ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Ακολουθούν παραδείγματα συνταγής ασφαλισμένου στον ΕΟΠΥΥ σε αντιπαραβολή με
ασφαλισμένο που είναι παράλληλα δικαιούχος του ΚΥΥΑΠ/ΤΑΠΑΣΑ.
Και στις 2 περιπτώσεις οι συνταγή περέχει τα ίδια φάρμακα και στις ίδιες ποσότητες:
1ο Παράδειγμα: Α) ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΟΠΥΥ
Το MICARDIS TAB 80MG/TAB X28 ανήκει στα Πρωτότυπα σε ομάδα με γεννόσημα, που
σημαίνει ο ασφαλισμένος πληρώνει τη συμμετοχή (δηλ. 4,64*0,25=1,16)+ το σύνολο της
διαφοράς μεταξύ Λιανικής και Τιμής Αναφοράς (δηλ. 8,42-4,64=3,78) και επιπλέον το 1€.
ΣΥΝΟΛΟ: 1,16+3,78+1=5,94

Β) ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΥΥΑΠ/ΤΑΠΑΣΑ
Για την ίδια συνταγή ο δικαιούχος του ΚΥΥΑΠ θα πληρώσει τη μισή (50%) επιβάρυνση
δηλαδή 3,78/2=1,89 και επιπλέον το 1€. ΣΥΝΟΛΟ: 1,89+1=2,89
Η συμμετοχή του και το υπόλοιπο της επιβάρυνσης θα τιμολογηθεί και θα πληρωθεί από το
ΚΥΥΑΠ. Στο παραστατικό μας το ποσό αυτό εμφανίζεται σαν Αξιακή έκπτωση.

2ο Παράδειγμα: Α) ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΟΠΥΥ
Το LAPRAZOL FAST TAB OR.DISP.TA 30MG/TAB BTx28 είναι πρωτότυπο χωρίς διαφορά
μεταξύ λιανικής και τιμής αναφοράς. Ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ πληρώνει μόνο τη
συμμετοχή (δηλ. 14,43*0,25=3,61) και επιπλέον το 1€. ΣΥΝΟΛΟ: 3,61+1=4,61

Β) ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΥΥΑΠ/ΤΑΠΑΣΑ
Για την ίδια συνταγή ο δικαιούχος του ΚΥΥΑΠ θα πληρώσει ΜΟΝΟ το 1€. ΣΥΝΟΛΟ: 1€
Η συμμετοχή του θα τιμολογηθεί και θα πληρωθεί από το ΚΥΥΑΠ. Στο παραστατικό μας το
ποσό αυτό εμφανίζεται σαν Αξιακή έκπτωση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ
•
•
•

Με τη νέα σύμβαση οι συνταγές του ΚΥΥΑΠ θα εμφανίζονται κανονικά στην
κατάσταση του ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη ΕΤΥ στο τέλος της γραμμής
Επομένως η κατάσταση του ΕΟΠΥΥ δεν μεταβάλλεται καθόλου, όπως δεν
μεταβάλλεται και η αξία του σχετικού τιμολογίου
Κατά την εκτύπωση, όμως, της ΣΚ στο τέλος του μήνα θα τυπωθεί αυτόματα και μια
κατάσταση με τις συνταγές και τα ποσά που βαρύνουν το ΚΥΥΑΠ.

•

Στο αίτημα για δημιουργία τιμολογίων επίσης αυτόματα θα δημιουργηθεί και ένα
επιπλέον τιμολόγιο προς το ΚΥΥΑΠ, με τις σχετικές αξίες .

Δείτε τις επόμενες εικόνες:

