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ΘΕΜΑ : ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΑ ΥΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΝΣΑΓΩΝ
Ο ύλλογος θα αποστείλει σε όλα τα φαρμακεία φακέλους, για την υποβολή των συνταγών σας.
Οι φάκελοι θα σταλούν με ταχυμεταφορές. ε περίπτωση που το κούριερ βρεί το φαρμακείο κλειστό θα αφήσει
τους φακέλους κάτω από την πόρτα του φαρμακείου ή αλλιώς θα επανέλθει.
Η ποσότητα για κάθε φαρμακείο αφορά τρείς μήνες, δηλαδή κατάθεση αρχές Μαίου, Ιουνίου και Ιουλίου, και
είναι η εξής:
Έξι (6) χάρτινοι φάκελοι Α4 +
Σέσσερις (4) φάκελοι πλαστικοί του ΕΟΠΤΤ
ΠΡΟΟΦΗ :
1.- Ο ΕΟΠΤΤ προμηθεύει τον ΥΑ με πλαστικούς φακέλους κάθε μήνα σε ποσότητα σχεδόν ισάριθμη με τα
μέλη της. Αυτό σημαίνει ότι ο ύλλογος δεν έχει επάρκεια αποθηκευμένη στον ύλλογο. Ως εκ τούτου :
 ΔΕΝ χρησιμοποιείτε τους πλαστικούς φακέλους του ΕΟΠΤΤ άσκοπα (π.χ. για υποβολή άλλων
ταμείων, για να φτιάξετε το δέμα του κούριερ, για να υποβάλλετε αναλώσιμα ΕΔΑΠΤ κ.α.). οι πλαστικοί
φάκελοι ΕΟΠΤΤ χρησιμοποιούνται μόνο για την υποβολή των συνταγών ΕΟΠΤΤ
 ε περίπτωση που το φαρμακείο σας υποβάλλει μεγάλη ποσότητα συνταγών, και πρέπει να κάνει χρήση
πάνω από έναν πλαστικό φάκελο θα πρέπει να το γεμίζετε με το μέγιστο αριθμό συνταγών που μπορείτε.
Έχει παρατηρηθεί, φαρμακεία να υποβάλλουν τις συνταγές τους σε δύο πλαστικούς φακέλους, όπου και
τα δύο πακέτα είναι γεμισμένα στη μισή χωρητικότητα.
2.- Οι χάρτινοι φάκελοι Α4 χρησιμοποιούνται για την υποβολή των λοιπών Ασφαλιστικών Σαμείων.
ε περίπτωση που χρειάζεστε παραπάνω λευκούς φακέλους για την υποβολή λοιπών Ασφαλιστικών
ταμείων (εκτός ΕΟΠΤΤ), χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε χάρτινο φάκελο μπορείτε να προμηθευτείτε, αρκεί να
τηρήσετε τα εξής :
 η διάσταση του να μην είναι μεγαλύτερη από Α4
 και έξω από τον φάκελο να έχετε ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ τα εξής στοιχεία :
o σφραγίδα φαρμακείου
o κωδικό φαρμακείου
o ονομασία Ασφ. Σαμείου που αφορά
o αιτούμενο ποσό
το τέλος του εγγράφου, σας παραθέτουμε ετικέτα, την οποία αν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε και αφού την
συμπληρώσετε να την επικολλήσετε έξω από τον φάκελο σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε δικούς σας
φακέλους.
ΗΜΕΙΩΗ :
* Η υποβολή συνταγών Απριλίου θα γίνει πάλι με κούριερ.

Όλα τα φαρμακεία θα πρέπει
να είναι έτοιμα το πρωί της
Μαίου. Δυστυχώς δεν είναι εφικτή άλλη παράταση,
καθώς υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης της πληρωμής μας. Θα αναρτηθεί αναλυτική
5ης

ενημέρωση στο www.fsa.gr προσεχώς.
* Για ελαχιστοποίηση του όγκου των συνταγών που υποβάλλετε στα ασφαλιστικά ταμεία (και
ΕΟΠΤΤ) να εκτελείτε τις συνταγές των ασφαλιστικών ταμείων εκτυπώνοντας τες πίσω από την
συνταγή του γιατρού.

