
Σας ενημερώνουμε ως προς την έναρξη της εφαρμογής του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στους εν ενεργεία στρατιωτικούς και στα 
προστατευόμενα μέλη αυτών, για τα εξής: 
 
1. Έχει ξεκινήσει από τις 10 Φεβρουαρίου 2020. 
 
2. Η εκτέλεση των συνταγών στα συμβεβλημένα φαρμακεία θα γίνεται με 
εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ και όχι από e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 
 
3. Ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΗΣ εφαρμόζεται πιλοτικά στην καταχώρηση και 
εκτέλεση συνταγών φαρμάκων (όχι όμως σε αναλώσιμα φαρμακείου πχ 
διαβήτη). 
 
4. Το ατομικό βιβλιάριο υγείας δεν καταργείται. Χρησιμοποιείται για την 
ταυτοπροσωπία του ασφαλισμένου, για παράλληλη καταχώρηση και εκτέλεση 
συνταγών των  φαρμάκων που θα γίνεται ηλεκτρονικά, ώστε να δημιουργηθεί 
και το σχετικό ιστορικό. 
 
5. Για την μεταβατική περίοδο των δύο (2) μηνών, δηλαδή από 10 Φεβ 20 έως 
31 Μαρτίου 20, θα γίνονται δεκτές και χειρόγραφες συνταγές από το ατομικό 
βιβλιάριο υγείας του ασθενούς. 
 
6. Αρχικά, δε θα τεθούν σε εφαρμογή τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, δεν θα 
εφαρμόζονται οι περιορισμοί πρωτοτύπων - γενοσήμων και το χρηματικό όριο 
κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων. 
 
7. Θεώρηση απαιτείται μόνο στις ηλεκτρονικές συνταγές, συνολικής αξίας άνω 
των 150 ευρώ, η οποία γίνεται και ηλεκτρονικά εντός της εφαρμογής και 
χειρόγραφα στηνεκτυπωμένη συνταγή, με σφραγίδα και υπογραφή του ελεγκτή 
ιατρού. 
 
8. Για τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός ενδείξεων ΕΟΦ, εκτός από την 
ηλεκτρονική συνταγή, θα συμπληρώνεται και Ιατρική Γνωμάτευση 
τεκμηρίωσης της χορήγησης(εκτός εφαρμογής αρχικά, όπως η αντίστοιχη 
παλαιότερα του ΕΟΦ). 
Ηλεκτρονική συνταγή και γνωμάτευση θα υποβάλλονται από τον ασφαλισμένο 
στις οικείες Επιτροπές Απαλλαγών προς έγκριση, όπου η επιτροπή θα 
ενημερώνει την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ώστε να επιτραπεί η εκτέλεση της συνταγής. 
 
9. Για τη συνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) θα προηγείται 
προέγκριση από ελεγκτή ιατρό (προσωρινά). Θα υπάρχει πρότυπο έντυποεντός 
της εφαρμογής. 



Ο ιατρός θα συνταγογραφεί το ΦΥΚ, παράλληλα θα συμπληρώνει το πρότυπο 
έντυπο και εν συνέχεια αφού ελεγχθεί ηλεκτρονικά και εγκριθεί από τον 
ελεγκτή ιατρό θαμπορεί να εκτελεστεί η συνταγή. 
 
10.Στη συνταγογράφηση ναρκωτικών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ειδικού 
εντύπου. 
Η ηλεκτρονική συνταγή, η οποία θα περιέχει το συγκεκριμένο 
φάρμακο, θα εκτυπώνεται και θα τηρείται σε αρχείο με μέριμνα του ιατρού. 
 
11.Στον ανειδίκευτο ιατρό Μονάδας δίνονται αρμοδιότητες ανάλογες του 
αγροτικού ιατρού, ώστε να δύναται να συνταγογραφήσει φάρμακα 
ηλεκτρονικά με μηνιαία συνταγογράφηση, αλλά και επαναλαμβανόμενη 
συνταγή έως έξι(6) μήνες με προσκόμιση γνωμάτευσης ειδικού ιατρού, την 
οποία και θα καταχωρεί με ευθύνη του. 
 
12.Τηρουμένων των περιορισμών στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα 
σημεία όπου είναι δυνατή η ηλεκτρονική  συνταγογράφηση για τους ενεργεία 
στρατιωτικούς είναι:  
τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι στρατιωτικές μονάδες που διαθέτουν ιατρείο με 
πιστοποιημένο ιατρό και τα τμήματα επειγόντων κρατικών νοσοκομείων για 
αντιμετώπιση κατάστασης απειλητικής για τη ζωή του ασφαλισμένου. 
Πέραν των ανωτέρω ηλεκτρονική συνταγογράφηση από κρατικές ή ιδιωτικές 
δομές υγείας ή ιδιώτες ιατρούς επιτρέπεται κατά σειρά προτεραιότητας και 
μόνο με την προσκόμιση σχετικού παραπεμπτικού ή βεβαίωσης από ιατρό 
Στρατιωτικής Μονάδας ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου που βεβαιώνει αδυναμία 
παροχής της απαιτούμενης περίθαλψης.  
Ας σημειωθεί ότι αυτός ο περιορισμός εφαρμόζεται και στο 
νομό Αττικής για την περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών σε 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 
 
13.Η συνταγογράφηση στα έμμεσα μέλη-ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ 
εξαιρείται από τον παραπάνω κανόνα. 
 
14.Οι συνταγές ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ εκτελούνται επί πιστώσει, πλην 
της προβλεπόμενης συμμετοχής, σε φαρμακεία στρατιωτικά, σε φαρμακεία 
κρατικών νοσοκομείων, καθώς και σε ιδιωτικά φαρμακεία, συμβεβλημένα με 
το ΥΠΕΘΑ. 
Τυχόν αλλαγές ή πρόσθετες διευκρινιστικές και χρηστικές πληροφορίες θα σας 
κοινοποιούνται κατά την εξέλιξη της εφαρμογής του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Συναγογράφησης . 
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή των μελών σας. 


