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Προς
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ : «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΠΥΛΗ ΕΟΠΥΥ
ΚΜΕΣ»
Από τις συνταγές Ιουνίου του ΕΟΠΥΥ, που θα υποβάλλετε αρχές Ιουλίου, ξεκινάει ο τακτικός
έλεγχος των συνταγών και έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές. Οι αλλαγές αφορούν τρία
διαφορετικά πράγματα:
1.) Υπάρχει αλλαγή ως προς τον έλεγχο των συνταγών και την εξόφλησή τους. Για τον
έλεγχο των συνταγών και την υποβολή έχουν εξηγηθεί οι συγκεκριμένοι λόγοι
περικοπής οι οποίοι αναφέρονται στο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ και του ΠΦΣ που έχουμε
αναρτήσει στο www.fsa.gr Η εξόφληση θα γίνεται σε δύο φάσεις. Το 95% χωρίς έλεγχο
άμεσα και το 5% μετά από έλεγχο σε δεύτερο χρόνο. Όλα αναφέρονται αναλυτικά στα
ανηρτημένα έγγραφα.
2.) Υπάρχουν αλλαγές ως προς το πρακτικό κλείσιμο των συνταγών ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή
πώς κλείνετε τον πλαστικό άσπρο φάκελο του ΕΟΠΥΥ και πώς τον υποβάλλετε.
Οι αλλαγές είναι οι εξής :
Οι συνταγές πλέον χωρίζονται σε τέσσερα πακέτα σύμφωνα με τον χαρακτηριστικό
αριθμό πάνω δεξιά που εκτυπώνεται από την ΗΔΙΚΑ, δικαιούχοι περίθαλψης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το τιμολόγιό τους, α) δικαιούχοι περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κωδικός
ΗΔΙΚΑ 1), β) Εμβόλια ΕΠΕ, (κωδικός ΗΔΙΚΑ 2), γ) Λιμενικό σώμα – Ακτοφυλακή,
(κωδικός ΗΔΙΚΑ 3), δ) Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι, (κωδικός ΗΔΙΚΑ 4). Τα πακέτα τα
πιάνετε με λάστιχα ή συνδετήρα αν είναι μικρά, και το κάθε πακέτο είναι ταξινομημένο
βάσει της ημερομηνίας εκτέλεσης. Τα πακέτα τα βάζετε μέσα στον πλαστικό άσπρο
φάκελο του ΕΟΠΥΥ. Ο πλαστικός φάκελος ΕΟΠΥΥ θα περιέχει τα πακέτα, αν έχετε ΦΥΚ
ΕΟΠΥΥ βάζετε και το φάκελο των ΦΥΚ μέσα στον πλαστικό άσπρο φάκελο (ΟΧΙ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΑ ΦΥΚ).
 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΠΑΡΙΝΩΝ
 ΔΕ χρειάζεται πλέον συγκεντρωτική κατάσταση.
 ΔΕ χρειάζεται πλέον φορολογική / ασφαλιστική ενημερότητα γιατί τις αντλεί ο
ΕΟΠΥΥ αυτόματα
Έξω από τον πλαστικό φάκελο θα έχετε τα πρωτότυπα τιμολόγια προς τον
ΕΟΠΥΥ και την ΣΣΥ (Συνοδευτικό Σημείωμα ΕΟΠΥΥ). Mέσα στον πλαστικό
φάκελο ΕΟΠΥΥ θα έχετε αντίγραφο της ΣΣΥ και των τιμολογίων.
ΔΕΝ
στέλνετε
συγκεντρωτική
κατάσταση,
ΔΕΝ
στέλνετε
φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα.
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3.) Υπάρχει αλλαγή ως προς την διαδικασία στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ.
Όλα τα φαρμακεία θα πρέπει πρώτα να εκδώσουν μέσα από το πρόγραμμά
μηχανοργάνωσης του φαρμακείου τους, τα τιμολόγια προς τον ΕΟΠΥΥ.
Τα προγράμματα των φαρμακείων, πρίν αρχίσει η υποβολή συνταγών Ιουνίου, θα έχουν
προσαρμόσει τα προγράμματα, οπότε με μια απλή διαδικασία θα αποστέλλονται
αυτόματα τα στοιχεία των συνταγών και των τιμολογίων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ.
Μπαίνοντας στη πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ ελέγχετε τα στοιχεία και οριστικοποιείτε. Για αυτό
και λέμε να κόψετε πρώτα τα τιμολόγια από το πρόγραμμά σας. Για τη διαδικασία αυτή
ώστε να περάσουν αυτόματα τα στοιχεία στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ θα σας ενημερώσουν
οι εταιρείες μηχανογράφησης.
Μπαίνοντας στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, θα δείτε όλα τα στοιχεία που έχουν περάσει στον
ΕΟΠΥΥ και των τιμολογίων και των συνταγών.
Ελέγχετε ότι όλα είναι σωστά και προχωρείτε στην έκδοση ΣΣΥ (Συνοδευτικό Σημείωμα
ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ) και ετικέτας. Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο www.fsa.gr
Κολλάτε την ετικέτα έξω από τον πλαστικό φάκελο ΕΟΠΥΥ, αν έχετε περισσότερους από
έναν, θα πρέπει να κολλήσετε σε όλους τους πλαστικούς φακέλους ΕΟΠΥΥ ετικέτα.
Ουσιαστικά αλλάζει το περιβάλλον που εμφανίζεται η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ,
και μέσα από τα προγράμματα μηχανογράφησης των φαρμακείων περνάνε όλα τα
στοιχεία στη πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ.



Όποιο φαρμακείο ΔΕΝ έχει μηχανογράφηση θα πρέπει να καταχωρήσει χειροκίνητα τα
στοιχεία τόσο των barcodes των συνταγών όσο και των τιμολογίων.
Όσα φαρμακεία, έχουν μηχανογράφηση και περνάνε τα barcode συνταγών στην πύλη
ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, αλλά δεν κόβουν τα τιμολόγια μέσα από τη μηχανογράφηση θα πρέπει
και αυτοί να καταχωρήσουν χειροκίνητα τα στοιχεία των τιμολογίων.

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.fsa.gr – ενότητα ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) έχουν αναρτηθεί
όλα τα έγγραφα και του ΠΦΣ και του ΕΟΠΥΥ, όπου δίνουν αναλυτικές οδηγίες για κάθε ζήτημα
σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία.
Υπενθυμίζουμε ότι έχει επικαιροποιηθεί η ενημέρωση στο www.fsa.gr «ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ».
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