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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μια τεράστια προσπάθεια ενός χρόνου γίνεται πραγματικότητα, αυτή της
κατάργησης των πράσινων, χειρόγραφων συνταγών (με ορούς, εμβόλια
απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, μικροδέματα ΙΦΕΤ). Ταυτόχρονα
επιτεύχθηκε η επίλυση ενός καίριου προβλήματος που δυσχέραινε τους
φαρμακοποιούς στην καθημερινότητά τους, αυτό της αδυναμίας χρήσης της ταινίας
γνησιότητας η οποία είχε ήδη ακυρωθεί από προηγούμενο χρήστη. Με τη νέα έκδοση
της εφαρμογής θα επιτρέπεται να προχωράμε στην εκτέλεση της συνταγής με το
συγκεκριμένο κουπόνι αφού θα έχει επανέλθει σε ισχύ από την ΗΔΙΚΑ.
Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν ομάδες συναδέλφων φαρμακοποιών οι
οποίοι ήταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, με τις υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ, του
ΕΟΦ, του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας. Δεκάδες τηλεδιασκέψεις και
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα
για κάθε κατηγορία χειρόγραφων συνταγών, ώστε να υλοποιηθεί το μεγάλο αυτό
εγχείρημα.
Η κατάργηση των πράσινων συνταγών, ουσιαστικά ελαχιστοποιεί τις
περιπτώσεις περικοπών στις συνταγές φαρμάκων, στην πλειονότητα των οποίων
απουσίαζαν σημαντικά και υποχρεωτικά πεδία, όπως το ΑΜΚΑ του συνταγογράφου

ιατρού, το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, η διάγνωση, ενώ επιλύεται και το πρόβλημα
των περικοπών λόγω έλλειψης θεώρησης των χειρόγραφων συνταγών πάνω από τα
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απευαισθητοποίησης.
Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των συνταγών ήταν απαίτηση του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου και προαπαιτούμενο για την ορθή εφαρμογή του
Τακτικού Ελέγχου των συνταγών όταν αυτός εφαρμοστεί.
Οι νέες εφαρμογές θα ισχύσουν μόνο όταν οι εταιρείες των μηχανογραφικών
συστημάτων φαρμακείου προσαρμόσουν τα προγράμματά τους στις νέες
προδιαγραφές οι οποίες τους υποβάλλονται από την ΗΔΙΚΑ. Επομένως οι
εταιρείες λογισμικού θα πρέπει να προσαρμόσουν τα προγράμματα τους ώστε να
τεθούν οι παραπάνω αλλαγές σε ισχύ. Συνοψίζοντας:
•

Η επαναφορά σε ισχύ της ακυρωμένης ταινίας γνησιότητας είναι ήδη
έτοιμη στο e-syntagografisi από την ΗΔΙΚΑ και αναμένεται η διαδικασία να
είναι διαθέσιμη μέσω API από όλα τα προγράμματα που εκτελούμε.
(ορισμένα προγράμματα την έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή)

•

Από 3/2/2022 είναι έτοιμη η συνταγογράφηση και η εκτέλεση των
σκευάσματων φυσίγγων μικρού όγκου σε πολλαπλή συσκευασία η οποία
θα γίνεται ανά δέκα φύσιγγες. Επομένως η ποσότητα που συνταγογραφεί ο
ιατρός και εκτελεί ο φαρμακοποιός, θα αναφέρεται σε δεκάδες φυσίγγων και
όχι σε μεμονωμένες φύσιγγες. (ομοίως έχουν προσαρμοστεί και οι τιμές των
σκευασμάτων ώστε να αντιστοιχούν σε δεκάδα και όχι σε φύσιγγα) σας
κοινοποιούμε τη σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ. Τα μηχανογραφικά
προγράμματα είναι υποχρεωμένα άμεσα να υλοποιήσουν την εφαρμογή.

•

Από το Σάββατο 12/2/22 είναι έτοιμη η εφαρμογή για τα εμβόλια
απευαισθητοποίησης, τα οποία θα επιλέγονται και θα συνταγογραφούνται
ηλεκτρονικά, με κλειδωμένο % συμμετοχής από τον ιατρό και η τιμή αγοράς
του σκευάσματος θα εισάγεται στο πρόγραμμα από το φαρμακοποιό με
ανοικτή ημερομηνία εκτέλεσης (διότι δύναται να έχουν διαφορετική τιμή ανά
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και

παράδοση).

Τα

μηχανογραφικά

προγράμματα

είναι

υποχρεωμένα άμεσα να υλοποιήσουν την εφαρμογή.
•

Την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας από
την ΗΔΙΚΑ οι εφαρμογές για τα γαληνικά σκευάσματα και τα

μικροδέματα ΙΦΕΤ, τις οποίες τα μηχανογραφικά προγράμματα θα πρέπει να
υλοποιήσουν.

Μέχρι την πλήρη προσαρμογή θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά την
οποία θα υφίστανται και θα εκτελούνται τόσο οι χειρόγραφες όσο και οι ηλεκτρονικές
συνταγές για τις κατηγορίες αυτές. Η ημερομηνία παύσης συνταγογράφησης
χειρόγραφων συνταγών και η εκτέλεσή τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, θα
οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα θα υπάρξουν οδηγίες και
ενημέρωση για την επιβολή κοφτών, το οποίο ήταν αίτημα του ΠΦΣ, ώστε το
δοσομετρικό σχήμα που συνταγογραφεί ο θεράπων ιατρός να ορίζει και τη
μέγιστη ποσότητα εμβαλαγίων φαρμάκου που μπορεί να χορηγηθεί από τον
φαρμακοποιό.
Συνάδελφοι,
Επιδίωξη του ΠΦΣ είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η απλούστευση
τους έτσι ώστε ο Φαρμακοποιός να διευκολύνεται στην καθημερινότητά του και
να μην επιβαρύνεται με περικοπές που οφείλονται σε διαδικαστικού χαρακτήρα
παραλήψεις ή λάθη που δεν οφείλονται σε αυτόν .
Με εκτίμηση,

