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ΑΝΑΡΣΗΣΈΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Αθήνα, 21/02/2012
Απ. Ππωτ.: 3975
Ππορ: Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

ΘΔΜΑ: «Υξέωζε ζπληαγνινγίωλ ζε ηαηξνύο εμωηεξηθώλ ηαηξείωλ λνζνθνκείωλ,
ρνξήγεζε ζπληαγνινγίωλ ζηνπο ηαηξνύο ηωλ ηαηξείωλ ηεο Βνπιήο ηωλ
Διιήλωλ θαη ηωλ ωκάηωλ Αζθαιείαο».
ΥΔΣΙΚΑ: 1. Σν ππ’ αξηζκ. Γ55/882/29-11-2011 Γεληθό Έγγξαθν ΙΚΑ-ΔΣΑΜ,
ΔΟΠΤΤ
Α. Δπεηδή δηαπηζηώζεθαλ παξεξκελείεο ζηε δηαδηθαζία ρξέωζεο
ζπληαγνινγίωλ ζε ηαηξνύο ηωλ εμωηεξηθώλ ηαηξείωλ λνζνθνκείωλ, ζαο
επηζεκαίλνπκε όηη πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε θάηωζη δηαδηθαζία:
 Από ηε Γξακκαηεία ηωλ εμωηεξηθώλ ηαηξείωλ ηωλ λνζνθνκείωλ
πξνζθνκίδεηαη θαηάζηαζε, ππνγεγξακκέλε από ηνλ Πξνϊζηάκελν ηεο
Γξακκαηείαο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπώλπκν, ε εηδηθόηεηα,
ν ΑΜΚΑ, ν ΑΦΜ, ν θωδηθόο ΣΑΤ θαη ην πιήζνο ηωλ ζπληαγνινγίωλ
πνπ αηηείηαη αλά ηαηξό.
 Ο δηαρεηξηζηήο ηεο Μνλάδαο Τγείαο ζπκπιεξώλεη ην έληππν 2Α
(αλαθέξεηαη ζην Γ55/732/29-01-2010 Γεληθό Έγγξαθν), επηθνιιά ηηο
απηνθόιιεηεο ηαηλίεο κε ην γξακκωηό θώδηθα ηωλ ζπληαγνινγίωλ,
ρξεώλεη ειεθηξνληθά ην ζπληαγνιόγην ζηνλ ηαηξό θαη ζεκεηώλεη επί ηνπ
ζπληαγνινγίνπ ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ηαηξνύ ζηνλ νπνίν ρξεώλεηαη θαη
ην αληίζηνηρν λνζνθνκείν πνπ ππεξεηεί.
 Παξαδίδεη ηα ζπληαγνιόγηα θαη θωηναληίγξαθα ηωλ ζπκπιεξωκέλωλ
εληύπωλ 2Α ζηνλ ππάιιειν ηωλ εμωηεξηθώλ ηαηξείωλ, ηνλ αξκόδην γηα
ηελ παξαιαβή ηωλ ζπληαγνινγίωλ, ν νπνίνο θαη ππνγξάθεη ην πξωηόηππν
έληππν 2Α.
 Από ην λνζνθνκείν επηζηξέθνληαη ηα θωηναληίγξαθα ηωλ εληύπωλ 2Α κε
ηηο γλήζηεο ππνγξαθέο ηωλ ηαηξώλ.
 Σα ζπκπιεξωκέλα ζπληαγνιόγηα επηζηξέθνληαη ζηηο Μνλάδεο Τγείαο
καδί κε ηα έληππα 2Β ζπκπιεξωκέλα θαη ππνγεγξακκέλα θαη ν
δηαρεηξηζηήο απνρξεώλεη ειεθηξνληθά ηνλ ηαηξό.
Όια ηα έληππα αξρεηνζεηνύληαη θαη θπιάζζνληαη ζε θιαζέξ.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ αθνινπζήζεθε ε αλωηέξω
δηαδηθαζία ζα πξέπεη εθ ηωλ πζηέξωλ λα γίλεη ε ειεθηξνληθή ρξέωζε ηωλ
ζπληαγνινγίωλ.
Β. Καη’ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.90380/1027/208 απόθαζεο ηωλ
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, Τγείαο θαη
Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο (Β΄34), ηξνπνπνηείηαη ν Δληαίνο Καλνληζκόο Παξνρώλ
πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη δίλεηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα ζηνπο ηαηξνύο ηνπ
ηαηξείνπ ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ, ζηνπο ηαηξνύο πνπ εξγάδνληαη ζηα
Τπνπξγεία θαη ζηνπο ηαηξνύο ηωλ ηαηξείωλ ηωλ ωκάηωλ Αζθαιείαο (Διιεληθή
Αζηπλνκία θαη Ππξνζβεζηηθό ώκα), κεηά από ζρεηηθή πηζηνπνίεζε, λα
ζπληαγνγξαθνύλ γηα αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνύ, κόλν κε ηελ Ηιεθηξνληθή
πληαγνγξάθεζε, θαη’ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 3892/2010 (Α΄ 189).
ε πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη εθηθηή ε έθδνζε ειεθηξνληθώλ ζπληαγώλ, νη
αλωηέξω ηαηξνί, θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνύο ηνπ
Οξγαληζκνύ, ζα κπνξνύλ λα εθδίδνπλ ρεηξόγξαθεο ζπληαγέο από ην Δληαίν
Έληππν πληαγνινγίνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνπο ρνξεγεζεί από ηεο αξκόδηεο
Μνλάδεο Τγείαο (έωο δύν αλά ηαηξό) θαη κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο
(Γ55/863/30-09-2011 Γεληθό Έγγξαθν).
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