Αθήνα, 26 Ιουνίου 2012

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης
υπηρεσιών υγείας που αφορούν σε:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
 Όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον
Ε.Ο.Φ. συνταγογραφούνται από θεράποντες ιατρούς ανάλογης ειδικότητας,
αποκλειστικά σε έντυπα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες φαρμάκων των οποίων η ημερομηνία
συνταγογράφησης είναι μεταγενέστερη της απόδειξης του φαρμακείου. Σε
έκτακτες περιπτώσεις εκδίδεται συνταγή αποκλειστικά από τον ελεγκτή ιατρό
του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εντός δέκα (10) ημερών από την αγορά τους.
 Η ιατρική συνταγή, στην οποία αναγράφεται μηνιαία θεραπεία, εκτελείται εντός
πέντε (5) ημερών, άλλως θεωρείται άκυρη.
 Για τη θεραπεία χρονίων παθήσεων συνταγογραφούνται επαναλαμβανόμενες
συνταγές τρίμηνης διάρκειας. Για τα μέλη που διαμένουν σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη και για ποσά απόδειξης άνω των €100,00 απαιτείται προέγκριση
του ελεγκτή ιατρού του Ταμείου Υγείας, εκτός εάν οι συνταγές εκδίδονται από
ιατρούς του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (βλ. σχετική ανακοίνωση).
 Για τα φάρμακα υψηλού κόστους, αξίας οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (€880,00)
και άνω, απαιτείται προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Η
συμμετοχή του ασφαλισμένου μέλους στη φαρμακευτική δαπάνη καθορίζεται
από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαγνωσμένη νόσο. Η δαπάνη της εν λόγω
αγοράς για τα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που έχουν άλλον κύριο ασφαλιστικό φορέα
δεν αποζημιώνεται από το Ταμείο Υγείας.
 Οι σκιαγραφικές ουσίες απεικονιστικών εξετάσεων αποζημιώνονται από 1η
Αυγούστου 2012 ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι απαιτείται
σκιαγραφική ουσία για την πραγματοποίηση σχετικής εξέτασης, ο ιατρός
συνταγογραφεί τη σκιαγραφική ουσία. Ο ασφαλισμένος εκτελεί τη συνταγή
σε φαρμακείο και προσκομίζει τη σκιαγραφική ουσία στο συμβεβλημένο
εργαστήριο.
β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση συνταγής,
αποζημιώνεται η αγορά της σκιαγραφικής ουσίας, εφόσον το τιμολόγιο ή η
απόδειξη αγοράς έχει εκδοθεί στο όνομα του ασφαλισμένου και φέρει την
ταινία γνησιότητας της σκιαγραφικής ουσίας.
Η συμμετοχή του μέλους και στις δύο περιπτώσεις διαφέρει αναλόγως της
παθήσεως.

 Για τις θεραπείες απευαισθητοποίησης η συμμετοχή του μέλους διαφέρει
αναλόγως της παθήσεως.
Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης
του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 Δεν καλύπτονται φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία δεν αποζημιώνονται
από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΕΚ 559/8.4.2011) καθώς και όσα
ανήκουν στην κατηγορία των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων
φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Το ύψος συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αγορά των φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (βλ. σχετική ανακοίνωση)
 Καθιερώνεται η αποζημίωση ανά φυσικοθεραπευτική συνεδρία.
 Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προέγκριση από το Ταμείο Υγείας, εφόσον το
παραπεμπτικό έχει εκδοθεί από ιατρό εκτός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 Τα μέλη που διαμένουν στην Αθήνα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στο
άρτια εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο του Ταμείου Υγείας.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
 Για την αγορά αναπνευστικών συσκευών απαιτείται προέγκριση από το
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και αποδίδεται δαπάνη με την προσκόμιση του τιμολογίου αγοράς και
μέχρι του ποσού που καθορίζεται ανά συσκευή.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 Σε μέλη τα οποία χρήζουν ψυχοθεραπείας αποζημιώνονται συνεδρίες σε
ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Απαιτείται έγκριση του ψυχιάτρου του Ταμείου Υγείας,
με ανανέωση αυτής ανά 6μηνο και ανώτατο χρονικό όριο τα δύο (2) έτη. Ο
ανώτατος μηνιαίος αριθμός συνεδριών και το ύψος αποζημίωσης κάθε
συνεδρίας καθορίζονται με αποφάσεις Δ.Σ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ LASER
 Από 1η Αυγούστου 2012 για τους διαμένοντες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, η
αποζημίωση εφαρμογής οφθαλμολογικών laser για τη μείωση μυωπίας άνω
των τριών βαθμών απαιτεί προεγχειρητική και μετεγχειρητική εξέταση του
ασθενούς από οφθαλμίατρο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τα μέλη που διαμένουν στην
υπόλοιπη Ελλάδα είναι απαραίτητο να καταθέτουν γνωμάτευση οφθαλμιάτρου
δημόσιου νοσοκομείου καθώς και τα πρακτικά του χειρουργείου, στα οποία
αναφέρονται οι βαθμοί μυωπίας του ασθενούς. Ασφαλισμένοι που διαμένουν
στην πόλη της Πάτρας εξυπηρετούνται από οφθαλμίατρο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
 Η αποζημίωση υποβολής σε εξωσωματική γονιμοποίηση αναγνωρίζεται σε
μέλη ηλικίας από 23 έως 50 ετών, τρεις φορές ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση
εννέα προσπαθειών συνολικά.

Τ ΑΜΕΙΟ Υ ΓΕΙΑΣ Π ΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε ΘΝΙΚΗΣ Τ ΡΑΠΕΖΑΣ

