Απαραίτητα -από το νοσοκομείο - δικαιολογητικά για την απόδοση της σχετικής
δαπάνης για χρήση Αποκλειστικών Νοσοκόμων Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία1, σε όλως εξαιρετικά περιστατικά νοσηλείας
ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, σε κρατικά νοσοκομεία για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες
φροντίδες, είναι δυνατή η αποζημίωση δαπάνης για τη χρήση αποκλειστικού νοσοκόμου κατά
τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι οκτώ νύχτες.
Με βάση τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ, τα απαραίτητα -από το νοσοκομείο- δικαιολογητικά για την
απόδοση της σχετικής δαπάνης είναι τα εξής:
1.

Ιατρική γνωμάτευση, η οποία θα:
a. έχει εκδοθεί (ημερομηνία) από το θεράποντα Ιατρό πριν από τη χρήση της
ΑΝΑΦ και την έκδοση του φορολογικού παραστατικού (απόδειξη),
b. φέρει ως αριθμό πρωτοκόλλου τον αριθμό μητρώου εισαγωγής στην Κλινική,
c. φέρει επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα από το Γραφείο του Πολίτη (κεντρική
είσοδος - ισόγειο παλαιού κτιρίου).
d. έχει θεώρηση από τον Ελεγκτή Ιατρό ΕΟΠΥΥ, η οποία πρέπει να έχει γίνει πριν ή
κατά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο. Για το Γ.Ν. «Βενιζέλειο»,
θεωρήσεις από Ελεγκτή Ιατρό γίνονται από Τρίτη έως και Παρασκευή, μεταξύ
12:00-13:00 το μεσημέρι στο Γραφείο Κίνησης του ΤΕΠ (υπόγειο νέου κτιρίου).

2.

Απόδειξη/εις του/της ΑΝΑΦ, η/οι οποία/ες πρέπει να:
a. είναι υπογεγραμμένη/ες από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία (Γραφείο Τομεαρχών ισόγειο νέου κτιρίου). Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει
φωτοαντίγραφο των αποδείξεων αυτών στη Νοσηλευτική Υπηρεσία (Γραφείο
Τομεαρχών - ισόγειο νέου κτιρίου).
b. έχει/ουν επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα από το Γραφείο του Πολίτη (κεντρική
είσοδος - ισόγειο παλαιού κτιρίου).

3. Αντίγραφο του εξιτηρίου υπογεγραμμένο από τον θεράποντα Ιατρό.
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Λαμβάνοντας υπόψη τη παρ. Ζ του άρθρου 10 της με αρ. ΕΜΠ5 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ
2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.» που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3054/τ.Β’/18-11-2012

