Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Άρθρο 2
Ως «οργανισμός – φορέας» νοείται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Ως “δικαιούχοι” νοούνται οι ασφαλισμένοι των εντασσομένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ταμείων, καθώς και τα μέλη οικογένειας αυτών, που σύμφωνα με τα επιμέρους
οριζόμενα δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης.
Ως “περίθαλψη” νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις, που πραγματοποιούν
επαγγελματίες υγείας ή οργανισμοί φροντίδας υγείας και οι οποίες σκοπό έχουν
την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία της νόσου και την αποκατάσταση της
υγείας.
Ως «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Π.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι υπηρεσίες και
πράξεις, οι οποίες διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση των
βλαβών υγείας:
• Στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, στα ολοήμερα ιατρεία και τα
διαγνωστικά εργαστήρια αυτών
• Στις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ
• Στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία
• Στα Αγροτικά Ιατρεία
• Στα Πολυιατρεία και Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ
• Στα Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας
• Στις Ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία και διαπιστευμένα
Διαγνωστικά Εργαστήρια.
• Στους Ιδιωτικούς Φορείς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του Ν. 3846/2010
(Α΄, 66)
• Στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας
• Στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
• Στις Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας του άρθρου 14 του Ν. 2071/1992
(Α΄, 123)
• Στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας, Παιδιού & Εφήβου, όπου διαθέτει ο
Οργανισμός.
• Στα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας του Οργανισμού, στα Ιδιωτικά Εργαστήρια
Φυσικοθεραπείας και στους κατ’ οίκον φυσικοθεραπευτές.
Ως «Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Δ.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι παρεχόμενες
υπηρεσίες και πράξεις, που διενεργούνται εντός των τμημάτων των
Νοσοκομείων, στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, στις μονάδες ψυχικής
υγείας, στα κέντρα αποθεραπείας − αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας και
στα θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ημερήσιας νοσηλείας.
Ως «υπερσυνταγογράφηση» νοείται η συνταγογράφηση μεγαλύτερης ποσότητας
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από αυτή που απαιτείται για την κάλυψη και
θεραπεία ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη δοσολογία που αναγράφεται στην
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τη συγκεκριμένη πάθηση ή η
χορήγηση θεραπείας, μη εναρμονισμένης με τα εκάστοτε ισχύοντα θεραπευτικά

πρωτόκολλα, καθώς και η αναγραφή περισσότερων παρακλινικών εξετάσεων
από αυτές που απαιτούνται στα πλαίσια της διαγνωστικής διαδικασίας βάσει
των διαγνωστικών πρωτοκόλλων από γιατρό ειδικότητας.
Ως «προκλητή ζήτηση», τόσο για τη χορήγηση φαρμάκων όσο και την αναγραφή
παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων, νοείται η ζήτηση που δεν
αντιστοιχεί σε υπαρκτές ανάγκες υγείας, αλλά προκαλείται από άλλους
παράγοντες, π.χ. συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, των
οποίων η θεραπευτική δράση δεν έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί, θεραπεία που
θεωρείται πειραματική, ή συνταγογράφηση κατ’ απαίτηση του ασθενούς.
Ως «κατευθυνόμενη συνταγογράφηση», νοείται η αναγραφή φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων συγκεκριμένου παραγωγού, ή η αναγραφή πάσης φύσεως
παρακλινικών εξετάσεων.
Ως «κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών ή παραπεμπτικών παρακλινικών
εξετάσεων», νοείται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπόδειξη στους ασθενείς –
ασφαλισμένους από τους παρόχους υγείας για εκτέλεση των συνταγών ή
παραπεμπτικών, σε συγκεκριμένα φαρμακεία ή συμβεβλημένους παρόχους
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ως «παράβαση όρων σύμβασης», νοείται κάθε ενέργεια παρόχου υγείας με την
οποία παραβιάζεται όρος της συναφθείσας με το φορέα σύμβασης.
Ως «ορθή συμπλήρωση συνταγής ή παραπεμπτικού», νοείται η ευανάγνωστη και
με ακρίβεια συμπλήρωση όλων των στοιχείων – πεδίων του εντύπου της
συνταγής ή του παραπεμπτικού από τους αρμόδιους παρόχους υγείας.
Ως «ταυτοποίηση», νοείται η επιβεβαίωση και επαλήθευση των αναγνωριστικών
στοιχείων του ασθενούς – ασφαλισμένου από τους παρόχους υγείας.
Ως «πάροχοι υπηρεσιών υγείας», νοούνται τα φυσικά πρόσωπα (γιατροί,
οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, φυσικοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας)
ή τα νομικά πρόσωπα (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, θεραπευτήρια χρονίων
παθήσεων, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κέντρα αποθεραπείας και
αποκατάστασης, ιατρικές εταιρείες, πολυιατρεία, πολυοδοντιατρεία και
τμήματα εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών), καθώς
οι Μ.Χ.Α.−Μ.Τ.Ν. και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και
αποκατάστασης τα οποία παρέχουν νόμιμα υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
Ως «ειδική αγωγή», νοούνται οι ειδικές θεραπείες για παιδιά ασφαλισμένων σε
ειδικά εκπαιδευτήρια, ιδρύματα περίθαλψης, κέντρα αποθεραπείας και
αποκατάστασης, εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
Ως «παρεχόμενο υγειονομικό υλικό» νοείται αυστηρά και μόνο το υλικό που
παρέχεται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως αυτό
περιγράφεται και απαριθμείται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Ως «εξαιρετικές περιπτώσεις» νοούνται οι επείγουσες καταστάσεις που
χρήζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης και αφορούν επεμβάσεις προκειμένου
να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία του ασθενούς.
Ως «πρωτοβάθμιος έλεγχος» νοείται ο έλεγχος και η έγκριση παροχών υγείας
ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως νοσηλίων, φαρμάκων, υλικών, εισαγωγής
και εξόδου ασθενούς από ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία και άλλους
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υγείας κ.α. Στην έννοια του
Πρωτοβάθμιου ελέγχου νοείται επίσης ο έλεγχος για την εκκαθάριση των
κατατεθειμένων παραστατικών δαπανών υγείας.
Ως «δευτεροβάθμιος έλεγχος» νοείται ο έλεγχος που περιλαμβάνει επιθεώρηση
των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων υγείας, έλεγχο για τη
διαπίστωση της τήρησης της νομοθεσίας που διέπει την παροχή
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, έλεγχο του έργου των
ελεγκτών που διενεργούν πρωτοβάθμιο έλεγχο, εσωτερικό έλεγχο του φορέα και
εποπτεία όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του.

