ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Για νοσηλεία σε Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων που είναι Ν.Π.Δ.Δ. και
Κοινωφελή Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο Οργανισμός αποζημιώνει
με το νοσήλιο της Γ΄ θέσης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Εξαιρούνται του
νοσηλίου αυτού μόνο τα εξαιρούμενα φάρμακα των Ιδιωτικών Κλινικών, όπως
περιγράφονται παραπάνω.
Ε1. Επί του συνόλου της δαπάνης νοσηλείας που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε
συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, όταν γίνεται χρήση Κ.Ε.Ν., οι ασφαλισμένοι
επιβαρύνονται με συμμετοχή, οι μεν ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. με ποσοστό 50%, οι
δε ασφαλισμένοι των λοιπών ασφαλιστικών φορέων με ποσοστό 30%,
εξαιρουμένων των καρδιοχειρουργικών και παιδοκαρδιολογικών επεμβάσεων.
Εντός τριών μηνών από την έκδοση της παρούσης, οι ιδιωτικές κλινικές θα
αξιολογηθούν και θα καταταγούν σε κατηγορίες με βάση κριτήρια όπως ο
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός, η βαρύτητα των
περιστατικών που αντιμετωπίζονται, το ιατρικό προσωπικό, τα θεραπευτικά
αποτελέσματα, οι επιπλοκές κ.ά.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να αποζημιώνεται σε διαφορετικό
ποσοστό του Κ.Ε.Ν. η κάθε κατηγορία συμβεβλημένης ιδιωτικής κλινικής.
Ε.2. Για νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές που αποζημιώνονται με
ημερήσιο νοσήλιο, οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. συμμετέχουν επί της συνολικής
δαπάνης νοσηλείας που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ποσοστό 20%, οι δε
ασφαλισμένοι των λοιπών ασφαλιστικών
φορέων με ποσοστό 10%. Εφόσον ο ασθενής επιλέξει
να νοσηλευθεί σε ανώτερη από τη δικαιούμενη θέση, η κλινική θα πρέπει να έχει
την έγγραφη συγκατάθεσή του, όπου θα αναφέρονται όλοι οι οικονομικοί όροι
των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου και θα φυλάσσεται στην κλινική διαθέσιμη
σε κάθε έλεγχο. Στη δικαιούμενη θέση ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει επιπλέον
συμμετοχή πέραν αυτής που ορίζεται ανωτέρω, ως συμμετοχή επί της
συνολικής δαπάνης νοσηλείας που αποζημιώνει ο φορέας.
ΣΤ. Με απόφαση του Δ.Σ. ο Οργανισμός δύναται να συμβάλλεται με τις
υγειονομικές δομές, όπως αυτές ρητά αναφέρονται στην παράγραφο Β του
παρόντος άρθρου και να αποζημιώνει δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων του,
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους όρους των συμβάσεων, μετά από
διαπραγμάτευση ενός εκάστου εξ αυτών.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμβάλλεται με ημερήσιο νοσήλιο, όπως θα ορίσει το
Δ.Σ. του Οργανισμού μόνο με Κλινικές και Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων, που θα
μπορούν να περιθάλπουν ασθενείς που χρήζουν Χρόνια και Συστηματική
Νοσηλευτική Φροντίδα, χωρίς να γίνονται διακρίσεις περιστατικών (π.χ. τελικού
σταδίου καρκινοπαθείς, τραχειοτομίες, κλινήρη μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα).
Όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι έχουν υποχρέωση να παρέχουν διοικητικές
−οικονομικές και ιατρικές πληροφορίες προς διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου,
όλων των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων που αφορούν στη νοσηλεία των
ασφαλισμένων. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση του ελεγκτικού έργου
αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά του συμβεβλημένου παρόχου.

