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Ιδού n συνταγή για το πλαφόν 
ΤΕΛΟΣ στο αλαλούµ της παραπληροφόρησης 

γιατρών και 
ασθενών σχετικά µε το πλάφόν 
συνταγογράφησης (στο 80% της 
αντίστοιχης περσινής κατανάλω-1 
σης κάθε γιατρού) µε λεπτοµερή 
περιγραφή όσων γιατρών, ασθενειών 

και φαρµάκων εξα.ιρούνται, 
επιχείρησε χθες n διοίκηση του 
ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, εξαιρούνται. 
οι γιατροί: 
• Που συνταγογραφούν σε 
ΚΑΠΗ, αφού προσκοµίσουν στην 
Η∆ΙΚΑ και στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ 

πιστοποιητικό ότι εργάζονται 
σε ΚΑΠΗ και υπεύθυνη δήλωση 
σε ποιο ΚΑΠΗ, 

Ειδικότητας Εργασίας, αφού 
προσκοµίσουν στην Η∆ΙΚΑ και 
στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ πιστοποιητικό 

για την ιδιότητά τους, • 
Που απασχολούνται σε Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, αφού 

προσκοµίσουν στην Η∆ΙΚΑ και 
στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ πιστοποιητικό/ 

•Των πολύίατρείωντων Σωµάτων 
Ασφαλείας, αφού πρώτα 

το υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη ενηµερώσει σχετικά την. 
Η∆ΙΚΑ, 
•Του ΕΟΠΥΥ για τους οποίους ο 
Οργανισµός θα αποστείλει κατάλογο 

στην Η∆ΙΚΑ 
Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς, 

εξάιρούντατ- Οι χρόνια νεφροπαθείς 
τελικού σταδίου, οι καρδιοπαθείς 

τελικού σταδίου (µηχανική 
καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, 

µεταµόσχευση), σι ασθενείς 
µε ηπατική ανεπάρκεια'και οι µεταµοσχευθέντες. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά φάρµακα 
εξαιρούνται αυτά τα οποία 

προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ µέσω των 
επιτροπών-(όπως αχ συµβαίνει 

ΕΞΑΙΡΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΥΠΟΓίΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Ο ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 

στις εξωσωµατικές). 
Εξαίρεση αποτελούν εξάλλου, 

οι γιατροί της Κεφαλλονιάς για 
to σύνολο του 2014, οι γιατροί 
νοσοκοµείων και ιδιωτικώνκλινικών 

σε ό;τι αφορά τα φάρµακα 
για νοσηλευόµενους ή εξερχόµενους 

κατόπιν νοσηλείας. 
Επίσης, εξαιρούνται: ¦ 

•Οι νεοεισερχόµενοι στην ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, 

Οσοι έχουν άδεια λειτουργίας 
για το πρώτο ιατρείο από το 

2011 και µετά, αφού προσκοµίσουν 
στον ΕΟΠΥΥ βεβαίωση του 

οικείου συλλόγου και βεβαίωση 

έναρξης επαγγέλµατος, 
•Οσοι δεν ασκούσαν θεραπευτικό 

έργο κατά το 2013, αφού 
προσκοµίσουν στον ΕΟΠΥΥ 
Υπεύθυνη ∆ήλωση, 
•Αυτοί στους οποίους αυξήθηκε 

ο αριθµός των επισκέψεων σε > 
400 µηνιαίως. 

Σε ό,τι αφορά το µέσο όρο συνταγογράφησης 
ανά ειδικότητα 

και ανά µήνα, δειγµατοληπακά 
αναφέρουµε ότι για τους γαστρεντερολόγους 

είναι τά 4.832;61 
ευρω,"για τους γενικούς γιατρούς 

τα 13.988,12 ευρω, για 
τους γυναικολόγους τα 1.575,11 
ευρώ, για τους καρδιολόγους τα 
5.626,26 ευρώ, για τους ορθοπαιδικούς 

τα 2.023,79, για τους 
παιδίάτρους τα 3.155,33 ευρώ 
και για τους παθολόγους τα 
10.206,51 ευρώ. 
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