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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Επισημάνσεις για τη διαδικασία εγγραφής των πολιτών στον Προσωπικό
Ιατρό μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων»

1. Η αυτόματη διασύνδεσή μας θα αρχίσει από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου
(όπως ενημερωθήκαμε από την ΗΔΙΚΑ δεν είναι γνωστή η ακριβής ώρα.
Για το άνοιγμα της εφαρμογής θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα).
Η αποστολή των οδηγιών διασύνδεσης και επεξήγησης της λειτουργίας της
πλατφόρμας εγγραφών στον οικογενειακό ιατρό εστάλησαν μόλις χθες στον
ΠΦΣ από την ΗΔΙΚΑ. Έγινε παρουσίαση της εφαρμογής, ζητήθηκαν
αλλαγές που έγιναν αποδεκτές

και υλοποιήθηκαν σήμερα. Μετά από

επεξεργασία διαφανειών και κειμένων σας αποστέλλονται.
2. Έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη δέσμευση ότι εντός δεκαπέντε ημερών
θα υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης για το φαρμακοποιό, ολόκληρου του
καταλόγου των εγγραφών τις οποίες θα έχει πραγματοποιήσει.
3. Η διασύνδεση πραγματοποιείται από την πύλη της ΗΔΙΚΑ e-prescription όπως
και έγινε και στην επιλογή της πλατφόρμας του «Εθνικού μητρώου ασθενών
με covid-19». Ο φαρμακοποιός εισέρχεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης ως διαπιστευμένος χρήστης, με τους προσωπικούς του
κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
4. Τα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο
του ΑΜΚΑ, με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών αλλά δίχως να
υπάρχει υποχρέωση για αλλαγή και επικαιροποίηση των αναγραφόμενων

στοιχείων. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία και όλες τυχόν οι τροποποιήσεις δεν
έχουν μόνιμο χαρακτήρα αφού θεωρούνται από το σύστημα προσωρινές και
δεν μεταβάλουν τα στοιχεία του μητρώου του ΑΜΚΑ.
5. Για την αναζήτηση των Ιατρών οι οποίοι είναι διαθέσιμοι προς επιλογή,
χρησιμοποιούνται από το σύστημα τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία του
πολίτη. Ο φαρμακοποιός δύναται να μεταβάλει τα στοιχεία των επιλέξιμων
πεδίων (Περιφερειακή Ενότητα, Νομός, Δήμος ή Πόλη) για να ξεκινήσει νέα
αναζήτηση με τα ανανεωμένα κριτήρια καθώς και να τροποποιήσει τις επιλογές
του σε συγκεκριμένο πεδίο (π.χ. από μία πόλη σε άλλη πόλη ή από Νομό σε
Νομό). Είναι εφικτή η δυνατότητα επιλογής Ιατρού από όλη την Ελλάδα με
κατάλληλη επιλογή των πεδίων.
6. Η αλλαγή από οικογενειακό σε προσωπικό ιατρό είναι αυτόματη από το
σύστημα αλλά επιδέχεται αλλαγής από τη νέα λίστα διαθεσίμων
προσωπικών ιατρών όπως προκύπτει από αναζήτηση. Η αλλαγή αυτή
θεωρείται ως μοναδική εγγραφή ανά ΑΜΚΑ, θα προσμετράται και θα
αποζημιώνεται.
7. Για την εγγραφή στον προσωπικό ιατρό δεν αποτελεί προϋπόθεση η εγγραφή
στην άυλη συνταγογράφηση. Οι εγγεγραμμένοι στην άυλη θα πάρουν άυλα
τους κωδικούς διασύνδεσης με τον φάκελο υγείας στο τέλος της εγγραφής στον
προσωπικό ιατρό.
8. Για τα ΑΜΚΑ των ανασφάλιστων πολιτών θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή
μόνο οι γιατροί δημόσιων δομών.
9. Τα ανήλικα μέλη τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας
τους δεν μπορούν ακόμη να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό.
10. Η πληρωμή είναι άπαξ ανά ΑΜΚΑ σε όλες τις περιπτώσεις, με αποζημίωση η
οποία έχει οριστεί με την ΚΥΑ σε 3 ευρώ προ ΦΠΑ 24%
11. Η πληρωμή μας θα γίνεται για κάθε μήνα με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών το
οποίο θα εκδίδεται στις αρχές κάθε επόμενου μήνα, για αναρτημένες πράξεις οι
οποίες θα αντλούνται από την ΗΔΙΚΑ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
όπως ακριβώς γίνονταν και για τα εμβόλια και τα self-test.
12. O φαρμακοποιός επιλέγει προσωπικό ιατρό με βάση την επιθυμία του
πολίτη, και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν.
13. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS
ή / και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο συγκεκριμένο

προσωπικό ιατρό καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την
ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Όσοι
δεν έχουν κινητό θα τα λαμβάνουν αποκλειστικά με εκτυπώσιμη μορφή

Με Εκτίμηση,

