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EΠiσns, ασφαl'ισμiνoι
τoυ EοITYY θα εiναl πλ!oν

ματφi, μnxαviκοi, ουμβο.
λαloγραφοι, &καοτικoi κaι
δικnγoρo|, εγd αfio π]v 1n

Δεκεμβρioυ 2012 oτoγ ΕO'.
Π}γ θα (i:εσοUυ, κα! o] ερ.

γαΖ0μενοl σια μiσα μαζtκiΙs
ενnμiρωons {ΕΤΑΠ-λ4ΜΕ).

O αoφαiiομiι,ot των

rαραπdvω κλdδωv αο0ε-
vεiαs xαγoυν oλα σxεδδv
τα rΙρoνoμIα Πoυ μlΙoρεi
νo εixαν σε σUγκρισn με
τουs αοφαλtoμiνουs των

υnδλoΙΙ,ων ταμεiωγ (αi θα
αgευθiνοπα αιο ε€Ers μα
lατριrts xαι παρακλtνικθs
ε[ειdοειs, xαθΦs και γlα
φαρμακει}ηkn nγωγi1 αls
υγειoνoμlxis δομts τoU ορ-

γανιoμoli {μovαδεs υγεiαs
πριixν ΙKΑ * ξΤAM), oτα
δnμ0σΙα γοσoΙ(oμεiα.καl κε-

l.τρa υγεiαs τoυ ΕΣY, Kαθιi)s

και αιoυs ουμβεβλnμiνoυs

με τoν opγανισμο γ|ατρor]s
κω rΙαρoxoυs υγεiαs, οaol
αnεUθ0νovιαi σε μn συμ'

βεβλnμ.γoυs ματρotis, θα
πλnμilvουι, αΠo mv τσ.Ιm
τουs τo κδατos τns εnioκε-

ψns.
Οoο γα m oυvιαγoγρα-

φncn φαρμiιων αtι6 μn
συιtβεβλnμivoUs ιδlδτεs
ιατρουs, μπορεi vα γivεται
μδνo nλεπρovtxd με τnν
iκδoon δljo σUγtαγωv qνi
αoφoλιφivo το μiινα.

}l εγκ0ldtos δtευκριvilεl
ακ0μn 6τi απd onμερα παυ-

εt να tοιιει το ουπαγoλδγιo
αγογραφns φαρμdκωγ των
τhμεiωγ καl n συνταγoγριι'

φnon γψετqΙ μεσω τ0υ συ
σιr.lματo5,ιηs nλεπροvκirs
σU!.ιαγογρoφnσns n με 'ιnν

tκδοαnxεηiδγραφns αυrτα"

γlls στo εγιαio .rιυπο oυ-
παγολoγioυ EΟΠ1Υ, μα τls
ΙτερΙΙ]τd}σεΙs πoι δεv εiναI
δυνατi,ι n iκδοσn nλει"τρo..
νικis σU\,,ταγis. α ιατρoi
ixoυv, δε, τnν υΙΙoΧρiωσn
aναγραΦns τns φαpμαt€υ"
τιIdls αγωlns στo βιβλιdρlo
αιJθενεiαs τoU ασφαλlσμ.'
νoU, ενΦ καθε φapμαXο
θα ουlταγογραφεhαι απd
ιατρd πs αvτimoΙΙns εtδΙ-

κoτnταs,

Στο μεrα[i οi αoφα-
λioμiνoι noυ λαμβdνoυv

φiρμακα υψni,οl] }iδoτουs

θα εδυnnρετοivιαt απο τα

φαρμακεiq τoU |OtΙfY. Οι
υπδλotιοt θο προμnθαio.
1,ται τα φdpμακd. τoυs αr,δ
0λa τα φαρμα(εiα rΙoυ ιΧoυγ
Φμβασn με τoγ EOΙΙrγ ]Φι
δε θα ιρoπlnριilνoυv γlα τα

φαρμακa τoυs'
Συftαγεs ΙΙoιl iΙoιv εκ.

δοθεi με 
,ιn xρilcn παλαtol)

Τυπoι συ\,,ταγoλογioυ .ωs
15 Nοεμβρioυ 20i2, καθιbs
καl τρiμnνεs εΙ]αναλαμβα'
γ0με1/εs συ1,.ταγ.s iΙoυ εK'
δd8nκαν €ωs 15 Νoεμβρiου
20Ι2 θo γivoνταr δεκτis,
0σo γΙα τιs συl,tαγεS πoU
εxoυν εκδοθεi οε παλοtoιj
τυΙιου συνταγoλδγα ffδ
m 16n Nοεμβρiου 20Ι2 καl

μετα δε θo γiνo\,ταl ατtoδε-

λτis.
Ι ια τnγ αnoroΟn δαΙ1α

νΦν για Ιτρομi0ε1o αγoλd].

σtμου υλiκοι, nρoio\Γιωγ

ειδκns δlατρoφns καt φαρ-
μdκων' σε ΙΙερiατωσn .}τα'

κns περiθο},ι!ns. οl αoφα'
λφfνοr θα υποβiλ-λουν
διxαtcλογnπκα στΙs υ.lΙρε-
σΙεs τΦγ .ιnμειωγ τουs Ι10υ

υπdβαλλαν οτo παρελθ0ν'

Ι|αΙρoi

oι ματροi μ0γιμoι κα|
αορlστου xρογου τωv πα-
pαΙ]ovι} φορ.ων μεταφθ.
ρoν{αι στον EOΙTyY κοi
εεαXoλουθoιν να ε1ουν τnv
iδIα σx.σn εργασiαs με τον
oργαν]σμο. Σε rΙερimι,]σn
noυ *oυν εργασtα]Φ σxεσn

με nερΙσσoτερoυs αEΙd ενοv

φoρεis, θα πρ.nεl vα εnλε'
tουν tνα μdνo φoρiα.

0l γtατροi αυτoi δiiνα.
παt vα ουμβdλλoνταt με τov
Ε0ΙτγY γα τnv ε€υπnρθτn.
σn των ασφαλΙφεvωγ του
0ργανΙσιιοι oτo lδtωnκi
τoυs tαιρεiι: μετα π ln[n
του ωραρioυ τoυS σιoν oρ-

γανloμ6. Το ανιbτατo dplo
εΙΙΙσκiΦεωv ανερxεται σε
Ι50 εmσκ.ψεΕ τo μnνα Kαl

με αμo|βn Ι0 ευρω ανd εΠι
σκεψΙ.

σμσ]ο γγωοτοι] ll'lτ|κlρKNr(a! !ιJ ln
θεροnεin κnρ{iνιn\r τoU nοxioξ εν,t-
p9u βρ.θn{ε 6r δεv nερελαν iρ
οτ|κη'oUι]iα.


