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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της Υ4α/οικ. 70456/25-7-2013 εγκυκλίου.
Ύστερα από ερωτήματα νοσοκομείων σχετικά με την εφαρμογή της υπ’
αριθμ. Υ4α/οικ. 70456/25-7-2013 εγκυκλίου μας, που έχει αναρτηθεί στο
διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΘ-2ΟΛ, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με
τη διαδικασία έγκρισης για τη δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη σε κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας και σε
ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην
Ελληνική Επικράτεια» σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και παρακαλούμε για την
πιστή εφαρμογή τους.
1. Η διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω εγκύκλιο και αφορά
τις επεμβατικές πράξεις ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις προγραμματισμένων
θεραπευτικών πράξεων και όχι διαγνωστικών επεμβάσεων (βιοψίες κ.ά.), με
μόνη εξαίρεση την στεφανιογραφία.
2. Για μικροεπεμβάσεις που διενεργούνται στα εξωτερικά ιατρεία δεν
τηρείται η αναφερόμενη στην εγκύκλιο διαδικασία.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαία η επέμβαση να
προγραμματισθεί εντός μικρού χρονικού διαστήματος και συγκεκριμένα εντός
του επόμενου δεκαπενθημέρου από την εξέταση του ασθενή, αυτό θα
καταγράφεται με πλήρη αιτιολογία στη γνωμάτευση και θα αποστέλλεται με τα
δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου
για έγκριση, η δε επέμβαση δύναται να προηγείται.
4. Οι ακτινοθεραπείες και οι χημειοθεραπείες για τους καρκινοπαθείς
δεν είναι αντικείμενο της ανωτέρω αναφερόμενης εγκυκλίου, με συνέπεια να
εξακολουθούν να γίνονται όπως μέχρι σήμερα.
5. Σχετικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για χρόνιες παθήσεις
διευκρινίζουμε ότι:
α) Η εγκύκλιος ισχύει για όλους τους εξωτερικούς ασθενείς με τη
δυνατότητα εφόσον κρίνεται απόλυτα αναγκαίο να γνωματεύεται ποσότητα
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για χρονικό διάστημα τέτοιο που να μην
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ταλαιπωρείται ο ασθενής – δικαιούχος και πάντως όχι για διάστημα
μεγαλύτερο του τριμήνου. Στις περιπτώσεις που το ανωτέρω υλικό απαιτείται
εφ’ όρου ζωής του ασθενή η γνωμάτευση θα δίνεται για έξι μήνες.
β) Για τους ασθενείς που νοσηλεύονται, κατά την αποχώρησή τους
(εξιτήριο από το νοσοκομείο), δύναται ο θεράπων ιατρός να τους
συνταγογραφεί και το νοσοκομείο να χορηγεί στο δικαιούχο ποσότητα
αναλωσίμου υγειονομικού υλικού για χρονικό διάστημα μέχρι ένα μήνα,
εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού
διαστήματος θα τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στην
προαναφερόμενη εγκύκλιο.
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