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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 551/11-04-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Μ.Υ.Κ.), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΥ»

ΜΕ

Απόφαση 454
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη
Α.την κάτωθι με αριθμ. πρωτ. ΔΒ3Η/138/12318/4-4-2019 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού

«Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 “Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ.
πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο
«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) »”, (ΦΕΚ 4898/τ.Β/01-11-2018).
2) Το ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α/23-12-2016), άρθρο 34, παρ.7, σύμφωνα με το οποίο «ο
ΕΟΠΥΥ, προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζει ανώτατες τιμές υπηρεσιών υγείας, υλικών επεμβάσεων,
οστικών και ενδοαυλικών μοσχευμάτων, θεραπευτικών μέσων και προθέσεων, αναλωσίμων
υγειονομικών υλικών, υγειονομικών υλικών καθώς και σκευασμάτων ειδικής διατροφής» .
3) Την με αρ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων
της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών,
κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής
Διατροφής».
4) Σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ (σχετικό 1), άρθρο 54, παρ. 4 ισχύει ότι: «Υγειονομικό υλικό που
απαιτείται για την αλλαγή τραύματος σε ασθενείς με Μηχανική Υποστήριξη Καρδιάς (ΜΥΚ) καρδιακή αντλία και συγκεκριμένα αντιμικροβιακό διάλυμα εξωτερικής χρήσης, αποστειρωμένες
γάζες, αποστειρωμένα γάντια, χάρτινη αυτοκόλλητη ταινία, με τιμή αποζημίωσης και αριθμό
τεμαχίων ή ποσότητες που θα καθορίζει με απόφαση του το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.»
5) Το έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων με
Αρ.Πρωτ.οικ38127 που αναφέρει ότι με απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε να γίνει την τροποποίηση του
ΕΚΠΥ (3054) ώστε οι ασθενείς με ΜΥΚ να αποζημιώνονται για την αγορά των κάτωθι υλικών :
Αντιμικροβιακό διάλυμα εξωτερικής χρήσης ,αποστειρωμένες γάζες, αποστειρωμένα γάντια, χάρτινη
αυτοκόλλητη ταινία , μέχρι του χρηματικού ποσού των 300,00€ το μήνα.
6) Την ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ της 28/12/2017 που αναφέρει τη δημιουργία και ενεργοποίηση
ενιαίων κωδικών ΕΑΝ και ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ για κάθε υλικό που θα χρησιμοποιούνται κατά την
έκδοση και εκτέλεση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΑΝ
ΕΚΑΠΤΥ
0216599000011
0216599000028
0216599000035

,

ΕΟΠΥΥ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΜΥΚ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ)
ΜΥΚ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ)
ΜΥΚ (ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΧΡΗΣΗΣ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
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0216599000042
7)

ΜΥΚ (ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ)

Στο edapy εκτελούνται όπως φαίνεται παρακάτω:

Κωδικός
υλικού
γνωμάτευσης
02165
02165
02165
02165

Εμπορική
Προϊόντος

Ονομασία Κωδικός
ΕΟΠΥΥΕΚΑΠΤΥ
ΜΥΚ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 0216599000011
ΓΑΝΤΙΑ)
ΜΥΚ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 0216599000028
ΓΑΖΕΣ)
ΜΥΚ (ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 0216599000035
ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ)
ΜΥΚ
(ΧΑΡΤΙΝΗ 0216599000042
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ)

Κωδικός ΕΑΝ

ΤΙΜΗ

0216599000011

300,00€

0216599000028

300,00€

0216599000035

300,00€

0216599000042

300,00€

Τα ανωτέρω είδη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού δεν υπάρχουν καταχωρημένα, εγκεκριμένα
και αποζημιούμενα στο Μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ .
Με βάση τα παραπάνω
8)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση της απόδοσης δαπάνης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τους ασθενείς με
Μηχανική Υποστήριξη Καρδιάς (ΜΥΚ) - καρδιακή αντλία με ποσότητες όπως φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα :
Κωδικοί
ICD-10

I13,I50

Εμπορική Ονομασία
Προϊόντος
ΜΥΚ
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΓΑΝΤΙΑ)
ΜΥΚ
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
ΓΑΖΕΣ)
ΜΥΚ
(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ)
ΜΥΚ
(ΧΑΡΤΙΝΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ)

Κωδικός
υλικού
γνωμάτευσης
02165

Μέγιστες
Ποσότητες
μήνα
120
τεμάχια
ζεύγη)

Κωδικός
ΕΟΠΥΥΕΚΑΠΤΥ
0216599000011

Κωδικός ΕΑΝ

1200 τεμάχια

0216599000028

0216599000028

3 μπουκάλια (ΒΤ ΙΙΙ)
Betadine 240ml ή
Hibitane 250ml ή
Octanisept 250ml

0216599000035

0216599000035

5 τεμάχια

0216599000042

0216599000042

ανά
(60

Ανώτατη
τιμή
αποζημίωσης

0216599000011

300,00€

Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (αποστειρωμένα γάντια, αποστειρωμένες γάζες αντιμικροβιακό
διάλυμα εξωτερικής χρήσης, χάρτινη αυτοκόλλητη ταινία), θα διατίθενται στους ασθενείς με
Μηχανική Υποστήριξη Καρδιάς (ΜΥΚ) - καρδιακή αντλία αποκλειστικά από τα συμβεβλημένα με τον
ΕΟΠΥΥ Φαρμακεία και θα αποζημιώνονται μέχρι του χρηματικού ποσού των 300,00€ ανά μήνα, για
την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης του (εκτός του
Αντιμικροβιακού διαλύματος εξωτερικής χρήσης) στο Μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ.
Παρακαλούμε για την αυθημερόν επικύρωση της παρούσας, την ανάρτησή της στη «Διαύγεια» και
τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
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Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Διεύθυνσης ο οποίος αιτήθηκε την
αφαίρεση της φράσης της παρούσας εισήγησης «[…] και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ» που εκ
παραδρομής διατυπώθηκε στο κείμενο της
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών, όπου συμφωνήθηκε η Υπηρεσία να επανέλθει
με νέα εισήγηση με τιμολόγηση ανά είδος
Δ. τη λευκή ψήφο του Αντιπροέδρου του Οργανισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της απόδοσης δαπάνης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τους ασθενείς με
Μηχανική Υποστήριξη Καρδιάς (ΜΥΚ) - καρδιακή αντλία με ποσότητες όπως φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα :
Κωδικός υλικού
γνωμάτευσης

02165

Κωδικοί
ICD-10

Εμπορική Ονομασία
Προϊόντος

I13,I50

ΜΥΚ
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΓΑΝΤΙΑ)
ΜΥΚ
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
ΓΑΖΕΣ)
ΜΥΚ
(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ)
ΜΥΚ
(ΧΑΡΤΙΝΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΤΑΙΝΙΑ)

Μέγιστες
Ποσότητες
μήνα
120
τεμάχια
ζεύγη)

Κωδικός
ΕΟΠΥΥΕΚΑΠΤΥ
0216599000011

Κωδικός ΕΑΝ

1200 τεμάχια

0216599000028

0216599000028

3 μπουκάλια (ΒΤ ΙΙΙ)
Betadine 240ml ή
Hibitane 250ml ή
Octanisept 250ml

0216599000035

0216599000035

5 τεμάχια

0216599000042

0216599000042

ανά
(60

Ανώτατη
τιμή
αποζημίωσης

0216599000011

300,00€

Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (αποστειρωμένα γάντια, αποστειρωμένες γάζες αντιμικροβιακό
διάλυμα εξωτερικής χρήσης, χάρτινη αυτοκόλλητη ταινία), θα διατίθενται στους ασθενείς με
Μηχανική Υποστήριξη Καρδιάς (ΜΥΚ) - καρδιακή αντλία αποκλειστικά από τα συμβεβλημένα με τον
ΕΟΠΥΥ Φαρμακεία και θα αποζημιώνονται μέχρι του χρηματικού ποσού των 300,00€ ανά μήνα, για
την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης του (εκτός του
Αντιμικροβιακού διαλύματος εξωτερικής χρήσης) στο Μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ.
Η υπηρεσία να επανέλθει με νέα εισήγηση, στην οποία θα αναφέρεται η τιμολόγηση ανά είδος.
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στην διαύγεια

Ακριβές απόσπασμα
εκ των επισήμων πρακτικών
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ

ΠΑΜΠΑΤΖΑNH AΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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