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                    Αριθ. Πρωτ. Γ55/ 728 
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      ΠΡΟΣ 

1. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ 

2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
3. Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
4. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για το έργο της Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ» 

  

 Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των πληροφοριακών εργαλείων για 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τον έλεγχο της 

ποιότητας της παρεχόμενης φαρμακευτικής φροντίδας προχωρά στο έργο της Αυτοματοποιημένης 

Διαχείρισης Συνταγών. Το έργο αυτό αφορά στη διαχείριση και τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των 

υποβαλλόμενων συνταγών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχει ως στόχο: 

• Την συγκέντρωση και καταχώρηση σε μηχανογραφικό σύστημα των λογαριασμών 
(συγκεντρωτικές καταστάσεις και συνταγές) που υποβάλλονται, σε μηνιαία βάση, από τα 
συμβεβλημένα με το ΙΚΑ φαρμακεία στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ 

• Τον μηχανογραφικό έλεγχο των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και των συνταγών, την 
μηνιαία πληρωμή «προκαταβολών» μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ καθώς και 
την εκκαθάριση των Λογαριασμών των φαρμακείων 

• Την ενημέρωση της Διοίκησης, των Υποκαταστημάτων και των φαρμακοποιών για τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας των λογαριασμών 

• Την ενημέρωση της Διοίκησης, μέσω συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS), για 
θέματα Φαρμακευτικής Δαπάνης και Κατανάλωσης, 

• Την παρακολούθηση της συνταγογράφησης και την ενημέρωση των Μονάδων Υγείας και 
των ιατρών με αποστολή «Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συνταγογράφησης»  

Παράλληλα, κατόπιν της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.42000/οικ.28746/2920/17-
12-2009 (ΦΕΚ 2504/18-12-09) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προχώρησε στην έκδοση: 

α) νέων συνταγολογίων για τους ιατρούς του Ιδρύματος τα οποία θα διανέμονται από 1η 
Φεβρουαρίου 2010 (επισυνάπτεται δείγμα της φόρμας του νέου συνταγολογίου) 



β) νέων ατομικών συνταγολογίων τα οποία θα διανεμηθούν, σε μεταγενέστερη φάση, σε όλους 
τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Τα συνταγολόγια αυτά θα έχουν την ίδια γραμμογράφηση 
με τα συνταγολόγια που θα διανεμηθούν στους ιατρούς. Σημειώνεται ότι όταν όλοι οι 
ασφαλισμένοι εφοδιασθούν με συνταγολόγια τότε οι ιατροί θα συνταγογραφούν αποκλειστικά στα 
ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων. 

 Δίδονται στη συνέχεια λεπτομερείς οδηγίες που αφορούν στην ορθή συνταγογράφηση και 
την ορθή εκτέλεση των συνταγών. 

 Με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι 
συνταγογράφοι ιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Κέντρων Υγείας που συνταγογραφούν για 
ασφαλισμένους του Ιδρύματος. 

 Επίσης αντίγραφο του παρόντος εγγράφου να δοθεί από τα αρμόδια Υποκαταστήματα 
στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς στην επόμενη παραλαβή λογαριασμών φαρμακείων. 

 

Συνημμένα:  9 φύλλα/σελίδες 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ               Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ               

1. Γραφείο Διοικητή           
2. Γραφεία Υποδιοικητή                                                                 

           κ. Κυρζόπουλου                            Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ   
3.  Γραφείο Γ.Δ.Υ.Υ.      
4. Δ/νσεις Επιθεώρησης                          
5. ΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιώς 28,104 31 Αθήνα      
6. ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ  Πειραιώς 28,104 31 Αθήνα      
7. Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους 

(Πίνακας Διανομής)  
8. Υπουργείο Απασχόλησης (Γ.Γ.Κ.Α.)                          
9. ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα                        

10.   Στο Συντάξαν τμήμα 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                         

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οδηγίες συμπλήρωσης νέου συνταγολογίου προς Ιατρούς
 
Το νέο συνταγολόγιο προορίζεται για αυτόματη ανάγνωση από την 
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι 
συνταγές εκτός από το να είναι αναγνώσιμες από ανθρώπινο μάτι,  
πρέπει να είναι συμπληρωμένες έτσι ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη ανάγνωσή τους από την 
ΚΜΕΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
 
Έχει γίνει προσπάθεια τα διαστήματα στα οποία τοποθετείται κάθε 
πληροφορία, να είναι σαφώς καθορισμένα και είναι σημαντικό να 
περιορίζεται η εγγραφή στο διαθέσιμο χώρο.  
 
 
Το νέο συνταγολόγιο είναι έγχρωμο και υπόκειται χρωματική επεξεργασία  
κατά την ανάγνωση. Η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με  
στυλό διαρκείας χρώματος Μπλε ή Μαύρου.  
 
 
Λόγω του μεγέθους της, η χρήση Ιατρικής σφραγίδας πρέπει να 
περιοριστεί και να τοποθετείται άπαξ και αποκλειστικά στο 
προκαθορισμένο σημείο, για συνταγογράφο Ιατρό και Ελεγκτή 
αντίστοιχα στο κάτω μέρος της συνταγής.  
 
Συμπλήρωση Πεδίων 
 
Σε όσα από τα πεδία ήταν εφικτό έχουν χρησιμοποιηθεί πλαίσια προεπιλεγμένων τιμών. Τα πλαίσια 
είναι σχεδιασμένα με πράσινο περίγραμμα στα απλά συνταγολόγια και με ροζ περίγραμμα στα 
συνταγολόγια κλινικών. Η τιμή στην οποία αντιστοιχούν αναγράφεται στο κέντρο του πλαισίου. 
Κατά την συμπλήρωση του συνταγολογίου, τα πλαίσια πρέπει να «μαυρίσουν» ως ένδειξη επιλογής 
της συγκεκριμένης τιμής, προσπαθώντας να γεμίσει το εσωτερικό του πλαισίου όσο περισσότερο 
γίνεται. Οι προτεινόμενοι τρόποι σκίασης κατά προτίμηση είναι: 
 

1 1 1 1• Κυκλική, οριζόντια, κάθετη ή πλάγια  
σκίαση  

 
• Σήμανση με « » ή « »    

 
Σε όσα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα αριθμοί, έχουν χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα 
πλαίσια για κάθε ψηφίο, καθορίζοντας το εύρος της πληροφορίας που αναμένεται να καταχωρηθεί. 
Ακόμα, για διευκόλυνση της συμπλήρωσης υπάρχουν προ-τυπωμένα  διαχωριστικά 
Ημέρας/Μήνα/Έτους για τις ημερομηνίες. 
 
Ένδειξη ΕΚΑΣ 
 
Για την σήμανση δικαιώματος ΕΚΑΣ του 
Ασφαλισμένου ο Ιατρός πρέπει και αρκεί να βάζει 
υπογραφή στο αντίστοιχο πλαίσιο. Η υπογραφή δεν 
πρέπει να καλύπτει άλλη πληροφορία και λόγω 
μεγέθους, δεν επιτρέπεται η χρήση Ιατρικής 
Σφραγίδας.  
 



 
Συμμετοχή Ασφαλισμένου 
 
Για την επιβεβαίωση δήλωσης ποσοστού συμμετοχής μικρότερο του 25%, ο συνταγογράφος Ιατρός 
πρέπει να υπογράφει στην αντίστοιχη θέση της συνταγής. Η υπογραφή δεν πρέπει να καλύπτει 
άλλη πληροφορία και λόγω μεγέθους, δεν επιτρέπεται η χρήση Ιατρικής Σφραγίδας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ποσότητα Συσκευασιών Φαρμάκων 
 
Η συνταγοραφούμενη ποσότητα συσκευασιών κάθε φαρμάκου της συνταγής πρέπει να 
αναγράφεται καθαρά από τον Ιατρό σε κάθε συνταγή. Για ποσότητα έως και τεσσάρων 
συσκευασιών, που αφορά στη μεγάλη πλειοψηφία των συνταγών, ο Ιατρός πρέπει και αρκεί να 
«σημάνει» την αντίστοιχη ένδειξη «μαυρίζοντας» ένα από τα αριθμημένα πλαίσια. Για ποσότητα 
μεγαλύτερη των τεσσάρων συσκευασιών ανά φάρμακο πρέπει να αναγραφεί στο αντίστοιχο πεδίο ο 
αριθμός των απαιτούμενων συσκευασιών, χωρίς να σημανθεί κανένα από τα ανωτέρω πλαίσια. 
Παραδείγματα ορθής και λανθασμένης αναγραφής της ποσότητας φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα 
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Ιατρικές Σφραγίδες 
 
Λόγω του μικρού μεγέθους της συνταγής πρέπει να γίνεται χρήση μίας και μόνο Ιατρικής 
σφραγίδας από κάθε Ιατρό ή Ελεγκτή με προσεκτική τοποθέτηση στο προκαθορισμένο σημείο, 
ώστε να μην επικαλύπτεται άλλη πληροφορία. 
 

  
Επαναλαμβανόμενη Συνταγή και Χρόνια Πάθηση  
 
Οι περιπτώσεις χρόνιας πάθησης και επαναλαμβανόμενης  
συνταγής έχουν ενσωματωθεί στο νέο συνταγολόγιο, ώστε  



να μην χρειάζεται τοποθέτηση σφραγίδας ή άλλης πρόσθετης σήμανσης για την καταχώριση 
σχετικής πληροφορίας.      
 
ΑΜΚΑ Ιατρού 
 
Στο νέο συνταγολόγιο έχει αντικατασταθεί η ένδειξη «κωδικός Ιατρού» με τον ΑΜΚΑ ιατρού, ο 
οποίος πρέπει να συμπληρώνεται χειρόγραφα. Η χρήση Ιατρικής σφραγίδας στο σημείο αυτό δεν 
επιτρέπεται. 
Διευκρινίζουμε ότι στη σφραγίδα του ιατρού εξακολουθεί να αναγράφεται ο αριθμός ΤΣΑΥ. 
 
Κωδικός Νόσου 
 
Στη συνταγή υπάρχει η ένδειξη «Κωδικός Νόσου» με πρόβλεψη για την αναγραφή έως και τριών 
διαφορετικών κωδικών. Η συγκεκριμένη ένδειξη θα αρχίσει να συμπληρώνεται όταν σας δοθούν 
σχετικές οδηγίες από τη Διοίκηση. 
 
Φάρμακα χορηγούμενα από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Η ένδειξη «χορηγείται από φαρμακείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»  για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στις 
αντίστοιχες αποφάσεις θα γράφεται μέσα στο πλαίσιο όπου θα συνταγογραφείται το φάρμακο. 
Υπενθυμίζουμε ότι τα εν λόγω φάρμακα πρέπει να συνταγογραφούνται σε ξεχωριστή συνταγή. 
 
Γαληνικά Σκευάσματα 
 
Λόγω της ειδικής επεξεργασίας που πρέπει να γίνει για τις συνταγές που 
περιέχουν Γαληνικό Σκεύασμα, πρέπει αυτό να συνταγογραφείται ως μοναδικό 
Φάρμακο στη Συνταγή. 
 
Ταινίες ταυτοποίησης Ιατρού & Ελεγκτή 
 
Στη πίσω όψη του νέου Συνταγολογίου υπάρχει θέση για την επικόλληση ταινίας Ταυτοποίησης 
του Ιατρού και του Ελεγκτή Αντίστοιχα. Οι ταινίες θα διανεμηθούν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όταν 
διατεθούν και τα ΑΤΟΜΙΚΑ συνταγολόγια στους ασφαλισμένους και θα επικολλώνται 
αποκλειστικά στις συνταγές που θα προέρχονται από τα ατομικά συνταγολόγια. 
 
 
θα φέρουν  μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης κάθε συνταγής χωριστά. Η επικόλλησή τους πρέπει να 
γίνεται αποκλειστικά στον διαμορφωμένο χώρο στο πίσω μέρος της συνταγής, χωρίς να 
επικαλύπτουν άλλη πληροφορία. 
 
Αγροτικοί Ιατροί 
 
Οι αγροτικοί ιατροί συμπληρώνουν τα στοιχεία της γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας αμέσως 
μετά τη διάγνωση 
 
Χρήση Συνδετήρων 
 

Η επισύναψη τυχόν δικαιολογητικών στη συνταγή, πρέπει να γίνεται με  
χρήση κλασσικών συνδετήρων και όχι με συρραπτικό μηχάνημα. 
 

  



                     
Οδηγίες συμπλήρωσης νέου συνταγολογίου προς Φαρμακοποιούς 
 
 
Το νέο συνταγολόγιο προορίζεται για αυτόματη ανάγνωση από την 
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι 
συνταγές εκτός από το να είναι αναγνώσιμες από ανθρώπινο μάτι,  
πρέπει να είναι συμπληρωμένες έτσι ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη ανάγνωσή τους από την 
ΚΜΕΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
 
Έχει γίνει προσπάθεια τα διαστήματα στα οποία τοποθετείται κάθε 
πληροφορία, να είναι σαφώς καθορισμένα και είναι σημαντικό να 
περιορίζεται η εγγραφή στο διαθέσιμο χώρο.  
 
 
Το νέο συνταγολόγιο είναι έγχρωμο και υπόκειται χρωματική επεξεργασία  
κατά την ανάγνωση. Η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με  
στυλό διαρκείας χρώματος Μπλε ή Μαύρου.  
 
 
Συμπλήρωση Πεδίων 
 
Σε όσα από τα πεδία ήταν εφικτό έχουν χρησιμοποιηθεί πλαίσια προεπιλεγμένων τιμών. Τα πλαίσια 
είναι σχεδιασμένα με πράσινο περίγραμμα στα απλά συνταγολόγια και με ροζ περίγραμμα στα 
συνταγολόγια κλινικών. Η τιμή στην οποία αντιστοιχούν αναγράφεται στο κέντρο του πλαισίου. 
Κατά την συμπλήρωση του συνταγολογίου, τα πλαίσια πρέπει να «μαυρίσουν» ως ένδειξη επιλογής 
της συγκεκριμένης τιμής, προσπαθώντας να γεμίσει το εσωτερικό του πλαισίου όσο περισσότερο 
γίνεται. Οι προτεινόμενοι τρόποι σκίασης κατά προτίμηση είναι: 
 

1 1 1 1• Κυκλική, οριζόντια, κάθετη ή πλάγια  
σκίαση  

 
• Σήμανση με « » ή « »    

 
 
Σε όσα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα αριθμοί, έχουν χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα 
πλαίσια για κάθε ψηφίο, καθορίζοντας το εύρος της πληροφορίας που αναμένεται να καταχωρηθεί. 
Ακόμα, για διευκόλυνση της συμπλήρωσης υπάρχουν προ-τυπωμένα  διαχωριστικά αριθμών 
(υποδιαστολή για τα δεκαδικά και τελεία για τις χιλιάδες) στα πεδία που αφορούν ποσά και 
διαχωριστικά Ημέρας/Μήνα/Έτους για τις ημερομηνίες. 
 
ΑΜΚΑ Φαρμακοποιού 
 
Στην ένδειξη «Κωδικός Φαρμακοποιού» αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ του φαρμακοποιού. 
 
Γαληνικά Σκευάσματα 
 
Λόγω της ειδικής επεξεργασίας που πρέπει να γίνει για τις συνταγές που 
περιέχουν Γαληνικό Σκεύασμα, στο νέο συνταγολόγιο έχει προστεθεί ειδική  
σήμανση για την ύπαρξη Γαληνικού Σκευάσματος στη συνταγή. Η σήμανση  
του πεδίου γίνεται από το Φαρμακείο, και είναι υποχρεωτική για το σωστό 



υπολογισμό του αιτούμενου ποσού.  
 
Ταινίες Γνησιότητας Φαρμάκων 
 
Για την αποφυγή επικόλλησης περισσότερων των τεσσάρων ταινιών γνησιότητας για κάθε 
φάρμακο στο πίσω μέρος της συνταγής, δημιουργήθηκε και θα διανεμηθεί στα Φαρμακεία ειδικό 
block με φόρμες «Πρόσθετων Ταινιών Γνησιότητας». Για την επικόλληση ταινιών γνησιότητας 
στην πίσω όψη της συνταγής ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Τοποθετούνται μέσα στα πλαίσια που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να επικαλύπτονται μεταξύ τους. 

• Τοποθετούνται κατά προτίμηση από αριστερά προς δεξιά για κάθε φάρμακο. 

• Κάθε φάρμακο μπαίνει σε συγκεκριμένη σειρά α, β, γ (στη γραμμή στην οποία αναφέρεται 
στη μπροστινή όψη της συνταγής) 

• Κατά την τοποθέτηση να αποφεύγεται η επαφή με τα τυπωμένα barcodes της ετικέτας γιατί 
αλλοιώνεται το σχήμα τους (μουτζουρώνουν). 

• Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από 4 συσκευασίες για κάποιο φάρμακο, 
χρησιμοποιείται το έντυπο «Πρόσθετες Ταινίες Γνησιότητας» για την επικόλληση των 
επιπλέον ταινιών. 

 
Για την επικόλληση των ταινιών γνησιότητας στη φόρμα Πρόσθετων Ταινιών Γνησιότητας ισχύουν 
τα ακόλουθα: 

• Τοποθετούνται έως 20 ταινίες γνησιότητας. 

• Οι ταινίες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε από τις προσημασμένες θέσεις με 
τυχαία σειρά, χωρίς να επικαλύπτονται μεταξύ τους. 

• Πρόκειται για «Πρόσθετες» ταινίες γνησιότητας, που σημαίνει ότι κάθε φάρμακο πρέπει 
υποχρεωτικά να έχει τις αρχικές ταινίες γνησιότητας επικολλημένες στο πίσω μέρος της 
συνταγής. 

• Στο πεδίο «Αφορά στη Συνταγή:» αναγράφεται ο αριθμός συνταγής στον οποίο 
αναφέρονται οι πρόσθετες ταινίες. 

• Υπάρχει χώρος για τοποθέτηση σφραγίδας φαρμακοποιού και υπογραφής ώστε να 
πιστοποιείται η αυθεντικότητα των στοιχείων. 



Σφραγίδα 
 
Η σφραγίδα του Φαρμακοποιού πρέπει να μπαίνει αποκλειστικά στην προσημασμένη θέση χωρίς 
να επικαλύπτει άλλη πληροφορία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοστολόγηση φαρμάκων 
 
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή ενός σκευάσματος έχει περισσότερα ψηφία από όσα 
προβλέπονται στη νέα συνταγή (εάν π.χ. παρουσιασθεί  διψήφιος αριθμός χιλιάδων) παρακαλείσθε 
όπως συμπληρώνετε δύο ψηφία στο ίδιο πλαίσιο που προβλέπεται για τις χιλιάδες. Πάντα 
σημειώνετε τις πληροφορίες εντός των πλαισίων.  
 
Επισύναψη  
 
Η επισύναψη πρόσθετων ταινιών γνησιότητας και δικαιολογητικών στη  
συνταγή, να γίνεται με χρήση κλασσικών συνδετήρων και όχι με 
συρραπτικό μηχάνημα. 
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