26/9/2011
ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ
ΠΘΝΞΝΠ – ΝΟΗΠΚΝΗ – ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ – ΞΝΟΝΗ
Άξζξν 1
Πθνπόο
Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ηνπ θαη αθεηέξνπ ησλ
Θιάδσλ Τγείαο θαη Σνκέσλ Αζζέλεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, θαη' εθαξκνγή
ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

άξζξνπ

31

ηνπ

λ.

3863/2010

(Α΄,115),

επηδηψθεηαη

λα

εμαζθαιηζζεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ ζε εληαίν ζχζηεκα παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηαηήξεζε, πξναγσγή, βειηίσζε,
απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 3 πξνζψπσλ.
Δηδηθφηεξα, κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, θαζνξίδνληαη νη παξνρέο πγείαο ζε είδνο, ε
έθηαζε, ην χςνο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη
δηθαηνχρνη ησλ παξνρψλ απηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο θάιπςεο ησλ πξνθαινχκελσλ
δαπαλψλ.
Χο παξνρέο πγείαο λννχληαη:
Ξαξνρέο γείαο ζε Δίδνο:
πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο
πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο- ηαηξηθή πεξίζαιςε – δηαγλσζηηθέο ηαηξηθέο
πξάμεηο
παξαθιηληθέο εμεηάζεηο
θπζηθνζεξαπεία – εξγνζεξαπεία – ινγνζεξαπεία - ςπρνζεξαπεία
θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
νδνληηαηξηθή – ζηνκαηνινγηθή πεξίζαιςε
εηδηθή αγσγή
ινηπή πεξίζαιςε
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε
ρξήζε απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο
δαπάλεο κεηαθίλεζεο αζζελψλ
καηεπηηθή πεξίζαιςε – επίδνκα ηνθεηνχ
λνζειεία ζην εμσηεξηθφ
απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο
παξνρή ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ θαη πξνζέζεσλ – πξφζζεηε πεξίζαιςε
επηδφκαηα ινπηξνζεξαπείαο θαη αεξνζεξαπείαο
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Άξζξν 2
Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί
Χο “αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ” λννχληαη ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ
αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Θ.Α.
Χο

“δηθαηνύρνη” λννχληαη νη αζθαιηζκέλνη

ησλ θιάδσλ πγείαο

φισλ ησλ

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηα κέιε νηθνγέλεηαο απηψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηα
επηκέξνπο νξηδφκελα δηθαηνχληαη παξνρψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Χο “πεξίζαιςε” λννχληαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη πξάμεηο, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ
επαγγεικαηίεο πγείαο ή νξγαληζκνί θξνληίδαο πγείαο θαη νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ ηελ
πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο.
Χο “πξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο” (Π.Φ.Τ.) λννχληαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη
πξάμεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ
βιαβψλ πγείαο ζηα:
εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, ζηα νινήκεξα ηαηξεία θαη ηα δηαγλσζηηθά
εξγαζηήξηα απηψλ
ππεξεζίεο ηνπ ΔΘΑΒ
θέληξα πγείαο θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία
αγξνηηθά ηαηξεία
πνιπταηξεία θαη ηαηξεία ΗΘΑ- ΔΣΑΚ
θέληξα απνζεξαπείαο – απνθαηάζηαζεο
ζπκβεβιεκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εμσηεξηθά ηαηξεία θαη
δηαγλσζηηθά

εξγαζηήξηα

εθηέιεζεο

ηαηξηθψλ

πξάμεσλ

θαη

παξαθιηληθψλ

εμεηάζεσλ
ζπκβεβιεκέλνπο ηδησηηθνχο θνξείο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ
3846/2010 (Α΄, 66)
γηαηξνχο

ΘΑΠΖ

κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο
κνλάδεο ρξφληαο αηκνθάζαξζεο
θηλεηέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 2071/1992 (Α΄,
123)
ηαζκνχο Πξνζηαζίαο Κάλαο, Παηδηνχ θαη Δθήβνπ, φπνπ δηαζέηεη ν θνξέαο
Χο “Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα γείαο” (Γ.Φ.Τ.) λννχληαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη
πξάμεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη εληφο ησλ εζσηεξηθψλ ηκεκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ,
ζηηο ζπκβεβιεκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο, ζηηο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, ζηα θέληξα
απνζεξαπείαο- απνθαηάζηαζεο θιεηζηήο λνζειείαο θαη ζηα ζεξαπεπηήξηα ρξνλίσλ
παζήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα
εκεξήζηαο λνζειείαο.
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Χο
“ππεξζπληαγνγξάθεζε”
ε
ζπληαγνγξάθεζε
κεγαιχηεξεο
πνζφηεηαο
θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ απφ απηή πνπ αλαγξάθεηαη
ζηελ Πεξίιεςε
Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλδεημε απφ γηαηξφ εηδηθφηεηαο .
Χο “πξνθιεηή δήηεζε” ζπληαγνγξάθεζε θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ ησλ
νπνίσλ ε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηνπο δελ έρεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησζεί, ζεξαπεία
ζεσξείηαη πεηξακαηηθή, ε ζπληαγνγξάθεζε θαη’ απαίηεζε ηνπ αζζελνχο
Χο
“θαηεπζπλόκελε
ζπληαγνγξάθεζε”
ηδηνζθεπαζκάησλ ζπγθεθξηκέλνπ παξαγσγνχ

ε

αλαγξαθή

θαξκαθεπηηθψλ

Χο “θαηεπζπλόκελε
εθηέιεζε ζπληαγώλ”
ε ππφδεημε ζηνπο αζζελείο –
αζθαιηζκέλνπο απφ ηνπο παξφρνπο πγείαο γηα εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ ζε
ζπγθεθξηκέλα θαξκαθεία.
Χο “παξαβίαζε όξσλ ζύκβαζεο” θάζε ελέξγεηα παξφρνπ πγείαο κε ηελ νπνία
παξαβηάδεηαη φξνο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο κε ην αζθαιηζηηθφ θνξέα .
Χο “νξζή ζπκπιήξσζε ζπληαγήο” επαλάγλσζηε θαη κε αθξίβεηα ζπκπιήξσζε φισλ
ησλ ζηνηρείσλ – πεδίσλ επί ηνπ εληχπνπ ηεο ζπληαγήο απφ ηνπο αξκφδηνπο παξφρνπο
πγείαο
Χο “ηαπηνπνίεζε” ε επηβεβαίσζε θαη επαιήζεπζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
αζζελνχο – αζθαιηζκέλνπ απφ ηνπο παξφρνπο πγείαο.
Χο “πάξνρνη ππεξεζηώλ πγείαο” λννχληαη θπζηθά πξφζσπα (γηαηξνί, νδνληίαηξνη,
θαξκαθνπνηνί, θπζηθνζεξαπεπηέο θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο) ή λνκηθά πξφζσπα
(λνζνθνκεία,

ηδησηηθέο

θιηληθέο,

ζεξαπεπηήξηα

ρξνλίσλ

παζήζεσλ,

ηδησηηθά

δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, πνιπταηξεία, πνιπνδνληηαηξεία θαη ηκήκαηα εμσηεξηθψλ
ηαηξείσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ), ηα νπνία παξέρνπλ λφκηκα ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο.
Χο “εηδηθή αγσγή” λννχληαη νη εηδηθέο ζεξαπείεο γηα παηδηά αζθαιηζκέλσλ ζε εηδηθά
εθπαηδεπηήξηα θαη ηδξχκαηα πεξίζαιςεο.

Άξζξν 3
παγόκελα πξόζσπα – δηθαηνύρνη
ηηο

ξπζκίζεηο

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

παξφληα

Θαλνληζκνχ

ππάγνληαη

νη

άκεζα

αζθαιηζκέλνη ησλ Θιάδσλ Τγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ηα
κέιε νηθνγελείαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο επί κέξνπο θαλνληζκνχο
απηψλ, πνπ ηζρχνπλ κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Δηδηθφηεξα ππάγνληαη:
Α.

- νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο ηνπ ΗΘΑ – ΔΣΑΚ
- νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν πγείαο ηνπ ΟΑΔΔ
- νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν πγείαο ηνπ ΟΓΑ
- νη αζθαιηδφκελνη ζηνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ΔΣΑΑ
- νη αζθαιηδφκελνη ζηνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ΣΑΤΣΔΘΧ
- νη αζθαιηδφκελνη ζηνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ΔΣΑΠ – ΚΚΔ
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- νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ ΟΠΑΓ θαη ζηνλ Σνκέα Τγείαο Γεκνηηθψλ & Θνηλνηηθψλ
Τπαιιήισλ ηνπ ΟΠΑΓ.
Β.

ηα κέιε νηθνγελείαο φισλ ησλ αλσηέξσ αζθαιηζκέλσλ πξνζψπσλ.
Χο κέιε νηθνγέλεηαο ζεσξνχληαη:

α. ν/ε ζχδπγνο, εθφζνλ δελ αζθαιίδεηαη απφ δηθφ ηνπ δηθαίσκα ζε άιιν αζθαιηζηηθφ
νξγαληζκφ.
β. Σα άγακα ηέθλα (λφκηκα ή ηέθλα πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί, αλαγλσξηζζεί ή
πηνζεηεζεί, ή νη πξνγνλνί), ηα θπζηθά ηέθλα αζθαιηζκέλεο ή ζπληαμηνχρνπ ιφγσ
αλαπεξίαο ή γήξαηνο, ηα αλάδνρα ηέθλα, ησλ νπνίσλ ηελ επηκέιεηα θαηέρεη κε
δηθαζηηθή πξάμε ν αλάδνρνο αζθαιηζκέλνο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπο θαη εάλ κελ είλαη άλεξγα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπο ή εάλ είλαη πξνπηπρηαθνί, εάλ δε ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα
2 έηε κεηά ηε ιήμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, εθφζνλ είλαη άλεξγα, φρη φκσο πέξα απφ
ηε
γ.

ζπκπιήξσζε ηνπ 26νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.

Σα ηέθλα άκεζα αζθαιηζκέλσλ ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ
(67%) θαη άλσ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα γηα ιήςε παξνρψλ σο κέιε νηθνγέλεηαο,
έζησ θαη αλ εξγάδνληαη ή απαζρνινχληαη αθφκε κε ζθνπφ βηνπνξηζηηθή εξγαζία ή
ηελ εξγαζηνζεξαπεία ή απαζρνιεζηνζεξαπεία. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ αληθαλφηεηα
θξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο.

δ. Οη θπζηθνί ή ζεηνί γνλείο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 11 ηνπ λ.
3996/2011 (Α΄, 170).
ε. Σα αδέιθηα άκεζα αζθαιηζκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ
(67%) θαη άλσ, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, εθφζνλ δελ
έρνπλ ίδην δηθαίσκα πεξίζαιςεο ζε άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα.
ζη. Οη άγακεο ζπγαηέξεο θαη αδειθέο ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ ππαιιήισλ ΛΠΓΓ θαη
νη νπνίεο είλαη άλσ ησλ ζαξάληα (40) εηψλ, πνπ θαηείραλ βηβιηάξην πεξίζαιςεο
απφ ην Γεκφζην κέρξη ηελ 13-3-2004, φηαλ εθαξκφζζεθε ε αξ. 2/190/0094/28-12004 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Τγείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,
εθφζνλ δελ έρνπλ ίδην δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ
νξγαληζκφ.
δ.

Ο/ε αλαζθάιηζηνο/ε δηαδεπγκέλνο/ε ζχδπγνο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην αζθαιηζηηθφ
δηθαίσκα παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο πνπ είρε θαηά ην ρξφλν ιχζεο ηνπ γάκνπ
ζην δεκφζην ή ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα φπνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνο γηα παξνρέο
αζζέλεηαο ν άιινο ζχδπγνο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
 ν γάκνο ιχζεθε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 35νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ,
 δελ έρεη δηθαίσκα αζθάιηζεο άκεζα ή έκκεζα γηα παξνρέο αζζέλεηαο απφ

ην

δεκφζην ή άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα,
 ππνβάιεη ηελ αίηεζε δηαηήξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εληφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ δηαδπγίνπ, θαη
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 θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν αζζέλεηαο ηνπ θνξέα
πνπ ππάγεηαη, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηαδεπρζέληνο ζπδχγνπ σο εμήο:
1. νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ ΟΠΑΓ θαηαβάιινπλ εηζθνξά ίζε κε ην 5% ηνπ ζπλφινπ
ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηαθηηθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, κε εηζαγσγηθφ θιηκάθην
ηνπ θιάδνπ ΓΔ ρσξίο νηθνγελεηαθά βάξε.
2. Οη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ αζθάιηζεο
κηζζσηψλ θαηαβάιινπλ ην άζξνηζκα ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε
γηα ηηο παξνρέο ζε είδνο ηνπ θιάδνπ αζζέλεηαο ηνπ ηακείνπ, πνπ αλαινγεί ζην
εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε
3. Οη

αζθαιηδφκελνη

αζθαιίδνπλ

ζηνλ

απηνηειψο

θιάδν

αζζέλεηαο

απαζρνινχκελνπο

αζθαιηζηηθψλ
ή

ειεχζεξνπο

νξγαληζκψλ
ή

πνπ

αλεμάξηεηνπο

επαγγεικαηίεο θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηψηεξε
αζθαιηζηηθή

θαηεγνξία

ή

ηε

κεληαία

εηζθνξά

φπνπ

δελ

πξνβιέπνληαη

αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ σο πξνο ηα αζθαιηζηέα
πξφζσπα ηζρχνπλ νη επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ Θαλνληζκψλ ησλ Θιάδσλ ή Σνκέσλ
Τγείαο ησλ ΦΘΑ, θαζψο θαη ηνπ ΟΠΑΓ, πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΟΠΠΤ θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3918/2011(Α΄, 31).
Άξζξν 4
Αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα
Ζ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε απφθηεζε δηθαηψκαηνο ζηηο παξνρέο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο απνδεηθλχεηαη κε βηβιηάξην πγείαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα. Ζ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα γηα παξνρή
πεξίζαιςεο θαη ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ πγείαο απνθηάηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηνπο επί κέξνπο θαλνληζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ ηζρχνπλ κέρξη ηελ
έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Άξζξν 5
Σξεκαηνδόηεζε - πόξνη
Οη πφξνη ησλ Θιάδσλ ή Σνκέσλ Τγείαο ησλ ΦΘΑ πξνέξρνληαη απφ:
ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ – εξγνδφηε – ζπληαμηνχρσλ –
αζθαιηζηηθνχ θνξέα,
ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ σο ζπκκεηνρή ηνπ
δεκνζίνπ ζηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε λέσλ αζθαιηζκέλσλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 35 ηνπ λ. 2084/1992 (Α΄, 65),
ηα έζνδα απφ ηπρφλ θνηλσληθνχο πφξνπο ππέξ ησλ Φνξέσλ θαη Θιάδσλ Τγείαο,
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πξνζφδνπο πεξηνπζίαο, απφδνζε θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη θάζε
άιιν έζνδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία ή άιιεο γεληθέο δηαηάμεηο
λφκσλ,
δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θηήζεηο απφ άιιε ραξηζηηθή αηηία,
απφ

πξνζφδνπο

απφ

ηε

ρξεκαηννηθνλνκηθή

δηαρείξηζε

ησλ

δηαζεζίκσλ

θεθαιαίσλ θαη αμηψλ,
πνζά απφ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ
έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, νη
νπνίεο ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ζε
αιινδαπνχο, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο,
νη πξνβιεπφκελνη πφξνη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3918/2011
(Α,31)
είζπξαμε πνζψλ επηζηξνθήο (rebate) απφ θαξκαθεία θαη θαξκαθεπηηθέο
εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 θαη 35 ηνπ λ.3918/2011.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ
ΞΑΟΝΣΔΠ ΓΔΗΑΠ ΠΔ ΔΗΓΝΠ
Άξζξν 6
Ξξόιεςε θαη πξναγσγή πγείαο
Κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εθδήισζεο
ή ηελ αλαηξνπή ηεο εκθάληζεο λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ηα εμήο:
α) Δκβνιηαζκνί παηδηψλ θαη ελειίθσλ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ
β) Δμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο κε ζθνπφ ηε γέλλεζε
πγηψλ παηδηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο (γελ. αίκαηνο, θεξηηηίλεο θαη εγθιείζησλ) γηα ηε
δηαπίζησζε εηεξνδπγσηψλ κεζνγεηαθήο αλαηκίαο
ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο, εθφζνλ πξνθχςνπλ ελδείμεηο απφ ηηο παξαπάλσ
εμεηάζεηο
εμέηαζε DNA ηνπ εκβξχνπ, εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί φηη θαη νη δχν γνλείο έρνπλ
γελεηηθή επηβάξπλζε γηα κεζνγεηαθή αλαηκία θαη θάιπςε ηεο κεζφδνπ ιήςεο ηνπ
πιηθνχ
πξνζδηνξηζκφο αληηζσκάησλ εξπζξάο
έιεγρνο θαξπνηχπνπ ηνπ εκβξχνπ ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 35 εηψλ
6

γ) καζηνγξαθία γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη εηδηθφηεξα:
θάζε δχν ρξφληα ζε γπλαίθεο ειηθίαο απφ 40 έσο 50 εηψλ, θάζε ρξφλν ζε γπλαίθεο άλσ
ησλ 50 εηψλ θαζψο θαη ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 35 εθφζνλ αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινχ
θηλδχλνπ. Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη παξαπνκπή εηδηθνχ γηαηξνχ.
δ) test pap γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θάζε
ρξφλν, ζε φιεο ηηο γπλαίθεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο γελεηήζηαο δσήο.
ε) PSA, γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θάζε δχν ρξφληα ζε
άλδξεο άλσ ησλ 50 εηψλ θαη θάζε ρξφλν ζε άλδξεο άλσ ησλ 60 εηψλ
ζη) εμεηάζεηο ρνιεζηεξφιεο νιηθήο θαη θιαζκάησλ πςειήο θαη ρακειήο ππθλφηεηαο
θαζψο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε δπζιηπηδαηκηψλ, γηα ηελ πξφιεςε ησλ
θαξδηνπαζεηψλ, θάζε πέληε ρξφληα απφ 15 έσο 30 εηψλ θαη θάζε ηξία ρξφληα άλσ ησλ
30 εηψλ
δ) θνινλνζθφπεζε θαη κηθξνζθνπηθή εμέηαζε γηα αηκνζθαηξίλε ζηα θφπξαλα, γηα ηελ
πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρέσο εληέξνπ αλά 5εηία, κεηά ηελ ειηθία ησλ 50
εηψλ.
Άξζξν 7
Ξξσηνβάζκηα Φξνληίδα γείαο
Α. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο

παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο πθηζηάκελεο δνκέο, ήηνη απφ ηα
εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ θέληξσλ πγείαο, ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ
λνζνθνκείσλ,

ησλ

παλεπηζηεκηαθψλ

λνζνθνκείσλ,

ηα

αγξνηηθά

Ηαηξεία,

ηα

πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ηα πνιπταηξεία θαη ηαηξεία ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ηα
εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη
απφ νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο θαη ηαηξνχο ζπκβεβιεκέλνπο κε ην Φνξέα.
Β. Ζ ηαηξηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ζην ηαηξείν ή ζην ζπίηη ηνπ
αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο
πξάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο.

θείκελεο λνκνζεζίαο, ηνπ
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ΑΟΘΟΝ 8

ηνπο δηθαηνχρνπο παξέρνληαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πάζεο θχζεσο, πνπ εθηεινχληαη
απφ ζπκβεβιεκέλνπο εξγαζηεξηαθνχο ηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, δηαγλσζηηθά
εξγαζηήξηα (ΠΓ 84/2000), πνιπταηξεία θαη γεληθφηεξα θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο
πγείαο (Π.Φ.Τ.), θαζψο θαη ζηα εμσηεξηθά εξγαζηήξηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ
θιηληθψλ, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ θνξέα αλεμαξηήησο πνζνχ επί ρεηξφγξαθσλ
παξαπεκπηηθψλ

θαη

απφ

ηνπ

πνζνχ

ησλ

50

€

θαη

άλσ

επί

ειεθηξνληθψλ

παξαπεκπηηθψλ. Ζ πεξίζαιςε απηή παξέρεηαη επίζεο θαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ
θξαηηθψλ ή παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ
θέληξσλ

πγείαο

θαη

ησλ

πεξηθεξεηαθψλ

ηαηξείσλ,

πγεηνλνκηθψλ

ζηαζκψλ,

πνιπταηξείσλ θαη ηαηξείσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ρσξίο έγθξηζε ειεγθηή ηαηξνχ.
Γηα ηελ εθηέιεζε παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ αλαγξάθνληαη απηέο απφ ηνλ ζεξάπνληα
ηαηξφ, ζην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζεσξνχληαη εληφο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ, θαη εθηεινχληαη εληφο κελφο απφ ηε ζεψξεζε.
Γηα

ηελ

πξαγκαηνπνίεζε

κηθξνβηνινγηθψλ

εμεηάζεσλ,

αθηηλνγξαθηψλ,

ππεξερνγξαθεκάησλ,
ησλ αζθαιηζκέλσλ (άκεζα θαη έκκεζα) 15%. ε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
εμεηάζεσλ εληφο ησλ δνκψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ή ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΤ δελ
πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζεζπίδεηαη δηαδηθαζία
ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (Τ) απφ ην θνξέα θαζψο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ ηειεθσληθψλ ξαληεβνχ. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε θαηάξηηζε έθζεζεο
απφ ηνπιάρηζηνλ ηξηκειή επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Φνξέα, ηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε ΓΓΘΑ, εμεηάδεηαη απφ
Δπηηξνπή Διέγρνπ ηαηηζηηθψλ- Ηαηξηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη εγθξίλεηαη
απφ

ην πληνληζηηθφ πκβνχιην Παξνρψλ Τγείαο (ΤΠΤ) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο

ΖΓΗΘΑ θαη ηεο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζπληαγψλ θαη παξαπεκπηηθψλ ηαηξηθψλ
εμεηάζεσλ. Ζ έθζεζε ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ απνηειεί επαξθέο ζηνηρείν γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπ ππαηηίνπ ζε πεηζαξρηθή δίθε θαη εθφζνλ πξνθχπηεη δεκία ηνπ Φνξέα, γηα
ηνλ θαηαινγηζκφ απηήο ζε βάξνο ηνπ. Ζ σο άλσ έθζεζε δεκνζηεχεηαη θαη' έηνο θαη
παξέρεη ζηνηρεία παξαπεκπηηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα θάζε
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γηαηξφ, πνπ εζηηάδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξαπνκπή γηα
παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ζε ζρέζε κε ηη πην δαπαλεξέο θαη επξέσο εθηεινχκελεο ηαηξηθέο
εμεηάζεηο.
ΑΟΘΟΝ 9
Φαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
Ζ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία θάξκαθα γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο πγείαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ησλ αζζελψλ ή γηα αλαθνχθηζε απφ ηε
λνζεξή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ λφζσλ νπζίεο, θαζψο θαη
ινηπά δφθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα, δειαδή ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη αλαιψζηκα
πγεηνλνκηθά πιηθά.
Σα θάξκαθα παξέρνληαη κφλν εθφζνλ θπθινθνξνχλ λφκηκα, ππάξρεη έγθξηζε λα
ρνξεγνχληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία θαη ηε κνξθ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3816/2010.
Γελ θαιχπηεηαη ε δαπάλε γηα θάξκαθα, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αξλεηηθή ιίζηα, φπσο
απηή ηζρχεη θάζε θνξά.
Θαη’ εμαίξεζε δχλαηαη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα θαηαβάιιεηαη ε αμία ηδηνζθεπαζκάησλ
πνπ δελ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Σα

θαξκαθεπηηθά

ηδηνζθεπάζκαηα

ρνξεγνχληαη

βάζεη

ηαηξηθψλ

ζπληαγψλ,

πνπ

εθδίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηνλ νξγαληζκφ ηαηξνχο θαη είηε θαηαρσξνχληαη θαη
εθηεινχληαη ειεθηξνληθά θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3892/2010 (Α΄, 189)
«Ζιεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαη εθηέιεζε ηαηξηθψλ ζπληαγψλ θαη παξαπεκπηηθψλ
ηαηξηθψλ

εμεηάζεσλ»,

είηε

αλαγξάθνληαη

απνθιεηζηηθά

ζην

εληαίνπ

ηχπνπ

ζπλη
εηδηθφηεηαο (κε ηηο εμαηξέζεηο ηνπ Π.Γ.121/2008, φπσο ηζρχεη) βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ
ελδείμεσλ. Ζ ζπληαγή ησλ θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί εληφο πέληε (5)
εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή
ηαηξφ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη θαη εληφο ηνπ ηδίνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Ο γηαηξφο ειέγρεη ην βηβιηάξην πγείαο θαη θαηαρσξεί ηα ρνξεγνχκελα θάξκαθα.
Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν παξνρήο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κπνξεί λα εθδίδνληαη κε
απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φνξέα.
Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζεζπίδεηαη δηαδηθαζία
ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο απφ ην θνξέα θαζψο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ ηειεθσληθψλ ξαληεβνχ. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε θαηάξηηζε έθζεζεο
απφ ηνπιάρηζηνλ ηξηκειή επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Φνξέα, ηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε ΓΓΘΑ, εμεηάδεηαη απφ
Δπηηξνπή Διέγρνπ ηαηηζηηθψλ- Ηαηξηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη εγθξίλεηαη
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απφ

ην πληνληζηηθφ πκβνχιην Παξνρψλ Τγείαο (ΤΠΤ) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο

ΖΓΗΘΑ θαη ηεο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζπληαγψλ. Ζ έθζεζε ησλ αλσηέξσ
νξγάλσλ απνηειεί επαξθέο ζηνηρείν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ππαηηίνπ ζε πεηζαξρηθή δίθε
θαη εθφζνλ πξνθχπηεη δεκία ηνπ Φνξέα, γηα ηνλ θαηαινγηζκφ απηήο ζε βάξνο ηνπ. Ζ σο
άλσ έθζεζε δεκνζηεχεηαη θαη' έηνο θαη παξέρεη ζηνηρεία γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ
θαξκάθσλ,

ζρφιηα

θαη

παξαηεξήζεηο

γηα

θάζε

γηαηξφ,

πνπ

εζηηάδνληαη

ζηε

ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαθνξηθά κε ηα πην δαπαλεξά θαη επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελα θάξκαθα.
Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζεξαπείαο κε θάξκαθα πνπ δελ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα
θαζψο θαη κε θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο εηδηθψλ παζήζεσλ
απνηεινχκελε απφ γηαηξνχο,

θαξκαθνπνηνχο

γλσκαηεχεη επηηξνπή

θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζηελ

νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο ηερλνινγίαο πγείαο ή ηα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο ηνπ Φνξέα
ή ηαηξνχο ηνπ ΔΤ, κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα είλαη δηεηήο.
Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη έλα απφ ηα ηαθηηθά κέιε θαη γξακκαηεχο έλαο
ππάιιεινο ηνπ Φνξέα. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φνξέα
κία ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη κηα ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο.
Σα αλσηέξσ θάξκαθα παξέρνληαη κφλν απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηα
θξαηηθά λνζνθνκεία.
Σν

γεληθφ

πνζνζηφ

ζπκκεηνρήο

ησλ

αζθαιηζκέλσλ

φισλ

ησλ

αζθαιηζηηθψλ

νξγαληζκψλ ζηελ αμία ησλ θαξκάθσλ νξίδεηαη ζην 25%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ
λ. 1902/90 <Α΄, 138>, φπσο ηζρχεη. Δπίζεο πξνβιέπεηαη κεησκέλε θαηά 10% θαζψο
θαη κεδεληθή (0%) ζπκκεηνρή ζηελ αμία ησλ ρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ, ζηηο
πεξηπηψζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.1976/91, λ.2676/99 &
λ.3518/06, φπσο ηζρχνπλ.
ηηο

ζπληαγέο

πξέπεη

λα

αλαγξάθ

ν ζεξάπνληα ηαηξφ θαη λα
βεβαηψλεηαη κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ εθηφο θαη εάλ ε ζπληαγή έρεη θαηαρσξεζεί
απφ ηνλ ηαηξφ ειεθηξνληθά νπφηε δελ απαηηείηαη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο. πληαγέο κε δηνξζψζεηο δε γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Σακείνπ, εθηφο εάλ ππάξρεη επί ησλ δηνξζψζεσλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ηαηξνχ.
ηνπο αζθαιηζκέλνπο, πνπ αθνινπζνχλ ζηαζεξή επαλαιακβαλφκελε θαξκαθεπηηθή
αγσγή γηα ηε ζεξαπεία ρξφλησλ παζήζεσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
121/2008 (ΦΔΘ 183/Α) φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Ζ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο γίλεηαη απφ ηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκφ θαξκαθεία ,
απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηα θαξκαθεία ησλ Θξαηηθψλ Λνζνθνκείσλ. Ζ
ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ ηα Φαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ γίλεηαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ
αζθαιηζκέλνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε.
10

Ζ ζχκβαζε κε ηνλ Οξγαληζκφ θαηαξηίδεηαη αηνκηθά κε θάζε θαξκαθνπνηφ.
Ο ζπκβεβιεκέλνο θαξκαθνπνηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο νδεγίεο θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φνξέα γηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη
νθείιεη λα εθηειεί θάζε θαλνληθά εθδνζείζα θαη εκπξφζεζκα ππνβιεζείζα ζπληαγή,
ζχκθσλα πξνο ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Ζ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο θαη ε

παξαιαβή ηνπ θαξκάθνπ απφ

ην δηθαηνχρν

βεβαηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ θαξκαθνπνηνχ πνπ ηελ εθηέιεζε ή
ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θαξκαθείνπ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηελ εκεξνκελία
εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο θαζψο θαη κε ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ παξαιήπηε ηνπ
θαξκάθνπ. Δπί εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο ειεθηξνληθά επηζπλάπηεηαη θαη ε ζπληαγή ηνπ
γηαηξνχ.
Σν θαηαβιεηέν απφ ηνλ Οξγαληζκφ πνζφ ζηνπο θαξκαθνπνηνχο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θξαηηθή δηαηίκεζε ρσξίο θακηά πξνζαχμεζε θαη κε γεληθή γηα
φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ έθπησζε ππέξ ηνπ Φνξέα, ζχκθσλα κε ην λ.
3918/2011 (Α΄, ) “Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΤΠΔΓΤΦΘΑ, ηεο Φαξκαθεπηηθήο

Γηεχζπλζεο θαη ησλ

Πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνπο
γηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ησλ απνθάζεσλ
ηνπ Γηνηθεηή, ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο.
Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Οξγαληζκφ θαξκαθνπνηνί ππνβάιινπλ θάζε κήλα θαη εληφο
ησλ πέληε πξψησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο
ζπληαγέο πνπ έρνπλ εθηειέζεη.
Αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ θαη εθθαζάξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαβάιιεηαη ζην
θαξκαθνπνηφ, χζηεξα απφ πξφρεηξν ινγηζηηθφ έιεγρν θαη κεηά απφ αθαίξεζε ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ην πιεξσηέν πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ, εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν θαη εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ
πξνθχςεη ηειηθφ πνζφ κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ αηηείηαη ν θαξκαθνπνηφο θαη έρεη
εμνθιήζεη ν Οξγαληζκφο, ε δηαθνξά παξαθξαηείηαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο
επφκελνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θαξκαθνπνηνχ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππνβιεζεί
λεφηεξνο, ε δηαθνξά απηή αλαδεηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγθαζηηθή
είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ.
Ο έιεγρνο ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ζπληαγψλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηππψζεσλ πεξί
έθδνζεο θαη εθηέιεζεο απηψλ δηελεξγείηαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ ή επί δείγκαηνο ηνχησλ, απνηεινχκελνπ
ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ ελφο δέθαηνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ.
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Ζ αξκφδηα ππεξεζία ζπλνδεχεη ηελ εθθαζάξηζε θάζε ινγαξηαζκνχ κε ζεκείσκα ησλ
θπξηφηεξσλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαηεξήζεψλ ηεο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο .
Δπί δηαθσλίαο ηνπ θαξκαθνπνηνχ, πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ νπνίνπ
έιαβε γλψζε κπνξεί εληφο 15λζεκέξνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηνπ ζεκεηψκαηνο
ησλ παξαηεξήζεσλ, λα ππνβάιιεη αίηεζε αλαζεψξεζεο ειέγρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ,
ζηελ νπνία λα εθζέηεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ.
Γηα ηελ αίηεζε απηή θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Φαξκαθεπηηθήο Τπεξεζίαο, απνθαίλεηαη νξηζηηθψο ε αξκφδηα επηηξνπή, φπνπ ηνχην
πξνβιέπεηαη.
ηνπο θαξκαθνπνηνχο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ θαη ηε
Φαξκαθεπηηθή Λνκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ζπληαγψλ ηνπ Φνξέα επηβάιινληαη νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θπξψζεηο.
Δπίζεο,

ζηνπο

αζθαιηζκέλνπο

πνπ

παξαβαίλνπλ

ηηο

ππνρξεψζεηο

έλαληη

ηνπ

Οξγαληζκνχ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε Π.Γ/κα (191/20-9-05) επηβάιινληαη απφ ην
αξκφδην φξγαλν ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα νη πξνβιεπφκελεο απφ ην ίδην Γ/κα θπξψζεηο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Λ. 1846/51 άξζξν 31 παξ.8 είλαη δπλαηφλ λα
εηζάγνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα ρνξεγνχληαη θάξκαθα, θαξκαθεπηηθφ θαη
πγεηνλνκηθφ πιηθφ. Γηα ιφγνπο πνπ εθηηκψληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ, ν Οξγαληζκφο
κπνξεί λα ηδξχεη δηθά ηνπ θαξκαθεία απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνληαη θάξκαθα,
ινηπά δφθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα θαη νπζίεο πξνο δηάγλσζε ησλ λφζσλ απνθιεηζηηθά
ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ

ρξεζηκνπνηνχληαη

απνθιεηζηηθά θαξκαθνπνηνί θαη βνεζνί θαξκαθείσλ. Οη θαξκαθνπνηνί πξέπεη λα
δηαζέηνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο
θαξκαθείν, θαξκαθαπνζήθε ή εξγνζηάζην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ή λα έρνπλ
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηέηνηα επηρείξεζε.
ηε Γηνίθεζε ηνπ Φνξέα θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγνχλ απνζήθεο
πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ παξνδηθήο
ρξήζεο, πνπ δηεπζχλνληαη απφ θαξκαθνπνηνχο ή βνεζνχο θαξκαθείνπ κε ηελ επνπηεία
ζηε δεχηεξε πεξίπησζε γηαηξνχ, εθνδηάδνληαη δε κε ηα απαξαίηεηα είδε

κέζσ ησλ

αξκνδίσλ θξαηηθψλ θνξέσλ.
Οη θαξκαθαπνζήθεο ηνπ Φνξέα εθνδηάδνπλ κε ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγαζηήξηα,
ηα ηαηξεία θαη ηηο ινηπέο Κνλάδεο απηνχ.
Σν αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ ην πξνκεζεχνληαη νη αζθαιηζκέλνη απφ ηηο Απνζήθεο,
ηα Φαξκαθεία θαη ηα Ηαηξεία ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη ή απφ ην
ειεχζεξν εκπφξην, κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, θαηφπηλ έγθξηζεο
ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηζρχνο έσο ελφο έηνπο,
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αηηηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ πιηθνχ θαη θαζνξίδεηαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ρνξήγεζεο ηνπ θαζψο θαη ε απαξαίηεηε αλά κήλα πνζφηεηα.
Κε απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ζπληαγή κηθξή πνζφηεηα
πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εθφζνλ ε αλαγθαηφηεηα ηνπ είλαη πξνθαλήο θαη πεξηηηεχεη ε
ηαηξηθή γλσκάηεπζε.
Σν αληίηηκν αγνξάο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ην έρεη πιεξψζεη κεηά απφ
αθαίξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο θαησηέξσ δηαηάμεηο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο.
Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ αμία ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνχ
πιηθνχ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ην εκπφξην είλαη 25%
Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα ην Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ:
Α. νη αζθαιηζκέλνη πνπ πξνκεζεχνληαη ην Τιηθφ απφ ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη
Ηαηξεία ηνπ Φνξέα.
Β. νη παξαπιεγηθνί, νη ηεηξαπιεγηθνί, νη λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλερή
ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ, νη πάζρνληεο
απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαζψο θαη νη ππνβιεζέληεο ζε κεηακφζρεπζε ζπκπαγψλ ή
ξεπζηψλ νξγάλσλ θαη νη ΖIV ζεηηθνί αζζελείο.
Γ. Οη ρξφληα πάζρνληεο γηα ηε δαπάλε αγνξάο ησλ παξαθάησ εηδψλ αλαιψζηκνπ
πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ: θαζεηήξσλ νπξήζξαο, νπξνζπιιεθηψλ, πιηθψλ παξά θχζεη
ζηνκίσλ

θαη

ησλ

παξαθνινπζεκάησλ

ηνπο,

πιηθψλ

απνζηδήξσζεο,

ζπξίγγσλ

ηλζνπιίλεο κηαο ρξήζεο, επηζεκάησλ, βεινλψλ θπζηγγνζπξίγγσλ, αλαισζίκσλ ησλ
ζπζθεπψλ ρνξεγήζεσο ηλζνπιίλεο, ηξαρεηνζσιήλσλ θαη πιηθψλ ηξαρεηνζηνκίαο,
πιηθψλ γηα ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπψλ ζπλερνχο έγρπζεο θαξκάθσλ, ζπζθεπψλ άπλνηαο
θαη ζπζθεπψλ ζίηηζεο.

ΑΛΑΙΥΠΗΚΝ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ:
Η.

Σα

αλαιψζηκα

πιηθά

δηαβήηε

(ηαηλίεο

κέηξεζεο,

βειφλεο,

ζθαξηθηζηήξεο)

ρνξεγνχληαη σο εμήο:
Γηα ηνπο ηλζνπιηλνεμαξηφκελνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε (δηαβήηεο
ηχπνπ Η), ρνξεγνχληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / κήλα, έσο
150 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα, έσο 100 βειφλεο αλά κήλα θαη έσο 50 ηαηλίεο
κέηξεζεο θεηνλψλ ζην αίκα αλά έηνο.
Γηα ηνπο ηλζνπιηλνζεξαπεπφκελνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ
(δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ), ρνξεγνχληαη έσο 100 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα /
κήλα, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα ή 100 αλά δίκελν, έσο 50 βειφλεο αλά κήλα
θαη έσο 30 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλψλ ζην αίκα αλά έηνο.
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Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ ιακβάλνπλ αληηδηαβεηηθά δηζθία,
ρνξεγνχληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / δίκελν θαη έσο 200
βειφλεο / έηνο.
ε δηαβήηε θχεζεο, ρνξεγνχληαη έσο 100 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην
αίκα/κήλα θαη έσο 100 βειφλεο / κήλα.
Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ αληηκεησπίδνληαη κε δηαηηεηηθή
αγσγή, ρνξεγνχληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / ηξίκελν θαη έσο
100 βειφλεο ην έηνο .
Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ θάλνπλ ρξήζε αληιίαο ζπλερνχο
έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ρνξεγνχληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην
αίκα/κήλα θαη έσο 600 βειφλεο ην έηνο.
ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ πνζφηεηεο απφ ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο, ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο
ηαηξνχ, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξφζζεηε αηηνχκελε πνζφηεηα.»

ΗΗ. πζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ: α) ε αληιία ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο ρνξεγείηαη κε
θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΘΔΤ.
β)γηα

ζπζθεπέο

έγρπζεο

θαξκάθσλ

πνπ

θέξνπλ

εκθπηεπφκελα

ζπζηήκαηα

απνδίδεηαη ην 90% ηεο δαπάλεο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΘΔΤ.
γ)γηα ηηο αλαιψζηκεο ζπζθεπέο ρεκεηνζεξαπείαο αλάινγα κε ην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα
θαη κέρξη 5 ην κήλα, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ ΘΔΤ, κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%.
δ) γηα αλαιψζηκεο ζπζθεπέο αλαιγεζίαο κέρξη 10 ην κήλα (ππνδφξηεο), κε θάιπςε ηεο
δαπάλεο 100%.
ΗΗΗ.

α) Δπηζέκαηα κέρξη 300€ ην κήλα, κεηά απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε , θαηφπηλ

έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ ηνπ νξγαληζκνχ αλά δίκελν
β) Οζηνκηθά Τιηθά:
είδε θνινζηνκίαο (ζάθθνη θαη βάζεηο) κεληαία δαπάλε κέρξη 330 €
είδε εηιενζηνκίαο (ζάθθνη θαη βάζεηο) κεληαία δαπάλε κέρξη 280 €
είδε νπξεηεξνζηνκίαο (ζάθθνη, βάζεηο, θαζεηήξεο & νπξνζπιιέθηεο) κεληαία
δαπάλε κέρξη 280 €
είδε γηα ινηπέο ζηνκίεο (ζάθθνη θαη βάζεηο) λεθξνζηνκία, ζσξαθνζηνκία, ζπξίγγην,
κεληαία δαπάλε κέρξη 280 €
θαζεηήξεο γαζηξνζηνκίαο ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε
Γηα δηπιέο δηαθνξεηηθέο ζηνκίεο, ηζρχεη ην πιαθφλ γηα θάζε κηα ζηνκία. Γηα ηελ
πεξίπησζε δηπιήο ίδηαο ζηνκίαο κεληαία δαπάλε κέρξη 550 €.
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ηα αλσηέξσ πιαθφλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ παξαθάησ εηδψλ:
δψλε

ζηήξημεο

ζάθθσλ,

θφιια,

πάζηα

γηα

πεξηπνίεζε

ζηνκίαο,

πψκαηα,

ζεη

ππνθιεηζκνχ, ζσιήλεο αεξίσλ.
γ) Τιηθά πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κέρξη 150€ ην κήλα
δ) Θαζεηήξεο – νπξνζπιιέθηεο:
θαζεηήξεο θχζηεσο κε νπξνζπιιέθηεο, κεληαία δαπάλε κέρξη 60 €
πεξηπετθνί θαζεηήξεο κε νπξνζπιιέθηεο, κεληαία δαπάλε κέρξη 120 €
πιηθά απηνθαζεηεξηαζκψλ (θαζεηήξεο απηνθαζεηεξηαζκνχ κε νπξνζπιιέθηεο),
κεληαία δαπάλε κέρξη 540 €, κε πξνζθφκηζε νπξνδπλακηθήο κειέηεο θαη ηαηξηθήο
γλσκάηεπζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο θελψζεσλ ηεο θχζηεο.
ε) ηξαρεηνζηνκίεο:
1. ηξαρεηνζσιήλεο, 6ηκρ ην κήλα
2. ξχγρε ηξαρεηαθήο αλαξξφθεζεο, 10 ηκρ ην κήλα
3. θαζεηήξεο αλαξξφθεζεο, 150 ηκρ ην κήλα
4. θίιηξα ηξαρεηνζηνκίαο, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε
5. θαθαξφια, έλα ξνιφ ή 30 ηκρ ην κήλα
δ) ηαηλίεο κεηξήζεσο αίκαηνο θαη ιεπθψκαηνο ζηα νχξα, έσο 30 ην κήλα
Οη αλσηέξσ ηηκέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο
ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ λ.3846/2010 (Α΄, 66) ή

εθηφο αλ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα έρνπλ

νξηζζεί ρακειφηεξεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
: Οη ζθηαγξαθηθέο νπζίεο
απνδεκηψλνληαη απφ ην Σακείν σο εμήο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη εθ
ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ φηη απαηηείηαη ζθηαγξαθηθή νπζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
εμέηαζεο ν γηαηξφο ζα αλαγξάθεη ζε ζπληαγή ηε ζθηαγξαθηθή νπζία, ζηε ζπλήζε γηα
ηελ εμέηαζε πνζφηεηα, ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο ζα εθηειεί ζε θαξκαθείν ηεο
πξνηίκεζεο ηνπ θαη ζα πξνζθνκίδεη ηε ζθηαγξαθηθή νπζία ζην ζπκβεβιεκέλν
εξγαζηήξην ζην νπνίν παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε β) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο
δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ζπληαγήο ηφηε ε απφδνζε δαπάλεο αγνξάο ηεο
ζθηαγξαθηθήο νπζίαο είλαη δπλαηή εθφζνλ ην ηηκνιφγην ή απφδεημε αγνξάο έρεη εθδνζεί
ζην φλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη έρεη επηθνιιεζεί ε ηαηλία γλεζηφηεηαο ηεο
ζθηαγξαθηθήο νπζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαζνξίδεηαη ζην 10%.
απνδεκηψλνληαη κε ζπληαγή θαη πνζνζη

θαιιπληηθά δελ απνδεκηψλνληαη.
15

: Υνξεγνχληαη εηδηθά πξντφληα θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο
δηαηξνθήο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηηεηηθή αγσγή ζηνπο πάζρνληεο απφ:
κεηαβνιηθά λνζήκαηα (π.ρ. θαηλπιθεηνλνπξία, γαιαθηνδαηκία),
θνηιηνθάθε,
δπζαπνξξφθεζε απφ: α)
βξαρένο

εληέξνπ,

θιεγκνλψδε λφζν ηνπ εληέξνπ, β) ζχλδξνκν

εθηνκή

εηιενχ,

γ)

κεξηθή

γαζηξεθηνκή

κε

γαζηξνλεζηηδναλαζηφκσζε (Billroth II), δ) εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα (έσο
3 ρξφληα ρνξήγεζε ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ), ε) αθηηληθή εληεξίηηδα, ζη)
αγακκαζθαηξηλαηκία,
θπζηηθή ίλσζε,
ζε βαξηά πάζρνληεο κε γαζηξνζηνκία ή/θαη λεζηηδνζηνκία,
ζε παηδηά κε αιιεξγία ζην γάια αγειάδνο ρνξεγνχληαη ζεξαπεπηηθά γάιαηα έσο
ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ, γηα ρνξήγεζε πέξαλ ησλ 2 εηψλ είλαη απαξαίηεηε ε
πξνζθφκηζε RAST – TEST,
ζε πξφσξα θαη ιηπνβαξή λενγλά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ θαζψο θαη ζε
λενγλά κε λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα ή κε βξαρχ έληεξν.

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο λφζνπ απαηηείηαη γλσκάηεπζε Γηεπζπληή Παλεπηζηεκηαθήο
Θιηληθήο ή Θιηληθήο ηνπ Δ..Τ., ζρεηηθήο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο θαηά πεξίπησζε,
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πάζεζε ηνπ αζζελνχο, ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ
πξντφλησλ θαη ζθεπαζκάησλ, θαζψο θαη ε κεληαία πνζφηεηα θάζε είδνπο, χζηεξα απφ
έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ειεγθηή ηνπ θνξέα. Ζ ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηζρχεη έσο έλα (1)
έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζή ηεο.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 10%.
Κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα θαζνξίδνληαη αλψηαηεο ηηκέο γηα ηα παξαπάλσ
ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 32 παξ. 4 ηνπ λ. 3846/2010.
ΑΟΘΟΝ 10

Α. Ζ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηε λνζειεία ηνπ πάζρνληα, ηελ ελδηαίηεζή
ηνπ, ηελ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηαηξηθή, λνζειεπηηθή θαη θαξκαθεπηηθή πξνο απηφλ
ζπλδξνκή θαη εηδηθφηεξα ηε δένπζα αγσγή θαη ζεξαπεία γηα απνθαηάζηαζε ζσκαηηθψλ
θαη ςπρηθψλ αλαπεξηψλ ή λνζεξψλ ελ γέλεη θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο
ζεξαπείεο, παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, θάζε αλαγθαία θαξκαθεπηηθή αγσγή, εηδηθά
ζεξαπεπηηθά κέζα θαη πξνζέζεηο.
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ε)ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία, ζη) θέληξα απνθαηάζηαζεο – απνζεξαπείαο θιεηζηήο
λνζειείαο,

δ) θιηληθέο θαη ηδξχκαηα ρξνλίσλ παζήζεσλ, ε) Κνλάδεο Υξφληαο

Αηκνθάζαξζεο θαη ζ) Κνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο.
ζεσλ
θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο γ & δ ζηε βάζε ζπκβάζεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2071/92 (Α, 123) , φπσο ηζρχεη, θαη χζηεξα απφ
έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο
θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
Γ. Ζ εηζαγσγή ηνπ αζζελή γηα λνζειεία γίλεηαη κε εηζηηήξην, πνπ εθδίδεηαη απφ ην
αξκφδην φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ κεηά απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ
γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.

ην εηζηηήξην αλαγξάθεηαη ε

δηθαηνχκελε ζέζε λνζειείαο θαη ε δηάγλσζε εηζφδνπ. Ζ δηαδηθαζία εηζαγσγήο
πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ ειεθηξνληθήο θαηαρψξεζεο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ

λ.

3892/2010

(Α΄,

189)

(ειεθηξνληθή

αλαγγειία

θαη

έθδνζε

εηζηηεξίνπ

εηζαγσγήο). Γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ε ειεθηξνληθή αλαγγειία είλαη ππνρξεσηηθή.
Λνζειεία πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ δηθαηνινγείηαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Φνξέα θαη έγγξαθε γλσκάηεπζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ ή ηεο Θιηληθήο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο αλάγθεο ζπλέρηζεο ηεο λνζειείαο.
Σν κέηξν απηφ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο βάζεη ηνπ
θιεηζηνχ ελνπνηεκέλνπ λνζειίνπ, πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ, είλαη κηθξφηεξε ησλ
ηξηάληα εκεξψλ θαη γηα ηνλ πέξαλ ησλ εκεξψλ απηψλ ρξφλν λνζειείαο.
Δμαηξνχληαη ηνπ

πεξηνξηζκνχ ησλ ηξηάληα (30)

εκεξψλ νη λνζειεπφκελνη ζε

ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ή ςπρηαηξηθά ηκήκαηα θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηήξηα
ρξφλησλ παζήζεσλ.
Γ. Οη δαπάλεο γηα λνζήιηα πνπ θαηαβάιινπλ νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί είλαη απηέο
πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε Π.Γ/γκαηα, Θ.Τ.Α. ή απνθάζεηο ησλ Γ.. ησλ θνξέσλ
θαη εκπεξηέρνληαη αλαιπηηθά ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ.
Δηδηθφηεξα:

α)

γηα λνζειεία ζε λνζειεπηηθά

ηδξχκαηα ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΤ

εθαξκφδεηαη ε λέα ηηκνιφγεζε ησλ Θιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Λνζειίσλ (ΘΔΛ) θαζψο
θαη ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ ηεο ΘΤΑ αξηζκ. Τ4α/νηθ.83649/27-7-2011. ηελ έλλνηα
ηνπ Θιεηζηνχ Δλνπνηεκέλνπ Λνζειίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αλσηέξσ θ.π.α.,
πεξηιακβάλεηαη θάζε ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή πξνο ηνλ άξξσζην ζπλδξνκή, πνπ
παξέρεηαη απφ ην Λνζνθνκείν θαζψο θαη ε ζρεηηθή δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα
ηελ παξνρή ζ’ απηφλ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, αλεμαξηήησο ζέζεσο λνζειείαο.
Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμαηξνχκελα ηνπ εκεξήζηνπ
ελνπνηεκέλνπ (θιεηζηνχ) λνζειίνπ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ θ.π.α. Τ4α/νηθ. 1320/102-1998 (Β΄99), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

17

Όηαλ θάπνηα λνζειεία ππεξβαίλεη ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο (ΚΓΛ) ηνπ θάζε
αλσηέξσ ΘΔΛ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαιχπηνπλ ηε δαπάλε γηα ηηο πξφζζεηεο εκέξεο
λνζειείαο (εκεξήζην θιεηζηφ λνζήιην), ζχκθσλα κε ηελ θ.π.α. Τ4α/νηθ. 1320/10-21998 (Β΄99), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη κε βάζε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ
εκεξήζηνπ λνζειίνπ ηεο αλσηέξσ θ.π.α. Δπίζεο απνδίδνπλ εμαηξνχκελα ηνπ λνζειίνπ,
ήηνη

θάξκαθα ζηε λνζνθνκεηαθή ηηκή,

ηαηξηθέο πξάμεηο ζχκθσλα κε ην

θξαηηθφ

ηηκνιφγην θαη πγεηνλνκηθφ πιηθφ ζηελ ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ. Όζνλ αθνξά ηε
λνζειεία

ζε Κνλάδεο Αηκνθάζαξζεο απνδίδεηαη γηα ηηο πέξαλ ηεο ΚΓΛ εκέξεο, ην

εηδηθφ λνζήιην ηεο Τ4ε/νηθ. 60730/2007 (Β, 807), φπσο ηζρχεη.
Γηα λνζειεία ζε Κνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο απνδίδεηαη ην εηδηθφ ελνπνηεκέλν (θιεηζηφ)
λνζήιην, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ

π.α. Τ5β/Γ.Π νηθ. 35724/2002 (Β, 485), φπσο

ηζρχεη.
β) Γηα λνζειεία ζε ζπκβεβιεκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο εθαξκφδεηαη ε λέα ηηκνιφγεζε
ησλ Θιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Λνζειίσλ (ΘΔΛ) ηεο ΘΤΑ αξηζκ. Τ4α/νηθ.83649/27-72011 πξνζαπμεκέλε θαηά 20%.
ηελ έλλνηα ηνπ ελνπνηεκέλνπ θιεηζηνχ λνζειίνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε αλαγθαία
ηαηξηθή, λνζειεπηηθή θαη θαξκαθεπηηθή πξνο ηνλ άξξσζην ζπλδξνκή, θαζψο θαη ε
δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηελ αλσηέξσ
θ.π.α.

Τπεξεζηψλ,

αλεμαξηήησο

ζέζεσο

λνζειείαο.

Δπίζεο,

ζηελ

έλλνηα

απηή

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμαηξνχκελα (ηαηξηθέο πξάμεηο, πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη θάξκαθα)
ηνπ εκεξήζηνπ ελνπνηεκέλνπ (θιεηζηνχ) λνζειίνπ.
Όηαλ θάπνηα λνζειεία ππεξβαίλεη ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο (ΚΓΛ) ηνπ θάζε
αλσηέξσ ΘΔΛ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαιχπηνπλ ηε δαπάλε γηα ηηο πξφζζεηεο εκέξεο
λνζειείαο (εκεξήζην θιεηζηφ λνζήιην), ζχκθσλα κε ηηο

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο αξ.

Τ4ε/130675/2008 (Β, 2115), Τ4ε/νηθ.12971/2007 (Β, 326), θαζψο θαη ηα εμαηξνχκελα
σο θαησηέξσ:
ΔΜΑΗΟΝΚΔΛΑ ΡΝ ΛΝΠΖΙΗΝ ΡΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΥΛ ΘΙΗΛΗΘΥΛ
1) Ζκεξήζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε.
Γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο,

πιελ ησλ ςπρηαηξηθψλ, απνδίδεηαη ην πνζφ ησλ 8 € σο

εκεξήζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ( πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ).
Φάξκαθα εμαηξνύκελα ηεο εκεξήζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο:
Α. αληηλενπιαζκαηηθά θάξκαθα (ρεκεηνζεξαπεπηηθά, νξκφλεο, αληαγσληζηέο νξκνλψλ
θ.α.) θαζψο θαη θάξκαθα πνπ έρνπλ έλδεημε σο επηθνπξηθά ηεο ρεκεηνζεξαπείαο.
Β. παξεληεξηθά αληηπεθηηθά
Γ. απμεηηθνί αηκνπνηεηηθνί παξάγνληεο ( εξπζξνπνηεηίλε, G-CSF θ.α.)
Γ. ηλσδνιπηηθά θαη ζξνκβνιπηηθά θάξκαθα
Δ. αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε γηα ελδνθιέβηα ρξήζε (IVIG) θαη αλζξψπηλε
anti-D αλνζνζθαηξίλε
Σ. ζπζηεκαηηθψο δξψληεο αλνζνηξνπνπνηεηηθνί παξάγνληεο ( φπσο κνλνθισληθά
αληηζψκαηα, αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα, ηληεξθεξφλεο θαη άιιεο θπηνθίλεο )
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Ε. παξεληεξηθά θνξηηθνεηδή
Ζ. ζθηαγξαθηθέο νπζίεο θαη ξαδηνθάξκαθα
Θ. ππνθαηάζηαηα ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ παξάγνληα.
2) Ακνηβή ρεηξνπξγνχ, ακνηβή αλαηζζεζηνιφγνπ, έμνδα ρεηξνπξγείνπ θαη έμνδα
αλαηζζεζίαο θαηαβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα Π.δ/γκαηα θαη ηηο
Τ.Α., φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
3) Σα κνζρεχκαηα, ηα εηδηθά πιηθά κηαο επέκβαζεο θαζψο θαη ηα πιηθά κηαο ρξήζεο,
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέκβαζεο.
Γελ απνδίδεηαη δαπάλε γηα εηδηθά πιηθά θαη πιηθά κηαο ρξήζεο κε θνζηνινγεκέλσλ
ηαηξηθψλ πξάμεσλ.
Γηα ηα παξαπάλσ πιηθά ηζρχνπλ νη ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
λ.3846/2010 ή εθηφο αλ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα έρνπλ νξηζζεί ρακειφηεξεο
θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ.4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
4) Σα ζεξαπεπηηθά κέζα εκθπηεχζηκα ή κε θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζέζεηο.
5) Ζ παξεληεξηθή δηαηξνθή.
6) Σν πιάζκα, ηα ππνθαηάζηαηα θαη ηα παξάγσγα ηνπ πιάζκαηνο.
7) Ζ αηκνθάζαξζε
8) Οη θνζηνινγεκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο απνδεκηψλνληαη κε ην 80% ηεο πξψηεο ζηήιεο
ηνπ θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ εθηφο απφ ηηο θάησζη πνπ απνδεκηψλνληαη κε ην

55% ηεο

πξψηεο ζηήιεο ηνπ θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ.
Α. Καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο
Β. Αμνληθέο ηνκνγξαθίεο
Γ. TRIPLEX αγγείσλ θαη θαξδηάο
Γ. Οξκνλνινγηθέο εμεηάζεηο ( φρη νη δνθηκαζίεο)
Δ. Θαξθηληθνί δείθηεο
Κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ησλ πην πάλσ πνζνζηψλ θαη
εμεηάζεσλ.
Όζνλ αθνξά ηε λνζειεία ζε κνλάδεο ρξφληαο αηκνθάζαξζεο θαζψο θαη ζε κνλάδεο
ςπρηθήο πγείαο, απνδίδεηαη ην εηδηθφ λνζήιην ησλ Τ4ε/νηθ. 60730/2007 (Β, 807) θαη
Τ3β/Γ.Π./νηθ. 37564/2002 (Β, 485), φπσο ηζρχνπλ.
Α. ΛΝΠΖΙΔΗΑ ΠΔ ΚΔΘ θαη ζε Κνλάδεο Δγθαπκάησλ
Σν εκεξήζην λνζήιην (παθέην) γηα αζζελείο λνζειεπφκελνπο ζε Κνλάδα Δληαηηθήο
Θεξαπείαο (ΚΔΘ) ζε θξαηηθά λνζνθνκεία θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο νξίδεηαη γηα ηηο δχν
πξψηεο εκέξεο λνζειείαο ζην πνζφ χςνπο 800€ εκεξεζίσο, απφ ηελ 3ε έσο θαη ηελ
19ε εκέξα λνζειείαο νξίδεηαη ζην πνζφ χςνπο 550€ εκεξεζίσο, απφ ηελ 20ε εκέξα
θαη κεηά ην πνζφ νξίδεηαη ζε 400€ εκεξεζίσο, ρσξίο εμαηξνχκελα.
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Β. ΛΝΠΖΙΔΗΑ ΠΔ ΚΑΦ- Δηδηθέο Κνλάδεο
Γηα αζζελείο αζθαιηζκέλνπο πνπ λνζειεχνληαη ζε Κνλάδα Απμεκέλεο Φξνληίδαο
(ΚΑΦ) ζε θξαηηθά λνζνθνκεία θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο απνδίδεηαη πνζφ χςνπο 250€
εκεξεζίσο ρσξίο εμαηξνχκελα.
Γ. ΛΝΠΖΙΔΗΑ ΠΔ ΚΔΛΛ
Γηα λνζειεία ζε λενγληθή κνλάδα Ηδησηηθψλ Θιηληθψλ απνδίδεηαη: α) εκεξήζην λνζήιην
χςνπο 150€ γηα απιή ή πξσηνβάζκηα θξνληίδα (επίπεδν Η) θαη ελδηάκεζε λνζειεία ή
δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα (επίπεδν ΗΗ) θαη β) εκεξήζην λνζήιην χςνπο 300€ γηα
εληαηηθή λνζειεία ή ηξηηνβάζκηα θξνληίδα (επίπεδν ΗΗΗ). Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξ.
ΤΑ 1892/Β/2004.
Γ. Θέληξα Απνζεξαπείαο- Απνθαηάζηαζεο
Οη

αζθαιηζηηθνί

νξγαληζκνί

παξέρνπλ

λνζνθνκεηαθή

πεξίζαιςε

ζε

Θέληξα

Απνζεξαπείαο - Απνθαηάζηαζεο Θιεηζηήο Λνζειείαο ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο
αζζελείο πνπ έρνπλ αλάγθε θπζηθήο απνθαηάζηαζεο. Δπίζεο, παξέρνπλ ηαηξηθέο θαη
ινηπέο θξνληίδεο ζε Θέληξα Απνζεξαπείαο - Απνθαηάζηαζεο Ζκεξήζηαο Λνζειείαο ζε
εμσηεξηθνχο

αζζελείο

πνπ

έρνπλ

αλάγθε

θπζηθήο

απνθαηάζηαζεο,

ρσξίο

δηαλπθηέξεπζε.
Δπηπιένλ, παξέρνληαη ππεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη παξακνλήο ζε
Θέληξα Γηεκέξεπζεο- Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη κέρξη 16 ψξεο θαη’ αλψηαην φξην, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ
ΑΚΔΑ
ηα αλσηέξσ Θέληξα απνδίδεηαη εκεξήζην λνζήιην, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Π.∆.
383/2002

(Α,332),

φπσο

ηζρχεη.

Αλαιψζηκα

πιηθά,

ήδε

πξνζσπηθήο

πγηεηλήο,

επηζέκαηα, θαζεηήξεο ζίηηζεο απινί, θαζεηήξεο θχζηεσο, πγεηνλνκηθφ πιηθφ, εμεηάζεηο
εθηφο

ησλ

εμαηξνπκέλσλ

ηεο

ΘΤΑ

Τ4α/νηθ1320/10.2.1998

(ΦΔΘ

99/Β/98)

πεξηιακβάλνληαη ζην εκεξήζην θιεηζηφ λνζήιην.
Γηα φζνπο λνζειεχνληαη ζηελ κνλάδα απμεκέλεο θξνληίδαο (ΚΑΦ) ηνπ Θέληξνπ
Απνζεξαπείαο-Απνθαηάζηαζεο

απνδίδεηαη

πνζφ

χςνπο

200

€

εκεξεζίσο

ρσξίο

εμαηξνχκελα.
Δ. Απνθιεηζηηθή λνζειεύηξηα/ηήο: ζε φισο εμαηξεηηθά πεξηζηαηηθά λνζειείαο
αζθαιηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ζε θξαηηθά λνζνθνκεία γηα ηα νπνία
απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο θξνληίδεο, είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε απνθιεηζηηθήο αδειθήο λνζνθφκαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη
κέρξη νθηψ λχρηεο.

Ζ θαηαβαιιφκελε ακνηβή νξίδεηαη ζε 32 € γηα θάζε λχρηα ηηο

θαζεκεξηλέο θαη ζε 40€ ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο θαη απνδίδεηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε γλσκάηεπζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Θιηληθήο λνζειείαο ζεσξεκέλε απφ ηνλ
ειεγθηή ηαηξφ ηνπ θνξέα θαη ην εμηηήξην. Σν πνζφ απηφ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη
κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα.
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ΠΡ. ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΑΠΘΔΛΝΠ:
α)

Αζζελείο

αζθαιηζκέλνη

αζθαιηζηηθψλ

νξγαληζκψλ,

πνπ

εηζήρζεζαλ

ή

αληηκεησπίζηεθαλ κε βξαρεία λνζειεία ζε λνζειεπηηθή κνλάδα εθηφο ηνπ ηφπνπ
θαηνηθίαο ηνπο, δηθαηνχληαη ηελ αμία ησλ εηζηηεξίσλ κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο κε ηα
ζπγθνηλσληαθά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζηηο νηθνλνκηθφηεξεο ζέζεηο (ιεσθνξείν,
ηξέλν, πινίν), ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πάζεζή ηνπο δελ αληηκεησπίδεηαη ζην θξαηηθφ ή
παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο. Ο αζθαιηζηηθφο θνξέα θαιχπηεη
θαη ηε δαπάλε ζπλνδνχ, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ
αξκφδηνπ πγεηνλνκηθνχ νξγάλνπ απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκν
ησλ

εηζηηεξίσλ

σο

αλσηέξσ.

Γηα

ηελ

θαηαβνιή

ηεο

δαπάλεο

απαηηείηαη:

α)

αηηηνινγεκέλε βεβαίσζε ηνπ Θξαηηθνχ, παλεπηζηεκηαθνχ ή ζηξαηησηηθνχ λνζνθνκείνπ
ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο γηα ηελ αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο πάζεζεο ζηνλ ηφπν απηφ , β)
απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηζηηεξίσλ θαη γ) βεβαίσζε ηεο λνζειεπηηθήο
κνλάδαο γηα ηε λνζειεία ηνπ αζζελνχο.
β) Όηαλ ππάξρνπλ φισο εμαηξεηηθνί ιφγνη πιήξσο δηθαηνινγεκέλνη, εγθξίλεηαη απφ ην
αξκφδην πγεηνλνκηθφ φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ ε κεηαθίλεζε κε εηδηθά κεηαθνξηθά κέζα
(ηαμί, αεξνπιάλν). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απνδίδεηαη ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ επί
κεηαθίλεζεο κε αεξνπιάλν θαη ε δαπάλε ηνπ ηαμί βάζεη ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο.
γ) φζνλ αθνξά ζηελ κεηαθίλεζε ησλ λεθξνπαζψλ γηα αηκνθάζαξζε ν αζθαιηζηηθφο
θνξέαο θαιχπηεη έμνδα κεηαθίλεζεο σο εμήο:
Α. Γηα Αζήλα- Πεηξαηά 230€ ην κήλα,
Β. Γηα Θεζζαινλίθε 220€ ην κήλα
Γ. Γηα Ζξάθιεην- Πάηξα 140€ ην κήλα
Γ. Δληφο ησλ ινηπψλ αζηηθψλ θέληξσλ 115€ ην κήλα
Δ. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ πξνο ην πιεζηέζηεξν δηαζέζηκν
θέληξν αηκνθάζαξζεο θαηαβάιιεηαη δαπάλε κε ηαμί βάζεη ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο θαη
φρη πάλσ απφ 400€ ην κήλα. ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ζην κε πιεζηέζηεξν θέληξν
αηκνθάζαξζεο θαηαβάιιεηαη ε δαπάλε κεηαθίλεζεο κε ηαμί βάζεη ρηιηνκεηξηθήο
απφζηαζεο ζην πιεζηέζηεξν θέληξν θαη πάλησο φρη πάλσ απφ 400€. Αλ δελ
ρξεζηκνπνηεζεί ηαμί, ηφηε θαηαβάιινληαη ηα 4/5 ηνπ αληηηίκνπ εηζηηεξίνπ ηνπ θνηλνχ
κεηαθνξηθνχ κέζνπ.
δ) Όζνλ αθνξά ζηε κεηαθίλεζε ησλ παζρφλησλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία γηα κεηάγγηζε
ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαιχπηεη έμνδα κεηαθίλεζεο σο εμήο:
Α. Γηα Αζήλα- Πεηξαηά 38€ ην κήλα
Β. Γηα Θεζζαινλίθε 36€ ην κήλα
Γ. Γηα Ζξάθιεην- Πάηξα 22€ ην κήλα
Γ. Δληφο ησλ ινηπψλ αζηηθψλ θέληξσλ 20€ ην κήλα
Δ. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ πξνο ην πιεζηέζηεξν θέληξν
κεηάγγηζεο θαηαβάιιεηαη δαπάλε κε ηαμί βάζεη ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο θαη φρη πάλσ
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απφ 100€ ην κήλα. ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ζην κε πιεζηέζηεξν θέληξν κεηάγγηζεο
θαηαβάιιεηαη ε δαπάλε κεηαθίλεζεο κε ηαμί βάζεη ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο ζην
πιεζηέζηεξν θέληξν θαη πάλησο φρη πάλσ απφ 100€. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ηαμί, ηφηε
θαηαβάιινληαη ηα 4/5 ηνπ αληηηίκνπ εηζηηεξίνπ ηνπ θνηλνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ.
δ) ε εμαηξεηηθά επείγνληα πεξηζηαηηθά, πνπ ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη θξηζηκφηεηαο
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο ρξεηάδεηαη κεηαθνξά, ε νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηα
ζπλήζε κεηαθνξηθά κέζα, ν νηθείνο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο θαηαβάιιεη ηα έμνδα
δηαθνκηδήο (κε πισηά ή ελαέξηα κέζα) κέζσ ηνπ ΔΘΑΒ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2072/1992 (Α΄, 125), φπσο ηζρχεη. Πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ε
ζρεηηθή δαπάλε απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε βεβαίσζε
αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ δηαθνκηδή.
Ε. ΚΔΡΑΚΝΠΣΔΠΔΗΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΛ
Οη αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο κε βάζε ην θξαηηθφ ηηκνιφγην ζην
πιαίζην ππνγξαθήο ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Οη κεηακνζρεχζεηο ηζηψλ θαη νξγάλσλ απφ δψληα ή λεθξφ δφηε δηελεξγνχληαη
απνθιεηζηηθά ζε εηδηθέο Κνλάδεο Κεηακφζρεπζεο λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ Λ.Π.Γ.Γ. ή
Λ.Π.Η.Γ. θνηλσθεινχο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.
Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί απνδίδνπλ ην 100% ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3984/2011 (Α,150) "Γσξεά θαη κεηακφζρεπζε νξγάλσλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο ηζρχεη.

ηζζνηέξσλ νξγάλσλ απφ
δψληα ή ζαλφληα δφηε, ηε ζπληήξεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηε κεηακφζρεπζή ηνπο
βαξχλνπλ ηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηνπ ιήπηε ή ηνπ ππνςεθίνπ ιήπηε.
Όηαλ ε αθαίξεζε αθνξά δψληα δφηε, ζηηο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη : α) νη ηαηξηθέο θαη
παξαταηξηθέο πξάμεηο πξηλ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε νξγάλνπ, β) ε θαξκαθεπηηθή αγσγή,
γ) ηα πιηθά κέζα απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο ή αλαθνχθηζεο, δ) ηε λνζειεία πξηλ θαη
κεηά ηελ αθαίξεζε νξγάλνπ, ε) ηελ απαζρφιεζε απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο, ζη) ηα
έμνδα κεηαθίλεζεο πξνο ηνλ Οξγαληζκφ αθαίξεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ππνςεθίνπ δφηε
θαη δ) θάζε ζεηηθή δεκία εμαηηίαο ηεο απνρήο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ε) νη ακνηβέο γηα
εξγαζία πνπ ζηεξήζεθε λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αθαίξεζε θαη λα
απνθαηαζηαζεί ε πγεία ηνπ.
Όηαλ ε αθαίξεζε αθνξά ζαλφληα δφηε, ζηηο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη: α) ηαηξηθέο θαη
παξαταηξηθέο πξάμεηο πξηλ ηελ αθαίξεζε νξγάλνπ θαη β) ε αλαγθαία λνζειεία θαη
κεηαθνξά γηα ηελ αθαίξεζε νξγάλνπ.
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Δηδηθά γηα αζθαιηζκέλνπο πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε κεηακφζρεπζε νξγάλνπ ή
κπεινχ ησλ νζηψλ εθηφο ησλ άιισλ απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη θαη ε απφθαζε ηεο
ππεξεζίαο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ κεηακνζρεχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ν
έιεγρνο ηζηνζπκβαηφηεηαο.
Δπίζεο νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαιχπηνπλ θαη

ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο

ηνπ ππαιιήινπ ΔΟΚ πνπ κεηαθηλείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κνζρεχκαηνο.

ΑΟΘΟΝ 11
Λνζειεία ζην Δμσηεξηθό
1. Ζ λνζειεία ζην εμσηεξηθφ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ εγθξίλεηαη κε
δαπάλεο ηνπ νηθείνπ ηακείνπ χζηεξα απφ έγθξηζε ησλ Δηδηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ
Δμσηεξηθνχ (Δ.Τ.Δ.Δ.) θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ππνπξγηθέο απνθάζεηο πεξί λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ, ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ ν αζθαιηζκέλνο πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα
αληηκεησπηζζεί ζηελ Διιάδα, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια επηζηεκνληθά κέζα
είηε γηαηί δελ εθαξκφδεηαη ε εηδηθή ηαηξηθή κέζνδνο δηάγλσζεο ηεο ζεξαπείαο πνπ
απαηηείηαη.
Β) Αλ ν αζθαιηζκέλνο πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα
αληηκεησπηζζεί έγθαηξα ζηελ Διιάδα θαη ε ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ
ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα γλσκαηεχζνπλ νη εηδηθέο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ζηηο αλσηέξσ Α & Β
πεξηπηψζεηο

απαηηείηαη

ε

πξνζθφκηζε

απφ

ηνλ

ελδηαθεξφκελν

ησλ

εμήο

δηθαηνινγεηηθψλ:
Γλσκάηεπζε γηαηξνχ Γηεπζπληή θιηληθήο θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ ή Παλεπηζηεκηαθήο
θιηληθήο ή ζηξαηησηηθνχ λνζνθνκείνπ ή ηδησηηθήο θιηληθήο ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ
πάζεζε εηδηθφηεηαο ή ησλ λνκίκσλ αλαπιεξσηψλ ηνπο. ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε ζα
πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην είδνο ηεο πάζεζεο ή ηεο βιάβεο θαη ην
αλέθηθην ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο ζηελ Διιάδα.
Γ) Αλ ν αζζελήο αλαρσξήζεη επεηγφλησο γηα ην εμσηεξηθφ ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε
πξνέγθξηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, επεηδή ππάξρεη αλάγθε άκεζεο αληηκεηψπηζεο
ηεο πεξίπησζεο.
Γηα ηελ σο άλσ Γ πεξίπησζε απαηηείηαη γλσκάηεπζε γηαηξνχ δηεπζπληή θιηληθήο
θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ ή Παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ή ζηξαηησηηθνχ λνζνθνκείνπ ή
ηδησηηθήο θιηληθήο ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο κε ηελ νπνία λα
πηζηνπνηείηαη κε ιεπηνκέξεηα ε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο θαη λα
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επηζεκαίλεηαη ε αδπλακία αληηκεηψπηζήο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη φηη ε θαζπζηέξεζε
κεηάβαζεο ζην εμσηεξηθφ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηε δσή ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Γ) Αλ ν αζθαιηζκέλνο πνπ βξίζθεηαη πξνζσξηλά γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε ρψξα ηνπ
εμσηεξηθνχ, αζζελήζεη μαθληθά θαη λνζειεπηεί ζε ζεξαπεπηήξην. Γηα ηελ πεξίπησζε
απηή απαηηείηαη ν αζθαιηζκέλνο λα ππνβάιεη γλσκάηεπζε λνζειεπηηθνχ θέληξνπ ηνπ
εμσηεξηθνχ ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε πάζεζε θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο
άκεζεο θαη επηβεβιεκέλεο λνζειείαο.
2. ε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε λνζειεία ηνπ αζζελνχο θαη, πξνθεηκέλνπ γηα κεηακφζρεπζε, ηνπ
δφηε εγθξίλεηαη γηα δεκφζην λνζνθνκείν ή θνξείο εληαγκέλνπο ζην ζχζηεκα κε βάζε
ηα θνηλνηηθά έληππα. ε ρψξεο εθηφο Δ.Δ. ν νηθείνο αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαηαβάιιεη
ηα ηζρχνληα ζηελ Διιάδα κε βάζε ην θξαηηθφ ηηκνιφγην, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ηεο
αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο.
Ζ λνζειεία ζε ρψξα εθηφο Δπξψπεο εγθξίλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ δελ αληηκεησπίδεηαη ζε Δπξσπατθή ρψξα. ηελ πεξίπησζε
απηή ε αλαγθαηφηεηα ηεο λνζειείαο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ζαθψο ηφζν ζηε
γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ, φζν θαη ζηε γλσκάηεπζε ηεο ΔΤΔΔ.
Δάλ ην πεξηζηαηηθφ αληηκεησπίδεηαη κελ ζε ρψξα ηεο Δπξψπεο αιιά ν αζθαιηζκέλνο
επηζπκεί λα λνζειεπηεί ζε άιιε κε Δπξσπατθή ρψξα, ηφηε νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
βαξχλνληαη κφλν κε ην 30% ησλ δαπαλψλ λνζειείαο, ησλ εμφδσλ ηαμηδίνπ θαη
δηακνλήο.
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ φπσο
ηζρχνπλ θάζε θνξά.
3. Δπίζεο, νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ θαη ηηο παξαθάησ δαπάλεο:
α. ην αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ αζζελή, ηνπ ηπρφλ
αλαγθαίνπ

ζπλνδνχ

ηνπ

θαη,

πξνθεηκέλνπ

γηα

κεηακφζρεπζε,

ηνπ

δφηε,

ηεο

νηθνλνκηθφηεξεο ζέζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
β. Γηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ αζζελή, ηνπ ηπρφλ αλαγθαίνπ ζπλνδνχ θαη
ηνπ ηπρφλ δφηε, ν θνξέαο θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ ελελήληα (90) € εκεξεζίσο.
4.

Κε

απφθαζε

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ

ησλ

αζθαιηζηηθψλ

νξγαληζκψλ

πξνθαηαβάιιεηαη κέξνο ησλ δαπαλψλ γηα λνζειεία, γηα φζεο κέξεο νξίδεη ε απφθαζε
ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ πξνθαηαβνιή απηή ρνξεγείηαη κε πξνζθφκηζε
βεβαίσζεο ή πξνηηκνινγίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ φπνπ αλαιχνληαη νη δαπάλεο λνζειείαο
θαηά πξφβιεςε.
5. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην εμσηεξηθφ, νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
αλαιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο ηαξίρεπζεο, θεξέηξνπ, θαη κεηαθνξάο ηεο ζνξνχ ηνπ
απνβηψζαληνο κέρξη ηνπ ηφπνπ εληαθηαζκνχ ηνπ ζηελ Διιάδα. Σν χςνο ηνπ πνζνχ
ζηελ πεξίπησζε απηή θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα.
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ΑΟΘΟΝ 12
Νδνληηαηξηθή – ζηνκαηνινγηθή πεξίζαιςε
1. Ζ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ θξνληίδσλ γηα
ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ λφζσλ ηνπ ζηφκαηνο θαζψο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ νδφλησλ.
2. ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνχ παξέρεηαη νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, πνπ
πεξηιακβάλεη ζεξαπεπηηθέο, πξνζζεηηθέο θαη νξζνδνληηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηνπο
επηκέξνπο θαλνληζκνχο ηνπο, πνπ ηζρχνπλ κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.
3. Ζ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη ζηηο δνκέο ηνπ Οξγαληζκνχ, ζε νδνληηάηξνπο
ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ή ζπκβεβιεκέλα νδνληηαηξεία, πνπ έρνπλ
άδεηα ιεηηνπξγίαο.
4. Οη δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ζεξαπεπηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ εξγαζηψλ απνδίδνληαη
ζχκθσλα κε ην Θξαηηθφ Σηκνιφγην. Ζ αμία ησλ επγελψλ κεηάιισλ (ρξπζφο ή
ρξπζνπιαηίλα) θαη ε αμία ησλ ζπλδέζκσλ αθξηβείαο ησλ κεξηθψλ νδνληνζηνηρηψλ νπνχ
απαηηείηαη βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αζθαιηζκέλν.
Ζ

δαπάλε

γηα

παξνρή

νξζνδνληηθψλ

εξγαζηψλ

απνδίδεηαη

ζχκθσλα

πξνβιεπφκελα ζηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ

κε

ηα

θαη φπνπ

απηφ πξνβιέπεηαη.
5. Γηα ηελ αλαγλψξηζε δαπαλψλ νδνληηαηξηθψλ εξγαζηψλ απαηηείηαη:
α. Αλαγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ ζην
ζπληαγνιφγην ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
β. Έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ,
εθφζνλ ην ζρεηηθφ πνζφ ππεξβαίλεη ην φξην ην νπνίν ηίζεηαη θάζε θνξά απφ ην Γ.. ηνπ
θνξέα.
γ. Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ζεξάπνληα νδνληηάηξνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εξγαζηψλ.
δ. Έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ εξγαζηψλ.
6. Δπαλάιεςε ηεο ίδηαο πξνζζεηηθήο εξγαζίαο ή θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο κεξηθψλ
ή νιηθψλ νδνληνζηνηρηψλ δε δχλαηαη λα εγθξηζεί πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε 5εηίαο.
Αλαγφκσζε κεηά 2εηία. Δπαλάιεςε φισλ ησλ ζεξαπεπηηθψλ εξγαζηψλ, πιελ ηνπ
απινχ θαζαξηζκνχ, κεηά απφ έλα έηνο.
7. Γαπάλε νδνληηαηξηθήο επίζθεςεο δελ αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν ζε έθηαθηεο θαη
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ πεξηζηαηηθψλ, γηα ηα νπνία δελ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε νδνληηαηξηθή πξάμε, κεηά απφ ηειηθή έγθξηζε ηνπ ειεγθηή
νδνληηάηξνπ.
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ΑΟΘΟΝ 13
Καηεπηηθή πεξίζαιςε - εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε
Α. ηηο

αζθαιηζκέλεο

ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ζε πεξίπησζε ηνθεηνχ,

θαηαβάιιεηαη αληί καηεπηηθήο πεξίζαιςεο εθάπαμ ρξεκαηηθφ βνήζεκα χςνπο 900€,
1200€ γηα δίδπκε θχεζε θαη 1600€ γηα ηξίδπκε θχεζε.
Σνθεηφο ζεσξείηαη θαη ε γέλλεζε λεθξνχ εκβξχνπ άλσ ησλ 25 εβδνκάδσλ.
Β. ηηο

πεξηπηψζεηο

λνζειείαο

άλσ

ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ ιφγσ

επηπινθψλ,

εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε πεξί λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ επηπιένλ δαπάλε.
Γ.

Υνξεγνχληαη δαπάλεο

αζθαιηζκέλεο

εμσζσκαηηθήο

αζθαιηζηηθψλ

νξγαληζκψλ

γνληκνπνίεζεο
ειηθίαο

έσο

ζηηο
50

άκεζα
εηψλ

θαη έκκεζα
θαη

κέρξη

4

νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηεο, αθνχ ζπκπιεξσζεί ηεηξάκελν απφ ηελ ηειεπηαία
πξνζπάζεηα, ζχκθσλα κε ηα επηκέξνπο νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3305/2005
(Α,17) «Δθαξκνγή ηεο Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο» .
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. πνπ εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ γηα ηελ ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή.Γ.
α) ε πεξίπησζε εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ε αλψηεξε δνζνινγία γνλαδνηξνπηλψλ
πνπ ρνξεγνχληαη αλά πξνζπάζεηα είλαη 5.000 IU θαη έσο 4 θπηία GnRH αλαιφγσλ ή
έσο 3 mg αγσληζηψλ γνλαδνηξνπηλψλ (ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο θαη ηε δνζνινγία
θάζε

ζθεπάζκαηνο).

Ζ

corifollitropin

alfa

δηθαηνινγείηαη

κφλν

ζηα

πιαίζηα

εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε GnRH αληαγσληζηή. Σα 100 θαη
150mcg corifollitropin alfa αληηζηνηρνχλ ζε 2.100IU αλαζπλδπαζκέλεο FSH. Δθ’ φζνλ
ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαζπλδπαζκέλεο ή κε θνιιηηξνπίλεο δηθαηνινγείηαη ε ρνξήγεζε
2.500 IU γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζπεξκαηέγρπζεο.
Θαη’ εμαίξεζε θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ρνξεγνχληαη επηπιένλ πνζφηεηεο κεηά απφ
έγθξηζε Δπηηξνπήο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο θαηά ηα άλσ Δπηηξνπήο, φπνπ
ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαζπλδπαζκέλεο γνλαδνηξνπίλεο λα ρνξεγείηαη θαη σρξηλνηξφπνο
νξκφλε (LH) έσο 2.000 IU.
β) ε πεξίπησζε πξφθιεζεο σνζπιαθηνξξεμίαο ε αλψηεξε δνζνινγία είλαη 2.500 IU
αλαζπλδπαζκέλεο σνζπιαθηνηξφπνπ νξκφλεο (FSH) ή 3.000 IU νπξνθνιιηηξνπίλεο,
εθηφο εάλ αηηηνινγείηαη απφ ηνλ ηαηξφ ε αλάγθε απμεκέλεο δνζνινγίαο, νπφηε νη
κνλάδεο απμάλνληαη θαηά 500 mg αλά πεξίπησζε. Κπνξνχλ λα ζπληαγνγξαθνχληαη
παξάιιεια έσο 3 θπηία GnRH αγσληζηψλ, αιιά φρη αληαγσληζηψλ γνλαδνηξνπηλψλ.
ΑΟΘΟΝ 14
Φπζηθνζεξαπείεο – ινγνζεξαπείεο –εξγνζεξαπείεο - ςπρνζεξαπείεο
Α.

Οη

θπζηθνζεξαπείεο

δηελεξγνχληαη

ζε

ζπκβεβιεκέλα

θπζηθνζεξαπεπηήξηα,

εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο, ζε εξγαζηήξηα θιηληθψλ θαη
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ζεξαπεπηεξίσλ,

θαηφπηλ παξαπεκπηηθνχ ζεξάπνληνο ηαηξνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο

θαη έγθξηζε ειεγθηή ηαηξνχ.
ηε θπζηθνζεξαπεία θαζηεξψλεηαη απνδεκίσζε αλά ζπλεδξία (επίζθεςε) εληφο ηεο
νπνίαο εθηεινχληαη φζεο θπζηθνζεξαπεπηηθέο πξάμεηο θξίλνληαη αλαγθαίεο. Ζ έθδνζε
ηνπ θάζε παξαπεκπηηθνχ ζα γίλεηαη αλά κήλα θαη ζην παξεπεκπηηθφ ζα αλαγξάθεηαη ν
αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο θπζηθνζεξαπεπηηθέο πξάμεηο αλά
ζπλεδξία.
Γηθαηνινγνχληαη έσο 12 ζπλεδξίεο ην εμάκελν (αθνξνχλ ζπλνιηθά φια ηα ζεκεία ηνπ
ζψκαηνο) θαη ε απνδεκίσζε αλά ζπλεδξία νξίδεηαη ζε είθνζη (20) επξψ.
α. Πε αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα δχλαηαη λα ρνξεγνχληαη θπζηθνζεξαπείεο
δέθα (10) ζπλεδξίεο ην κήλα θαζψο θαη νθηψ (8) ινγνζεξαπείεο ην κήλα θαη κέρξη έμη
(6) κήλεο.
Γηα ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο θαη κέρξη άιιν έλα εμάκελν (6 κήλεο), απαηηείηαη
απαξαηηήησο

ηαηξηθή

γλσκάηεπζε

εηδηθεπκέλνπ

ζεξάπνληνο

ηαηξνχ

αλάινγεο

εηδηθφηεηαο Θξαηηθνχ ή Παλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ, ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζην
παξαπεκπηηθφ.
β. Πε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα, φπσο παξαπιεγίεο, ηεηξαπιεγίεο θ.ι.π., κπνξεί
λα ρνξεγνχληαη κέρξη δέθα (10) ζπλεδξίεο ην κήλα θαη γηα έμη (6) κήλεο πνπ κπνξεί
λα παξαηαζνχλ έσο 1 έηνο, κεηά απφ γλσκάηεπζε εηδηθεπκέλνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ
αλάινγεο εηδηθφηεηαο

Θξαηηθνχ ή Παλεπηζηεκηαθνχ Λνζνθνκείνπ, ε νπνία ζα

επηζπλάπηεηαη ζην παξαπεκπηηθφ.
γ. Πε ζνβαξά νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα αλαζηξέςηκα (ζνβαξά θαηάγκαηα ή
δπζθακςίεο) ρνξεγνχληαη 12 ζπλεδξίεο ην κήλα θαη κέρξη έμη (6) κήλεο.
Β. Ινγνζεξαπείεο, εξγνζεξαπείεο θαη ςπρνζεξαπείεο ρνξεγνχληαη αλάινγα κε ηελ
πάζεζε κε παξαπεκπηηθφ ζεξάπνληνο ηαηξνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη έγθξηζε
ειεγθηή ηαηξνχ σο εμήο:
- Ινγνζεξαπείεο εσο 8 αλά κήλα θαη ε απνδεκίσζε αλά ζπλεδξία νξίδεηαη ζε 10€.
- Δξγνζεξαπείεο φζεο απαηηνχληαη θαη ε απνδεκίσζε είλαη απηή ηνπ θξαηηθνχ
ηηκνινγίνπ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
- Φπρνζεξαπείεο έσο 4 ην κήλα (νκαδηθή ή αηνκηθή ή ζεξαπεία ζπκπεξηθνξάο) ζε
ελήιηθεο θαη ε απνδεκίσζε είλαη απηή ηνπ θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ, φπσο ηζρχεη θάζε
θνξά.
ΑΟΘΟΝ 15
Ξξόζζεηε πεξίζαιςε θαη ζεξαπεπηηθά κέζα
Ο θνξέαο παξέρεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ φια ηα ελδεδεηγκέλα πξνο απνθαηάζηαζε
ηεο πγείαο ηνπο ή πξνο αλαθνχθηζε απφ ηελ λνζεξή ηνπο θαηάζηαζε

ζεξαπεπηηθά

κέζα θαη πξνζέζεηο θαη κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ 25%, εθηφο αλ ζηηο επηκέξνπο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Γελ ζα θαηαβάιιεηαη
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ζπκκεηνρή γηα εθείλα ηα ζεξαπεπηηθά κέζα θαη ηηο πξνζέζεηο πνπ πξνκεζεχνληαη νη
αζθαιηζκέλνη απφ ηηο απνζήθεο ηνπ θνξέα.
Σα ρνξεγνχκελα είδε θαη νη αλψηαηεο απνδηδφκελεο ηηκέο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηηο ηηκέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ή κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
θνξέα, εθφζνλ είλαη κηθξφηεξεο απηψλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη θνζηνιφγεζε κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην
πξνεγνχκελν εδάθην, ν θνξέαο απνδίδεη ηε κηθξφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο αγνξάο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ηηκνιφγην αγνξάο είλαη ρακειφηεξν ηνπ θαζνξηζκέλνπ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ.
Γχλαηαη λα απνδεκηψλεηαη θαη ε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δηαδηθηχνπ,
εθφζνλ είλαη ρακειφηεξε ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ.
Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ θαη πξνζέζεσλ θαζψο
θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζα θαζνξίδνληαη κε εγθπθιίνπο ηνπ Οξγαληζκνχ, χζηεξα
απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ.
Σα ρνξεγνχκελα είδε θαη νη αλψηαηεο ηηκέο πξνθχπηνπλ απφ ην επηζπλαπηφκελν
ζηνλ θαλνληζκφ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ, ην νπνίν επηθαηξνπνηείηαη – ηξνπνπνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα.
Σα αλσηέξσ είδε φπσο αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαζψο θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ
ρνξεγνχληαη κε

έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Φνξέα, χζηεξα απφ

γλσκάηεπζε ηαηξνχ αληίζηνηρεο κε ην ρνξεγνχκελν είδνο εηδηθφηεηαο.
Δηδηθόηεξα:
Α. ΝΞΡΗΘΑ- ΓΑΙΗΑ ΝΟΑΠΔΥΠ
ηνπο αζθαιηζκέλνπο ρνξεγείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νπηηθήο ηνπο νμχηεηαο έλα
δεπγάξη γπαιηά ή θαθνί επαθήο αλά δχν έηε. Γηα δηθαηνχρνπο άλσ ησλ 40 εηψλ θαη
εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, δχν δεπγάξηα, έλα κπσπίαο, έλα πξεζβπσπίαο ή έλα δεπγάξη
δηπιεζηηαθά ή πνιπεζηηαθά ή πνιπεζηηαθνχο θαθνχο επαθήο. Κέγηζηε απνδηδφκελε
ηηκή γηα ην πξψην δεπγάξη νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 80 επξψ, γηα ην δεχηεξν δεπγάξη ην
πνζφ ησλ 60 €, ελψ γηα ηα πνιπεζηηαθά ην πνζφ ησλ 140 €. ηα παηδηά έσο 12 εηψλ
ρνξεγείηαη ζθειεηφο κε θαθνχο αζθαιείαο (άζξαπζηα) θάζε δχν (2) έηε. Σν κέγηζην
θαηαβαιιφκελν πνζφ ζε θάζε πεξίπησζε αλέξρεηαη ζε 100€ γηα θαθνχο ή γπαιηά. Σα
παξαπάλσ πνζά απνδίδνληαη κεηά απφ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ
(παξαπεκπηηθφ –ηηκνιφγην αγνξάο) ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Β. ΑΘΝΠΡΗΘΑ ΒΑΟΖΘΝΦΑΠ
Ο αζθαιηζηηθφο θνξέαο ρνξεγεί αθνπζηηθά βαξεθνΐαο κε κέγηζηε απνδηδφκελε ηηκή ηα
400€ ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Σα αθνπζηηθά αληηθαζίζηαληαη θάζε 4
ρξφληα εθηφο ησλ βαξήθνσλ παηδηψλ έσο 15 εηψλ πνπ αληηθαζίζηαηαη θάζε ρξφλν κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αθνπζηηθή ηνπο νμχηεηα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε, γεγνλφο
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πνπ πξνθχπηεη απφ ζπγθξηηηθά αθνπνγξάκκαηα θαη πάλσ απφ 50 decibell βαξεθνΐαο.
Απνδίδεηαη ε δαπάλε κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαζηαηηθψλ (παξαπεκπηηθφ-ηηκνιφγην
αγνξάο) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αθνπνγξάκκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαζψο θαη ηνπ
ζεηξηαθνχ αξηζκνχ ηνπ πξντφληνο. Ο θνξέαο δελ θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο επηζθεπψλ.
Γ. ΠΠΘΔΔΠ ΤΖΙΝ ΘΝΠΡΝΠ (C-PAP, BI-PAP, BENNET ΘΙΞ)
1) Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο
Γηα ηελ αγνξά

αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ απνδίδεηαη δαπάλε βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ

αγνξάο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αλά ηχπν ζπζθεπήο θαζνξίδεηαη, ήηνη :
CPAP

( απιή )

840 €

CPAP

( auto )

1050 €

BiPAP

( απιή)

1540 €

ΒηPAP ο/Σ (πίεζεο )

3500 €

Αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή φγθνπ/ πίεζεο

7000 €

ηα παξαπάλσ πνζά ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. θαη πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή απφ ην
δηθαηνχρν, εγγχεζεο εθ πνζνζηνχ 20% ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ, πνπ επηζηξέθεηαη
κε ηελ επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο.
Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαη λα απνζεθεχνπλ ζε βάζε
δεδνκέλσλ (ζε πξφγξακκα access ή excel) ηα ζηνηρεία ησλ ζπζθεπψλ, πνπ ρνξεγνχλ
αλά αζθαιηζκέλν (κε αλαγξαθή θαη ηνπ ΑΚΘΑ απηνχ), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη
ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο.
Γηα αλαιψζηκα πιηθά (κάζθα, θεθαινδέηεο, αλαπλεπζηήξαο) ησλ παξαπάλσ ζπζθεπψλ
απνδίδεηαη πνζφ κέρξη 150 € ζπλνιηθά, ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζην νπνίν
πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ.
2) Ινηπέο ζπζθεπέο
Γηα ηε θνξεηή ζπζθεπή (βαιίηζα) γηα ζέξκαλζε θαη απνζήθεπζε πιηθώλ
πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ζε κεηαθηλνχκελνπο αζζελείο, απνδίδεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 1.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., βάζεη ηηκνινγίνπ αγνξάο
θαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Αληηθαηάζηαζε απηήο κπνξεί λα γίλεηαη αλά ηξηεηία .
Γηα ηε

ζπζθεπή

κέηξεζεο ρξόλνπ πξνζξνκβίλεο απνδίδεηαη δαπάλε κέρξη

ηνπ πνζνχ ησλ 678,00 €, βάζεη ηηκνινγίνπ αγνξάο θαη 122,00 € γηα ηα αλαιψζηκα
πιηθά απηήο

θαη’ έηνο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ ζπζθεπή ρνξεγείηαη ζε

πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε ζξνκβνθηιία φπνπ είλαη αδχλαηε ε εμππεξέηεζε ηνπο απφ
εξγαζηήξην δεκφζην ή ηδησηηθφ .
Δάλ ην ηηκνιφγην αγνξάο είλαη ρακειφηεξν ηνπ νξηζζέληνο αληίζηνηρνπ αλσηάηνπ
πνζνχ, ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ.
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Γ. ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΠΠΘΔΔΠ
α. ΔΛΓΝΠΡΝΚΑΡΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ: ζηηο πεξηπηψζεηο ππληθήο άπλνηαο πνπ δελ είλαη
απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο απνδίδεηαη πνζφ έσο 200 €, κε
ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά 25%.
β. ε πάζρνληεο απφ πλεπκνληθή αλεπάξθεηα ρνξεγνχληαη νη ινηπέο αλαπλεπζηηθέο
ζπζθεπέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ, θαηφπηλ πξνέγθξηζεο κε απφδνζε
δαπάλεο κέρξη 90 € θαηά είδνο θαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
γ.

ε

πάζρνληεο

απφ

κεζνγεηαθή

αλαηκία

ρνξεγείηαη

ξπζκηδφκελε

ζπζθεπή

απνζηδήξσζεο κε θάιπςε ηεο δαπάλεο θαηά 80%
δ. ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ρνξεγνχληαη ηα θαησηέξσ είδε:
α/α

ΔΗΓΝΠ

ΑΞΝΓΝΡΔΝ

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

ΞΝΠΝ €
1

Θεξαπεπηηθά ππνδήκαηα δηαβήηε κε

115,20

έλζεηα πέικαηα, αλά δεχγνο.
2

Πέικα εμαηνκηθεπκέλν, αλά ηεκάρην.

3

Θεξαπεπηηθά ππνδήκαηα δηαβήηε

Θάζε δχν ρξφληα (δχν
δεχγε ην ρξφλν)

34,00
330,00

Θάζε ρξφλν
Θάζε δχν ρξφληα

Δμαηνκηθεπκέλα θαηφπηλ γχςηλνπ
Πξνπιάζκαηνο, αλά δεχγνο
4

Κπφηα απνθφξηηζεο (aircast) αλά

69,00

Γελ αληηθαζίζηαληαη

38,00

Γελ αληηθαζίζηαληαη

261,00

Γελ αληηθαζίζηαληαη

ηεκάρην
5

Τπφδεκα απνθφξηηζεο (half shoes) αλά
ηεκάρην

6

Δμαηνκηθεπκέλνο λάξζεθαο (cast) αλά
ηεκάρην

7

Πξνζέζεηο δαθηχισλ επί εηδηθψλ
ελδείμεσλ.

Σηκέο

Όπσο παξάξηεκα

παξαξηήκαηνο

ηηο αλαγξαθφκελεο σο άλσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.
Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ Α,Β,Γ,Γ, γίλεηαη κε απνθάζεηο
ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα.
Γηα ηελ απφδνζε δαπάλεο απαηηείηαη γλσκάηεπζε ηνπ ζεξαπεπηή ηαηξνχ ηνπ θνξέα
αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο, απφδεημε αγνξάο, έγθξηζε ειεγθηή ηαηξνχ θαη
πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο (CE).
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ΑΟΘΟΝ 16
Δπίδνκα ινπηξνζεξαπείαο θαη αεξνζεξαπείαο
Σν επίδνκα ινπηξνζεξαπείαο παξέρεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ινπηξηθήο πεξηφδνπ (γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/6νπ έσο 31/10νπ) πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, φηαλ
είλαη γη’ απηνχο αλαγθαία ε ζεξαπεία ηεο πάζεζεο ηνπο (απαηηείηαη έγθξηζε απφ
ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή γλσκάηεπζε απφ δεκφζην
λνζνθνκείν)

ζε

αλαγλσξηζκέλεο

απφ

ην

θξάηνο

Ινπηξνπεγέο.

Έμνδα

ινπηξνζεξαπείαο ρνξεγνχληαη θαηά αλψηαην φξην έσο 15 ινχζεηο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηα 250€.
Σν επίδνκα αεξνζεξαπείαο παξέρεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ, εθφζνλ πάζρνπλ απφ θπκαηίσζε, θαξθίλν ησλ πλεπκφλσλ ή
πλεπκνλνθνλίαζε, λεθξηθή αλεπάξθεηα ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε
λεθξνχ, θαζψο επίζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ζε κεηακφζρεπζε πλεπκφλσλ,
θαξδηάο θαη ήπαηνο θαη νη πάζρνληεο απφ πλεπκνλνπάζεηα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο
67% απφ πλεπκνληθή λφζν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/6νπ έσο 31/8νπ.
Σν επίδνκα ζα θαηαβάιιεηαη αθνχ ν αζθαιηζκέλνο πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
Λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, ην θάθειν κε ην ηζηνξηθφ ηεο αζζέλεηάο ηνπ θαη
ζπκπιεξψζεη δήισζε Λ.1599/86 α) γηα ην φηη δελ έιαβε θαη νχηε ζα ιάβεη ην
επίδνκα απφ άιιν θνξέα Θνηλσληθήο αζθάιηζεο, Γεκφζην θιπ θαη β) γηα ην φηη
θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ-Απγνχζηνπ λνζειεχηεθε γηα κηα απφ ηηο παξαπάλσ
παζήζεηο φρη φκσο πάλσ απφ ην κηζφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ ζε
Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα κε δαπάλεο ηνπ Σακείνπ. Σν χςνο ηνπ βνεζήκαηνο
θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 200 €.

ΑΟΘΟΝ 17
Δηδηθή αγσγή
1. Γηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθή ή λνεηηθή αλαπεξία θαη ζηα νπνία παξέρεηαη
εηδηθή αγσγή απφ εηδηθά εθπαηδεπηήξηα νηθνηξνθεία, άζπια, ην Σακείν, ζην πιαίζην
ζπκβάζεσλ, θαιχπηεη ην 100% ηνπ εκεξήζηνπ ηξνθείνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ
παξ. 2 ηεο Τ.Α: Φ.80000/23141/2495 (ΦΔΘ 2274/Β/2007), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, κε
ηελ πξνζθφκηζε ησλ αθφινπζσλ παξαζηαηηθψλ: α) γλσκάηεπζε ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο
ηαηξνχ θαη έγθξηζε ειεγθηή ηαηξνχ ηνπ νξγαληζκνχ, β) βεβαίσζε ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ
γηα ηηο εκέξεο πξνζέιεπζεο ηνπ παηδηνχ θαη γ) πξσηφηππν ηηκνιφγην.
2. ε πεξηπηψζεηο παηδηψλ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ νγδφνπ (18νπ ) έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπο κε γλσκάηεπζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Θξαηηθνχ ή Παλεπηζηεκηαθνχ
Λνζνθνκείνπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ηζρχνο ελφο (1) έηνπο, ε νπνία κπνξεί λα
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επαλαιακβάλεηαη θάζε κήλα απφ ζεξάπνληεο ηαηξνχο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη κεηά
απφ έγθξηζε ειεγθηνχ ηαηξνχ, ρνξεγνχληαη σο θαησηέξσ:
Α. ε ακηγή πεξηζηαηηθά θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ θπζηθνζεξαπείεο

10 ζπλεδξίεο ην

κήλα θαη ε απνδεκίσζε αλά ζπλεδξία νξίδεηαη ζε είθνζη (20) €.
Β. ε ζνβαξά λνεηηθά ή ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα θαη ζε παηδηά κε Γηάρπηε Γηαηαξαρή
ηεο Αλάπηπμεο (Απηηζκφ), εγθξίλεηαη εηδηθή αγσγή (ινγνζεξαπεία – εξγνζεξαπεία –
εηδηθή δηαπαηδαγψγεζε- νκαδηθή θαη αηνκηθή ςπρνζεξαπεία- ζεξαπεία ζπκπεξηθνξάοεθκάζεζε δπζθνιηψλ- ινγνπαηδηθέο αζθήζεηο- ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ- ςπρνινγηθή
ππνζηήξημε) κέρξη είθνζη (20) ζπλεδξίεο αλά είδνο ην κήλα, εθηφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
γνλέσλ πνπ πξνβιέπνληαη ηέζζεξηο (4) ην κήλα. Κέγηζην ζπλνιηθά απνδηδφκελν πνζφ
γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο νξίδνληαη ηα 900 € ην κήλα
Δγθξίλεηαη επίζεο εηδηθή αγσγή ζε παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο ΠξνζνρήοΤπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ) θαζψο επίζεο θαη ζε παηδηά κε Θψθσζε, Καζεζηαθέο
Γπζθνιίεο, Γπζιεμία, Γηαηαξαρή ζηελ αλάπηπμε θαη ζην ιφγν, Σξαπιηζκφ, κε κέγηζην
ζπλνιηθά απνδηδφκελν πνζφ ηα 300 € ην κήλα.
Γ. ε κηθηά πεξηζηαηηθά θηλεηηθψλ θαη λνεηηθψλ ή ςπρνλνεηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο
νξίδεηαη αλσηέξσ.
Γηα ηελ έγθξηζε φισλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ δεκφζην
θνξέα, απφ εμεηδηθεπκέλν παηδίαηξν ή ςπρίαηξν ή λεπξνιφγν θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ
ειεγθηή γηαηξνχ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΡΝ
ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 18
Ππκβάζεηο
1. Γηα

ηελ

αγνξά

ππεξεζηψλ

λνζνθνκεηαθήο,

ηαηξηθήο

θαη

θαξκαθεπηηθήο

πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ινηπψλ εηδψλ θαη κέζσλ πεξίζαιςεο, ην Σακείν ζπλάπηεη
ζπκβάζεηο κε ηνπο παξφρνπο πγείαο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη πνπ
δηέπνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κέζα ζην πιαίζην ησλ
θεηκέλσλ θάζε θνξά δηαηάμεσλ γηα ηα πξνβιεπφκελα φξηα ακνηβψλ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ .Τ..Π.Τ. θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2
ηνπ λ.3863/2010, φπσο ηζρχεη.
2. Θακία δαπάλε δε ζα θαηαβάιιεηαη αλ δελ έρνπλ ππνγξαθεί ζπκβάζεηο κε ηδησηηθφ
ή δεκφζην πάξνρν πγείαο.
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ΑΟΘΟΝ 19
γεηνλνκηθέο επηηξνπέο
Κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο & Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο &
Θνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο

ζπληζηψληαη

πξσηνβάζκηεο

θαη

δεπηεξνβάζκηεο

πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα,
παξαπνκπή

ζε

απηέο

ζεκάησλ

πγεηνλνκηθήο

πεξίζαιςεο,

γηα ηελ

ζχκθσλα

κε

ηα

πξνβιεπφκελα ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο & Θνηλσληθήο θαη Τγείαο θαη Θνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο
παξαπνκπή

ζπληζηάηαη
ζε

απηφ

Αλψηαην

ζεκάησλ

Τγεηνλνκηθφ

πγεηνλνκηθήο

ζπκβνχιην
πεξίζαιςεο,

(Α.Τ..)

γηα

ζχκθσλα

κε

ηελ
ηα

πξνβιεπφκελα ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, θαζψο θαη ηελ
πξφηαζε

γηα

θαηάξηηζε

θαηαιφγνπ

(ζεηηθή

ιίζηα)

θαξκαθεπηηθψλ

ηδηνζθεπαζκάησλ, πνπ ζα απνδεκηψλεη ε θνηλσληθή αζθάιηζε, θαηφπηλ έγθξηζεο
ηνπ ΤΠΤ.
Γηα πεξηπηψζεηο λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ

γλσκαηεχνπλ αθελφο νη εηδηθέο

πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, πνπ πξνβιέπνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ
λ.1759/1988 (Α,217) απφ ηελ π.α. αξ. Φ7/νηθ.15/7-1-1997 <Β΄, 22>, φπσο
ηζρχεη,

θαη νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη αθεηέξνπ ε δεπηεξνβάζκηα εηδηθή
πγεηνλνκηθή

επηηξνπή,

πνπ

ιεηηνπξγεί

ζηε

Γεληθή

Γξακκαηεία

Θνηλσληθψλ

Αζθαιίζεσλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 6 ηνπ λ. 3863/2010 <Α΄, 115>.
ΑΟΘΟΝ 20
Έιεγρνο
Ζ άζθεζε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ θαη Φαξκαθεπηηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη απφ ηνπο ηαηξνχο,
νδνληηάηξνπο θαη θαξκαθνπνηνχο θαη βνεζνχο θαξκαθνπνηνχο ηνπ Σακείνπ, κφληκνπο
θαη κε ζχκβαζε θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΤΠΔΓΤΦΘΑ. Σν Γ.. ηνπ Σακείνπ
κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα αλαζέηεη ηνλ πγεηνλνκηθφ, θαξκαθεπηηθφ θαζψο θαη ηνλ
νδνληηαηξηθφ έιεγρν ζε ηαηξφ, θαξκαθνπνηφ θαη νδνληίαηξν κε ζχκβαζε έξγνπ,
ηεξνπκέλσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Απαγνξεχεηαη ζηνπο σο άλσ ηαηξνχο ειεγθηέο λα έρνπλ παξάιιεια ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ζεξαπεπηή ηαηξνχ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ή ζπληαμηνχρνπο ηνπ Σακείνπ.
ΑΟΘΟΝ 21
Αλαγλώξηζε δαπαλώλ
Ζ αλαγλψξηζε ησλ παξνρψλ γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Σακείνπ κε ηελ
ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαζηαηηθψλ – δηθαηνινγεηηθψλ

απφ ηνλ
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παξφληα θαλνληζκφ, θαζψο θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε
θνξά πεξί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Σν χςνο ησλ δηθαηνχκελσλ παξνρψλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ θάζε θνξά
θξαηηθφ ηηκνιφγην θαη ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνβιέπνπλ νη εθάζηνηε
ζπλνκνινγνχκελεο θαηά ην άξζξν 18 ηνπ παξφληνο ζπκβάζεηο.
Γαπάλεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ, παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην θξαηηθφ ηηκνιφγην δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ην Σακείν.
Δίδνο παξνρψλ πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ δελ αλαγλσξίδεηαη
απφ ην Σακείν.
ΑΟΘΟΝ 22
πνρξεώζεηο
Οη ππνρξεψζεηο ησλ ζεξαπφλησλ & ειεγθηψλ ηαηξψλ, ησλ ζπκβεβιεκέλσλ
θαξκαθνπνηψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη νη θπξψζεηο πνπ
επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηνπο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.
121/2008 <Α΄, 183>, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Οη ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαζψο θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε
πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηνπο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 191/2005 <Α΄,
234>, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Δπί

ειεθηξνληθήο

ζπληαγνγξάθεζεο,

νη

ππνρξεψζεηο

ησλ

ηαηξψλ,

ησλ

θαξκαθνπνηψλ θαη ησλ Κνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, δηέπνληαη απφ ην
λ.3892/2010

<Α΄,

189>,

ζχκθσλα

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

νπνίνπ

είλαη

ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ εγγξαθή, ηελ
ηαπηνπνίεζε θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο
(.Ζ..) θαζψο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία, θαηαρψξηζε θαη εθηχπσζε ειεθηξνληθψλ
ζπληαγψλ θαη παξαπεκπηηθψλ.
ΑΟΘΟΝ 23
Ηαηξνί
1. Ηαηξηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηαηξνχο,
σο αθνινχζσο:
α) Απφ ηνπο κφληκνπο, θαζψο θαη ηνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ ηαηξνχο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.
β) Απφ ηαηξνχο, νη νπνίνη ζπκβάιινληαη κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ
δηάξθεηαο δχν (2) ή ηξηψλ (3) εηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηηο
θαησηέξσ εηδηθφηεηεο:
β1. Παζνιφγν – Γεληθφ Ηαηξφ
β2. Παηδίαηξν
β3. Θαξδηνιφγν
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β4. Οθζαικίαηξν
β5. Γπλαηθνιφγν
β6. Χηνξηλνιαξπγγνιφγν
β7. Γεξκαηνιφγν - Αθξνδηζηνιφγν
β8. Οξζνπεδηθφ
β9. Πλεπκνλνιφγν
β10. Οπξνιφγν
β11. Γαζηξεληεξνιφγν
β12. Ρεπκαηνιφγν
β13. Λεπξνιφγν
β14. Υεηξνχξγν
β15. Φπρίαηξν
β16. Δλδνθξηλνιφγν
β17. Αιιεξγηνιφγν
β18. Λεθξνιφγν
β19. Λεπξνρεηξνχξγν
β20. Παηδνςπρίαηξν
β21. Πιαζηηθφ Υεηξνχξγν
β22. Υεηξνχξγν Θψξαθα
β23. Υεηξνχξγν Παίδσλ
Mε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαζνξίδνληαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ηαηξψλ, νη
φξνη παξνρήο ησλ ηαηξηθψλ θξνληίδσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
Ζ αλάζεζε έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε θαη ππνβνιή αίηεζεο γηα
εθδήισζε

ελδηαθέξνληνο

απφ

ηαηξνχο

πνπ

επηζπκνχλ

ηε

ζπλεξγαζία

κε ηνλ

Οξγαληζκφ, ε νπνία πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο
πξνεγνχκελεο κίζζσζεο έξγνπ, ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο, πνπ εθδίδνληαη
ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη κε θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο ηεο
ρψξαο.
Ζ επηινγή ησλ γηαηξψλ γίλεηαη απφ 5κειή επηηξνπή, πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν,
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηή, κε απφθαζε ηνπ Γ.., ην νπνίν θαζνξίδεη θαη ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.
Ζ αλάδεημε ησλ αλαδφρσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή.
ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο έξγνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ απφ ηε ιήμε
απηήο, ην έξγν αλαηίζεηαη γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ζε άιιν γηαηξφ θαηά ζεηξά
αμηνιφγεζεο, κε ππάξρνληνο δε ηνηνχηνπ γίλεηαη απεπζείαο αλάζεζε. Σν ίδην κπνξεί λα
γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ γηαηξνχο θαηά ηηο εηήζηεο
πξνζθιήζεηο.
Ζ κεληαία θιίκαθα απνδεκίσζεο ησλ ζεξαπεπηψλ γηαηξψλ θαηά εηδηθφηεηα, βάζεη ησλ
θιηκαθίσλ πεξηζαιπνκέλσλ δηθαηνχρσλ πεξίζαιςεο, δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο:
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Α’ ΟΚΑΓΑ: 4.000 ΠΑΘΟΙΟΓΟΗ – ΓΔΛΗΘΟΗ ΗΑΣΡΟΗ
800 – 1.200 αζθαιηζκέλνη

1.000 €

1.201 – 1.500 αζθαιηζκέλνη

1.200 €

1.501 – 1.800 αζθαιηζκέλνη

1.400 €

1.801 – 2.100 αζθαιηζκέλνη

1.600 €

2.101 – 2.500 αζθαιηζκέλνη

1.800 €

Απφ 2.501 αζθαιηζκέλνπο θαη άλσ

2.000 €

B’ ΟΚΑΓΑ: 1.000 ΠΑΗΓΗΑΣΡΟΗ
700 – 900 αζθαιηζκέλνη

1.000 €

901 – 1.200 αζθαιηζκέλνη

1.100 €

1.201 – 1.500 αζθαιηζκέλνη

1.300 €

1.501 – 1.800 αζθαιηζκέλνη

1.500 €

1.801 – 2.100 αζθαιηζκέλνη

1.700 €

2.101 – 2.300 αζθαιηζκέλνη

1.900 €

2.301 αζθαιηζκέλνπο θαη άλσ

2.100 €

Γ’ ΟΚΑΓΑ: 9.000 ΓΑΣΡΔΛΣΔΡΟΙΟΓΟΗ, ΓΔΡΚΑΣΟΙΟΓΟΗ, ΘΑΡΓΗΟΙΟΓΟΗ,
ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΟΗ, ΛΔΤΡΟΙΟΓΟΗ, ΟΡΘΟΠΔΓΗΘΟΗ, ΟΤΡΟΙΟΓΟΗ,
ΟΦΘΑΙΚΗΑΣΡΟΗ, ΠΛΔΤΚΟΛΟΙΟΓΟΗ, ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ,
ΧΣΟΡΗΛΟΙΑΡΤΓΓΟΙΟΓΟΗ
500 – 1.000 αζθαιηζκέλνη

1.000 €

1.001 – 2.500 αζθαιηζκέλνη

1.300 €

2.501 – 4.000 αζθαιηζκέλνη

1.600 €

4.001 – 5.000 αζθαιηζκέλνη

1.800 €

5.001 αζθαιηζκέλνπο θαη άλσ

2.000 €

Γ΄ΟΚΑΓΑ: 1.000 ΑΓΓΔΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ, ΑΗΚΑΣΟΙΟΓΟΗ, ΑΙΙΔΡΓΗΟΙΟΓΟΗ,
ΔΛΓΟΘΡΗΛΟΙΟΓΟΗ, ΛΔΦΡΟΙΟΓΟΗ, ΛΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ, ΟΓΘΟΙΟΓΟΗ,
ΠΑΗΓΟΦΤΥΗΑΣΡΟΗ, ΠΙΑΣΗΘΟΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ, ΡΔΤΚΑΣΟΙΟΓΟΗ, ΓΔΛΗΘΟΗ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ, ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ ΘΧΡΑΘΟ, ΦΤΥΗΑΣΡΟΗ, ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ ΠΑΗΓΧΛ
151 – 300 αζθαιηζκέλνη

1.500 €

301 – 400 αζθαιηζκέλνη

2.000 €

401 – 500 αζθαιηζκέλνη

2.500 €

501 – 600 αζθαιηζκέλνη

2.800 €

Έλαο ηαηξφο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ κπνξεί λα ακνηθζεί γηα 600
επηζθέςεηο κεληαίσο θαη’ αλψηαην φξην
Ζ σο άλσ κεληαία ακνηβή ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κε κίζζσζε έξγνπ,
ζεξαπεπηψλ

γηαηξψλ,

αλαπξνζαξκφδεηαη

κε

θνηλή

απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ
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Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο & Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Οξγαληζκνχ.
Οη ζεξαπεπηέο γηαηξνί ππνρξενχληαη, πέξαλ ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελνχο, λα εθηεινχλ,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, ηηο παξαθάησ θαηά εηδηθφηεηα ηαηξηθέο πξάμεηο, ρσξίο
επηβάξπλζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ Οξγαληζκνχ.
Παζνιφγνη – Παηδίαηξνη:

Δκβνιηαζκνχο πάζεο θχζεσο

Θαξδηνιφγνη:

Ζιεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα θαη Σαιαληψζεηο

Γπλαηθνιφγνη:

Γηάθνξεο κηθξνζεξαπείεο

Οθζαικίαηξνη:

Σνλνκέηξεζε, κέηξεζε νπηηθνχ πεδίνπ,
εμέηαζε κε ζρηζκνεηδή ιπρλία θαη
βπζνζθφπεζε

Χηνξηλνιαξπγγνιφγνη:

Αθαίξεζε βπζκάησλ ψησλ, πξνζζία θαη
νπηζζία ξηλνζθφπεζε, έκκεζε
ιαξπγγνζθφπεζε

Ζ ηαηξηθή πεξίζαιςε δχλαηαη λα παξέρεηαη θαη απφ γηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, εθηφο
απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο &
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.

ΑΟΘΟΝ 24
Ξαξαγξαθή
Θάζε δηθαίσκα γηα ηε ιήςε ησλ παξνρψλ ηνπ παξφληνο Δληαίνπ Θαλνληζκνχ
παξαγξάθεηαη κεηά έλα (1) έηνο απφ ηε γέλλεζή ηνπ.
Απαηηεηέο παξνρέο, πνπ πξνβιέπνληαη

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, εθφζνλ δελ

εηζπξαρζνχλ κέζα ζε έλα (1) ρξφλν απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλαλ απαηηεηέο,
παξαγξάθνληαη.
Ζ εκεξνκελία παξαγξαθήο αξρίδεη γηα :
Λνζήιηα απφ ηελ έμνδν ηνπ αζζελή απφ ην ζεξαπεπηήξην.
Παξαθιηληθέο

εμεηάζεηο

θαη

εηδηθέο

ζεξαπείεο,

απφ

ηελ

εκεξνκελία

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.
Φάξκαθα θαη ζεξαπεπηηθά κέζα, απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπο.
Βνήζεκα ηνθεηνχ, απφ ηελ εκεξνκελία ηνθεηνχ.
Έμνδα κεηαθίλεζεο λεθξνπαζψλ θαη δαπάλε γηα απνθιεηζηηθή λνζνθφκα, απφ ηελ
εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ.
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ΑΟΘΟΝ 25
Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηνπ Δληαίνπ Θαλνληζκνχ Παξνρψλ Τγείαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
εθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
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