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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.187
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ
1) Με αφορμή προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και της εκτέλεσης των Hλεκτρονικών
Συνταγών από Φαρμακεία, εξ αιτίας της «μη ανάγνωσης» της
Ασφαλιστικής Ικανότητας από το μηχανογραφικό σύστημα, η οποία
όμως βεβαιώνεται νομίμως και αρμοδίως από το έντυπο Βιβλιάριο
Ασθενείας του κατόχου Ασφαλισμένου, και σύμφωνα με την από 4-913 ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δίδεται η οδηγία όπως: οι
ιατροί που συνταγογραφούν και οι φαρμακοποιοί που εκτελούν
ηλεκτρονικές συνταγές εκδοθείσες για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ,
αφού ελέγξουν την ασφαλιστική ικανότητα στο Βιβλιάριο
Ασθενείας, να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες στο
Σύστημα, για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων του Οργανισμού.
2) Οι Ασφαλισμένοι θα πρέπει, να ενημερώνουν τον Ιατρό που κάθε
φορά εκδίδει Ηλεκτρονική Συνταγή ή Ηλεκτρονικό Παραπεμπτικό,
(εάν τους πει ότι το Βιβλιάριό τους θέλει ΘΕΩΡΗΣΗ), ότι τα
Βιβλιάρια Ασθενείας του Τομέα μας ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΔΕΝ
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ, ούτε Ανανεώνονται, είτε Περιοδικά είτε Ανά Έτος,
όπως γίνεται με άλλους Ασφαλιστικούς Φορείς και βρίσκονται σε
ΙΣΧΥ, σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα μας και
με την αρμόδια επιστολή του ΕΟΠΥΥ, με υπ΄ αρ.πρωτ.: 4585/2901-13.
Η ένδειξη της «ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» είναι κάτι που ο Ιατρός οφείλει να
ελέγξει (δηλαδή την ισχύ του Βιβλιαρίου) και στη συνέχεια, το
προσπερνά και συνεχίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
3) Συνιστούμε στους Ασφαλισμένους μας, να επισκεφθούν το site του
Τομέα μας taapt.gr και να εκτυπώσουν, από το Νο 22/9-10-13 των

Έκτακτων Ανακοινώσεων, την Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 4-9-13 και την
Επιστολή ΕΟΠΥΥ 29-1-13, τις οποίες να έχουν πάντα μαζί με το
Βιβλιάριο Ασθενείας τους, για την διευκόλυνση τυχόν προβλημάτων
που θα τους προκύψουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ 1:
Η Ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση Συνταγής ή Παραπεμπτικού,
απαιτεί το ΑΜΚΑ του εξεταζομένου, το οποίο πληκτρολογώντας το ο ιατρός,
«φέρνει» και τα υπόλοιπα στοιχεία του ασφαλισμένου (Επώνυμο-ΌνομαΑριθμό Μητρώου-Ασφαλιστικό Φορέα). Σε κάθε περίπτωση που ο Αριθμός
Μητρώου και ο Ασφαλιστικός Φορέας δεν είναι σωστοί, ο ιατρός
δύναται να διορθώσει και τον Αριθμό Μητρώου και τον Ασφαλιστικό
Φορέα.
ΠΡΟΣΟΧΗ 2:
Η επιλογή του Ασφαλιστικού Φορέα, που πρέπει να κάνει ο Ιατρός, από το
Ευρετήριο των Ασφαλιστικών Φορέων στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή, είναι:
«ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ».
Οι ασφαλισμένοι οφείλουν φεύγοντας από τον Ιατρό, να έχουν ελέγξει ότι,
ΟΛΑ τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ τους είναι τα ΣΩΣΤΑ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:
Στο site του Τομέα taapt.gr, υπάρχουν οι σχετικές έκτακτες Ανακοινώσεις:
12) 21-1-13 Ισχύς Βιβλιαρίου Ασθενείας Ανακοίνωση 178
13) 29-1-13 Ασφαλιστική Ικανότητα-Ισχύς Βιβλιαρίου Ανακοίνωση 179
14) 30-1-13 Βιβλιάριο Ασθενείας-Απασφάλιση Τέκνων Ανακοίνωση 181
Στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (στο κάτω αριστερά μέρος της ιστοσελίδας)
βρίσκονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Μητρώου (Ασφαλίσεις
Τέκνων-Συζύγων-Γονέων, Έκδοση ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ Βιβλιαρίου, Διακοπή
Εργασίας στην Τράπεζα-Οριστική ή Προσωρινή-Αυτασφαλίσεις)
Για τυχόν διευκρινίσεις:
Τμήμα Μητρώου τηλ:210-3606283 fax:210-3605545
κον Ντίνο Ιωάννη, κα Φάκη Μαρία, και στο email: taapt.ag@tayteko.gr
στέλνετε το ερώτημά σας, δίδοντας σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για να
επικοινωνήσουμε μαζί σας.
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