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Επέκταση Συστήματος Συνταγογράφησης με δραστική ουσία
Αγαπητέ κύριε Βουδούρη,
Ο ΣΦΕΕ στηρίζει την ευρύτερη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, ωστόσο χρειάζεται να επιλυθούν άμεσα τα ακόλουθα ζητήματα:


Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση με δραστική ουσία θα πρέπει να εφαρμοστεί
αποκλειστικά για τις κατηγορίες φαρμάκων που διαθέτουν γενόσημα. Επί του
παρόντος έχει υπολογιστεί τιμή αναφοράς σε όλες τι κατηγορίες φαρμάκων
ανεξάρτητα, με το αν έχουν γενόσημα ή όχι, γεγονός που οδηγεί σε στρεβλώσεις:
‐ Ασθενείς καλούνται να πληρώσουν τη διαφορά σε προϊόντα co-marketing που
από λάθος έχουν διαφορετική τιμή. Λάθη που δεν έχουν διορθωθεί, ενώ
εκκρεμούν σχετικά αιτήματα
‐ Η τιμή αναφοράς διαμορφώνεται από κωδικούς που έχουν αποσυρθεί και οι
ασθενείς καλούνται να πληρώσουν τη διαφορά



Τα φάρμακα που χορηγούνται για ασθένειες που αποζημιώνονται 100%, καθώς και
αυτά του καταλόγου Ν.3816/2010, θα πρέπει να εξαιρεθούν, δεδομένου ότι για
αυτά ο ασθενής βάσει νομοθεσίας δεν πληρώνει καμία συμμετοχή



Φάρμακα μη ανταλλάξιμα μεταξύ τους, όπως τα φάρμακα στενού θεραπευτικού
εύρους, τα αντιψυχωτικά, καθώς και τα βιολογικά/ βιοομοειδή, θα πρέπει να
εξαιρεθούν. Άλλωστε τα φάρμακα στενού θεραπευτικού εύρους προστατεύονται σε
όλες τις χώρες της ΕΕ από αντίστοιχα μέτρα, δεδομένου ότι η οποιαδήποτε αλλαγή
οδηγεί σε επιπλοκές που κοστίζουν περισσότερο στο σύστημα



Ο κατάλογος για την εφαρμογή της συνταγογράφησης με δραστική ουσία, θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνει μόνο τα προϊόντα του Θετικού Καταλόγου
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, καθώς και του συμπληρωματικού καταλόγου.

Το αρχείο που καταρτίστηκε και είναι σε ισχύ περιλαμβάνει και 32 φάρμακα που δεν
έχουν ενταχθεί στο θετικό κατάλογο ή στο συμπληρωματικό (παράρτημα).
Ενδεχομένως να λείπουν και προϊόντα του θετικού καταλόγου ή του συμπληρωματικού
από τον κατάλογο της συνταγογράφησης με δραστική

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να δοθεί στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις κωδικός
πρόσβασης στο αρχείο της ΗΔΙΚΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αναφερόμενα στο
αρχείο στοιχεία για τα φάρμακα κάθε εταιρείας είναι ορθά.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση προκειμένου να
συζητήσουμε τα θέματα αυτά.
Με εκτίμηση,

Πασχάλης Αποστολίδης
Αντιπρόεδρος

Φώτης Μαγγαλούσης
Γενικός Διευθυντής

