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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδρίαση ∆. Συµβουλίου ΕΟΠΥΥ 800/18-11-2021
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.715/385/21-6-2017 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών για την
αποζηµίωση διαγνωστικών ραδιοφαρµάκων που αφορούν σε εξετάσεις Πυρηνικής
Ιατρικής»

Απόφαση 779
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη
Α.την µε αρ. πρωτ. ∆Α3Α/79/οικ.30027/16-11-2021 έγγραφη εισήγηση της ∆/νσης Eλέγχου
και Εκκαθάρισης,
B.την προφορική εισήγηση του Προϊστάµενου της ανωτέρω ∆/νσης
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των µελών και την σύµφωνη γνώµη τους µε την
εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Τον καθορισµό των κάτωθι δικαιολογητικών υποβολής δαπανών διαγνωστικών εξετάσεων
Πυρηνικής Ιατρικής που απαιτούν τη χρήση ραδιοφαρµάκων :
Α. Υποβολή Πράξεων (παραπεµπτικών):
Περιλαµβάνει τα παραπεµπτικά µε µία από τις παρακάτω πράξεις:
Κωδικός

Περιγραφή

e∆ΑΠΥ
49 00 00 076

Σπινθηρογράφηµα µε Ιώδιο−131. Ολόσωµο.

49 00 00 081

Σπινθηρογράφηµα εντοπισµού φλεγµονής. Ολόσωµο.
Τοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων (PET) µε ταυτόχρονη Υπολογιστική

49 00 00 111

Τοµογραφία (CT) για διόρθωση εξασθένισης και ανατοµικό εντοπισµό.
Από την κρανιακή βάση έως το µέσο του µηρού.

49 00 00 120

Τοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων (PET) µε ταυτόχρονη Υπολογιστική
Τοµογραφία (CT) για διόρθωση εξασθένισης και ανατοµικό εντοπισµό.
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Κάθε πρόσθετη περιοχή (κεφαλή, κάτω άκρα).
Σπινθηρογράφηµα µελέτης βασικών γαγγλίων εγκεφάλου.
49 00 00 121

Τοµογραφική λήψη (SPECT).

49 00 00 122

Σπινθηρογράφηµα εντοπισµού όγκου. Λήψεις 2 ηµερών.

49 00 00 123

Σπινθηρογράφηµα εντοπισµού όγκου. Λήψεις 1 ηµέρας.

49 00 00 124

Σπινθηρογράφηµα εντοπισµού όγκου. Τοµογραφική λήψη (SPECT).

49 00 00 125

Σπινθηρογράφηµα εντοπισµού φλεγµονής. Τοµογραφική λήψη (SPECT).

•

Tο ηλεκτρονικό παραπεµπτικό (ή το άυλο παραπεµπτικό) µε το οποίο εκτελέστηκε η
ιατρική πράξη στην οποία χρησιµοποιήθηκε το ραδιοφάρµακο. Κατά την εκτέλεση
παραπεµπτικού και µόνο για την εξέταση PET/CT (κωδικοί edapy 49 00 00 111 και 49
00 00 120) ο πάροχος ψηφιοποιεί και ανεβάζει σε αρχείο στο edapy επιπλέον τα
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο υπ’ αριθµ.26688/5-6-12 έγγραφο ανάλογα µε
την πάθηση. Τα δικαιολογητικά αυτά εφόσον θα ψηφιοποιούνται στο edapy δεν θα
απαιτείται να επισυνάπτονται και αντίγραφά τους στο φάκελο µε το φυσικό αρχείο. Τα
δικαιολογητικά αυτά τίθενται πλέον απαραίτητα γιατί αντικαθίσταται η θεώρηση των
παραπεµπτικών από ελεγκτή ιατρό από την καθιέρωση κλινικού ελέγχου για
την διαπίστωση της ιατρικής αναγκαιότητας της εξέτασης.

•

Ψηφιοποιηµένο αντίγραφο του δελτίου αποστολής και του αντίστοιχου τιµολογίου
αγοράς του ραδιοφαρµάκου από τον πάροχο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθµός της
ηλεκτρονικής γνωµάτευσης ραδιοφαρµάκου που εκδόθηκε για το συγκεκριµένο
ασθενή µέσω της οποίας παραγγέλνεται το ραδιοφάρµακο.
Εάν πρόκειται για συγκεντρωτικό τιµολόγιο, δηλαδή αφορά περισσότερους από έναν
ασθενή ή/και ασθενείς οι οποίοι δεν είναι ασφαλισµένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές γνωµατεύσεις που έχουν
εκδοθεί για τον κάθε ασφαλισµένο του ΕΟΠΥΥ. Το αντίγραφο υπογράφεται από τον
επιστηµονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου και ψηφιοποιείται τόσες φόρες όσοι είναι και
οι ασφαλισµένοι τους οποίους περιλαµβάνει.
Τα παραπάνω (τιµολόγιο και δελτίο αποστολής ραδιοφαρµάκου) ψηφιοποιούνται από
τον πάροχο µέσω επισύναψης αρχείου στο edapy κατά την εκτέλεση του
παραπεµπτικού και επίσης δεν απαιτείται να υποβάλλονται στο φάκελο µε το φυσικό
αρχείο των παραπεµπτικών.
Τιµολόγιο αγοράς δεν επισυνάπτεται στις περιπτώσεις που το ραδιοφάρµακο
που έχει χρησιµοποιηθεί είναι το F18-FDG (ή οποιοδήποτε άλλο
συµβασιοποιηµένο ραδιοφάρµακο στο µέλλον)*
*Μόνο για Ιδιώτες Συµβεβληµένους παρόχους ή ΝΠΙ∆.

•

Απόφαση ΑΥΣ στις περιπτώσεις που απαιτείται. Επειδή η έγκριση του ΑΥΣ θα δίδεται
ηλεκτρονικά δεν απαιτείται να επισυνάπτεται στα φυσικά παραστατικά.
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•

Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. για την παροχή υπηρεσιών σε πολίτες της ΕΕ
(για τις υποβολές Ευρωπαίων Ασφαλισµένων).

•

Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Στο φυσικό αρχείο δηλαδή της υποβολής θα περιλαµβάνονται:
Tο ηλεκτρονικό παραπεµπτικό (εφόσον δεν είναι άυλο)
Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. για την παροχή υπηρεσιών σε πολίτες της ΕΕ (για τις
υποβολές Ευρωπαίων Ασφαλισµένων)

Β. Υποβολή Ραδιοφαρµάκων (γνωµατεύσεων):
Το σύνολο των εκτελεσµένων γνωµατεύσεων αποτελεί το αιτούµενο ποσό της υποβολής
ραδιοφαρµάκων στο οποίο εκδίδεται και το τιµολόγιο του παρόχου. Τα δικαιολογητικά του
φυσικού αρχείου αυτών των υποβολών θα περιλαµβάνουν:
•
•
•

Αντίγραφα τιµολογίων αγοράς των ραδιοφαρµάκων.
Τιµολόγιο παρόχου για το σύνολο της αξίας των υποβαλλόµενων ραδιοφαρµάκων.
Με την ανάρτηση των τιµών των ραδιοφαρµάκων στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγείας οι
ισχύουσες τιµές θα ενταχθούν ως ανώτατες τιµές αποζηµίωσης στο edapy. Οι κωδικοί
των ραδιοφαρµάκων στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγείας πρέπει να αναγράφονται και
στο σώµα του τιµολογίου του παρόχου προς τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και το πλήθος των
ραδιοφαρµάκων ανά κωδικό.

Γ. Υποβολές προµηθευτών Ραδιοφαρµάκων:
Οι υποβολές των προµηθευτών ραδιοφαρµάκων που έχουν συνάψει σύµβαση δηµιουργούνται
από το σύνολο των γνωµατεύσεων που έχουν εκτελέσει µε το συγκεκριµένο ραδιοφάρµακο για
ιδιώτες συµβεβληµένους παρόχους ή ΝΠΙ∆.
Στο φυσικό αρχείο των υποβολών τους αποστέλλονται:
•

•

Συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται: όλες οι ηµεροµηνίες
αποστολής, οι αριθµοί των δελτίων αποστολής, οι αριθµοί των ηλεκτρονικών
γνωµατεύσεων και ο αριθµός των δόσεων ανά αποστολή και ανά συµβεβληµένο
Ιδιώτη πάροχο.
Τιµολόγιο µε το συνολικό αιτούµενο ποσό (άθροισµα εκτελεσµένων γνωµατεύσεων
µήνα)
(οι γνωµατεύσεις των Ευρωπαίων ασφαλισµένων εκτελούνται σε ξεχωριστή υποβολή)

2) Την έναρξη κλινικού ελέγχου στις ανωτέρω υποβολές ο οποίος θα αφορά στη
διαπίστωση της ιατρικής αναγκαιότητας της εξέτασης και στους χρόνους διακίνησης και
διαχείρισης των βραχύβιων ραδιοφαρµάκων. Ο έλεγχος θα πραγµατοποιείται στο 100%
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των περιπτώσεων από την οµάδα εκκαθάρισης ραδιοφαρµάκων της Κεντρικής
Υπηρεσίας. Ο διοικητικός έλεγχος των τιµολογίων των υποβολών, καθώς και η έκδοση
και οριστικοποίηση των πράξεων εκκαθάρισης θα γίνεται, µετά από την ολοκλήρωση
του κλινικού ελέγχου, από τις κατά τόπους αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις.
3) Την έκδοση οδηγιών προς τους παρόχους από την ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού
σχετικά µε το νέο τρόπο υποβολής στην οποία θα ορίζεται και η ηµεροµηνία έναρξης
της διαδικασίας.
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθηµερόν και θα αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια
Ακριβές αντίγραφο
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆Σ ΕΟΠΥΥ

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ και ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
του ∆.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗ ΘΕΑΝΩ
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