
Διαδικασία χορήγησης 
Αντιικών φαρµάκων 
κατά της COVID-19 

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και 
χορήγησης φαρµάκων. Οδηγίες για τους ιατρούς



Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οδηγίες για τους ιατρούς

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τη χορήγηση Αντιικών Φαρµάκων σε ασθενείς µε 
κορωνοϊό COVID-19 που πληρούν τα κριτήρια προτεραιοποίησης της χορήγησης Αντιικών Φαρµάκων 

Επιβεβαίωση θετικού 
κρούσµατος µε PCR ή Rapid 
Antigen Test

Είσοδος του θεράποντος ιατρού 
στο σύστηµα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης

Υποβολή της αίτησης σε ειδική 
εφαρµογή εντός του 
συστήµατος



Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οδηγίες για τους ιατρούς

Ενηµέρωση του ασθενούς από το 
θεράποντα ιατρό σχετικά µε τη 
διαδικασία συναίνεσης για τη 
λήψη του φαρµάκου 

Καταχώρηση στο ειδικό πεδίο ότι 
έχει προβεί στην ενηµέρωση του 
ασθενούς

Υποβολή της αίτησης και λήψη 
ενηµερωτικού SMS από τον 
ιατρό και τον ασθενή

Ο αιτών θεράπων ιατρός καταγράφει στην πλατφόρµα την έκβαση της νόσησης στις 28 ηµέρες από τη διάγνωση



Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ενέργειες της επιτροπής

Επιτροπή Εξέτασης 
Αιτήσεων Χορήγησης  
Αντιικών Φαρµάκων 
για COVID-19

Έγκριση ή απόρριψη της αίτησης 
αυθηµερόν ή το αργότερο µέχρι τις 12 
µ.µ. της επόµενης 

Καταχώρηση της απόφασης 
στην πλατφόρµα

Αποστολή της απόφασης 
µε SMS στον ασθενή και 
το θεράποντα ιατρό

ü Για τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης τηρείται προτεραιότητα µε βάση το χρόνο υποβολής της 
αίτησης



Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων

Ενέργειες µετά την έγκριση της αίτησης 

Στις εγκεκριµένες αιτήσεις, το SMS προς τον ασθενή ενηµερώνει ότι το φάρµακο θα παραδοθεί κατ’ οίκον και παραπέµπει 
σε σύνδεσµο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας µε αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία της παράδοσης του 
φαρµάκου και οδηγίες για την παροχή:  

Εξουσιοδότησης προς την 
υπηρεσία ταχυµεταφορών 
για την κατ’ οίκον
παράδοση του φαρµάκου 
στον ασθενή

Συναίνεσης του ασθενούς για 
τη λήψη του φαρµάκου

Είσοδος σε πλατφόρµα του ΕΟΠΥΥ 
µε τους κωδικούς taxisnet του 
ασθενούς για την υποβολή των 
δικαιολογητικών



Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων

Ενέργειες µετά την έγκριση της αίτησης 

Αρµόδιος υπάλληλος του φαρµακείου του ΕΟΠΥΥ επικοινωνεί µε τον ασθενή για την επιβεβαίωση των στοιχείων του και τον
προγραµµατισµό της κατ’ οίκον παράδοσης του φαρµάκου.

Ενηµέρωση συστήµατος από 
τον ΕΟΠΥΥ για τον 
προγραµµατισµό του ραντεβού 
παράδοσης 

Η παράδοση ορίζεται αυθηµερόν 
εφόσον είναι εφικτό ή εντός 48 
ωρών από την έγκριση της αίτησης 

Παράδοση του φαρµάκου κατ' 
οίκον µέσω της υπηρεσίας 
ταχυµεταφορών




