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AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1850                   ΑΘΗΝΑ      15 / 04 / 2005 
 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   
 
Προς  
Όλες τις Τοπικές Υγ. Επιτροπές 
Έδρες τους 

 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Ν ο  5 / 2005 

 
ΘΕΜΑ : « Πρόσφατες αποφάσεις  του Δ.Σ. για  την αντιμετώπιση των δαπανών 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται από το Ταμείο » 
 

Συνάδελφοι, 
Παραθέτουμε πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. προκειμένου να ενημερωθείτε. 
Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική, η εφαρμογή των αποφάσεων που σας 

αποστέλλονται σε συνδυασμό με το τιμολόγιο και τον Κανονισμό Περίθαλψης δίνουν στις 
Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές τη δυνατότητα που προβλέπεται από το Καταστατικό 
Λειτουργίας του Ταμείου, να αποζημιώνουν τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων 
της περιοχής τους. 

 
ΘΕΜΑ 1ον : « Χορήγηση του φαρμάκου FORSTEO για την αντιμετώπιση της 

Οστεοπόρωσης» (Δ.Σ. 9/2004) 
 

Ανήκει στη νεώτερη γενιά φαρμάκων με οστεοπορογωγική δράση και κόστος θεραπείας 
πολύ μεγάλο. 

Χρησιμοποιείται στις Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με εγκατεστημένη οστεοπόρωση. 
Η κάθε περίπτωση ασφαλισμένου που κάνει αγωγή με FORSTEO πρέπει να κρίνεται 

ξεχωριστά.  
Πρέπει λοιπόν να υποβάλλονται στο Ταμείο για έγκριση από την Υ.Ε. μετά από 

εισήγηση γιατρού του Ταμείου τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
- Α/α Ο.Μ.Σ.Σ. 
- Πρόσφατη Μ.Ο. Μάζας – Ca ++ αίματος και  ΡTH  παραθορμόνη αίματος 
- Γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού με πλήρη αιτιολόγηση για την επιλογή του 

φαρμάκου. 
- Να αναφέρονται προηγούμενες θεραπείες και τα αποτελέσματά τους. 
- Η συμμετοχή του ασφαλισμένου, θα αντιμετωπίζεται όπως όλα τα φάρμακα για την 

αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, δηλαδή (-10%). 
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.11.04 



 

 
3ης Σεπτεμβρίου 43. ● ΤΚ 104 33 Αθήνα ● Τηλ. Κέντρο : 210/88 98 400, 82 12 892 ● Fax : 210/82 12878, 82 36 509 

e-mail address : typate@otenet.gr 

2 
 

ΘΕΜΑ 2ον « Εγχείρηση Καταρράκτη – Συμφωνία με το Υγείας Μέλαθρο» (Δ.Σ. 2/2005) 
 

Αποφασίστηκε, μετά από επιτυχείς συζητήσεις, η υπογραφή σύμβασης με το 
θεραπευτήριο ιδιοκτησίας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. «Υγείας Μέλαθρο» για τη διενέργεια της 
επέμβασης καταρράκτη με προσφορά- πακέτο στην τιμή των 950 Ευρώ. Στο σύνολο του 
ποσού αυτού που είναι και το οικονομικότερο μέχρι σήμερα της ιδιωτικής αγοράς 
νοσηλείας περιλαμβάνεται και η αμοιβή του ενδοφακού. Είναι προφανές ότι αυτή η 
προσφορά- πακέτο αποτελεί την καλύτερη οικονομική επιλογή μέχρι στιγμής τόσο για το 
Ταμείο, όσο και για τον ασφαλισμένο. 
 
ΘΕΜΑ 3ον «Ανάλυση της κοστολόγησης της εγχείρησης ανοικτής καρδιάς σύμφωνα 

με την Εγκ. 12/2004» (Δ.Σ. 2/2005) 
 

Σχετικά με την κάλυψη από το Ταμείο της δαπάνης για την εγχείρηση της ανοικτής 
καρδιάς σύμφωνα με την Εγκ. του Ταμείου Νο 12/2004, για καλλίτερη κατανόηση, 
παραθέτουμε την πιο κάτω ανάλυση (Αποφ. Δ.Σ. 2/2005) που στηρίζεται στην τιμή πακέτο 
του Προεδρικού Διατάγματος € 8.804,14 (ΦΕΚ 1184). 
Ανάλυση :  
   Αναγνωρισμένη Δαπάνη  € 11.800,00 (Εγκ. 12/2004) 
1. Τιμολόγιο Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. € 8.804,11 (Φ.Ε.Κ. 1184) 
2. Οικ. Ενίσχυση € 242,23  
3. Α.Α.Ε.Ζ.Υ. € 2.511,41  
          ΣΥΝΟΛΟ  € 11.557,75  

Το παραπάνω παράδειγμα ισχύει για μετακίνηση εκτός νομού 
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.02.05 
 

ΘΕΜΑ 4ον «Αναπροσαρμογή – στρογγυλοποίηση αμοιβής Ιατρικών Επισκέψεων» 
(Δ.Σ. 1/2005) 

Αποφασίστηκε η στογγυλοποίηση των ιατρικών επισκέψεων προς το πλησιέστερο 
Ευρώ. Οι αμοιβές αυτές είναι ανεξάρτητα της ειδικότητας του ιατρού και έχουν έναρξη 
ισχύος την 28/02/05. 
 
  ΠΑΛ. ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ 
003 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ –

ΣΠΙΤΙ, ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ Ή  

20,54 21,00 

002 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜ. (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΠΑΝΕΜ. , ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ 

19,08 19,00 

001 ΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ 14,67 15,00 

004 ΙΑΤΡΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ 30,82 31,00 

008 ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 14,67 15,00 
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Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για όλες τις ειδικότητες των ιατρών εκτός αυτής του 
Γυναικολόγου 
 
Ειδικά για τον Ιατρό – Γυναικολόγο 
 
003 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ –

ΣΠΙΤΙ, ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ Ή  

26,41 27,00 

002 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜ. (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΠΑΝΕΜ. , ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ 

24,95 25,00 

001 ΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΣΠΙΤΙ 20,54 21,00 

004 ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΣΠΙΤΙ 36,68 37,00 

 
ΘΕΜΑ 5ον «Κοστολόγηση δαπάνης προσωρινών οδοντ/κών εργασιών (στεφάνες, 

δόντια» (Δ.Σ. 2/2005) 
 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 9/2003 αποφασίστηκε η κάλυψη της δαπάνης για 
προσωρινά δόντια και στεφάνες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
1. Καλύπτεται το 50% της τιμής της ακρυλικής μερικής οδοντ/χίας δηλ. ποσό 77,85 €  
2. Καλύπτεται το 50% της τιμής της ακρυλικής ολικής οδοντ/χίας δηλ. ποσό 109,91 €  
3. Καλύπτεται το 50% της τιμής της ακρυλικής στεφάνης δηλ. για κάθε δόντι ποσό 18,05 € 
Σημειώνεται : ότι η ρύθμιση αυτή, δηλαδή η τοποθέτηση προσωρινών οδοντ/κών 
εργασιών αφορά τους εν  ενεργεία υπαλλήλους και όχι τους Συν/χους. Επιπλέον 
προβλέπεται η κάλυψη στεφανών στην πάνω γνάθο, δόντια από 12 έως 22 (12, 11, 21, 
22) και στην κάτω γνάθο δόντια αντίστοιχα από 42 έως 32 (42, 41, 31, 32). 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.02.05 
 

ΘΕΜΑ 6ον «Αντιμετώπιση δαπάνης ειδικών υλικών που χρησιμοποιούνται στις 
λαπαροσκοπικές Χειρ/κές επεμβάσεις»  (Δ.Σ. 3/2005) 

 
Αποφασίστηκε ότι, οι δαπάνες για όλα τα ειδικά υλικά που τυχόν χρησιμοποιούνται κατά 
την διενέργεια κάθε είδους λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης θα καλύπτονται από 
το Ταμείο μέχρι του ποσού € 1.000,00. Αυτονόητο είναι ότι το ποσό αυτό θα λειτουργεί ως 
πλαφόν. Εάν η δαπάνη είναι μικρότερη του πλαφόν, θα καλύπτεται στο ολόκληρο, εάν το 
ξεπερνά θα καλύπτεται μόνο το όριο του πλαφόν αυτού (€ 1.000,00). 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.04.05 
 

ΘΕΜΑ 7ον «Αντιμετώπιση δαπάνης σκευασμάτων υαλορουνικού οξέος (hyalart, 
Synvisk, go on κ.λ.π.) που εμφυτεύονται ενδοαρθρικά για την αντιμετώπιση της     

Ο. Αρθρίτιδας).» (Δ.Σ. 3/2005) 
 
 Τα παραπάνω σκευάσματα ανήκουν στην κατηγορία των βιοϋλικών και 
αποτελούνται από άλατα υαλουρονικού οξέως με μεγάλο Μ. Βάρος. 
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 Χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική θεραπεία για την Ο.Α. του γόνατος, 
χορηγούμενα σε θεραπευτικό σχήμα 3-5 ενδοαρθρικών εγχύσεων ανά σκέλος. 

Για να εγκριθεί από το Ταμείο η χορήγηση των παραπάνω σκευασμάτων χρειάζεται 
η υποβολή αιτήματος με γνωμάτευση γιατρού από την οποία να προκύπτει η 
Οστεοαρθρίτιδα του σκέλους και η προηγούμενη θεραπεία. Συνημμένη επίσης του 
αιτήματος πρέπει να βρίσκεται η σχετική ακτινογραφία. Το Ταμείο θα εγκρίνει τη δαπάνη  
3-5 εγχύσεων ανά σκέλος κατ΄ έτος μετά από θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου γιατρού 
του Ταμείου σε τιμή ανάλογη προς εκείνη που τιμάται το Hyalart, το οποίο φέρει κουπόνι, 
περιλαμβάνει 1 έγχυση στην συσκευασία του ενός κουτιού και σήμερα κοστίζει ποσό           
€ 37,28.  

Η συμ/χή του ασφαλισμένου είναι σε ποσοστό 25%. 
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.04.05 

 
ΘΕΜΑ 8ον «Αντιμετώπιση δαπάνης εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκου, της 

ανεμοβλογιάς και της μηνιγγίτιδας»  (Δ.Σ. 3/2005) 
 

Αποφασίστηκε, για την αντιμετώπιση των δαπανών των εμβολίων του πνευμονιόκοκου, 
της ανεμοβλογιάς και της μηνιγγίτιδας, να καλύπτεται η δαπάνη της προμήθειάς τους 
εφόσον τα συνιστά αρμόδιος γιατρός μέχρι την ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα 
Εμβολιασμών σε ποσοστό 75%, δηλαδή ο ασφαλισμένος να συμμετέχει σε ποσοστό 25%. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.04.05 
 

ΘΕΜΑ 9ον «Αντιμετώπιση δαπάνης σκευάσματος Gel Hyalobarrier»  (Δ.Σ. 3/2005) 
 
Αποφασίστηκε η κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω σκευάσματος να γίνεται σε 
ποσοστό 50% μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η χειρουργική επέμβαση έγινε με σκοπό 
τη λύση των συμφύσεων των ενδοκολπικών οργάνων και σε καμία άλλη περίπτωση. 

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

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.04.05 
 

Συν/να : 1 φύλλο Τιμολογίου με νέους Κωδικούς (Νο 51) 
 
Κοινοποιείται :  
Προσωπικό Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.για άμεση εφαρμογή 
α) Πολ/τρείο Αθήνας  (Διοικητικό & Υγειονομικό)        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
β) Πολ/τρείο Θεσ/νίκης (Διοικητικό & Υγειονομικό) 

 
       

                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 
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