
 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Προέδρου κ. Βουδούρη 

2. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Νικόλη 

3. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Σουλιώτη 

 

ΘΕΜΑ: Σύστημα αναγγελίας αιμοκαθάρσεων για Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και 

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης  

 

ΣΧΕΤ.: 1. Το με ΑΠ 7722/7-3-12 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ 

               2. Το εγχειρίδιο χρήσης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες –Παρακολούθηση 

αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων» (site ΕΟΠΥΥ) 

 

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα και σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου μας (σχ.1), 

σχετικά με την λειτουργία του συστήματος αναγγελίας αιμοκαθάρσεων, μέσω του site του 

ΕΟΠΥΥ, παρέχονται πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την 

παρακολούθηση αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων. Ειδικότερα: 

 

 Από το σύστημα της ηλεκτρονικής αναγγελίας αιμοκαθάρσεων εξαιρούνται 

οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) των Νοσοκομείων. 

 

 Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αναγγελίας αιμοκάθαρσης δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση της ενότητας «Στοιχεία Γνωμάτευσης Αιμοκάθαρσης», λόγω 

εντοπισμού προβλημάτων καταχώρησης των απαραίτητων πεδίων (Μονάδα 

υγείας, αριθμός απόφασης κλπ) 

  

 Η ηλεκτρονική αναγγελία αιμοκάθαρσης γίνεται σε πραγματικό χρόνο 

εισόδου και εξόδου του ασφαλισμένου στη γραμματεία της ΜΤΝ και 

ΜΧΑ και όχι σύνδεσης με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης. 

Σε περίπτωση επιπλοκών του νεφροπαθή κατά τη σύνδεση με το ιατρικό 

μηχάνημα αιμοκάθαρσης, με αποτέλεσμα την αναστολή της αιμοκάθαρσης 

προβλέπεται η Διαγραφή Εισιτηρίου (σελ.10 σχ.2) 

 

  

 

 

 

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Αθήνα, 26/3/2012 

 

Αρ. Πρωτ.: 14055 

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης   

                        Υπηρεσιών Υγείας 

Προς:  

1.Περιφερειακές Υπηρεσίες 

ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) 

2. Ελληνική Ένωση Ιδιωτικών 

Κλινικών & Μονάδων Υγείας  

Βασ.Σοφίας 102, 115 28, Αθήνα 

3. Παν/νια Ένωση Ιδ. Κλινικών  

Ιουστινιανού 8, 54631, Θεσ/νη 

  

Δ/νση: Σχεδιασμού 

Πληροφορίες: Ν.Κικίλιας  

Τηλ.: 210 6871719 Fax: 210 6871795 

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι 

E-mail: d7@eopyy.gov.gr  

  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

Ε θνικός   
Ο ργανισμός   
Π αροχής   
Υ πηρεσιών   

  

  
Υ γείας   

  www.eopyy.gov.gr   

  

mailto:d7@eopyy.gov.gr


 Όταν γίνεται ηλεκτρονική αναγγελία της αιμοκάθαρσης δεν χρειάζεται η 

αποστολή και με email.  

Σε περίπτωση αδυναμία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα,  δίνεται η 

δυνατότητα αποστολής μέσω email: dialysis.unit@eopyy.gov.gr  (σύμφωνα 

με τα στοιχεία της φόρμας του εξιτηρίου)  

 

 Οι έκτακτες αιμοκαθάρσεις  αναγγέλλονται όπως οι τακτικές. 

 

 Δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση του εξιτηρίου αιμοκάθαρσης για την 

εκκαθάριση των δαπανών. 

 

 Οι αναγγελίες αιμοκαθάρσεων δεν συνδέονται για την εξακρίβωση των 

εξόδων μετακίνησης νεφροπαθών τους. 

 

 Το χρονικό διάστημα από τις 15/3/2012 (έναρξη συστήματος αναγγελίας) έως 

31/03/2012 θα θεωρηθεί περίοδος πιλοτικής εφαρμογής και ισχύουν τα 

προγενέστερα έγγραφα και ΦΕΚ. Ως εκ τούτου η αναγγελία των 

αιμοκαθάρσεων την ανωτέρω χρονική περίοδο δεν σχετίζεται με την 

εκκαθάριση δαπανών. 

 

Όλες οι ΜΤΝ και ΜΧΑ θα πρέπει να προσαρμοστούν στην ηλεκτρονική αναγγελία, 

καθώς από 01/04/2012 δεν θα αποζημιώνεται καμία αιμοκάθαρση (τακτική ή έκτακτη) αν 

δεν έχει αναγγελθεί, ενώ θα πρέπει να ανατρέξουν στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής, 

προκειμένου αρκετά ερωτήματα απαντηθούν με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου 

(στο site ΕΟΠΥΥ-Εφαρμογές-Αιμοκαθάρσεις-Οδηγίες Χρήσης).      

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 
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