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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
«Σε ισχύ από σήμερα 10 Απριλίου, η έκδοση από την ΗΔΙΚΑ, παραπεμπτικών με μηδενική
συμμετοχή των δικαιούχων βαριά κινητικά αναπήρων, για παρακλινικές εξετάσεις σε ιδιωτικά
Διαγνωστικά Κέντρα, συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ»
Με 5 μήνες καθυστέρηση, εφαρμόζεται από σήμερα η έκδοση από την ΗΔΙΚΑ, παραπεμπτικών με
μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων βαριά κινητικά αναπήρων, για παρακλινικές εξετάσεις σε ιδιωτικά
Διαγνωστικά Κέντρα, συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, δικαιώνοντας τον δυναμικό αγώνα μας για
εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 του ΕΚΠΥ (1/11/2018).
Υπενθυμίζουμε ότι η μηδενική συμμετοχή, στις παρακλινικές εξετάσεις που πραγματοποιούν σε
συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα, οι έχοντες βαριά κινητική αναπηρία άνω
του 80% από ΚΕΠΑ και οι λαμβάνοντες το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, ήταν αίτημα της ΕΟΚΑ, στις προτάσεις που είχε καταθέσει, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για
την έκδοση του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.
Πράγματι το αίτημα ικανοποιήθηκε και συμπεριλήφθηκε η 0% συμμετοχή μας, στον ΕΚΠΥ που
εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2018. Ωστόσο η ΗΔΙΚΑ μέχρι τώρα, δεν είχε ενεργοποιήσει την
πρόβλεψη αυτή, στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, με αποτέλεσμα να καταβάλουμε συμμετοχή
15%. Η ΕΟΚΑ από τη μεριά της διεκδικούσε δυναμικά όλο αυτό το διάστημα, την εφαρμογή των
προβλεπόμενων στο Άρθρο 6 του ΕΚΠΥ.
Έτσι, έστω και με καθυστέρηση, σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, ενεργοποιούνται από σήμερα, σε ό,τι αφορά
την έκδοση παραπεμπτικού για παρακλινικές εξετάσεις, οι οδηγίες που αναφέρονται στα υπ’ αριθμ.
ΔΒ3Β/Φ4/οικ.36397/19-9-2018 και ΔΒ3Β/Φ4/οικ.44294/8-11-2018 έγγραφα του ΕΟΠΥΥ.
Και συγκεκριμένα ισχύουν από σήμερα τα εξής:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236
Τ.Κ. 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 210 5224974
ΦΑΞ: 210 5224974

ELEYTHERIOY VENIZELOY 236
T.K. 16341 ILIOYPOLI
TEL.: +30210 5224974
FAX: +30210 5224974

Προβλέπεται μηδενική (0%) συμμετοχή μεταξύ άλλων και για τους ασφαλισμένους:
– που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία για οποιαδήποτε πάθηση 80% και άνω από ΚΕΠΑ και των
οποίων τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους.
– που είναι ακρωτηριασμένοι και λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω και τα παραπεμπτικά τους εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους.
Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΟΚΑ και με έγγραφά της, έχει ζητήσει την επιστροφή στους δικαιούχους,
των αχρεωστήτως καταβληθέντων μέχρι σήμερα.
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