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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Πληροφορίες:
Τηλ: 210 8110662
Fax: 210 8110694
Ταχ.Δ/νση: Κηφισίας 39,151 23 Μαρούσι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1.Περιφερειακές Διευθύνσεις
ΕΟΠΥΥ
(Τμήματα Παροχών Ασθενείας)
2.Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δ/νση Παροχών
3.Περιφερειακά και Τοπικά
Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(Τμήματα Παροχών Ασθενείας)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υγειονομικές Περιφέρειες, ΥΠΕ
2.Γρ. Προέδρου ΕΟΠΥΥ
3.Γρ. Αντιπροέδρου Α’
4.Γρ. Αντιπροέδρου Β’
5.Γρ. Γεν. Διευθυντή

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού».
Σας υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προβλέπεται
στο άρθρο 9 της υπ’αρ.ΕΜΠ5/17-11-2012 (ΦΕΚ 3054/Β΄/18-11-2012) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 55471/10-06-2013 (ΦΕΚ 1561/Β΄/2106-2013) ΚΥΑ.
Σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι
ασφαλισμένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του
ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους,
αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα
χορήγησής του, καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα.
Επειδή στα Τμήματα Παροχών υποβάλλονται για απόδοση δαπάνης ιατρικές
γνωματεύσεις στις οποίες αναφέρονται μόνο εμπορικές ονομασίες ορισμένων ειδών και οι
κωδικοί αυτών, καθώς και έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών, εφιστούμε την
προσοχή σας ούτως ώστε να μη γίνονται δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αναγράφουν
τις εμπορικές ονομασίες των αναλωσίμων υλικών ή κωδικούς αυτών, όπως και έντυπα
γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών.
Τέλος επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του
χορηγούμενου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είναι η ιατρική γνωμάτευση να έχει
εκδοθεί από το θεράποντα ιατρό και εγκριθεί από ελεγκτή ιατρό πριν την έκδοση του
παραστατικού αγοράς των υλικών και κατόπιν ο ασφαλισμένος να αιτείται την απόδοση
της σχετικής δαπάνης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ
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