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ΘΕΜΑ : «ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΝΣΑΓΩΝ

ΕΤΔΑΠ ΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΟ BARCODE
ΣΗ ΤΝΣΑΓΗ»

Και η ΕΤΔΑΠ (όπως και το ΣΤΠΕΣ) στα πλαίσια των μέτρων που έχει πάρει για τον
περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού, μας απέστειλε έγγραφο με νέα διαδικασία έκδοσης
επαναλαμβανόμενων συνταγών από το ταμείο.
Όπως θα δείτε και από το έγγραφο που σας παραθέτουμε αυτούσιο , οι χρόνια πάσχοντες
θα μπορούν να απευθύνονται απομακρυσμένα με την ΕΤΔΑΠ για την συνταγογράφηση των
φαρμάκων τους.
Ως εκ τούτου, ο ασφαλισμένος της ΕΤΔΑΠ θα προσέρχεται στο φαρμακείο έχοντας
την αστυνομική του ταυτότητα, τον κωδικό ΑΜΚΑ τους και τον κωδικό BARCODE
της συνταγής και ο φαρμακοποιός θα εκτελεί την συνταγή που εμφανίζει το
barcode.
Όπως είναι αυτονόητο ο φαρμακοποιός στο τέλος του μήνα θα υποβάλλει στην
ΕΤΔΑΠ προς εξόφληση (μέσω ΥΑ) μόνο την εκτέλεση της συνταγής αφού δεν θα
έχει την πρωτότυπη συνταγή του γιατρού.
ΠΡΟΟΦΗ : ε περίπτωση που προσέρχεται κάποιος άλλος που εξυπηρετεί κάποιον ασφαλισμένο
της ΕΤΔΑΠ , θα πρέπει να έχει μαζί του, την ταυτότητα του ασθενή, το ΆΜΚΑ του ασθενή και το
barcode της συνταγής, ώστε να εκτελέσετε την συνταγή.
ΓΙΑ ΣΟ Υ..Α.

*

ακολουθεί το έγγραφο της ΕΥΔΑΠ

Σαο γλσξίδνπκε όηη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηζρύνπλ ηα έθηαθηα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο
δηαζπνξάο ηνπ λένπ θνξσλντνύ SARS - CνV -2, νη ρξνλίσο πάζρνληεο αζθαιηζκέλνη ζηελ Υγεηνλνκηθή
Πεξίζαιςε ηεο ΕΥΔΑΠ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ επαλαιακβαλόκελε ζπληαγή, δύλαληαη λα ιακβάλνπλ
κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) ή SMS ή ηειεθσληθά, ην barcode ηεο ζπληαγήο, ην νπνίν ζα
πξνζθνκίδνπλ ζην θαξκαθείν ηεο επηινγήο ηνπο, γηα ηε ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ θαξκάθσλ.
Ωο εθ ηνύηνπ ν αζθαιηζκέλνο ζηελ Υγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε ηεο ΕΥΔΑΠ δύλαηαη λα πξνζέξρεηαη ζην
θαξκαθείν ηεο επηινγήο ηνπ γηα εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο, κε ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηόηεηα, ηνλ θσδηθό ηνπ
ΑΜΚΑ ηνπο θαη ηνλ θσδηθό ηνπ barcode ηεο ζπληαγήο θαη ν θαξκαθνπνηόο ζα εθηειεί ηελ ζπληαγή.
Ο θαξκαθνπνηόο ζην ηέινο ηνπ κήλα ζα ππνβάιιεη ζηελ Υγεηνλνκηθή Υπεξεζία ηεο ΕΥΔΑΠ πξνο
εμόθιεζε κέζσ ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ ηελ εθηειεζκέλε ζπληαγή ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ.
Σηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία
Με εθηίκεζε
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