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Προς  
Όλες τις Τοπικές Υγ. Επιτροπές 
Έδρες τους 

 
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Ν ο  9 / 2003 

 
 

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

 
Συνάδελφοι, 

Παραθέτουμε αποφάσεις του Δ.Σ.  κατά την συνεδρίαση 9/23.09.03 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 : «Μεταφορικά Νεφροπαθών»   
Αποφασίστηκε, 
α)  Να καταβάλλεται αμοιβή € 12 ανά συνεδρία αιμοκάθαρσης με βεβαίωση του 

νοσηλευτηρίου από την οποία πρέπει να προκύπτουν οι ημερομηνίες των 
αιμοκαθάρσεων. 

β) Η μετακίνηση εκτός της πόλης διαμονής να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από 
το Δ.Σ. με βάση τη χιλιομετρική απόσταση και τη βεβαίωση του νοσηλευτηρίου.  

Και στην α & στη β περίπτωση, τα ποσά θα υπολογίζονται και θα καταβάλλονται 
στους δικαιούχους ανά μήνα. 
 

Θέμα  2 :  « Προσωρινές οδοντοστοιχίες» 
 

Αποφασίστηκε, να εγκρίνονται μόνο στους εν  ενεργεία υπαλλήλους – ασφαλισμένους : 
α) προσωρινές ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες άνω και κάτω γνάθου και β) προσωρινές 
κορώνες και στεφάνες στην άνω γνάθο εμπρός και στην κάτω εμπρός. Στην άνω γνάθο 
από το δόντι Νο 12 μέχρι και το δόντι Νο 22 (δηλ. καλύπτονται τα δόντια 12, 11, 21, 22)  
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και στην κάτω γνάθο από το δόντι Νο 42 μέχρι και το δόντι Νο 32 (δηλ. καλύπτονται τα 
δόντια 42, 41, 31, 32). 

 
Θέμα  3  : « Υλικά κατακλίσεων με την ονομασία Confeel»  

  
Αποφασίστηκε : α) να χορηγούνται τα υλικά Confeel, ύστερα από προέγκριση των 

Υγειονομικών Επιτροπών Αθήνας και Θεσσαλονίκης για την αναγκαιότητα της προμήθειας 
αυτών των υλικών και να καταβάλλονται οι δαπάνες στους ασφαλισμένους και στους 
εξωνοσοκομειακούς και τους εσωνοσοκομειακούς με συμμετοχή 50%, εφόσον εγκριθεί η 
δαπάνη. Εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών που θα έχουν συμμετοχή 20%. 
Τέλος, αποφασίστηκε, επειδή το προϊόν είναι καινούργιο, το Τ.Υ. να επανεξετάσει την 
εξέλιξη των περιστατικών και των δαπανών για την προμήθεια του συγκεκριμένου υλικού. 
Η καταχώρησή του θα γίνεται πλέον στους κωδικούς που αναφέρονται στη συνημμένη 
σελίδα του τιμολογίου. 

 
 Θέμα  4 :  « Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων»  

  
 Αποφασίστηκε : Να οριστεί υπεύθυνος διάδοσης της ιδέας Δωρεάς Οργάνων και 
ιστών για το μεν Πολυϊατρείο της Αθήνας η κ. Δρακοπούλου ως υπεύθυνη της αιμοδοσίας 
που άπτεται του θέματος, για δε το Πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης η κ. Ξυδά. 

Αυτοί οι υπάλληλοι θα παρακολουθούν τα θέματα λειτουργίας του ΕΟΜ και θα 
συνεργάζονται με αυτόν. 

Επίσης  αποφασίστηκε ότι, όσοι προσφεύγουν και κάνουν χρήση των υπηρεσιών 
του ΕΟΜ για θέματα ανεύρεσης δότη να μην έχουν συμμετοχή. 
 
 Συν/να : 2 σελίδες (3 &. 4) 

 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 
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