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Συµµετοχή eeas 
και 50% για νοσηλεία 
σε ιδιωηκέ5 kXivii£S 

Ο «πµοκαΐάλογο$» των πα ροχών για ιον ΕΟΠΥΥ 
ελλειµµατική προσοχή, υπερκινητικότητα, διαταραχές 

της άρθρωσης, βαρηκοΐα και τραυλισµός, n 
κάλυψη των δαπανών δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τα 250 ευρώ τον µήνα. 

¦ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 
Μειώνεται n αποζηµίωση για τις αποκλειστικές 
νοσοκόµες. Ειδικότερα και για µέχρι οκτώ νύκτες 
ορίζεται αποζηµίωση για αποκλειστικές 28 ευρώ 
(από 32 ευρώ) για κάθε νύχτα τις καθηµερινές 
και 35 ευρώ (από 40 ευρώ) τα Σαββατοκύριακα. 

S ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ 
Οι ασφαλισµένοι δικαιούνται να ανανεώνουν τα 
γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια και τους φακούς 

επαφής τους κάθε δύο χρόνια. Σηµειωτέον 
ότι δεν χορηγούνται γυαλιά και φακοί συγχρόνως. 

Σε παιδιά έως 12 ετών, καλύπτονται γυαλιά 
ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο έτη. To µέγιστο 
ποσό αποζηµίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και 
σκελετός) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ 
και για κάθε φακό επαφής τα 25 ευρώ. Επίσης 
προβλέπονται για την αντιµετώπιση της πρεσβυωπίας 

γυαλιά για τους ασφαλισµένους άνω των 

40 ετών, όχι όµως δύο ζευγάρια (ένα µυωπίας 
και ένα πρεσβυωπίας) όπως ίσχυε στο παρελθόν, 
ενώ δεν γίνεται λόγος για τα πολυεστιακά. 

Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 
Ο ΕΟΠΥΥ αποζηµιώνει ακουστικά µε µέγιστη 
αποδιδόµενη τιµή τα 600 ευρώ. Σηµειώνεται 
ότι, σύµφωνα µε τον προηγούµενο κανονισµό, n 
κάλυψη ακουστικών δεν ξεπερνούσε τα 400 ευρώ. ¦ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Η συµµετοχή των ασφαλισµένων αυξάνεται από 
20% σε 25% Ειδικότερα για τις αναπνευστικές 
συσκευές όγκου/πίεσης και σερβοαναπνευοτήρα 
καταβάλλεται συµµετοχή του ασφαλισµένου 5%. 
Επιπλέον, δεν καλύπτονται αναλώσιµα υλικά 
όπως είναι π.χ. οι µάσκες και ο κεφαλοδέτης, όταν 
µέχρι πρότινος προβλεπόταν ποσό 150 ευρώ. 

¦i ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕ1A 
Κατά 100 ευρώ µειώνεται το επίδοµα λουτροθεραπείας 

- προβλέπονται 15 θεραπείες - ενώ 
για την αεροθεραπεία το ποσό του βοηθήµατος 
παραµένει 200 ευρώ. 

µεγαλύτερης 
εξοικονόµησης 

δαπάνης. 
Στο πλαί: 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙ∆Η 

Μειώσεις στις παροχές υγείας προβλέπει 
ο νέος Ενιαίος Κανονισµός Παροχών 
Υγείας, που αποτελεί τον <ατµοκατάλογο» 

των παροχών που λαµβάνουν οι ασφαλισµένοι 
του ΕΟΠΥΥ για την ιατροφαρµακευτική φροντίδα 
τους. Ετσι, σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό που 
δηµοσιεύθηκε την περασµένη Κυριακή στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, σι ασφαλισµένοι θα επιβαρύνονται 
µε συµµετοχή από 30% έως και 50% 

στην περίπτωση που επιλέξουν να νοσηλευτούν 
σε ιδιωτική κλινική αντί δηµόσιου νοσοκοµείου. 
Στο µεταξύ προβλέπεται Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης, 

n οποία θα διαπραγµατεύεται µε όλους τους 
παρόχους υγείας τις αµοιβές τους µε στόχο την 
επίτευξη τών χαµηλότερων δυνατών τιµών και, 

Οι φυσικοθεραπείε$ 
σε παιδιά µε κινηπκά 
προβλήµατα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν os; 15 ιον µήνα 

σιο αυτό 
προβλέπεται εντός τριών µηνών να αξιολογηθούν 
και νά καταταγούν βάσει κριτηρίων όπως είναι ο 
ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός, ο ξενοδοχειακός 
εξοπλισµός, n βαρύτητα των περιστατικών που 
αντιµετωπίζονται. Με βάση τον... αριθµό των 
αστεριών που θα επιτύχει κάθε ιδιωτική µονάδα, 
θα αποζηµιώνεται διαφορετικά. 

K ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Η συµµετοχή των ασφαλισµένων ορίζεται στο 
15% όταν οι εξετάσεις γίνονται σε συµβεβληµένα 

ιδιωτικά κέντρα. Σε περίπτωση διενέργειας 
των εξετάσεων σε µονάδες του Οργανισµού και 
σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ, ο ασφαλισµένος δεν 
επιβαρύνεται. 

M Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
Οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ επιβαρύνονται 50% 
επί του συνόλου της δαπάνης νοσηλείας σε 
συµβεβληµένες ιδιωτικές κλιγικές, όταν γίνεται 
χρήση KEN (Κλειστό Ενοποιηµένο Νοσήλιο). Οι 
ασφαλισµένοι των λοιπών Ταµείων που συγχωνεύτηκαν 

στον ΕΟΠΥΥ καταβάλλουν το 30%. Για 
όλους τους ασφαλισµένους εξαιρείται n ιδιωτική 
δαπάνη σε περίπτωση καρδιοχειρουργικών και 
παιδοκαρδιολογικών επεµβάσεων. 

M ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

∆εν αναγνωρίζονται δαπάνες για αισθητικές 
επεµβάσεις, συνεπώς οι ασφαλισµένοι πληρώνουν 
εξ ολοκλήρου το κόστος. Επιπλέον θεραπείες 
Που δεν είναι ευρέως διαδεδοµένες και επιστηµονικά 

δόκιµες δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν 
υπάρχει απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου 
Υγείας (ΚΕΣΥ). ¦ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Συµµετοχή 30% - 50% (ανάλογα αν είναι ασφαλισµένοι 

του ΟΓΑ ή των λοιπών Ταµείων) προβλέπεται 
και για τους µέλλοντες γονείς σε περίπτωση 

που επιλέξουν ιδιωτικό µαιευτήριο. Σε περίπτωση 
τοκετού εκτός νοσηλευτικού ιδρύµατος, καταβάλλεται 

αντί µαιευτικής περίθαλψης εφάπαξ 
χρηµατικό βοήθηµα 900 ευρώ, 1.200 ευρώ για 
δίδυµη κύηση και 1.600 ευρώ για τρίδυµη κύηση. 
Οσον αφορά την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή 
χορηγούνται δαπάνες σε ασφαλισµένες (άµεσα 
ή έµµεσα) έως 50 ετών και µέχρι τέσσερις ολοκληρωµένες 

προσπάθειες. ¦ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Οι φυσικοθεραπείες σε παιδιά µε κινητυχά προβλήµατα 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 15 τον 
µήνα, αντί τις 20 που ίσχυε στον προηγούµενο 
Κανονισµό. Επιπλέον, 50% περικόπτονται οι 
παροχές για τη φροντίδα παιδιών µε σοβαρά 
νοητικά και ψυχιατρικά νοσήµατα και αυτισµό 
(όπως είναι π.χ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, 
ειδική διαπαιδαγώγηση), αφού το µέγιστο αποδιδόµενο 

ποσό είναι τα 440 ευρώ τον µήνα αντί 
των 900 ευρώ που ίσχυαν. 
Για τις παιδοψυχιατρικές διαταραχές όπως είναι 
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