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       Προς 
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      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   

 
 

Πληροφορηθήκαµε σήµερα 28 Σεπτεµβρίου και 7 το βράδυ, ότι στην ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση έχουν τοποθετηθεί τιµές αναφοράς σε αρκετά ιδιοσκευάσµατα. Οι τιµές αυτές είναι 
αρκετά χαµηλότερες των κανονικών λιανικών τιµών που γνωρίζουµε µέχρι σήµερα. Το πρόβληµα 

υφίσταται στο ότι η διαφορά µεταξύ λιανικής τιµής και τιµής αναφοράς, δεν καταλογίζεται στον 
ασφαλισµένο αλλά στον φαρµακοποιό. Επίσης εκ παραδροµής  σε µερικά πρωτότυπα φάρµακα έχουν 

τοποθετηθεί τιµές αναφοράς.   
Επικοινωνήσαµε µε την Η∆ΙΚΑ, η οποία µας ενηµέρωσε ότι λόγω της τεράστιας πίεσης της 

Τρόικα, δεν επετεύχθη ο καταλογισµός της διαφοράς αυτής στον ασφαλισµένο, πράγµα που θα γίνει από 

∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου.  
Μέχρι τότε, θα κάνετε τα εξής βήµατα :  
 1.- θα καταχωρείτε κανονικά την συνταγή στο ηλεκτρονικό σύστηµα αδιαφορώντας για 

την τιµή αναφοράς κάποιων από των φαρµάκων της.  
 2.- θα καταχωρείτε στο πρόγραµµα του φαρµακείου την συνταγή και θα κόβετε απόδειξη 

όπως κάνατε µέχρι σήµερα. Η καταχώρηση αυτή θα είναι και η σωστή καταχώρηση της συνταγής.   
 3.- θα διορθώνετε χειρόγραφα την ηλεκτρονική συνταγή σύµφωνα µε τις τιµές του 

προγράµµατος σας που βγαίνουν από το δεύτερο στάδιο, ώστε οι τιµές να συµπίπτουν µε την απόδειξη 
λιανικής που εκδίδετε.  

 

Επικοινωνήσαµε επίσης µε τις εταιρείες προγραµµάτων φαρµακείου, τις οποίες ενηµερώσαµε ότι 
θα πρέπει από ∆ευτέρα να εναρµονίσουν το πρόγραµµά τους, σύµφωνα µε το ηλεκτρονικό σύστηµα ώστε 

η διαφορά µεταξύ λιανικής τιµής και τιµής αναφοράς να καταλογίζεται στον ασφαλισµένο.  
Σε κάθε περίπτωση , η συνεχιζόµενη τακτική της προχειρότητας και της βιασύνης δηµιουργεί 

ένα επιπλέον πρόβληµα στο ήδη βεβαρηµένο από προβλήµατα φαρµακείο.  

Την ∆ευτέρα θα έχετε νέα ανακοίνωση από τον ΦΣΑ.  
 
Ο ΦΣΑ διαφωνεί κατηγορηµατικά µε την έµµεση αύξηση της συµµετοχής των ασφαλισµένων που 

επιβάλλει η Τρόικα µέσω των τιµών αναφοράς. Θεωρούµε ότι επιτέλους η Κυβέρνηση θα πρέπει να πεί 
ένα «όχι» στις προτροπές των δανειστών για καινούργια βάρη στις πλάτες των ήδη εξουθενωµένων και 

εξαθλιωµένων πολιτών της χώρας.  
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