Παρακλινικές εξετάσεις
Στους δικαιούχους παρέχονται πάσης φύσεως παρακλινικές εξετάσεις, που
διενεργούνται στις εργαστηριακές δομές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα εξωτερικά ιατρεία
των κρατικών, πανεπιστημιακών, στρατιωτικών νοσοκομείων, τα κέντρα υγείας
και τα περιφερειακά ιατρεία, σε συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς όλων
των ειδικοτήτων, σε διαγνωστικά εργαστήρια (Π.Δ. 84/2001), πολυιατρεία και
γενικότερα φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), καθώς και στα
εξωτερικά εργαστήρια των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και των Κέντρων
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.
Η παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα
ηλεκτρονικά παραπεμπτικά δεν χρήζουν θεώρησης.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή,
χρησιμοποιείται το ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου ή άλλο έντυπο
που ορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού όταν η
αξία του παραπεμπτικού υπερβαίνει τα εξήντα (60) ευρώ. Το ποσό αυτό
δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
Τα παραπεμπτικά, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, εκτελούνται υποχρεωτικά εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης
και αυτής και καθίστανται άκυρα μετά την παρέλευση του ανωτέρω
αναφερόμενου χρονικού διαστήματος.
Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο
Οργανισμός αποζημιώνει τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με το ποσό
που προβλέπεται κάθε φορά από το κρατικό τιμολόγιο, ή το ποσό που
προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά
σύμβαση, ή την ασφαλιστική αποζημίωση, ή το ποσό που προκύπτει από τη
διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, με ποσοστό συμμετοχής των
ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%.
Σε κάθε περίπτωση η τιμή αποζημίωσης δε μπορεί να ξεπερνά το αντίστοιχο
ποσό που προβλέπεται κάθε φορά από το κρατικό τιμολόγιο, ο Οργανισμός δε,
μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, στοχεύει στην επίτευξη της
μεγαλύτερης δυνατής εξοικονόμησης δαπάνης, επιτυγχάνοντας τις χαμηλότερες
δυνατές τιμές.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση κάθε εξέτασης, στους
συμβεβλημένους παρόχους υγείας είναι η συμβατότητα αυτής με τα
διαγνωστικά πρωτόκολλα, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα δεν απαιτούν επιπλέον δαπάνη από τους
ασφαλισμένους του Οργανισμού για τις εξετάσεις αυτές.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης των εξετάσεων εντός των μονάδων του
Οργανισμού, των σχηματισμών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και
στρατιωτικών νοσοκομείων, δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου,
ούτε απαιτείται θεώρηση του ελεγκτή ιατρού επί χειρόγραφων παραπεμπτικών.
Επίσης εντός των σχηματισμών του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών και
στρατιωτικών νοσοκομείων δύναται να εκτελούνται και χειρόγραφα
παραπεμπτικά του ίδιου ή άλλων νοσοκομείων.

Δεν αποζημιώνονται εξετάσεις που διενεργούνται σε μη συμβεβλημένα με τον
Οργανισμό εργαστήρια.

