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AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  25006       ΑΘΗΝΑ    19/12/2002 
 
 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   
 
  
Προς  
Όλες τις Τοπικές Υγ. Επιτροπές 
Έδρες τους 

 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Ν ο   1 3 / 2002 

 
 

ΘΕΜΑ : « Αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά με την παροχή ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης» 

 
Συνάδελφοι, 

Παραθέτουμε τις τελευταίες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου και παρακαλούμε για 
άμεση εφαρμογή. 

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική, η εφαρμογή των αποφάσεων σε 
συνδυασμό με τον Κανονισμό Περίθαλψης εξασφαλίζουν στις Τοπικές Υγειονομικές 
Επιτροπές τη δυνατότητα που προβλέπεται από το Καταστατικό Λειτουργίας του Ταμείου, 
δηλαδή την επίλυση των θεμάτων περίθαλψης της περιοχής τους. 

 
Θέμα  1 :  « Μεταφορικά έξοδα ασφαλισμένων»  (Δ.Σ. 7/2002)  
 
 Συμπληρωματικά της απόφασης Δ.Σ. 8/2001 που σας κοινοποιήθηκε με την Εγκ. 
Νο 2/2002 αποφασίσθηκε να καταβάλλεται το αντίτιμο του 60% του εισιτηρίου για τη 
μετάβαση με κάθε μέσο (πλην αεροπλάνου). Δικαιολογείται ακόμη και καλύπτεται στο 60% 
η δαπάνη για κουκέτα (πλοίο ή τραίνο) για νυκτερινά ταξίδια που ξεπερνούν τις 6 ώρες. 
 
Θέμα  2 :  « Πρόκληση βλάβης με ειδικό μηχάνημα ηλεκτροπηξίας ή κρυοπηξίας 

       από δερματολόγο»  (Δ.Σ. 9/2002)  
 

Για την παραπάνω ιατρική πράξη αποφασίσθηκαν τα παρακάτω :  
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1. Η πρόκληση βλάβης δι΄ ειδικού μηχανήματος εφαρμόζεται σε ποικίλες δερματικές 

βλάβες. 
2. Ο απαιτούμενος αριθμός συνεδριών δεν είναι δυνατόν να προκαθορισθεί. 
3. Το Ταμείο θα αποφασίζει για πόσες συνεδρίες θα αποζημιώνει ακολουθώντας την 

τακτική άλλων ασφαλιστικών οργανισμών. 
4. Η γνωμάτευση του ιατρού και η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ασφαλισμένο 

κρίνεται απαραίτητη. 
Εξυπακούεται ότι θα απαιτείται στο εξής προέγκριση για κάθε σχετική ιατρική πράξη. 
Εάν ο θεράπων γιατρός εργάζεται στο Ταμείο Υγείας, η γνωμάτευσή του θα προωθείται 
στην Υγειονομική Επιτροπή. 
 

Θέμα  3  : « Συμπλήρωση πίνακα συμβεβλημένων ιατρών βελονιστών»  (Δ.Σ. 5/2002) 
  

1. Γκρκοβιτς-Φιλίππου Βέσνα (ιατρός), Αρχ. Παπαθανασίου 13 – Φλώρινα Τ.Κ. 53100 
Τηλ. 2385-024715 

2. Τζιανάκης Εμμανουήλ (ιατρός), Καλλικρατίδα 134 – Πειραιάς Τ.Κ. 18546  
Τηλ. 210 – 4615297 

3. Τσιάκος Θωμάς (ιατρός), Χαρίτου & Σκουφά 2 – Καρδίτσα  
Τηλ. 2441 – 074032 

 
 Θέμα  4 :  « Νέο Τιμολόγιο για επεμβάσεις διόρθωσης μυωπίας, αστιγματισμού &  

υπερμετρωπίας»  (Δ.Σ. 5/2002)  
 
Αποφασίσθηκε από 01/03/2002 η τροποποίηση του τιμολογίου για τις παραπάνω ιατρικές 
πράξεις σύμφωνα με την πρόταση της Ιατρ. Σχολής του Παν. Κρήτης. 
 

ΠΑΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΜΥΩΠΙΑ LASIK 1.15000 

ΜΥΩΠΙΑ PRK 95000 

ΜΥΩΠΙΑ & ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ AST -PRK 95000 

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΣ 74000 

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ/ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ CK 95000 
* Η τεχνική διόρθωσης επιλέγεται μετά τον προεγχειρητικό έλεγχο 

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν την επέμβαση, τον προεγχειρητικό και 
μετεγχειρητικό έλεγχο. 
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Θέμα  5  : « Παροχή εξουσιοδότησης στις Τοπ. Υγ. επιτροπές και σε εντεταλμένα  
       υπηρεσιακά όργανα για αναγνώριση και έγκριση δαπανών για ορθοπεδικά 
       είδη εκτός τιμολογίου»  (Δ.Σ. 13/1999). 

   
Με την απόφαση Δ.Σ. 13/07.12.99 , προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι 

και οι υπηρεσίες του Ταμείου, που κατακλύζονται από σχετικά αιτήματα, εγκρίθηκε η 
παροχή εξουσιοδότησης στα παρακάτω εντεταλμένα όργανα του Ταμείου σύμφωνα με το 
Καταστατικό και τη δομή λειτουργίας του. Συγκεκριμένα εξουσιοδοτούνται :  

1. Οι Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές των Κατ/των της Α.Τ.Ε.  
2. Ο Δ/ντής και οι Υποδ/ντές στο Πολ/τρείο της Αθήνας & 
3. Ο Δ/ντής του Πολ/τρείου Θεσ/νίκης, να εγκρίνουν δαπάνες προμήθειας 
ορθοπεδικών ειδών εκτός Τιμολογίου Περίθαλψης (είδη που δεν περιλαμβάνονται στον 
Τιμοκατάλογο του Ταμείου) μέχρι του ποσού της απόδειξης €  117,39 με συμ/χή του 
ασφαλισμένου σε ποσοστό 15% . Οι ασφαλισμένοι στη περίπτωση αυτή δεν θα 
υποβάλλουν αίτηση, θα προσκομίζουν όμως γνωμάτευση του γιατρού που συστήνει το 
ορθοπεδικό είδος και απόδειξη πληρωμής ή τιμολόγιο αγοράς. Για την προμήθεια 
ορθοπεδικών ειδών μεγαλύτερης αξίας των € 117,39 ισχύει ό,τι μέχρι σήμερα. Δηλαδή, 
οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν αίτηση με γνωμάτευση του αρμόδιου γιατρού, 3 
προσφορές και την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του συγκεκριμένου είδους. 

 
Θέμα  6 :  « Συμπληρωματική απόφαση για τη χορήγηση φαρμάκων από τα 

              φαρμακεία Κρατικών Νοσοκομείων»   
 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου μας Νο 6/2000 που περιλάμβανε αυτούσια την λίστα 
φαρμάκων που πρέπει να προμηθεύονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι μας από τα 
φαρμακεία Κρατικών Νοσοκομείων, καθώς επίσης και διάφορες άλλες οδηγίες, 
παραθέτουμε πιο κάτω νέα λίστα εμπλουτισμένη με τα φάρμακα που εμπεριέχονται 
στο Φ.Ε.Κ. Νο 1417/31.10.02.  
 
Έτσι :  
 
Τα Φάρμακα που πρέπει να προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά από  
τα Κρατικά Νοσοκομεία είναι :  
 

(αρχικά ΦΕΚ 1227/16.05.99  Εγκ. Νο 7/99 & συμπληρωματικά ΦΕΚ 1417/31.10.02 ):  
 

APO-APOTEX GRANOCYTE PENTACARINAT 
AGGRASTAT GRANOLOKINE PROGRAF 
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ARANESR HIVID PROLEUKIN 
AUNATIV S.D. HYCAMTIN RAPILYSIN 
AVASTAR ILOMEDIN RECORMON 
AVONEX IMUKIN REBIF 
AZNEMET INFERGEN REMICADE 
BEROMUN INTRAGLOBIN RILUTEK 
BETAFERON INTRON-A ROFERON-A 
BOTOX KYTRIL RULMOZYME 
CAMPTO LEUCOMAX SANDOGLOBULIN 
COPAXONE LEUSTATIN SIMULECT 
CYMEVENE LOMIDINE SOMASTIN 
DESFERAL MABTHERA SOMATOSTATIN 
DYSPORT MEGALOTECT STILAMIN 
EPIVIR MIFLOGEN TAXOL 
EPREX NAVELBINE TAXOTERE 
ETHYOL NAVOBAN VISTINE 
FLEBOGAMMA NEO-RECORMON ZAVEDOS 
FOSCAVIR NEUTREXIN ZENAPAX 
GAMINUNE NONANTRONE ZOFRON 
GAMMACARD OCTAGAM  
GAMMAVENIN ORTHOCLONE  
GENEFADRONE PEGASYS  
GLOBUMAN PEGINTRON  
   

Οι υπόλοιπες χρήσιμες οδηγίες βρίσκονται στην Εγκύκλιό μας Νο 7/99 και στο πρώτο 
μέρος των οδηγιών του Τιμοκαταλόγου του Ταμείου. 
 
Θέμα 7: « Ορισμός του ειδικού ενοποιημένου νοσηλίου (κλειστού) σύμφ. με το  

 άρθρο 13 του Ν 2716/99 και τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Υα4/οικ 132098 
κοινής Υπουργ. – αποφασης. Περί ορισμού Νοσηλίου Νοσοκομείων Φ.Ε.Κ. 
Νο 485/τευχ. Β΄/19.04.2002 (Αποφ. Δ.Σ. 12/2002). 

 
Σύμφωνα με το παραπάνω Φ.Ε.Κ. αποφασίσθηκαν :  
 
1. Το ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο του ψυχιατρικού τομέα της Υ4α/οικ. 

1320/3.2.98 (ΦΕΚ 99Β΄) «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων» ορίζεται για τις αντίστοιχες 
μονάδες των ψυχιατρικών Νοσοκομείων ως εξής :  
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Θέση Γ΄ 35,00 Ευρώ 
Θέση Ββ΄ 40,00 Ευρώ 
Θέση Βα 48,00 Ευρώ 
Θέση Α΄ 58,00 Ευρώ  
Θέση Πολυτελείας 82,00 Ευρώ 

 
2. Μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης :  

Στους Ξενώνες του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 3 της Α3α/οικ. 876/16.5.2000 (ΦΕΚ 661 
Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης που φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές, άτομα 
με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου, άτομα με νοητική υστέρηση 
και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και άτομα με ψυχικές διαταραχές ή και 
διαταραχές συμπεριφοράς που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 
το ειδικό ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο ορίζεται :  

- στους ξενώνες χαμηλού βαθμού υποστήριξης σε 35,00 ευρώ ανά ημέρα και 
άτομο, 

- στους ξενώνες μέσου βαθμού υποστήριξης σε 41,00 ευρώ ανά ημέρα και άτομο, 
- στους ξενώνες υψηλού βαθμού υποστήριξης σε 47,00 ευρώ ανά ημέρα και 

άτομο,  
- στους ξενώνες παιδιών και εφήβων μέχρι και 18 ετών που φιλοξενούν άτομα με 

ψυχικές διαταραχές, άτομα με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού 
τύπου και άτομα με ψυχικές διαταραχές ή και διαταραχές συμπεριφοράς που 
προκαλούνται από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, σε 53,00 ευρώ ανά ημέρα 
και άτομο. 

Η διάρκεια παραμονής των προαναφερόμενων ατόμων στους ξενώνες καθορίζεται 
ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ασθενούς, από 8 έως 36 μήνες, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της προαναφερόμενης απόφασης. 

Παρακαλούμε με το περιεχόμενο αυτής της Εγκυκλίου να ενημερωθεί όλο το 
προσωπικό που υπηρετεί σε σας, και οι συνταξιούχοι της περιοχής αρμοδιότητάς σας. 

Ακόμη συνημμένα βρίσκονται 5 νέα φύλλα του Τιμολογίου μας με τις μεταβολές που 
προέκυψαν από την εγκύκλιο αυτή, τα οποία πρέπει να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες 
σελίδες που ήδη βρίσκονται σ΄ αυτό. (σελ. 6, 7, 51,52 & 58). 
 
Συν/να : 5  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 
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