ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:
Α) Ασθενείς ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εισήχθησαν ή αντιμετωπίστηκαν
με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα (κρατική ή ιδιωτική) ή εξετάστηκαν
σε υγειονομική δομή εκτός του τόπου κατοικίας τους, αποζημιώνονται με την
αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής με τα συγκοινωνιακά μέσα
μαζικής μεταφοράς στις οικονομικότερες θέσεις (λεωφορείο, τρένο, πλοίο), στις
περιπτώσεις που η πάθησή τους δεν αντιμετωπίζεται στο κρατικό ή
πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή τη συμβεβλημένη υγειονομική δομή
του τόπου κατοικίας τους. Ο Οργανισμός αποζημιώνει και τη δαπάνη
μετακίνησης συνοδού, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, ύστερα από έγκριση
του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου των υγειονομικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
του τόπου κατοικίας του. Για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, το Δ.Σ. του
Οργανισμού, δύναται να αποφασίζει, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του
ΑΥΣ, τη δυνατότητα αποζημίωσης μετακίνησης και συνοδού ύστερα από έγκριση
του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
αποζημιώνει με το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων μαζικής
μεταφοράς ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινήθηκαν.
Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτείται:
α) αιτιολογημένη βεβαίωση Δ/ντή κλινικής Κρατικού, πανεπιστημιακού ή
στρατιωτικού νοσοκομείου του τόπου κατοικίας ή του θεράποντος ιατρού
αντίστοιχης ειδικότητας για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή της
διενέργειας ιατρικής εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον
τόπο κατοικίας του, εγκεκριμένη από το Δ/ντή της υγειονομικής μονάδας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
β) απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων,
γ) αντίγραφο εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας ή αποδεικτικό στοιχείο της
εκάστοτε υγειονομικής δομής (κρατικής ή ιδιωτικής) στην οποία
αντιμετωπίστηκε ο ασθενής.
Β) Όταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της
κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου (εκτός τόπου κατοικίας του), πλήρως
δικαιολογημένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και έγκριση από
το Δ/ντή της υγειονομικής μονάδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ή τον αναπληρωτή του,
δικαιολογείται η μετακίνηση με αεροπλάνο. Στην περίπτωση αυτή, ο
Οργανισμός αποζημιώνει τον ασφαλισμένο με το αντίτιμο του αεροπορικού
εισιτηρίου.
Γ) όσον αφορά στην μετακίνηση των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση ο
ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως εξής:
1) Για Αθήνα− Πειραιά 230 € το μήνα.
2) Για Θεσσαλονίκη 220 € το μήνα.
3) Για Ηράκλειο− Πάτρα 140 € το μήνα.
4) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 115 € το μήνα.
5) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και
για αποστάσεις έως 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου,
προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός
αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 400 € για το σύνολο των

μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.
6) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και
για αποστάσεις από 50 έως 80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του
ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο
Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 550 € για το
σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο
μετακινούνται.
7) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και
για αποστάσεις από 80 χιλιόμετρα και άνω από τον τόπο κατοικίας του
ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο
Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 800 € για το
σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο
μετακινούνται.
Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε δεκατρείς και άνω αιμοκαθάρσεις μηνιαίως
και σε περίπτωση πραγματοποίησης λιγότερων, τα ανωτέρω ποσά θα
διαμορφώνονται αναλογικά ως προς τις πραγματοποιούμενες
μηνιαίες αιμοκαθάρσεις και πάντα για την κοντινότερη του τόπου κατοικίας
μονάδα αιμοκάθαρσης. Για τις μετακινήσεις ενός εκάστου ασφαλισμένου που
μετακινείται σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας του μονάδα αιμοκάθαρσης,
η τελική έγκριση ανήκει στο Α.Υ.Σ.
Η αποζημίωση με τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά ισχύει από 1/12/2012.
Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διερευνά τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού σε
Νομαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο για τη μεταφορά των
αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων, ή το ενδεχόμενο οι Μ.Χ.Α. και Μ.Τ.Ν. να
δύναται να μετακινούν τους ασθενείς τους με ίδια ευθύνη κατόπιν συμφωνίας με
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την μηνιαία τιμή αποζημίωσής τους.
δ) Όσον αφορά στη μετακίνηση των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία για
μετάγγιση, ο ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως εξής:
1) Για Αθήνα− Πειραιά 38 € το μήνα.
2) Για Θεσσαλονίκη 36 € το μήνα.
3) Για Ηράκλειο− Πάτρα 22 € το μήνα.
4) Εντός των λοιπών αστικών κέντρων 20 € το μήνα.
5) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και
εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού του τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου
προς το πλησιέστερο κέντρο μετάγγισης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει τους
ασφαλισμένους με το ποσό των 100 € για το σύνολο των μηνιαίων μεταγγίσεων,
ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται.
6) Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και
προς οποιοδήποτε κέντρο μετάγγισης εκτός των γεωγραφικών ορίων του Νομού
του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, ο Οργανισμός αποζημιώνει με το ποσό
των 150 € για το σύνολο των μηνιαίων μεταγγίσεων, ανεξαρτήτως του μέσου με
το οποίο μετακινούνται.
Για την αποζημίωση μετακινήσεων νεφροπαθών και πασχόντων από
μεσογειακή αναιμία απαιτείται, η προσκόμιση από αυτούς σχετικής μηνιαίας
ιατρικής γνωμάτευσης Διευθυντή, της εκάστοτε υγειονομικής μονάδας

αιμοκάθαρσης ή μετάγγισης, από την οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και ο
αριθμός των πραγματοποιούμενων μηνιαίων αιμοκαθάρσεων ή μεταγγίσεων
αντιστοίχως.
ε) Σε εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά που λόγω της σοβαρότητας και
κρισιμότητας της κατάστασης του ασθενούς χρειάζεται μεταφορά, η οποία δεν
μπορεί να γίνει με τα συνήθη μεταφορικά μέσα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει τα
έξοδα διακομιδής (με πλωτά ή εναέρια μέσα) μέσω του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2072/1992 (Α΄, 125), όπως ισχύει. Προκειμένου
να αποδοθεί η σχετική δαπάνη απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
και η βεβαίωση αναγκαιότητας για την διακομιδή.

