ημερομηνία επικαιροποίησης άρθρου: 28/12/2017
Δείτε ό,τι αφορά τα υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης για αποζημίωση
από ΕΟΠΥΥ









Οι θεράποντες γιατροί, μέχρι τον εμπλουτισμό της
εφαρμογής ηλεκτρονικών γνωματεύσεων με τα ακριβή
αναλυτικά στοιχεία των διαλυμάτων και εξαρτημάτων
περιτοναϊκής κάθαρσης, μπορούν να αναγράφουν στην θέση
«ΣΧΟΛΙΑ» της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ή να παραδίδουν
στον ασφαλισμένο ξεχωριστό υπογεγραμμένο πληροφοριακό
έγγραφο όπου θα συγκεκριμενοποιούν τα διαλύματα και
εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης που είναι απαραίτητα
για τον συγκεκριμένο ασφαλισμένο. (εγκύκλιος ΕΔΩ)
Τα διαλύματα και υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης εξαιρούνται
από την εντολή μη αναγραφής εμπορικής ονομασίαςγια
την αποφυγή κινδύνων ασυμβατότητας των υλικών με τα
συστήματα που χρησιμοποιούν οι ασθενείς
Υπενθυμίζεται ότι, κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.221/13-1-13
εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, τα περιτοναικά διαλύματα και τα
εξαρτήματά τους δεν εντάσσονται στα προιόντα στα
οποία απαιτείται η ύπαρξη barcode (εννοείται μέχρι τις
προθεσμίες που ισχύουν για όλα τα αναλώσιμα, δείτε ΕΔΩ)
Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του γνησίου
υπογραφής επί των υπευθύνων δηλώσεων παραλαβής
τους, όταν τα ποσά είναι άνω των 1500 Ευρώ, αφορούν
αγωγή μηνός και τα σχετικά συνταγογραφηθέντα είδη έχουν
καταγραφεί σε γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού

Σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ. το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το
προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι με ιατρική γνωμάτευση
του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή
ιατρού του Οργανισμού
 Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους,
αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και
καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησής του, καθώς και
η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα
 Με βάση αυτή την ιατρική γνωμάτευση θα πρέπει να
συνταγογραφείται ηλεκτρονική γνωμάτευση κάθε
μήνα.Δικαιολογείται:
απλό υγειονομικό υλικό για τη διενέργεια περιτοναϊκής
κάθαρσης μέχρι 150€ το μήνα, η αναγκαιότητα της οποίας
πιστοποιείται από γνωμάτευση νεφρολόγου ιατρού και
συγκεκριμένα:
 Αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης
 χάρτινες μάσκες μιας χρήσης
 αποστειρωμένες γάζες









αυτοκόλλητες γάζες
σύριγγες με τις αντίστοιχες βελόνες
λευκοπλάστ υποαλλεργικό
οινόπνευμα
χαρτοβάμβακα σε φύλλα του 1 Kg
οξυζενέ και Betadine surgical scrub 100 ml ή σωληνάριο
Betadine pomm. 30 gr 10 % με σπάτουλες.

Είδη και κωδικοί eΔΑΠΥ:
ΝΕΟ Δείτε πώς περνιούνται τα υλικά με ενημέρωση στις
28/12/2017 πατώντας ΕΔΩ

ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΣ
Σ
01244

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
1BD ΓΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΙΜΙΑ

01246

ΟΞΥΖΕΝΕ ΓΙΑ
ΑΤΟΝΑ ΕΛΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΙΜΙΑΣ

01247

BETADINE
SURGICAL 1ΒΤ ΓΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΙΜΙΑ

01251

ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΓΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΙΜΙΑ

01256

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ

01285

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ

02040

ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)

02132

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ

02133

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ

02144

ΤΡΑΧΕΙΩΣΩΛΗΝΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

02166

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕ
Σ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)

02041

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

02094

ΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
01301

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

01303

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΣΙΤΙΣΗΣ,
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

02165

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΓΑΖΕΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΓΑΝΤΙΑ,
ΧΑΡΤΙΝΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ

02153

ΣΥΡΙΓΓΕΣ
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ
ΚΟΥΜΠΩΜΑ

02186

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΝΟΙΑΣ

00463

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΓΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΗΤΗ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ

00464

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΕΧΗ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ

00465

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΦΟΡΗΤΗ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ

00592

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

00594

ΛΑΒΙΔΑ KOCHER

ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ
00593

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ

01250

ΥΛΙΚΑ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ
ΚΑΘΑΡΣΗΣ
(Αποστειρωμένα
γάντια μιας χρήσης
χάρτινες μάσκες μιας
χρήσης,
αποστειρωμένες
γάζες, αυτοκόλλητες
γάζες, σύριγγες με τις
αντίστοιχες βελόνες,
λευκοπλάστ
υποαλλεργικό,
οινόπνευμα,
χαρτοβάμβακα σε
φύλλα του 1 Kg,
οξυζενέ και Betadine
surgical scrub 100 ml
ή σωληνάριο
Betadine pomm. 30 gr
10 % με σπάτουλες

02131

ΥΛΙΚΑ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ
ΚΑΘΑΡΣΗΣ
(ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ)
ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
Διαλύματα και
Εξαρτήματα
(συστήματα)
συνεχούς φορητής ή
αυτοματοποιημένης
περιτοναϊκής
κάθαρσης

Στους ασφαλισµένους που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση
κατ’ οίκον αποζηµιώνονται τα παρακάτω σταθερά υλικά χωρίς
συµµετοχή του ασφαλισµένου, ως εξής:






ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ: 73,00 €
ZYΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ: 55,00 €
HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ: 20,00 €
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ−ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ: 16,00 €
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ: 55,00 €



ΛΑΒΙ∆Α ΚΟCHER 12,50 €

