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ΠΡΟΣ:  IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/4o  
  Τηλ. (Εσωτ.): 5497 
ΚΟΙΝ :  Φ. 758/02/15432 
  Σ. 1410 
  Ξάνθη, 19 Μαϊ 17 
   
ΘΕΜΑ:      Υγειονοµική Περίθαλψη  
 
ΣΧΕΤ: Σ∆ Ν∆Α 16/1984 (Π∆ 432/1983) «Περί Υγειονοµικής Περίθαλψης 
 Στρκών και Μελών Οικογενειών τους» (ΦΕΚ Α΄162) 
  
 Σας γνωρίζουµε ότι ο έλεγχος των δαπανών-λογαριασµών 
συµβεβληµένων φαρµακείων από το προσωπικό του Ελεγκτηρίου ∆απανών 
Υγειονοµικής Περίθαλψης (Ε∆ΥΠ) της IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ, γίνεται βάσει του σχετικού, 
της ισχύουσας νοµοθεσίας και των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί µεταξύ της 
IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ και των φαρµακευτικών συλλόγων. 
 
 Αποτέλεσµα του παραπάνω ελέγχου είναι ο εντοπισµός, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, παρατυπιών που οδηγούν στην περικοπή του αιτούµενου, από το 
φαρµακείο, ποσού και στην επιστροφή εντολών για διόρθωση και επανυποβολή. 
 
 Κατόπιν των παραπάνω, για την ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων, την 
αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των φαρµακοποιών και τη διευκόλυνση του έργου 
του Ε∆ΥΠ σας γνωρίζουµε τους συχνότερα απαντώµενους λόγους απόρριψης, 
όπως παρακάτω: 
 
  α) Συνταγογράφηση από ιδιώτη γιατρό σε ατοµικό βιβλιάριο 
νοσηλείας (ΑΒΝ) άµεσα ασφαλισµένου χωρίς η εντολή να συνοδεύεται από 
βεβαιώσεις του στρατιωτικού και του πολιτικού νοσοκοµείου της περιοχής όπου 
υπηρετεί το στέλεχος, στις οποίες αναγράφεται ότι δε διαθέτουν ιατρό αυτής της 
ειδικότητας ή ότι αυτός δεν ήταν δυνατό να συνταγογραφήσει. Εξαίρεση 
αποτελούν οι οδοντίατροι για τους οποίους δεν υπάρχει περιορισµός και οι 
γυναικολόγοι για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση µόνο του στρατιωτικού 
νοσοκοµείου. Επισηµαίνεται ότι στο 216 ΚΙΧΝΕ υπηρετεί την παρούσα χρονική 
περίοδο στρατιωτικός ιατρός γυναικολόγος. 
 
  β) Συνταγογράφηση από ιατρό Μονάδας σε ΑΒΝ έµµεσα 
ασφαλισµένου (δεν αφορά τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, πχ 212-216-219 ΚΙΧΝΕ, 
των οποίων οι γιατροί µπορούν να συνταγογραφήσουν σε µέλη οικογενείας 
στρατιωτικού). 
 
  γ) Συνταγογράφηση από ανειδίκευτο ή ειδικευόµενο ιατρό 
περισσότερων του ενός εµβαλαγίων ανά φαρµακευτικό σκεύασµα. Υπενθυµίζεται 
ότι συνταγογράφηση περισσότερων εµβαλαγίων από ιατρό χωρίς ειδικότητα 
µπορεί να γίνει µόνο για ενέσιµα διαλύµατα µίας δόσης εκάστου ή για χρόνιο 
νόσηµα και µόνο εφόσον επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο γνωµάτευσης ειδικού 
ιατρού ή αναγράφονται τα στοιχεία του επί της εντολής (πχ γνωµάτευση ιατρού 
Παπαδόπουλου, καρδιολόγου, ΑΜΚΑ: 1234567890). 
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  δ) Υποβολή εντολών στις οποίες δεν έχουν συµπληρωθεί όλα τα 
απαιτούµενα στοιχεία ή δεν έχει τεθεί η σφραγίδα της Μονάδας ή του νοσοκοµείου 
όπου έγινε η συνταγογράφηση. 
 
 ε) Υποβολή εντολών αξίας µεγαλύτερης των 150€ ή δίµηνης 
θεραπείας ή ναρκωτικών πλην των αναγραφοµένων στους πινάκες ∆ και Γ.Σ ή 
αναλωσίµων σακχαρώδη διαβήτη (Σ∆), οι οποίες δεν έχουν θεωρηθεί από ελεγκτή 
ιατρό του ΓΕΣ εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών. Επισηµαίνεται ότι ο 
συνταγογράφων ιατρός δε δύναται να υπογράφει ταυτόχρονα και ως ελεγκτής 
ιατρός µίας εντολής. 
 
 στ) Υποβολή ηλεκτρονικής εντολής ή υποβολή του στελέχους της 
χειρόγραφης εντολής του ΑΒΝ αντί του αποκόµµατος. 
 
 ζ) Υποβολή εντολών στις οποίες δεν αναγράφονται οι δραστικές 
ουσίες των σκευασµάτων. 
 
 η) Υποβολή εντολών στις οποίες αναγράφονται σκευάσµατα που δεν 
αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης [ΜΗΣΥΦΑ ή σκευάσµατα 
αρνητικής λίστας ή σκευάσµατα θετικής λίστας για τα οποία έχει τεθεί περιορισµός 
ενδείξεων(πχ Ultra-levure)]. 
 
 θ) Υποβολή εντολών στις οποίες δεν επικολλήθηκαν όλες οι 
απαιτούµενες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) φαρµάκων ή αναλωσίµων Σ∆. 
 
 ι) Υποβολή εντολών στις οποίες δεν έχει γίνει ορθή κοστολόγηση ή 
δεν έχει αφαιρεθεί η συµµετοχή του ασφαλισµένου. Επισηµαίνεται ότι για να 
δικαιολογηθεί µειωµένο ποσοστό συµµετοχής του ασφαλισµένου πρέπει αυτό να 
αναγράφεται, να υπογράφεται και να σφραγίζεται από τον θεράποντα ιατρό. 
 
 ια) Υποβολή εντολών στις οποίες έχουν χορηγηθεί περισσότερα 
εµβαλάγια από αυτά που δικαιολογούνται από την αναγραφόµενη, από τον ιατρό, 
δοσολογία για θεραπεία µηνός. 
 
 ιβ) Χορήγηση φαρµάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) χωρίς ιατρική 
γνωµάτευση σε ισχύ και χωρίς να έχει τεθεί η ένδειξη "στερούµεθα" από 
φαρµακείο στρατιωτικού (πλην ΚΙΧΝΕ) ή πολιτικού νοσοκοµείου. 
 
 ιγ) Υποβολή εντολών στις οποίες αναγράφονται φάρµακα 
υποβοηθούµενης αναπαραγωγής για τα οποία απαιτείται έγκριση Επιτροπής 
Απαλλαγών, χωρίς να επισυνάπτεται σε αυτές φωτοαντίγραφο της έγκρισης. 
 
 ιδ) Υποβολή εντολών στις οποίες αναγράφονται νεότερες κινολόνες ή 
κεφαλοσπορίνες γ΄ γενιάς χωρίς να επισυνάπτεται η προβλεπόµενη αιτιολογηµένη 
συνταγή χορήγησής τους. 
 
 ιε) Υποβολή εντολών στις οποίες ιατρός ΩΡΛ συνταγογραφεί εµβόλια 
απευαισθητοποίησης. 
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 ιστ) Υποβολή εντολών αναλωσίµων Σ∆ χωρίς την προσκόµιση 
κατάλληλης, εν ισχύ, ιατρικής γνωµάτευσης στην οποία να αναγράφονται ο τύπος 
του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά µήνα απαιτούµενων αναλωσίµων 
(χωρίς εµπορικές ονοµασίες) και η χρονική διάρκεια ισχύος της. 
 
 ιζ) Συνταγογράφηση αναλωσίµων Σ∆ σε ποσότητες που 
υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες, χωρίς να επισυνάπτεται στην εντολή  
φωτοαντίγραφο της έγκρισης Επιτροπής Απαλλαγών. 
 
 ιη) Υποβολή εντολών αναλωσίµων Σ∆ στον ίδιο φάκελο δαπάνης µε 
τις εντολές φαρµάκων. 
 
 ιθ) Υποβολή εντολών Αεροπορίας ή Ναυτικού στον ίδιο φάκελο 
δαπάνης µε τις εντολές ασφαλισµένων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. 
 
 κ) Ασυµφωνία µεταξύ των αναλυτικών καταστάσεων και του 
τιµολογίου ως προς το αιτούµενο ποσό. 
 
 Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας επί των ανωτέρω 
αναφερθέντων, προκειµένου η συνταγογράφηση από τους ιατρούς σε ΑΒΝ 
ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ και η εκτέλεση των εντολών από τα φαρµακεία να 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 Τα νοσοκοµεία στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για 
την ανάλογη ενηµέρωση του ιατρικού προσωπικού τους. 
 
 Οι ΧΙΙ - XVI M/K MΠ, η ΧΧ ΤΘΜ και οι λοιποί Σχηµατισµοί ΠΕ/∆΄ΣΣ 
στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α) παρακαλούνται για την ενηµέρωση 
των στρατιωτικών οργάνων υγειονοµικής περίθαλψης (ιατροί - οδοντίατροι - 
Επιτροπές Απαλλαγών - ΣΦΑ/Υποκατάστηµα Αλεξανδρούπολης). 
 
 Για περαιτέρω πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. (ΟΤΕ): 
2541035497 [Λγός (ΥΦ) Νικόλαος Μαργαριτέλης]. 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 

Λγός (ΥΦ) Νικόλαος Μαργαριτέλης  
               Τµχης ∆ΥΓ/4ο 

Ταξίαρχος Αναστάσιος Αλεξιάδης 
∆ιο ικητής  

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Ιατρικός Σύλλογος ΞΑΝΘΗΣ, 28ης Οκτωβρίου 214, 67100, Ξάνθη, (2541023757) 
Ιατρικός Σύλλογος ∆ΡΑΜΑΣ, Μ. Αλεξάνδρου 42, 66100, ∆ράµα, (2521022830) 
Ιατρικός Σύλλογος ΚΑΒΑΛΑΣ, Φ.Εταιρείας 9,65403,ΤΘ 1561, Καβάλα, (2510223172) 
Ιατρικός Σύλλογος ΡΟ∆ΟΠΗΣ, Ορφανουδάκη 16, 69100, Κοµοτηνή, (2531070877) 
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Ιατρικός Σύλλογος ΕΒΡΟΥ, Σ. Οικονόµου 4, 68100, Αλεξ/πολη, (2551028342) 
Φαρµακευτικός Σύλλογος ΕΒΡΟΥ, Τέρµα Τρωάδος, 68100, Αλεξ/πολη (2551029066) 
Φαρµακευτικός Σύλλογος ΞΑΝΘΗΣ, ∆ιοµήδεια Ξάνθης, 67100, (2541091437) 
Φαρµακευτικός Σύλλογος ΡΟ∆ΟΠΗΣ, Ορφανουδάκη 16, Κοµοτηνή, 69100 (2531070877) 
Φαρµακευτικός Σύλλογος ∆ΡΑΜΑΣ, Γαληνού 76, ∆ράµα, 66100 (2521025020) 
Φαρµακευτικός Σύλλογος ΚΑΒΑΛΑΣ, Αναγεννήσεως 2 & ∆αγκλή, 65403, Καβάλα, 
(2510834200) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
∆΄ ΣΣ/∆Υ∆Μ 
Αποδέκτες Πίνακα «Ι» πλην α/α 10 
ΜΕΡΥΠ/∆ΥΓ 
IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ/Ε∆ΥΠ 
Τ∆ 41 ΣΠ/4ο 
1ο ΣΕΗΠΠΕΠ 
518 M/Π TΠ 
Ε΄ ΜΚ 
165 ΜΠΕΠ 
193 ΜΠΕΠ (MLRS) 
182 ΜΚ/Β TOR-M1 
387 ΠΑΠ 
1ος-2ος Λ/ΒΕΚΕΕ∆ 
779 ΛΕΜ 
323 ΛΕ (MLRS) 
ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
212 ΚΙΧΝΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 


