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AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 45136                                 ΑΘΗΝΑ   27/09/ 2004 
 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   
 
 
Προς  
Τα Πολυϊατρεία Αθήνας & Θεσσαλονίκης 
Τις Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές Καταστημάτων Α.Τ.Ε.  

 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Ν ο  12 / 2004 

 
ΘΕΜΑ : «Αποφάσεις του Δ.Σ. για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη»  
 
 Παραθέτουμε πιο κάτω για ενημέρωσή σας και εφαρμογή πρόσφατες αποφάσεις 
που πήρε το Δ.Σ. του Ταμείου στις συνεδριάσεις 7/19.07.04 & 8/16.09.04 μετά από 
εισήγηση της Υπηρεσιακής Επιτροπής.  
 
Α. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ  
 
1. Προϋποθέσεις έγκρισης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής για νοσηλεία σε   
Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια ( Δ.Σ. 7/2004) 
Προκειμένου να εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή  από το Ταμείο για νοσηλεία σε Ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να προσκομίζουν γνωμάτευση του θεράποντα 
ιατρού ή του νοσηλευτηρίου, όπου θα αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς και ο πιθανός 
χρόνος νοσηλείας του. 
(Έναρξη ισχύος από 01.08.2004).  
2. Γενικά Χειρουργικά Περιστατικά (Δ.Σ. 8/2004) 
Η κάλυψη από το Ταμείο των Αμοιβών Χειρουργών,  Αναισθησιολόγων και Εξόδων 
Χειρουργείου - Νάρκωσης,  θα γίνεται ανάλογα με την κατηγορία επέμβασης και 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :  
 

Ανώτατα αναγνωρισμένα όρια αμοιβών 
 
Κατηγορία 
Επέμβασης  

Αμοιβές 
χειρουργών 

Αμοιβές 
αναισθησιολόγων 

Έξοδα χειρ/γείου & 
νάρκωσης 

Μικρή  250,00 100,00 130,00 
Μεσαία  400,00 120,00 150,00 
Μεγάλη 600,00 240,00 200,00 
Βαριά  800,00 310,00 250,00 
Εξαιρετ. Βαριά 1.300,00 400,00 340,00 
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Επί των αμοιβών αυτών θα υπολογίζονται οι συμμετοχές του ΤΥΠΑΤΕ (τιμολόγιο) 
της Α.Α.Ε.Γ.Α. και η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το 
30% στην περίπτωση νοσηλείας σε κλινικές με ειδική σύμβαση και το 50% για την 
περίπτωση κλινικών που αποδέχονται το τιμολόγιο του Π.Δ.   

Στα έμμεσα μέλη, τους εν  ενεργεία και συνταξιούχους ιατρούς του Ταμείου Υγείας 
που είναι ασφαλισμένοι σ΄ αυτό και οι οποίοι για τη νοσηλεία τους κάνουν αρχικά χρήση 
των παροχών περίθαλψης του υποχρεωτικού τους ασφαλιστικού φορέα, θα δίδεται το 
100% των παραπάνω ορίων εφόσον δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία 
έχουν επιβαρυνθεί οι ασφαλισμένοι. 
 
(Έναρξη ισχύος η 01.10.2004 & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη 
ρύθμιση).  
 
3. Έκτακτα περιστατικά (Δ.Σ. 8/2004) 

Ως έκτακτα γενικά περιστατικά θα θεωρούνται από το Ταμείο το έμφραγμα, το 
εγκεφαλικό επεισόδιο, το οξύ πνευμονικό οίδημα, η ρήξη ανευρύσματος αορτής, η 
κατακλυσμιαία γαστρορραγία οι βαριές διαταραχές καρδιακού ρυθμού και τα βαριά 
τροχαία ατυχήματα 
Η κάλυψη της συνολικής δαπάνης νοσηλείας θα γίνεται σε ποσοστό 70% της θέσης ΒΑ 
και για χρονικό διάστημα μέχρι τις 15 ημέρες συνολικής νοσηλείας. Τα παραπάνω 
έκτακτα περιστατικά θα υπάγονται και αυτά στην οικονομική κάλυψη της Α.Α.Ε.Γ.Α. 
Αντίθετα η δαπάνη των  αμοιβών των ιατρών για την παρακολούθηση των ασθενών 
δεν θα καλύπτεται.   
 

(Έναρξη ισχύος η 01.10.2004 & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη 
ρύθμιση).  
 
4. Περιπτώσεις καρκίνου  (Δ.Σ. 8/2004) 
α) Βαριές και εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις καρκίνου.  

Θα αντιμετωπίζονται με ποσοστό κάλυψης 70% στο σύνολο της δαπάνης νοσηλείας. Ο 
συνολικός καλυπτόμενος κατ΄ αυτή την έννοια χρόνος είναι οι 15 ημέρες νοσηλείας. 
Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η οικονομική κάλυψη από την  Α.Α.Ε.Γ.Α.  
Στις παραπάνω περιπτώσεις και όπου η νοσηλεία γίνεται σε νοσηλευτήρια με ειδική 
σύμβαση δεν θα καλύπτεται καμία δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου. 

β) Χημειοθεραπείες – Ακτινοβολίες που γίνονται σε Κλινικές  
Θα δίδεται οικονομική ενίσχυση μόνο στις αμοιβές των ιατρών .  
50% στις κλινικές με ειδική σύμβαση (Υγεία , Ιατρ. Κέντρο κ.λ.π.) 
70% στις κλινικές που δέχονται το τιμολόγιο του Π.Δ.   
(Έναρξη ισχύος η 01.10.2004 & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη 
ρύθμιση).  
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5. Καρδιολογικά  περιστατικά (Δ.Σ. 8/2004) 
 

α) Επεμβάσεις καρδιάς  
Θα συνεχισθεί η επιδότηση της δαπάνης του πακέτου της ανοικτής καρδιάς από την 
Α.Α.Ε.Γ.Α. και τίθεται ανώτατο όριο αναγνωρισμένης δαπάνης από το Ταμείο, το 
ποσό των 11.800,00 Ευρώ.  
Η κάλυψη δε θα γίνεται ως εξής : Θα δίδεται το δικαιούμενο ποσό του Π.Δ. και η 
τυχόν διαφορά μέχρι το ποσό των 11.800,00 Ευρώ θα καλύπτεται συνολικά με 
ποσοστό 50%. 
Η δαπάνη δε των ειδικών υλικών θα καλύπτεται με ποσοστό 75%. 
 

β) Στεφανιογραφία  
Αναγνωρίζεται  ως ανώτατο όριο δαπάνης το ποσό των 1000, 00 Ευρώ και 
καλύπτεται  το 70% του συνόλου της δαπάνης. 
 

γ) Η αγγειοπλασική στεφανιαίων, και οι ιατρικές πράξεις ablation και Η.Φ.Μ  
καρδιάς 
Θα αντιμετωπίζονται με κάλυψη 70% του συνόλου της δαπάνης της νοσηλείας. 
 
(Έναρξη ισχύος η 01.10.2004 & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη 
ρύθμιση).  
 

6. Νευρολογικά περιστατικά (Δ.Σ. 8/2004)  
Η δαπάνη νοσηλείας στις Νευροψυχιατρικές Ιδιωτικές κλινικές θα καλύπτεται με βάση 
το τιμολόγιο του Ταμείου και χωρίς καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο ή 
την Α.Α.Ε.Γ.Α.   
 
(Έναρξη ισχύος η 01.10.2004 & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη 
ρύθμιση).  
 
7. Επεμβάσεις σκωληκοειδεκτομής, αμυγδαλεκτομής, αδενοτομής, φίμωσης & 

παραφίμωσης. 
Θα αντιμετωπίζονται όπως όλα τα άλλα γενικά χειρουργικά περιστατικά. 
 

(Έναρξη ισχύος η 01.10.2004 & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη 
ρύθμιση).  
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Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  (Δ.Σ. 8/2004) 
  
Όσες εργαστηριακές πράξεις δεν προβλέπονται στο τιμολόγιο του Ταμείου  θα 
καλύπτονται με ποσοστό 30% ( για εργαστήρια που δεν αποδέχεται το Τιμολόγιο του 
Ταμείου) και 50% (για εργαστήρια που αποδέχονται το τιμολόγιο του Ταμείου), στο σύνολο 
της δαπάνης. Εάν υπάρχει κοστολόγηση από Δ.Σ. κάποιου Κρατικού Νοσοκομείου, τότε η 
κοστολόγηση αυτή θα αποτελεί τη βάση για το  ποσό της ανώτερης αποζημίωσης που θα 
καταβάλει το Ταμείο. Εάν κατά την διενέργεια  της ιατρικής πράξης χρησιμοποιηθούν 
ειδικά υλικά, το ποσοστό συμ/χής του ασφαλισμένου στη δαπάνη αυτή, θα είναι 40% 
εφόσον η αξία των υλικών ανέρχεται μέχρι το ποσό των  1.500,00 € και 25% εάν η αξία 
των υλικών είναι πάνω από  1.500,00 €. 

 
(Έναρξη ισχύος η 01.10.2004 & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη 
ρύθμιση).  
 
 
Γ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ   
 

1. Αποδείξεις φαρμάκων Καταστημάτων περιφέρειας αξίας άνω των 150 Ευρώ  
(Δ.Σ. 8/2004) 

Δεν θα εξοφλούνται απ΄ ευθείας από τις Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές των 
Κατ/των της ΑΤΕ εάν δεν προηγείται έλεγχος και έγκριση από τα αρμόδια όργανα των 
Πολ/τρείων της Αθήνας και Θεσ/νίκης. Οι αποδείξεις θα αποστέλλονται με FAX στα 
Πολ/τρεία μαζί με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και τη συνταγή. Με την ίδια 
διαδικασία θα επιστρέφεται στο Κατ/μα η απάντηση, για να καταβληθεί ή όχι η 
δαπάνη . ( έναρξη ισχύος από 1/10/04) 
 
  Αθήνα υπεύθυνη κ. Βλάμη Μαρία : FAX 210-8236509 
  Θεσ/νίκη υπεύθυνη κ. Τσικίνα Μαρίζα : FAX 2310-262043 
 

2. Φάρμακα Χημειοθεραπείας (Δ.Σ. 7/2004 
 

Οι ασφαλισμένοι που νοσηλεύονται σε Ιδιωτικά νοσηλευτήρια προκειμένου να 
προβούν σε εκτέλεση χημειοθεραπείας, θα πρέπει και αυτοί να προμηθεύονται τα 
φάρμακά τους με βάση το ΦΕΚ από τα Δημόσια Νοσοκομεία. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το Ταμείο θα καλύπτει ποσό ίσο με το ποσό χρέωσης σε 
Δημόσιο Νοσοκομείο.  (έναρξη Ισχύος από 1/08/04) 
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Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (Δ.Σ. 7/04)  

Το Υγειονομικό υλικό (σύριγγες, πεταλούδες κ.λ.π.) θα καλύπτεται από 01.08.04 σε 
ποσοστό 60% της δαπάνης με ημερήσιο ανώτερο  καταβαλλόμενο ποσό για μεν τα 
παθολογικά περιστατικά τα 15,00 € , για δε τα χειρουργικά τα  30,00 €  
(Έναρξη ισχύος η 01.08.2004 & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη 
ρύθμιση).  

 
Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ (Δ.Σ. 8/2004) 
 
 Κωδικός Αριθμός : 404  
 
Δίδεται εφάπαξ ποσό 400,00 Ευρώ, με την προσκόμιση της βεβαίωσης του ιατρού ή του 
Εξιτηρίου του Νοσηλευτηρίου.  Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλεται το επίδομα 
τοκετού  117,39 Ευρώ.  
 
(Έναρξη ισχύος για την Αθήνα & Θεσσαλονίκη η  01.09.2004, για δε την περιφέρεια 

η 01.10.2004  & παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση). 
 

ΣΤ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
    ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Τ.Υ.Ε. ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Τ.Ε. 
 
Εξουσιοδοτούνται  οι Τ.Υ.Ε. των Κατ/των της Α.Τ.Ε. να προβαίνουν σε εξόφληση 
λογ/σμών νοσηλίων ασφαλισμένων μόνο στα Δημόσια Νοσοκομεία της περιοχής των. 
Αντίθετα οι δαπάνες νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα αποστέλλονται για έγκριση 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πολ/τρείου Αθήνας & Θεσ/νίκης . 

 
Παρακαλούμε με το περιεχόμενο αυτής της Εγκυκλίου να ενημερωθεί όλο το 

προσωπικό που υπηρετεί σε σας, και οι συνταξιούχοι της περιοχής αρμοδιότητάς 
σας. 

 
 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 

 
Κοινοποιείται :  
-ΣΕΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ 
-ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 
-ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 
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