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AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 41295         ΑΘΗΝΑ      27/2/2004 
 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   
 
Προς  
Όλες τις Τοπικές Υγ. Επιτροπές 
Έδρες τους 

 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Ν ο  1 / 2004 

 
 

ΘΕΜΑ : « Πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των δαπανών 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται από το Ταμείο »  

 

Συνάδελφοι,  
 Παραθέτουμε 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. 

Θέμα  1 : «Πρόκληση βλάβης με ειδικό μηχάνημα από δερματολόγο» 
  (Δ.Σ. 10/31.10.2003) 

 Αποφασίστηκαν, μετά από εισήγηση της Υγειονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :  
1. Να δικαιολογούνται μέχρι 2 (δύο) συνεδρίες προκλήσεων βλάβης δι΄ ειδικού 

μηχανήματος το εξάμηνο. 
2. Για όσους διαμένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στην Περιφέρεια Θεσ/νίκης 

απαιτείται προέγκριση από τον δερματολόγο του Ταμείου. 
3. Οι ασφαλισμένοι που διαμένουν στην Περιφέρεια θα υποβάλλουν εμπεριστατωμένη 

ιατρική γνωμάτευση για την εκ των υστέρων έγκριση ή απόρριψη της 
συγκεκριμένης ιατρικής πράξης. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερος αριθμός συνεδριών οι 
ασφαλισμένοι υποχρεούνται να προσέρχονται για εξέταση στις Υγειονομικές 
Επιτροπές. 
Καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις σχετικές με τη ρύθμιση του εν λόγω 

θέματος. 
 



 

 
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 
 

Θέμα  2 :  « Σχετικά με την Χορήγηση φαρμάκου από τα φαρμακεία των κρατικών 
νοσοκομείων »  (Δ.Σ. 10/31.10.2003) 

 

ΣΧΕΤ. Η αριθ. Φ.42000/3/12368/854/28-5-2003 (ΦΕΚ716/Β/5-6-2003) ΚΥΑ 
 Ο κατάλογος των ιδιοσκευασμάτων που αναφέρονται στις κοινές υπουργικές 

αποφάσεις 7/οικ. 809/27-5-1999 (Β΄1227) και Φ. 7/2/1578/31.10.2002 (Β΄1417), 
συμπληρώνεται ως ακολούθως :  

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ)  
BOSENTAN TRACLEER  
          62,5 mg/tab & 125 mg/tab bosentan  
          ACTELION PHARMACEUTICALS  
          ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ  

 

Θέμα  3  : « Δωρεάν χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων»  (Δ.Σ. 10/31.10.2003) 
ΦΕΚ 706/4-6-2003 Τ. Β΄& υπ΄ αριθμ.Υ1 /ΓΠ 49851/19-5-2003     

  

Αποφασίστηκε η δωρεάν χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων σε θετικούς HIV  
ασθενείς ασφαλισμένους ασφαλιστικών οργανισμών από τα φαρμακεία των κρατικών 
νοσοκομείων (Β΄1290). Έτσι :  
 Ο κατάλογος των αντιρετροϊκών φαρμάκων, που αναφέρονται στις 7/οικ. 
1088/16/6/99 (Β΄1290), 7/οικ. 1122/25/6/99 (Β΄ 1411), 7/732/12/6/2000 (Β΄732) και 
7/1023/20/6/01 (Β΄796) κοινές υπουργικές αποφάσεις και αφορά τη δωρεάν χορήγηση 
αντιρετροϊκων φαρμάκων σε εξωτερικούς HIV θετικούς ασθενείς ασφαλισμένους, από τα 
φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων, συμπληρώνεται με το παρακάτω ιδιοσκεύασμα :  
 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑ 
 LAMIVUDINE EPMRF. C.  
    TABL FL 30X300 MG  
    CLAXOSMITHKLINE 

 

 Θέμα  4 :  « Συμπλήρωση αποφάσεων Δ.Σ. για τη διαδικασία εγκρίσεων 
οφθ/κών επεμβάσεων διόρθωσης μυωπίας με Laser»  (Δ.Σ. 11/28.11.2003) 

  

Αποφασίστηκε η συμπλήρωση της διαδικασίας για τον ασφαλισμένο που 
ενδιαφέρεται να υποβληθεί σε επέμβαση Laser  για διόρθωση μυωπίας. Η απόφαση αυτή 
συμπληρώνει προηγούμενες για το θέμα αποφάσεις. «Εάν ο ασφαλισμένος προσκομίσει 
γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού ή νοσοκομειακού, θα πρέπει να εξεταστεί από τον 
οφθαλμίατρο του Ταμείου για να πιστοποιηθεί η αναγκαιότητα της επέμβασης και οι 
βαθμοί. Εάν ο ασφαλισμένος προσκομίσει γνωμάτευση οφθαλμίατρου του Ταμείου, όπου 
ο ίδιος θα κάνει την επέμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση οφθαλμιάτρου Δημ. 
Νοσοκομείου όπου θα πιστοποιείται η αναγκαιότητα της επέμβασης και οι βαθμοί». 
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Θέμα  5 : « Αντιμετώπιση δαπάνης για τοποθέτηση ειδικών υλικών στα Ιδιωτικά 

νοσηλευτήρια»  (Δ.Σ. 12/ 10.12.2003) 
 

1. Για τοποθέτηση υλικών αξίας μέχρι 1.500 Ευρώ να εξακολουθήσει να ισχύει το 
σημερινό καθεστώς δηλ. να μην είναι απαραίτητη η προέγκριση. Στις δαπάνες 
αυτές το Ταμείο θα συμμετέχει σε ποσοστό 60%. 

2. Για τοποθέτηση υλικών αξίας από 1.501 Ευρώ και πάνω απαραίτητη προϋπόθεση 
για την κάλυψη της δαπάνης θα είναι η προέγκριση από τα Ελεγκτικά Όργανα του 
Ταμείου ( Ελεγκτής ή αντιστοίχου με το περιστατικό ειδικότητας ιατρός ή η Υ.Ε.). 
Η συμ/χή του Ταμείου σ΄ αυτές τις δαπάνες θα είναι 75%. 

3. Από την απόφαση αυτή εξαιρούνται τα ειδικά υλικά που τοποθετούνται σε  
επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά όπως π.χ. βηματοδότες, απινιδωτές κ.λ.π.  

4. Οι παραπάνω προτάσεις θα ισχύουν μόνο για τις Ιδιωτικές Κλινικές. 
 

Θέμα 6 : « Σαπουνοειδή και διάφορα παραφαρμακευτικά προϊόντα»  
(Δ.Σ. 13/18.12.2003) 

 

 Για τα σαπουνοειδή και διάφορα παραφαρμακευτικά προϊόντα που συστήνουν οι 
δερματολόγοι αποφασίστηκαν τα παρακάτω :  

1. Να καταβάλλεται στους ασφαλισμένους η αξία των παραφαρμακευτικών 
σκευασμάτων που δεν περιέχουν στη σύνθεσή τους καλλυντικά ( η διάκριση θα 
γίνεται από το ποσοστό του Φ.Π.Α. που είναι 8% για τα παραφαρμακευτικά και 18% 
για τα καλλυντικά) και όταν ακόμη κανένα από τα συστατικά τους δεν φέρει το ειδικό 
κουπόνι. Η συμμετοχή τους καθορίζεται σε 25%. 

2. Να καταβάλλεται στους ασφαλισμένους με συμμετοχή τουλάχιστον 25%, η αξία των 
διαφόρων αντηλιακών σκευασμάτων εφ΄ όσον διαπιστωμένα πάσχουν από :  

• Λεύκη 
• Διάσπαρτο Ερυθ. Λύκο – Φωτοδερματίτιδα 
• Δισκοειδή Λύκο 
• Σκληροδερμία 
• Ca δέρματος (Ακανθοκυτταρικό – Βασικοκυτταρικό) 
• Μελάνωμα  

3. Να αναγράφεται επί της συνταγής το χρονικό διάστημα που καλύπτει η 
συγκεκριμένη ποσότητα φαρμάκων (π.χ. αγωγή 1 μηνός ή 15 ημερών κ.ο.κ.). 

 

Θέμα 7 : « Αντιμετώπιση δαπάνης για την προμήθεια συσκευών C-PAP , B-PAP και 
των υλικών τους  » (Δ.Σ. 13/18.12.2003) 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. Νο 13/18-12-2003, η οποία εφεξής καταργεί όλες 
τις προηγούμενες για το θέμα αυτό σχετικές αποφάσεις, η χορήγηση των συσκευών C-
PAP & B-PAP προς τους ασφαλισμένους, θα γίνεται ως εξής :  
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1. Οι παραπάνω συσκευές χορηγούνται ύστερα από προέγκριση των Υγειονομικών 
Επιτροπών Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. 

2. Για την εξέταση (προέγκριση) των αιτημάτων των ασφαλισμένων, απαιτείται η 
υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 
α) Αίτηση  
β) Ιατρική γνωμάτευση από ειδική μονάδα κρατικού νοσοκομείου, μετά από μελέτη 
ύπνου για την ανάγκη χρήσης και ανοχής της συσκευής από τον ασθενή. 
γ) προτιμολόγιο ή προσφορά για την τιμή της συσκευής. 

3. Για την έγκριση της δαπάνης απαιτείται, πλέον των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν κατά την προέγκριση και :  
α) Τιμολόγιο αγοράς 
β) Υπεύθυνη δήλωση, όπου ο ασφαλισμένος θα δεσμεύεται να επιστρέψει στο Τ.Υ. 
την συσκευή, όταν δεν θα τη χρειάζεται πια. 

4. Το ποσό που καταβάλλει το Ταμείο είναι :  
α) για τις συσκευές C-PAP το 75% της προσκομιζόμενης απόδειξης με 
ανώτατο χορηγούμενο ποσό τα 1.600,00 Ευρώ. 
β) για τις συσκευές B-PAP το 75% της προσκομιζόμενης απόδειξης με 
ανώτατο χορηγούμενο ποσό τα 2.000,00 Ευρώ. 

5. Η συσκευή χορηγείται εφάπαξ και τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν λόγω 
φθοράς, θα βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 

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

Έναρξη εφαρμογής των αποφάσεων της Εγκυκλίου ορίζεται η ημερομηνία έκδοσής 
της. 

Συνημμένα 8 φύλλα τιμολογίου για αντικατάσταση αντίστοιχων. 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 
 
 

Κοινοποιείται :  
1. Προσωπικό ΤΥΠΑΤΕ 

α. Πολ/τρείο Αθηνών 
      β. Πολ/τρείο Θεσ/νίκης  
2. Συλλόγους Συντ/χων  
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