοποιός μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα 
γνωστοποιεί στην αρμόδια για την αδειοδότηση αρχή, την υποβολή τυχόν σχετικής αίτησης σε άλλη 
(συγκεκριμένη) περιφερειακή ενότητα και ότι οφείλει να την αποσύρει σε περίπτωση που εγκριθεί η άδεια 
ίδρυσης που αιτείται. 
Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 2, διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας του 
φαρμακείου την ημέρα του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Μέχρι την 
έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης 
αυτής, ισχύει το ωράριο των φαρμακείων όπως αυτό έχει ήδη καθοριστεί. 
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Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου θέτει νέο πληθυσμιακό όριο, η τήρηση του οποίου αποτελεί 
προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Ο κανόνας που τίθεται για την ορθολογική 
κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια είναι η αναλογία ενός φαρμακείου ανά 1000 κατοίκους. Για την 
ίδρυση δεύτερου φαρμακείου απαιτείται η συμπλήρωση της δεύτερης χιλιάδας, για την ίδρυση τρίτου 
φαρμακείου απαιτείται η συμπλήρωση της τρίτης χιλιάδας κ.ο.κ.. 
Επισημαίνεται, ότι σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες, με πληθυσμό έως 1000 κατοίκους επιτρέπεται η 
χορήγηση μίας άδειας ίδρυσης φαρμακείου. 
Οι αδειοδοτήσεις φαρμακείων καταρχήν γίνονται σε επίπεδο Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων όπου αυτές 
υπάρχουν, διαφορετικά σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ούτε αυτές, τότε 
σε επίπεδο Δήμων. 
Ειδικότερα: για τον καθορισμό του πληθυσμιακού ορίου λαμβάνονται υπόψη: 
α. για τους Δήμους που δεν υπέστησαν καμία μεταβολή, οι Δήμοι. 
β. για τους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση προϋπαρχόντων Δήμων, οι 
Δημοτικές Ενότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3852/2010. 
γ. για τους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, οι Δημοτικές Ενότητες και 
Δημοτικές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3852/2010. 
δ. για τους Δήμους που προέκυψαν από συνένωση προϋπαρχόντων κοινοτήτων, οι Δημοτικές Κοινότητες όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3852/2010. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, που απαρτίζονται από περισσότερους του 
ενός οικισμού, τηρείται η αναλογία ένα (1) φαρμακείο έως 1000 κατοίκους για κάθε οικισμό, χωρίς να 
αλλοιώνεται ο συνολικός επιτρεπόμενος αριθμός των φαρμακείων σε αυτές σε σχέση με τον πληθυσμό τους. 
Επιπλέον, για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων ως μονάδα εδαφικής 
μέτρησης αποτελούν οι δημοτικές ενότητες. 
Ειδική πρόβλεψη γίνεται για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου ως 
μονάδα εδαφικής μέτρησης του πληθυσμού αποτελούν οι Δημοτικές Ενότητες. Η άδεια ίδρυσης νέου 
φαρμακείου χορηγείται βάσει του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001. 
Με την παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς και ίδρυσης επιπλέον φαρμακείων, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη το πληθυσμιακό όριο, κοντά σε νοσοκομεία (του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, πανεπιστημιακά, στρατιωτικά) υπό τις 
εξής προϋποθέσεις: 
Τα νοσοκομεία να έχουν δυναμικότητα άνω των 150 κλινών η περιοχή στην οποία θα μεταφερθούν ή θα 
ιδρυθούν επιπλέον φαρμακεία προσδιορίζεται σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν των πλησιέστερων άκρων 
της εξωτερικής κεντρικής πύλης. Επίσης, η μεταφορά ή η ίδρυση επιπλέον φαρμακείων επιτρέπεται και επί του 
εγκεκριμένου δρόμου που βρίσκεται απέναντι από την εξωτερική κεντρική πύλη. 
Η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων και ο αριθμός των νοσοκομείων με δυναμικότητα άνω των 150 
κλινών θα καθοριστούν από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία 
με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων ο αριθμός των φαρμακείων που θα μεταφερθούν ή θα ιδρυθούν επιπλέον 
δυνάμει της διάταξης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων( στην 
περίπτωση που είναι συστεγασμένα αυτά νοούνται ως μια λειτουργική μονάδα), κατά τη στιγμή δημοσίευσης 
του νόμου 3918/2011. 
Με τη διάταξη της παραγράφου 5, ορίζεται ότι η αναλογία απασχολούμενων σε ένα φαρμακείο φαρμακοποιών 
και βοηθών φαρμακείου πρέπει να είναι ένας (1) προς τρεις (3) και κατά συνέπεια, αν σε ένα φαρμακείο 
απασχολούνται τρεις (3) βοηθοί φαρμακείου, το επόμενο άτομο που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι 
πτυχιούχος φαρμακοποιός, ο οποίος θα απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 
Με τη διάταξη της παραγράφου 6, εισάγεται η δυνατότητα συστέγασης κατ’ εξαίρεση των πληθυσμιακών 
κριτηρίων στο ίδιο κατάστημα ήδη λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακείο και αφορά μορφή 
συστεγάσεως πέρα των προβλεπομένων στο άρθρο 7 του νόμου 1963/1991. Τα συστεγαζόμενα φαρμακεία της 
παρούσης διάταξης λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας και οι συστεγαζόμενοι 
φαρμακοποιοί συμμετέχουν με ίσα ποσοστά. 
Η συστέγαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατυπώσεις και τους όρους του άρθρου 7 του νόμου 
1963/1991. Συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων τους στις Περιφέρειες [σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. II, περ. Ζ΄ ΙΙ, του άρθρου 186 καθώς 
και των άρθρων 282 και 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)], η άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται μετά από 
γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου με απόφαση του Περιφερειάρχη. Οι φαρμακοποιοί είναι 
συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση νόμου και υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη διεύθυνση του φαρμακείου κατά 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. 
Επίσης, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 και η παράγραφος 6 του άρθρου 7, του νόμου 1963/1991. 
Τα συστεγασμένα σε ένα κατάστημα φαρμακεία που θα προκύψουν κατά εφαρμογή της προαναφερθείσας 
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παραγράφου 6 του άρθρου 36, υποχρεώνονται σε ιδιαίτερη διημέρευση και διανυκτέρευση και συμμετέχουν 
στον πίνακα κατάρτισης διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων χωριστά, με τις ίδιες υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η συστέγαση, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του ενώ στον παραμένοντα 
φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου. Ο φαρμακοποιός που παραιτήθηκε 
έχει δυνατότητα να ιδρύσει στο μέλλον νέο φαρμακείο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 
δηλαδή μέσω συστέγασης εκτός πληθυσμιακού ορίου, μια φορά. Σε περίπτωση αποσυστέγασης για λόγο 
διαφορετικό της παραίτησης ενός εκ των δύο φαρμακοποιών, ο αιτών την αποσυστέγαση φαρμακοποιός 
υπόκειται στο πληθυσμιακό όριο. 
Αναφορικά με την παράγραφο 8 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου έχουν αποσταλεί σχετικές εγκύκλιοι, με τα 
αρ. πρωτ. Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.25018/28-2-2011 και ΔΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.31270/17-3-2011 έγγραφά μας. 
Επισημαίνεται, ότι η υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείων βάσει του νέου νόμου αρχίζει 
από τις 4-4-2011, ημέρα Δευτέρα. 

2.ΟΠΑΔ: Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των οφειλών 
Νέα ενημερωτική επιστολή του προέδρου του ΟΠΑΔ, Κ. Σουλιώτη, προς τον πρόεδρο του Π.Φ.Σ., Θ. 
Αμπατζόγλου, σχετικά με το χρόνο πληρωμής των οφειλών του Ταμείου προς τους φαρμακοποιούς της χώρας, 
τονιζετε ότι  , 

Αον, όπως αναφέρεται στην από 23/3/2011 επιστολή  υπεγράφησαν  χρηματικά εντάλματα ύψους 100 εκατ. 
€ για την πληρωμή φαρμακοποιών σε όλη τη χώρα. Τα χρήματα αυτά αφορούν τους λογαριασμούς του 
Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2011. Όπως ήδη γνωρίζετε, λόγω της μετατροπής του ΟΠΑΔ σε 
ασφαλιστικό ταμείο, η πληρωμή των μελών σας θα γίνεται εφ' εξής απ' ευθείας από τις περιφερειακές μας 
υπηρεσίες, με την όλη διαδικασία να ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Βον, για τον προγραμματισμό της κάλυψης των υποχρεώσεων του Οργανισμού μέχρι τις 31/12/2010, 
υλοποιείται άμεσα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για πρόσθετη χρηματοδότηση του ΟΠΑΔ και, στη 
βάση αυτής, θα καταβάλλουμε οφειλές που αντιστοιχούν σε λογαριασμούς μέχρι και τον Οκτώβριο τον 2010 
(υποβολές Νοεμβρίου 2010), τον Απρίλιο του 2011.  

Οι λογαριασμοί του τελευταίου διμήνου του 2010 θα εξοφληθούν εντός του Αυγούστου του 
2011.Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι, παράλληλα, θα εξοφλούνται εντός 45 ημερών οι τρέχουσες υποβολές 
λογαριασμών για το 2011 

 
3.Νέα Αρνητική Λίστα Φαρμάκων σε ισχύ από 2 Μαΐου 2011  

Εκδόθηκε η νέα Αρνητική Λίστα Φαρμάκων που θα ισχύσει από 2 Μαΐου 2011. Το Κράτος βρήκε ένα 
πολύ έξυπνο τρόπο μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης τοποθετώντας πάρα πολλά φάρμακα εκτός λίστας. Οι 
κατηγορίες είναι , δυσκοιλιότητα, δερματοπάθεια, αλοιφές και κρέμες, ακμή ,διεγερτικά  στύσης  ,ενδο 
αρθρικές ενέσεις υαλουρονικού οξέος, αντισηπτικά βλεννολυτικά όπως  αμβροξόλη, ακέτυλοκυστεΐνη, 
βρωμεξίνη, καρβοκυστεΐνη σε κάθε τους μορφή ,αντιβηχικά: όπως βουταμιράτη, πεντοξυβερίνη, ζιδεπρόλη, 
λεβοδροπροπιζίνη , και αρκετά κολλύρια. και φάρμακα αγγειοδιασταλτικά. Στο ΦΕΚ 559Β/8.4.2011 
δημοσιεύθηκε ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο κατάλογος 
αναθεωρείται και συμπληρώνεται τουλάχιστον κατ’ έτος από την Ειδική Επιτροπή κατάρτισης 
συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Η απόφαση αυτή ισχύει από 2.5.2011.  

4.Σχετικά με το ΕΤΑΑ.  

Μας γνωστοποιούν ότι κατά την έκδοση των τιμολογίων πρέπει να υπάρχει η ένδειξη <επί πιστώσει> και 
όχι ,<εξοφλήθη>. 

5.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Α> ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
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Το  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΚΑ με έγγραφο του μας γνωστοποιεί  ότι οι ασφαλισμένοι , για να προμηθεύονται 
αναλώσιμα είδη , θα απευθύνονται αποκλείσθηκα και μόνο στους γιατρούς των μονάδων υγείας του Ιδρύματος 
, συνεπώς και για τα αναλώσιμα του Διαβήτη θα απευθύνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στους γιατρούς του 
Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. 

Β> ΙΚΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ  

Από τη Φαρμακευτική Διεύθυνση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων απεστάλη διευκρινιστική 
Εγκύκλιος σχετικά με την αναγραφή του δασολογικού σχήματος στις συνταγές. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, 
αναφέρει: στο άρθρο 72, παρ. 1 του Νόμου 3918/2011 αναγράφεται ότι: «Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων 
ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 
3457/2006 βάσει του δασολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το 
οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων» και διευκρινίζεται 
ότι οι ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου ισχύουν για πέραν του ενός εμβαλλάγια. Ως εκ τούτου δεν θα 
περικόπτεται η αξία του φαρμάκου στις συνταγές στις οποίες η αναγραφή ενός εμβαλλαγίου δεν συνοδεύεται 
από την αναγραφή του αντίστοιχου δασολογικού σχήματος, ενώ σε περίπτωση αναγραφής δύο και πλέον 
εμβαλλαγίων η μη αναγραφή του δασολογικού σχήματος αποτελεί λόγο περικοπής της αξίας του φαρμάκου. 
Διευκρινίζουμε ότι σε συνταγές που περιέχουν δύο εμβαλλάγια χωρίς να αναγράφεται δασολογικό σχήμα 
δεν θα γίνονται περικοπές μέχρι και το τέλος Απριλίου 2011. 

Γ> ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΚ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ  

Το ΙΚΑ με το υπ.αριθ. Γ55/837/21-3-2011 έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι χορηγεί φάρμακα υψηλού 
κόστους (ΦΥΚ) και νοσοκομειακά μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, με τον εξής τρόπο :  

1.- Στις περιπτώσεις που απαιτείται φάρμακο που χορηγείται κατά την διάρκεια βραχείας νοσηλείας σε 
κρατικό νοσοκομείο, (δηλαδή απαιτείται ενδοφλέβια έγχυση) δεν αναγράφεται επί της συνταγής του ΙΚΑ η 
λέξη «στερούμεθα», καθόσον δεν χορηγείται το φάρμακο αυτό από το ΙΚΑ, αλλά απαιτείται η λέξη 
«στερούμεθα» επί της γνωμάτευσης του Κρατικού νοσοκομείου στο οποίο εισάγεται ο ασθενής για την βραχεία 
νοσηλεία. Επαναλαμβάνουμε ότι το «στερούμεθα» μπαίνει στην γνωμάτευση του Κρατικού Νοσοκομείου. 

2.- Για τα φάρμακα υψηλού κόστους, για τα οποία δεν απαιτείται βραχεία νοσηλεία (π.χ. p.os 
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) τα ιδιωτικά φαρμακεία εκτελούν συνταγές του ΙΚΑ που φέρουν την ένδειξη 
«στερείται» από το φαρμακείο του ΙΚΑ και υπάρχει γνωμάτευση γιατρού όπου απαιτείται, η οποία και 
επισυνάπτεται.  Επισημαίνεται ότι :·    οι συνταγές φαρμάκων υψηλού κόστους, θα συνταγογραφούνται και θα 
εκτελούνται ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ και όχι ηλεκτρονικά, ·    η αρίθμηση τους θα γίνεται κανονικά μαζί με τις άλλες 
συνταγές και ·    δεν θα υποβάλλονται σε ξεχωριστή κατάσταση. Θα υποβάλλεται δηλαδή ένα και μόνο 
τιμολόγιο. 

Δ> ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ LIFESTYLE ΑΠΟ ΙΚΑ ΠΛΗΝ ΠΕΝΤΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ   

Το ΙΚΑ μας απέστειλε το υπ.αριθ. Γ55/838/21-3-2011 έγγραφό του, το οποίο αφορά τα φάρμακα lifestyle 
τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται από το Ταμείο, πλην των φαρμάκων  DAFLON, 
VENORUTON, MIRENA, ACOMPLIA , XENICAL , τα οποία εξαιρούνται της απαγόρευσης και 
αποζημιώνονται με την προσκόμιση γνωμάτευσης που θα αναφέρει ένδειξη που ορίζεται ως εξής :        
ACOMPLIA & XENICAL :χορηγείται  σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση που αναφέρει σχετικούς 
παράγοντες κινδύνου· MIRENA  :συνταγογραφείται με τις εγκεκριμένες ενδείξεις α) προστασία από 
υπερπλασία του ενδομήτριου κατά τη διάρκεια θεραπείας οιστρογονικής υποκατάστασης β)Ιδιοπαθής 
μηνορραγία · VENORUTON : χορηγείται με την εγκεκριμένη ένδειξη  συμπτωματική θεραπεία Ι και ΙΙ βαθμού 
αιμορροΐδων ,DAFLON : χορηγείται με την εγκεκριμένη ένδειξη αιμορροϊδική κρίση 
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Ενημέρωση από το ΥΥΚΑ 

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 2162/Β/31.12.2010 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3γ/οικ. 161365/22.12.2010 Υπουργική 
Απόφαση, περί υπαγωγής του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος NIROLEX DAY COLD AND FLU HARD CAPSULES (caps με 
δραστική ουσία Paracetamol, Pseudoephedrine Hydrochloride και Pholcodine) στην Κατηγορία ΓΣ’ του Ν. 3459/2006 περί 
Ναρκωτικών. Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 271/Β/18.2.2010 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3γ/οικ. 3566/11.1.2011 

Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής της ουσίας Mephedrone στον Πίνακα Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 3459/2006 
περί Ναρκωτικών. 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης: Ενημέρωση για την υποχρεωτική 
αναγραφή δοσολογικού σχήματος 
Janssen Cilag: Επέκταση πιστωτικής πολιτικής στα ιδιωτικά φαρμακεία 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στον χώρο της υγείας γενικότερα, και στον χώρο του φαρμακείου 

ειδικότερα, εξαιτίας των καθυστερήσεων στον χρόνο εξόφλησης των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων προς τα φαρμακεία, η 

εταιρεία μας αποφάσισε, όσον αφορά στα νοσοκομειακά της προϊόντα υψηλού κόστους, να επεκτείνει την προσφερόμενη 

πίστωση προς τα ιδιωτικά φαρμακεία από 30 σε 90 ημέρες. Η νέα αυτή πιστωτική πολιτική θα ισχύσει από 15 Μαρτίου 2011 

και αφορά στα νοσοκομειακά προϊόντα EPREX (σε όλες τις διαθέσιμες περιεκτικότητες και συσκευασίες), VELCADE, 

CAELYX και LEUSTATIN. Για την υπενθύμιση των θεραπευτικών ενδείξεων των εν λόγω ιδιοσκευασμάτων παραθέτουμε τον 

ακόλουθο πίνακα:Προϊόν Βασικές ενδείξεις EPREX Θεραπεία της αναιμίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 

Θεραπεία της αναιμίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε: χημειοθεραπεία, προγραμματισμένα ορθοπαιδικά χειρουργεία, σε 

πρόγραμμα αυτομετάγγισης. VELCADE Θεραπεία πολλαπλού μυελώματος. CAELYX Θεραπεία σε: μεταστατικό καρκίνο 

μαστού, προχωρημένο στάδιο καρκίνου των ωοθηκών, πολλαπλό μυέλωμα, σάρκωμα Kaposi. LEUSTATINΘεραπεία της 

σπάνιας πάθησης της λευχαιμίας των τριχωτών κυττάρων και της χρόνιας λεμφοκυτταρικής αναιμίας.    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΑΡΣΕΙΣ 
ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ Κ.Α. ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
TRAVOCORT,κρέμα 1%+0,1%Φαρμακευτικό Προϊόν INTENDIS GMBH, GERMANY 1664901 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος, μόνο ως προς τη 
συσκευασία, μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας  MENARIL®,gel 2,5% 
Φαρμακευτικό προϊόν GUIDOTTI HELLAS A. E. 2043501 Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας της 
συγκεκριμένης παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος, μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας. 
DOVOBET ,,αλοιφή (50mcg+0,5mg)/g Φαρμακευτικό προϊόν LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS LTD 253720104 Ο 
ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας της συγκεκριμένης παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος, μόνο ως προς τη 
συσκευασία, μετά από σχετική αίτηση της εταιρείας Fluido Junior 
Disposable Seτt Ιατροτεχνολογικό προϊόν MediSup A. E. 101115 ,101125 ,101201μ,101206. Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των 

συγκεκριμένων παρτίδων ιατροτεχνολογικού προϊόντος, λόγω ύπαρξης ξένων 
σωματιδίων στο εσωτερικό του.VPX STEALTH Vanilla BlastChocolate Rush Ειδικό διατροφικό προϊόν για αθλητές Ο ΕΟΦ 
αποφάσισε την ανάκληση του συγκεκριμένου διατροφικού προϊόντος για αθλητές, διότι περιέχει βανάδιο, κατά παράβαση της 
νομοθεσίας για τα επιτρεπόμενα συστατικά συμπληρωμάτων διατροφής, 
σύμφωνα με ενημέρωση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα . Κρέμα φυτικής προέλευσης (balm) Καλλυντικό 

προϊόν Ρωσία 4607017269992 .Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση του συγκεκριμένου καλλυντικού προϊόντος, γιατί ενέχει χημικό 
κίνδυνο, καθώς περιέχει 25% αμμωνία και δεν συμμορφώνεται προς την Οδηγία των Καλλυντικών 76/768/EEC ..Σετ φυσικής χέννας 
– Dogul Kina Seti 
Καλλυντικό προϊόν Τουρκία 2122/10 .Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση του συγκεκριμένου καλλυντικού προϊόντος, γιατί 
ενέχει χημικό κίνδυνο, καθώς η μαύρη σκόνη περιέχει 29,9% π-φαινυλενοδιαμίνη 
(μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα 6%) και δεν συμμορφώνεται προς την Οδηγία των Καλλυντικών 76/768/EEC. 
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Σύριγγα διαφανούς γέλης – Smilebryte Καλλυντικό προϊόν ΗΠΑ Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση του συγκεκριμένου 
καλλυντικού προϊόντος, γιατί ενέχει χημικό κίνδυνο,καθώς η μαύρη σκόνη περιέχει 9,9% απελευθερωμένο υπεροξείδιο του 
υδρογόνου (όριο 0,1%) .Βαφή μαλλιών –Perfect Intensive Color Creme + 
Vitamin C Καλλυντικό προϊόν Πολωνία 7.01.046 Β 111, 6.11.751 Α,111,7.01.023 D111 
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων καλλυντικού προϊόντος, γιατί περιέχει 2-νιτρο-πφαινυλενοδιαμίνη 
και υδροκινόνη, και δεν συμμορφώνεται προς την Οδηγία των Καλλυντικών 76/768/EEC. 
 

 ΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΚΟΤΣΙΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Νοσηλεύτρια , Βοηθός Φαρμακείου Τηλ.6972706244 

ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ     Βοηθός Φαρμακείου  με προϋπηρεσία. Τηλ. 

ΦΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Βοηθός Φαρμακείου 6978882939 

 

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 Διοικητικό Συμβούλιο  

 

       Ο  Πρόεδρος                                                    Ο  Γραμματέας 

 

        Ματσιόλης Κων/νος                                          Tσιατσιάνης Θεόδωρος 
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	Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας της Τετάρτης 6/4/2011 αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της επι πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στα ασφαλιστικά ταμεία του ΤΥΔΚΥ (Δημοτικών υπαλλήλων) και του ΤΣΑΥ (Υγειονομικών) εξαιτίας της πολύμηνης καθυστέρησης των λογαριασμών φαρμάκων από τα συγκεκριμένα ταμεία από 1 Μαΐου 2011.Ο Σύλλογος μας σε συντονισμό με τους υπόλοιπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας αντιμετωπίζει από κοινού  , το πρόβλημα των εξοφλήσεων και όλοι μαζί και οι τέσσερις Σύλλογοι της Θεσσαλίας , πιέζουν όπου είναι εφικτό ,όπως για παράδειγμα  στο ΤΥΔΚΥ και ΤΣΑΥ. 
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