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Προς Πανελλήνιο Φαρμακεστικό Σύλλογο

Σε ςυνζχεια τθσ ενθμζρωςθσ με τθν οποία μασ διαβιβάςατε το κείμενο τθσ Συλλογικισ Σφμβαςθσ που
υπογράψατε με τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τθν διαδικαςία χοριγθςθσ των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία,
παρακαλοφμε όπωσ μασ απαντιςετε ςτα κάτωκι ερωτιματα που αφοροφν τθν διαδικαςία, κακϊσ δεν
διευκρινίηονται ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ :
1.- Όταν ζνασ αςκενισ επιλζγει μζςω τθσ ειδικισ πλατφόρμα, ζνα ςυγκεκριμζνο ιδιωτικό φαρμακείο για τθν
χοριγθςθ του φαρμάκου του, το ιδιωτικό φαρμακείο κα λαμβάνει κάποια ειδοποίθςθ, θ κα ενθμερϊνεται κατά τθν
αποςτολι και παραλαβι του φαρμάκου από τθν εταιρεία;
2.- «Το πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ» που ςτθν ςελίδα 2 τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ αναφζρεται ότι πρζπει να
ςκανάρει ο ιδιϊτθσ φαρμακοποιόσ το φάρμακο, ϊςτε να χρεωκεί – αποχρεωκεί, λειτουργεί; Και αν ναι, πότε κα
δοκοφν οδθγίεσ για τθν χριςθ του;
3.- Η Βεβαίωςθ που πρζπει που πρζπει να ςυνοδεφει τθν ςυνταγι και αναφζρεται ςτθν ςελ. 3, ωσ ςθμείο γ
τθσ παρ. 9, τι μορφι ζχει; Η μορφι τθσ είναι ίδια και για τα 36 ςκευάςματα ΦΥΚ; Ποια είναι τα ςτοιχεία που
απαραιτιτωσ πρζπει να φζρει ϊςτε να κεωρθκεί ςωςτι από τον ιδιϊτθ φαρμακοποιό;
4.- Ο Φάκελοσ που πρζπει να αποςτζλλει ο φαρμακοποιόσ ςτο ΤΕΕΣ (Τμιμα Επεξεργαςίασ και Ελζγχου
Συνταγϊν) ςε μθνιαία βάςθ με τισ εκτελεςμζνεσ ςυνταγζσ ςε ξεχωριςτό φάκελο και ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ:
α) κα αποςτζλλονται μζςω διανεμθτικοφ λογαριαςμοφ ςτθν περίπτωςθ Φαρμακευτικοφ Συλλόγου που
διακζτει διανεμθτικό;
β) υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ αποςτολισ κάκε μινα; Θα αποςτζλλονται μαηί με τα λοιπά
φάρμακα;
γ) θ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ κα περιζχει ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία; Αν ναι, ποια κα είναι αυτά;
δ) Ο φάκελοσ με τθν αποςτολι των εκτελεςμζνων ςυνταγϊν κα φζρει ςτθν εξωτερικι του πλευρά
ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία; Αν ναι ποια είναι αυτά ;
ε) Ο φάκελοσ κα ςυνοδεφεται από κάποιο ςυνοδευτικό όπωσ ο φάκελοσ των φαρμάκων που κα εκτυπϊνεται
από το ςφςτθμα; Αν ναι, τι μορφι κα ζχει αυτό;
5.- Η άρνθςθ για ζνταξθ ςτο ςφςτθμα διάκεςθσ των ΦΥΚ από το φαρμακείο τουσ, πόςο δεςμευτικι κα είναι;
Θα υπάρχει δικαίωμα ανάκλθςθσ αυτισ ςτο μζλλον; Αν ναι με ποια διαδικαςία κα γίνεται αυτι;
6.- Υπάρχει ζγγραφο, ι άλλθ ςυμφωνία, ςφμφωνα με τθν οποία θ άρνθςθ ςιμερα για ζνταξθ ςτο ςφςτθμα,
αποτελεί παράγοντα αποκλειςμοφ του φαρμακείου από μελλοντικι χοριγθςθ ΦΥΚ, όταν για αυτά υπάρξει αμοιβι
για τον φαρμακοποιό;
Όπωσ είναι κατανοθτό υπάρχουν πολλά ερωτιματα για τθν διαδικαςία εφαρμογισ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ,
και κα πρζπει άμεςα να μασ αποςταλοφν αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν διαδικαςία γιατί ςε κανζνα ςθμείο τθσ
ςφμβαςθσ δεν διευκρινίηεται θ διαδικαςία αποςτολισ των ςυνταγϊν αυτϊν από τα φαρμακεία ςτον ΕΟΠΥΥ, αλλά
οφτε αν αυτά κα αποςτζλλονται ατομικά από τα φαρμακεία ι Συλλογικά μζςω του Διανεμθτικοφ τουσ λογαριαςμοφ,
όπου αυτόσ υφίςταται και τα φαρμακεία μασ καλοφνται μζςω τθσ Σφμβαςθσ να επιλζξουν μζχρι 3/3/2020 για το αν
κα ενταχκοφν ι όχι ςε μία διαδικαςία που τουσ είναι εντελϊσ αδιευκρίνιςτθ.
Σε περίπτωςθ που τα ερωτιματά μασ αυτά παραμείνουν αναπάντθτα, κεωροφμε απαραίτθτθ τθν παράταςθ
τθσ προκεςμίασ απάντθςθσ εκ μζρουσ των μελϊν μασ, μζχρισ ότου λειτουργιςει το ςφςτθμα (αν δεν λειτουργεί ιδθ)
και γίνει γνωςτι όλθ θ διαδικαςία χοριγθςθσ των ΦΥΚ.

