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Α) Αναλώσιμα διαβήτη:

    
    -  Εκτελούμε κανονικά τα γνωστά τυποποιημένα παραπεμπτικά. Εξακολουθεί να
ισχύει η αναγραφή μόνο του είδους (π.χ. ταινίες ή σκαρφιστήρες) και όχι εμπορικό όνομα,
επίσης οι μηνιαίες ή διμηνιαίες ποσότητες και οι ίδιες γνωστές τιμές αποζημιώσεως αλλά
και συμμετοχών.  

    -  Τέλος του μήνα θα τα υποβάλλουμε στο εΔΑΠΥ. Αυτό είναι κλειστό τώρα και θα
ανοίξει στις 
20/1/2017
. Θα μπαίνουμε εκεί με τους 
ίδιους 
κωδικούς που είχαμε και πριν.
 
    -  Θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια κουπόνια barcode που είχαν τα προϊόντα μέχρι
τώρα.   
    -  Η κατάθεση των γνωματεύσεων θα γίνει κανονικά μέσω διανεμητικού.  

  

Β) Λοιπό υγειονομικό υλικό (π.χ. γάλατα, επιθέματα, νεφελοποιητές κτλ):   

    
    -  Όσα παραπεμπτικά και γνωματεύσεις εκτελέστηκαν μέχρι 31/12/2016 μπορούν να
γίνουν δαπάνες από τους ασφαλισμένους και να πάνε να πληρωθούν στον ΕΟΠΥΥ με τις
αποδείξεις μας (ημ/νια 31/12). Από 1-1-2017 
όλα 
τα παραπεμπτικά θα εκτελούνται από εμάς 
με συμμετοχή
και θα τα καταθέσουμε τέλος του μήνα μαζί με τα αναλώσιμα διαβήτη για να πληρωθούμε
το αιτούμενο.
 
    -  Τα παραπεμπτικά και οι γνωματεύσεις θα εκτελούνται χειρόγραφα μέχρι να ανοίξει
το εΔΑΠΥ. Θα
συμπληρώνουμε την έτοιμη φόρμα
ΕΔΩ
(όπως κάνουμε και με τα γνωστά παραπεμπτικά των αναλωσίμων διαβήτη) την οποία και θα
καταθέσουμε στον ΕΟΠΥΥ σαν «συνταγή», με τα κουπόνια των υλικών (ή τουλάχιστον όσων
υλικών έχουν κουπόνια). 
 
    -  Θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια κουπόνια barcode που είχαν τα προϊόντα μέχρι
τώρα (όσα έχουν).   
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    -  Όταν ανοίξει το εΔΑΠΥ (20-1-2017) θα πρέπει και αυτά να τα καταχωρήσουμε στο
σύστημα, όπως κάνουμε με τα αναλώσιμα διαβήτη.   
    -  Αν παραλαμβάνει τα υλικά κάποιος συγγενής του ασθενούς ή άλλος τρίτος θα πρέπει
να συμπληρώσουμε την ειδική φόρμα παραλαβής (δείτε Ε
ΔΩ 
). Ενδέχεται να μην απαιτηθεί αυτό για όσα παραπεμπτικά εκτελέστηκαν 
την μεταβατική περίοδο
ή πριν την αναλυτική ενημέρωση που αναμένεται.
 
    -  Τα παραπεμπτικά που θα εκτελούνται από εμάς με συμμετοχή θα είναι
ηλεκτρονικά και άρα θα αναφέρ
ον
ται επάνω
: τα υλικά που θα δοθούν, την τιμή αποζημίωσης και τη συμμετοχή που πρέπει να τα
εκτελέσουμε. 

  
    -  Η κατάθεση των γνωματεύσεων θα γίνει κανονικά μέσω διανεμητικού.  

  

Θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες οδηγίες για λίστες αποζημιούμενων υλικών, τιμές και
διαδικασίες εκτέλεσης από τον ΕΟΠΥΥ.
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