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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
τον Ν.4169/1961 παρ.2 του άρθρου 7 ,τον Ν.Δ.1390/1973 άρθρο 7 για την
επέκταση παροχών Κλάδου ασθενείας, τον Ν.υπ’αριθ.1140(ΦΕΚ 68/1981)
άρθρο13 , τον Νόμο υπ’ αριθ. 2072 (ΦΕΚ 125/Α/1992) άρθρο 14 παρ.2, την παρ.3
του άρθρου 29 του ν.3918/2011 όπου αναφέρεται, ότι οι συμβάσεις των
μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του
ΕΟΠΥΥ μέχρι την υπογραφή νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό και τον Ενιαίο
Κανονισμό

Παροχών

Υγείας

,ΦΕΚ.1233/11-4-2012

άρθρο

10,

για

την

Νοσοκομειακή περίθαλψη, «Β. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα: …..ζ)
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κλινικές και ιδρύματα χρόνιων παθήσεων…... Η νοσηλεία σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις παρέχεται στη βάση σχετικών συμβάσεων που υπογράφονται με τον
ΕΟΠΥΥ»,

το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ με την υπ’ αρ. 430 / Συν.46 / 25-6-

2012 αποφάσισε:
1) να προχωρήσει στη σύναψη

συμβάσεων με τα Πλαίσια

τα οποία είχαν

σύμβαση μέχρι 31/12/2011 με ένα από τους ασφαλιστικούς φορείς που έχουν
ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ:
α) με Κλινικές και Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων και
β) με τα Κοινωφελή Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και για

διάστημα

ενός έτους, ώστε να τους παραχωρηθεί η δυνατότητα , αν το επιθυμούν και έχουν τις
ανάλογες προϋποθέσεις, να

μετασχηματισθούν

σε

Κλινικές και Ιδρύματα

Χρόνιων Παθήσεων,
2) όρισε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εισαγωγής, καθώς και τον τρόπο
πληρωμής των παραπάνω Πλαισίων και
3) αποφασίστηκε η προώθηση, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Πρόνοιας, την διαδικασία δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου, για τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τον κανονισμό

λειτουργίας των Κλινικών και

Ιδρυμάτων

Χρόνιων Παθήσεων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Στις Κλινικές και Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων θα κάνουν εισαγωγή τα άτομα που
αθροιστικά συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:
α) Ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ.
β) Αίτηση-δήλωσης επιθυμίας εισαγωγής του (ηλικιωμένου) ασθενούς ή ατόμου του
άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος.
γ) Μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας .
δ) Ανάγκη συστηματικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας.
ε) Οικονομική αδυναμία του ασθενούς ή του οικογενειακού περιβάλλοντος.
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( Η οικονομική κατάσταση αποδεικνύεται από εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας
ή άλλο επίσημο κρατικό έγγραφο).
ζ) Δυσμενή οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος
ή παντελή αδυναμία για κατ’ οίκον περίθαλψη συμπεριλαμβάνοντας και τις
περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος κακοποίησης ή παραμέλησης.
Προτεραιότητα δίνουμε στα άτομα που εκτός της ανάγκης νοσηλείας,
στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.
Δεν γίνεται εισαγωγή περιστατικών που χρήζουν ψυχιατρικής περίθαλψης και
ειδικότερα όταν είναι και περιπατητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση-δήλωσης επιθυμίας εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου
οικογενειακού περιβάλλοντος, όταν ο ασθενής, λόγω των προβλημάτων υγείας του,
είναι ανίκανος να διαχειριστεί τον εαυτό του.
2) Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού του Νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο/η ασθενής, ή
ο κατ’ οίκον ιατρός του ΕΟΠΥΥ ή ο εντεταλμένος ιατρός ΕΟΠΥΥ της πλησιέστερης
Μονάδας Υγείας, αν ο ασθενής βρίσκεται σπίτι του και υπογραφή από τον Δ/ντη ή
τον νόμιμο αντικαταστάτη του, ή τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Στη γνωμάτευση
θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και θα αναλύεται η αναγκαιότητα
εισαγωγής σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων .
2) Βεβαίωση από Κοινωνικό Λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα
εισαγωγής του ασθενούς σε Κλινική και Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων. Αρμόδιοι
Κοινωνικοί Λειτουργοί που συντάσσουν την Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και
χορηγούν την βεβαίωση, είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του ΕΟΠΥΥ ή των άλλων
ασφαλιστικών φορέων ή των Νοσοκομείων για τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή
των Δήμων που διαμένει ο ασθενής ελλείψει Κοινωνικών Λειτουργών των παραπάνω
φορέων. (Γενικά ο Κοινωνικός Λειτουργός, Δημόσιου Φορέα, που παρακολουθεί –
γνωρίζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ασθενούς και του οικογενειακού
περιβάλλοντος του).
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Η Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας μένει σε ξεχωριστό φάκελο στο Γραφείο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας που υπηρετούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί

και είναι στη

διάθεση του ΕΟΠΥΥ σε ενδεχόμενο έλεγχο.
3) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς, του προηγούμενου χρόνου.
(Μένει στη Κοινωνική Υπηρεσία).
Στην Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι παραπάνω
προϋποθέσεις.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1) Αναγγελία κατά περιφέρεια, σε ένα Κέντρο Αναφοράς, στην αντίστοιχη
Νομαρχιακή Μονάδα ή Τοπική Μονάδα Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), των
περιστατικών που έχουν ανάγκη εισαγωγής σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων, από τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες που έχει γίνει η έκθεση κοινωνικής έρευνας. (Αποστολή με
φαξ της Ιατρικής γνωμάτευσης και της βεβαίωσης της Κοινωνικής έρευνας).
2) Οι Κλινικές Χρόνιων Παθήσεων θα αναγγέλλουν αυθημερόν και συγχρόνως τα
κενά κρεβάτια στα αντίστοιχα Κέντρα Αναφοράς των Νομαρχιακών Μονάδων ή
Τοπικών Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και στο email
xronpasx@eopyy.gov.gr
3) Ο διαχειριστής του

Κέντρου Αναφοράς, θα ενημερώνει με σειρά

προτεραιότητας, τις αντίστοιχες Κοινωνικές Υπηρεσίες που έχουν παραπέμψει τα
περιστατικά, για τα κενά κρεβάτια.
4) Στη συνέχεια η

Κοινωνική Υπηρεσία θα έρχεται σε συνεννόηση με το

οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς και την Προϊσταμένη της κλινικής που
νοσηλεύεται ώστε να προχωρούν στη διαδικασία του εξιτηρίου και της διακομιδής
του,στη Κλινική Χρόνιων Παθήσεων.
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5) Η διαδικασία εισαγωγής, από τις Κλινικές Χρόνιων Παθήσεων, πραγματοποιείται
υποχρεωτικά

μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης, όπως γίνεται και στις ιδιωτικές

κλινικές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3892/2010 (Α΄ , 189) (ηλεκτρονική
αναγγελία και έκδοση εντύπου αναγγελίας εισαγωγής στον ΕΟΠΥΥ).
6) Οι

Κλινικές και τα Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων θα παραλαμβάνουν τα

πρωτότυπα της αίτησης, την ιατρική γνωμάτευση και τη βεβαίωση κοινωνικής
έρευνας που θα συνοδεύουν τον ασθενή. Στη συνέχεια το Πλαίσιο, ανά μήνα, θα τα
καταθέτει στην Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), όπου θα
κρατούνται σε ξεχωριστό φάκελο ανά πλαίσιο.

ΚΟΣΤΟΣ
Α) Για τις Κλινικές που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν τις ιδιωτικές κλινικές, τιμή νοσηλίου 34,63 ευρώ, στην οποία δεν θα
συμπεριλαμβάνεται η φαρμακευτική δαπάνη.
Β) Στα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων (ΝΠΔΔ) και τα Κοινωφελή Ιδρύματα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τιμή νοσηλίου 34,63 ευρώ, εξαιρουμένων της τιμής
αυτής μόνο, τα εξαιρούμενα φάρμακα των Ιδιωτικών Κλινικών, που περιγράφονται
στο ΦΕΚ 1233 / Β’/11-04-2012 άρθρο 10 του ΕΚΠΥ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι Κλινικές-Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων και τα Κοινωφελή Ιδρύματα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις συμβατικές
υποχρεώσεις και την κείμενη νομοθεσία σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο
έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από όργανα του ΕΟΠΥΥ.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Τα ανωτέρω Πλαίσια που ήταν συμβεβλημένα, μέχρι 31/12/2011 με ένα από τα
Ταμεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ και συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στον ΕΟΠΥΥ, έχουν την δυνατότητα και την υποχρέωση:
1) να

πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην Ηλεκτρονική

Υπηρεσία eΔΑΠΥ μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ ( www.eopyy.gov.gr
Εφαρμογές

eΔΑΠΥ

Πιστοποίηση eΔΑΠΥ Ιατρών & Παρόχων Υγείας).

2) να υποβάλλουν από τον Ιούλιο 2012 τη Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών
Υγείας (ΔΑΠΥ)
Εφαρμογές

μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ ( www.eopyy.gov.gr

eΔΑΠΥ

eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης -Επισκέψεων).

Το αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής κατάθεσης, μαζί με το τιμολόγιο και τα
υπόλοιπα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα κατατίθενται στην Περιφερειακή
Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ ( πρώην ΥΠΑΔ), που υπάγεται η κάθε Κλινική-Ίδρυμα Χρόνιων
Παθήσεων.
Κατά την πρώτη υποβολή θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφα των συμβάσεων,
με τα ασφαλιστικά ταμεία , που ήταν σε ισχύ 31-12-2011.
Οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου, θα συμπεριλαμβάνονται στην υποβολή
νοσηλίων από ( 1/4/2012) και οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ από (1/5/2012).
(Όποιο άλλο δε ταμείο ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, από την ημερομηνία ένταξης του σε
αυτόν).
Τα νοσήλια από 1/1/2012 μέχρι και 30/6/2012 θα κατατεθούν με καταστάσεις στην
Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), που υπάγεται η κάθε ΚλινικήΊδρυμα Χρόνιων Παθήσεων σύμφωνα με τις παλαιότερες οδηγίες, (Όσα Πλαίσια,
δεν έχουν καταθέσει νοσήλια γι αυτό το διάστημα, μέχρι τώρα, δεν υποχρεούνται να
τα καταθέσουν ηλεκτρονικά).
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Οι Κλινικές που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν τις ιδιωτικές κλινικές και είχαν συμβάσεις σαν Κλινικές Χρόνιων
Παθήσεων, (εκτός των νοσηλίων), κάθε μήνα θα πρέπει να υποβάλλουν, το
τιμολόγιο για την φαρμακευτική δαπάνη και τις αντίστοιχες συνταγές, ανάλογα
με την ανάγκη των περιθαλπομένων, όπως τις κατέθεταν μέχρι σήμερα και μέχρι
να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία . ( ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1) Ο ΕΟΠΥΥ έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τη παρούσα νομοθεσία, να συνάπτει
συμβάσεις με Πλαίσια που παρέχουν νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως είναι οι
Κλινικές και τα Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων και προκειμένου να μην
δημιουργηθεί κοινωνική αναστάτωση, επεκτείνονται για ένα χρόνο (ήτοι μέχρι 30-62013), οι υπάρχουσες συμβάσεις των Κοινωφελών Ιδρυμάτων (μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα), όπως αναφέρεται παραπάνω, ώστε να οριοθετηθούν οι παροχές του
ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας .
2) Μετά τη δημοσίευση του Νόμου, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των
Κλινικών Χρόνιων Παθήσεων, θα πρέπει τα πλαίσια που έχουν σύμβαση ή θα
έχουν την πρόθεση, να συνάψουν καινούρια σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, να
αναθεωρήσουν ή να αναπροσαρμόσουν, (σύμφωνα με την νέα νομοθεσία), την
άδεια λειτουργίας τους, στο σύνολο της ή μετατρέποντας μία πτέρυγα τους σε
Χρόνιων Παθήσεων .
3) Εκτός των πλαισίων που έχουν ήδη ενεργές συμβάσεις, νέες συμβάσεις, μπορούν
να υπογράψουν μόνο Κλινικές που έχουν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις των Ιδιωτικών Κλινικών, ορίζοντας επακριβώς τον αριθμό των
κλινών.
4) Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εισαγωγής, όπως περιγράφονται παραπάνω,
θα έχουν ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 03/09/2012.

7

5) Οι Δ/ντες των Νομαρχιακών Μονάδων ή Τοπικών Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με ευθύνη τους, να ορίσουν, απουσία Κοινωνικών Λειτουργών,
ένα υγειονομικό ή διοικητικό υπάλληλο που θα διαχειρίζεται τα κενά κρεβάτια των
συμβεβλημένων Κλινικών Χρόνιων Παθήσεων και των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, με
τον ΕΟΠΥΥ, όπως περιγράφεται παραπάνω.
6) Οι Νομαρχιακές ή Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που
συμπεριλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα, παρακαλούνται να αποστείλουν,
μέχρι 22-8-2012, στο φαξ 210-6871795 (υπόψη κυρίας Σφακιανάκη), ή στο email:
xronpasx@eopyy.gov.gr , το όνομα του υπαλλήλου που θα οριστεί, το τηλέφωνο, το
φαξ και το email της Μονάδας,
7) Μέχρι τέλος Αυγούστου θα αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, πίνακας με
τις Νομαρχιακές ή Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με τα
αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας .
8) Μέχρι 30/6/2012 τα ανωτέρω πλαίσια θα αποζημιωθούν ανάλογα με τις
συμβάσεις που είχαν συνάψει με κάθε ασφαλιστικό ταμείο. Αν ένα πλαίσιο, που
είχε σύμβαση με ένα τουλάχιστον ασφαλιστικό ταμείο μέχρι 31-12-2011, έχει
περιθαλπόμενους και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, που δεν είχε συνάψει μαζί τους
σύμβαση , θα τους χρεώσει με το νοσήλιο των 34,63 ευρώ.
9) Το ποσό των 8 ευρώ ως ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη (πέραν του
ημερήσιου νοσηλίου), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του ΕΚΠΥ, δεν αφορά τις
Κλινικές- Θεραπευτήρια –Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων και τα Κοινωφελή
Ιδρύματα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
10) Όλα τα Πλαίσια που έχουν ενεργές συμβάσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν
στο email xronpasx@eopyy.gov.gr : α) άμεσα
περιθαλπόμενων με το ΑΜΚΑ, το Α.Μ

ονομαστική κατάσταση των

Ασφαλ. Φορέα, τον αριθμό των

συμβαλλομένων κλινών και να αναφέρουν την τιμή νοσηλίου που είχαν κατά
Ασφαλ. Φορέα , β) να ενημερώνουν για κάθε νέα εισαγωγή ή εξιτήριο, γ) να
αποστείλουν τυχόν κατάσταση με ασθενείς που έχουν καταθέσει αίτημα
εισαγωγής, ( κατά ημερομηνία αιτήσεως).
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11) Τα Κέντρα Αναφοράς θα αποστέλλουν στο email xronpasx@eopyy.gov.gr
τα αιτήματα για τις Κλινικές Χρόνιων Νοσημάτων.
12) Όσα πλαίσια έχουν ενεργή σύμβαση με ένα από τους Ασφαλ. Φορείς, που έχουν
ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και δεν έχουν πιστοποιηθεί, για να πάρουν τον
κλειδάριθμο, παρακαλούνται να στείλουν στο φαξ 210 6871795 (υπόψη κυρίας
Σφακιανάκη ),τα στοιχεία της Επωνυμίας τον ΑΦΜ, ΔΟΥ, Δ/νση, Νομός, Πόλη,
Τηλέφωνο).
13) Eφ’ όσον μελλοντικά αναπτυχθούν υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, η υπάρξει νέο
Νομοθετικό Πλαίσιο, ο ΕΟΠΥΥ θα επαναπροσδιορίσει και θα εναρμονίσει την
πολιτική του σχετικά με την περίθαλψη των ευπαθών ομάδων .

Συνημμένα:
1) Σχέδιο αίτησης του ασφαλισμένου
2) Σχέδιο βεβαίωσης Κοινωνικής Έρευνας
του Κοινωνικού Λειτουργού
3) Κατάσταση Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
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ΗΜΕΡ. …………………………….

ΠΡΟΣ ΠΕΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΟΠΥΥ

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο………………………………
Όνομα…………………………………
Όν.Πατέρα……………………………
Ταχ. Δ/νση :………………………….
…………………………Τ.Κ…………

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την
εισαγωγή μου σε μία Κλινική και
Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, βάση του
γενικού εγγράφου του ΕΟΠΥΥ με
αρ.πρωτ.34642 / 2012 .…………..
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Τηλ……………………………………
Κινητό………………………………...
Ασφαλιστική ιδιότητα………………...
Αριθμός Μητρώου……………………
ΑΜΚΑ………………………………..
ΑΦΜ………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επώνυμο…………………………….
Ονομα ………………………………..
Όν.Πατρός……………………………
Δ/νση:…………………………………
………………………………………...
Τηλ……………………………………
(Αν δεν υπάρχει οικογενειακό
περιβάλλον το αίτημα γίνεται από την
κοινωνική υπηρεσία ).

Ο/Η ΑΙΤ…..

Αθήνα,

/

/ 2012

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: ΠΕΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΠΥΥ
Τμήμα:
Δ/νση:

Πληροφορίες:

Τμήμα:

Τηλ.:

Πληροφορίες:

Ταχ. Δ/νση:

Τηλ.:
Ταχ. Δ/νση:
E-mail:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο/Η

ασφαλισμέν

……….

……..…………………………………………………

(ΑΜΚΑ

…………… Α.Μ. ………… ετών ………..) σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ιατρού του
νοσοκομείου ή του ΕΟΠΥΥ …………………………………………………………… και την
υπογραφή

του

ελεγκτή/Διευθυντή

………………………………………

πάσχει

……………………………………….

από……………………………………………..

…..…………….…………………………………………………………………………………….
Σύμφωνα

με

την

έκθεση

κοινωνικής

έρευνας

του

Κοινωνικού

Λειτουργού

………………………………………………………………………………………………,
τηρεί της προϋποθέσεις που αναφέρει το γενικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ αρ.πρωτ. 34642 / 2012
προκειμένου να εγκριθεί η εισαγωγή του/της σε μία Κλινική και Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ
1

ΝΜΥ ΑΘΗΝΩΝ

2

ΝΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

3

ΝΜΥ ΑΡΤΑΣ

4

ΝΜΥ ΒΟΛΟΥ

5

ΝΜΥ ΔΡΑΜΑΣ

6

ΝΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7

ΝΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8

ΝΜΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ

9

ΝΜΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

10

ΝΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

11

ΝΜΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12

ΝΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

13

ΝΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

14

ΝΜΥ ΠΑΤΡΑΣ

15

ΝΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

16

ΝΜΥ ΠΥΡΓΟΥ

17

ΝΜΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

18

ΝΜΥ ΡΟΔΟΥ

19

ΝΜΥ ΣΕΡΡΩΝ

20

ΝΜΥ ΧΑΝΙΩΝ

21

ΝΜΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

22

ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΕΟΠΥΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

(Όσες Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ ,γνωρίζουν ότι στην περιοχή τους υπάρχουν Κλινικές και
Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων ,θα αποστείλουν τα ανάλογα στοιχεία).

