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Αθήνα, 03/02/2012
Απ. Ππωτ.: 1089
Ππορ: 1. Μνλάδεο Τγείαο Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
2. Σκήκαηα Παξνρώλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
3. Γηνηθήζεηο Τγεηνλνκηθώλ Πεξηθεξεηώλ
4. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο
5. Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθό ύιινγν
Πεηξαηώο 134 & Αγαζεκέξνπ,
Αζήλα 11854

ΘΔΜΑ: «Παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο».
Α. αο ελεκεξώλνπκε όηη πξνο θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ
ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ζπληαγνγξάθεζεο γηα αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνύ, λα ρνξεγνύλ
ειεθηξνληθή ή ρεηξόγξαθε «επαλαιακβαλόκελε ζπληαγή» ηξίκελεο δηάξθεηαο,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 121/2008, κόλν γηα παζήζεηο ηεο εηδηθόηεηάο
ηνπο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ πάζρνπλ από ρξόληεο παζήζεηο θαη αθνινπζνύλ
ζηαζεξή ζεξαπεπηηθή αγσγή.
Δπίζεο νη αγξνηηθνί ηαηξνί έρνπλ δπλαηόηεηα λα ζπληαγνγξαθνύλ γηα
ρξνλίσο πάζρνληεο αζθαιηζκέλνπο «επαλαιακβαλόκελε ζπληαγή» ηξίκελεο
δηάξθεηαο, κόλν βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ ηαηξνύ εηδηθόηεηαο. Η γλσκάηεπζε
ηζρύεη γηα όζν ρξόλν έρεη θαζνξίζεη ν γηαηξόο εηδηθόηεηαο θαη πάλησο όρη πέξαλ
ηεο δηεηίαο από ηελ έθδνζή ηεο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δηάξθεηα ζεξαπείαο ζε θάζε θύιιν
επαλαιακβαλόκελεο ζπληαγήο είλαη έσο ηξηάληα εκέξεο, ε νπνία θαη
αλαγξάθεηαη επί ηνπ ζρεηηθνύ πεδίνπ γηα ηηο ρεηξόγξαθεο ζπληαγέο.
Β. ε ζπλέρεηα ηνπ ππ’αξηζκ. 221/13-01-2012 Δγγξάθνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.,
δηεπθξηλίδεηαη όηη ε απνδεκίσζε πξντόλησλ εηδηθήο δηαηξνθήο κπνξεί λα γίλεη,
θαη’ αληηζηνηρία κε ην αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό, κε πξνζθόκηζε είηε
ηηκνινγίνπ αγνξάο είηε απόδεημεο ιηαληθήο πώιεζεο θαη ησλ ινηπώλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην αλσηέξσ έγγξαθν.
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Γ. Οη ηδηώηεο ηαηξνί πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ΚΑΠΗ θαη Μνλάδεο Φξνληίδαο
Ηιηθησκέλσλ έρνπλ δπλαηόηεηα έθδνζεο κόλν ειεθηξνληθώλ ζπληαγώλ γηα
αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη επηζθέςεηο δελ ζα
ρξεώλνληαη ζηνλ Οξγαληζκό.
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