ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου
Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
(Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
(Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, για την εισαγωγή του ασφαλισμένου
ασθενή σε Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
(Κ.Α.Α.) απαιτείται να έχει προηγηθεί νοσηλεία σε Κρατικό
Νοσοκομείο ή Πανεπιστημιακή Κλινική ή Ιδιωτικό
Θεραπευτήριο για πάθηση για την οποία απαιτείται
αποκατάσταση (Παράρτημα I).

2. Εξιτήριο, Κρατικού ή Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου ή
Πανεπιστημιακής Κλινικής, στο οποίο νοσηλεύτηκε ο
ασφαλισμένος, το οποίο πρέπει να αναγράφει το ΑΜΚΑ του
ασθενούς και να φέρει σφραγίδα του Νοσοκομείου ή της
Κλινικής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει
ο ασφαλισμένος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ασθενής κατά την ημέρα
εισαγωγής, είναι τα κάτωθι:

4. Αστυνομική Ταυτότητα ασθενούς

1.Ιατρική Γνωμάτευση, πρωτότυπη, υπογεγραμμένη
ηλεκτρονική γνωμάτευση, από τον Θεράποντα Ιατρό και
θεωρημένη από τον Διευθυντή Κλινικής Κρατικού
Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Διευθυντή
Ιδιωτικής Κλινικής στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασφαλισμένος
ασθενής. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ύπαρξη Διευθυντή,
υπογράφει Ιατρός που έχει ορισθεί, με σχετική απόφαση
του Ιδρύματος, να τον αναπληρώνει.
Μαζ ί με τ ην ηλεκτ ρονι κή γνωμάτ ευση πρέπει να
προσκομιστεί και η απόφαση έγκρισης αυτής. Αυτή την
παραλαμβάνετε από τον Διευθυντή τοτ τμήματος του
Κρατικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακή Κλινική ή
Ιδιωτκής κλινικής.

3. Βιβλιάριο Υγείας.

5.Πρόσφατες εργαστηριακές εξετάσεις –
ηλεκτροκαρδιογράφημα– μετεγχειρητική ακτινογραφία
(εφόσον έχει γίνει)

Παράρτημα Ι

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει τις εξής παρακάτω παθήσεις για Κλειστή Νοσηλεία σε Κ.Α.Α.:
Μη τραυματική εγκεφαλική βλάβη (αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, μετά από επέμβαση στον
εγκέφαλο, εγκεφαλίτιδα κ.τ.λ.)
2) Βλάβες – Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού
3) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
4) Ακρωτηριασμοί Άκρων
5) Ορθοπεδικές μείζουσες επεμβάσεις (Ολικές
αρθροπλαστικές, μεγάλες επεμβάσεις Σ.Σ., κατάγματα
ισχίου κ.λπ.)
6) Πολυκαταγματίες – Πολυτραυματίες
7) Σκλήρυνση κατά πλάκας
8) Παθήσεις Εξωπυραμιδικού Συστήματος
9) Μυοπάθειες – Μυασθενικά Σύνδρομα
10) Νόσοι του Περιφερικού Κινητικού Νευρώνα
11) Πολυριζονευρίτιδα (GUILLAIN-BARRE)
12) Ρευματοειδής Αρθρίτιδα & Οροαρνητικές
Σπονδυλοαρθρίτιδες(αγκυλοποιητική
σπονδυλοαρθρίτιδα, ψωριασική, Reiter κ.τ.λ.)
1)

