
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
  
Το Ταμείο καλύπτει πλήρως την νοσηλεία όλων των ασφαλισμένων στα Δημόσια Κρατικά 
Νοσοκομεία σε ΒΑ θέση. Τα Νοσοκομεία έχουν συγκεκριμένο κλειστό νοσήλειο, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πάντα από την χρήση της κλίνης μέχρι και την σοβαρότερη επέμβαση. 
Σε  όσες περιπτώσεις απαιτούνται ειδικά υλικά ή ειδικές εργασίες ή ειδικές συσκευές κατά την 
επέμβαση (π.χ. βηματοδότης), το Νοσοκομείο ζητά προέγκριση από το Ταμείο, σύμφωνα με μία 
βεβαίωση που αφού εκδώσει την παραδίδει στους ενδιαφερόμενους, και επί της οποίας τίθεται η 
έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
 Επίσης το Ταμείο καλύπτει νοσήλια σε ΒΑ θέση Ιδιωτικών Κλινικών που αποδέχονται 
το τιμολόγιο του Δημοσίου. 
Υπάρχουν Κλινικές που αποδέχονται το εισιτήριο του Ταμείου, όχι όμως και το τιμολόγιο μας, 
γεγονός που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος μας που θα νοσηλευθεί σε τέτοια Ιδιωτική Κλινική θα 
τύχει μικρής ή μεγάλης επιβάρυνσης. 
Καλό είναι, και προκειμένου να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις ο ασφαλισμένος του 
Ταμείου  μας, όταν εισάγεται σε Ιδιωτική Κλινική, να δηλώνει το Ασφαλιστικό του Ταμείο 
και να ζητά πληροφορίες από την Κλινική για τα ποσά που θα τον επιβαρύνουν κατά την 
διάρκεια της νοσηλείας του έτσι ώστε να μη βρεθεί σε δυσάρεστη θέση. 
 Η κάλυψη της Νοσοκομειακής περίθαλψης πραγματοποιείται με την έκδοση εισιτηρίου 
από το Ταμείο πριν από την εισαγωγή, αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει γνωμάτευση του 
θεράποντος ιατρού ή σημείωμα εισαγωγής από το γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου και δοθεί 
η αντίστοιχη έγκριση από την Υγειονομική Υπηρεσία του Ταμείου. Η έκδοση του εισιτηρίου 
γίνεται μία  έως 3 ημέρες πριν από την εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσοκομείο. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι η ισχύς του εισιτηρίου διαρκεί μόνο τρεις (3) ημερολογιακές 
ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων, αφού δεν χρησιμοποιηθεί, πρέπει απαραίτητα να 
επιστραφεί στο Ταμείο. 
Το εισιτήριο έχει δυνατότητα να εκδοθεί και μετά από την εισαγωγή του ασφαλισμένου στο 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα, αφού προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση εισαγωγής δεόντως σφραγισμένη 
και υπογεγραμμένη από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα. 
Οπωσδήποτε η έκδοση του εισιτηρίου πρέπει να γίνει προ της εξόδου του ασφαλισμένου 
από το Νοσοκομείο. 
Αν ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε Κλινική η οποία δεν έχει συνεργασία με το Ταμείο, τότε 
πληρώνει στην Κλινική το σύνολο των δαπανών, και προσκομίζει στο Ταμείο όλα τα 
δικαιολογητικά πληρωμής, μαζί με το εξιτήριο – φύλλο νοσηλείας, προκειμένου να γίνει η 
εκκαθάριση, με την έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Αν έγινε χειρουργική επέμβαση, χρειάζεται απαραίτητα η απόδειξη του χειρουργού και του 
αναισθησιολόγου, εκτός αν η αμοιβή τους περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο της Κλινικής. 
Αν έχουν χορηγηθεί φάρμακα, πέρα από την υποχρεωτική αναγραφή στο εξοδολόγιο της 
Κλινικής, πρέπει να προσκομισθεί και ειδικό τιμολόγιο αυτών, έχοντας κολλημένα πίσω  τα 
αντίστοιχα κουπόνια. Σε περίπτωση που λείπουν κάποια κουπόνια, τα αντίστοιχα φάρμακα δεν 
πληρώνονται.  
 
 
 
 
 



Σημειωτέον ότι δαπάνη των φαρμάκων μέσα στις κλινικές καλύπτεται σε ποσοστό 100%. 
Σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης ειδικών υλικών (π.χ. υλικά στεφανιογραφίας) ή προθέσεων (π.χ. 
ενδοφακών) ή ειδικών υλικών πρέπει να προσκομίζονται: 
Βεβαίωση ιατρού, που θα βεβαιώνει την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων 
υλικών του συγκεκριμένου τύπου. 
Το τιμολόγιο αγοράς των υλικών πάνω στο οποίο θα αναφέρεται ποιου οίκου είναι το κάθε 
υλικό. 
Τρεις (3) προσφορές από εταιρείες εμπορίας αυτών των υλικών. Αν η εταιρεία διαθέτει κατ’ 
αποκλειστικότητα τα συγκεκριμένα υλικά και  επειδή το Επιμελητήριο δεν εκδίδει πλέον 
βεβαιώσεις αποκλειστικότητας, επιστολή της  πιο πάνω εταιρείας που θα βεβαιώνει ότι είναι 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εν λόγω οίκων στην Ελλάδα. 
 
Προκειμένου για νοσηλεία σε Δημόσια Ψυχιατρεία ή Νευροψυχιατρικές Κλινικές, το Ταμείο 
εκδίδει κατ΄ αρχάς ένα εισιτήριο για δέκα (10) το πολύ ημέρες, ώστε να καλυφθεί ο ασθενής και 
το ταχύτερο δυνατόν πρέπει να προσκομισθεί νέα γνωμάτευση με παράταση παραμονής αν 
απαιτείται, και αίτηση προς το Δ.Σ. του Ταμείου. 
Μετά από εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας το Δ.Σ. του Ταμείου εγκρίνει την παράταση 
της νοσηλείας και εκδίδεται νέο εισιτήριο. 
Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται εφ’ όσον υπάρχει αναγκαιότητα παράτασης της 
νοσηλείας. 
 Σε  περίπτωση σοβαρών παθήσεων ή χειρουργικών επεμβάσεων που απαιτείται 
συμπαράσταση αποκλειστικής νοσοκόμας, προβλέπεται η καταβολή αμοιβής για κάθε 8ωρη 
απασχόληση (σήμερα 47 Ευρώ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 
Γνωμάτευση του Διευθυντή της Κλινικής για την αναγκαιότητα συμπαράστασης αποκλειστικής 
νοσοκόμας στην οποία θα αναφέρει ποιες ημερομηνίες κρίνεται αναγκαία η χρήση της. 
Αποδείξεις των αποκλειστικών νοσοκόμων (Ειδικές έντυπες αποδείξεις) στις οποίες θα 
πιστοποιείται  η παροχή των υπηρεσιών της αποκλειστικής νοσοκόμας από την Διευθύνουσα του 
Νοσοκομείου ή της Κλινικής φέροντας απαραίτητα την επίσημη σφραγίδα του Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος. 
Εφ’ όσον πρόκειται για νοσηλεία μέχρι έξι (6) ημερών, δίδεται έγκριση από τον Προϊστάμενο 
της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ταμείου, και εξοφλείται άμεσα ο ασφαλισμένος. Αν όμως 
έχουμε νοσηλεία άνω των έξι (6) ημερών, τότε επιλαμβάνεται το Δ.Σ. προς το οποίο ο 
ασφαλισμένος πρέπει να απευθυνθεί με αίτηση του, προσκομίζοντας όλα τα προαναφερόμενα 
δικαιολογητικά. 
 
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
Προκειμένου να μεταβεί ασφαλισμένος του Ταμείου στο εξωτερικό είναι απαραίτητο, δεκαπέντε 
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν την αναχώρηση, να υποβάλει στο ταμείο τα πιο κάτω 
δικαιολογητικά: 
Μία αίτηση. 
Μία βεβαίωση υπογεγραμμένη από Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή 
Πανεπιστημιακής Κλινικής της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, ότι η πάθηση του 
ασφαλισμένου δεν δύναται να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, και συνιστάται σ’ αυτόν να μεταβεί 
στο εξωτερικό, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
του. 



Στην βεβαίωση πρέπει να ορίζεται το Ιατρικό Κέντρο του εξωτερικού, καθώς επίσης και αν είναι 
αναγκαίο ο ασθενής να συνοδεύεται από συνοδό. 
Σε περίπτωση που η πάθηση αντιμετωπίζεται μόνο σε ειδικευμένο Κέντρο των Η.Π.Α., στην 
βεβαίωση ο Διευθυντής της Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής, θα 
δηλώνει ότι, «Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν δύναται να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα αλλά 
ούτε και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
 Επιστολή ή FAX του Ιατρού του εξωτερικού ή του Ιατρικού Κέντρου του εξωτερικού στο οποίο 
θα ορίζεται η ημερομηνία της επίσκεψης (ραντεβού) και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος μεταβεί σε ειδικευμένο Κέντρο των ΗΠΑ, παρόλο που η 
περίπτωση του αντιμετωπίζεται σε αντίστοιχο Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ταμείο θα 
καλύπτει μόνο το 30% του κόστους της συνολικής δαπάνης. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Στην αίτηση του ο ασφαλισμένος δύναται να ζητήσει προκαταβολή βάσει  του  
υποβληθέντος προϋπολογισμού. 
 
Η έγκριση για την αναγκαιότητα της μετάβασης του ασφαλισμένου στο εξωτερικό, 
παρέχεται από την υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ, και επικυρώνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου με την σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της υγειονομικής 
Υπηρεσίας του Ταμείου. 
Αρνητική εισήγηση της υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ είναι δεσμευτική για το Ταμείο. 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 
Το Ταμείο αναγνωρίζει τις πιο κάτω δαπάνες: 
Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής του ασθενούς και του συνοδού (εφ’ όσον υπάρχει έγκριση 
για συνοδό) στο εξωτερικό. Δηλαδή μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου και όχι τα έξοδα 
μετακίνησης στην χώρα που νοσηλεύεται. 
Τα έξοδα διαμονής του ασθενούς και του τυχόν συνοδού του στο ξενοδοχείο. Έξοδα διατροφής 
και διερμηνέα δεν αναγνωρίζονται. 
Εάν το ξενοδοχείο έχει κλειστεί μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, πρέπει στην απόδειξη να 
αναγράφεται ιδιαιτέρως το ποσόν που αντιστοιχεί στα έξοδα διαμονής. 
Τα έξοδα της νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο του εξωτερικού. 
Τις αμοιβές των Ιατρών, τις δαπάνες των εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων και την 
προμήθεια των φαρμάκων. 
Κατά την περίπτωση που η νοσηλεία πραγματοποιείται εξωνοσοκομειακώς, πρέπει ο ασθενής να 
προσκομίσει στοιχεία που να δικαιολογούν την παραμονή του στο εξωτερικό, ήτοι, γνωμάτευση 
ιατρών η οποία θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και να 
αναφέρει τόσο την πορεία της νόσου, όσο και την θεραπευτική αγωγή που ακολουθήθηκε, ώστε 
να είναι σε θέση η Υγειονομική Υπηρεσία  του Ταμείου να κρίνει περί του δικαιολογημένου ή 
όχι της παραμονής του ασθενούς στο εξωτερικό. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Προξενική αρχή. 
Έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική αναγνωρίζονται μόνο για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 



Τα πιο πάνω αναφερθέντα δικαιολογητικά εξόδων, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από 
αναλυτική ιατρική έκθεση η οποία να είναι επίσημα μεταφρασμένη από το Υπουργείο 
Εξωτερικών.   
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται εντός του προβλεπομένου χρονικού 
περιθωρίου (15 ημέρες πριν από την αναχώρηση), με μοναδική εξαίρεση των περιπτώσεων που 
λόγω της κατάστασης τους απαιτούν την επείγουσα αναχώρηση του ασφαλισμένου στο 
εξωτερικό (άρθρο 6 παραγρ. 1 Π.Δ. 554/77 του Καταστατικού του Ταμείου). 
Σε  περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να μεταβεί στο εξωτερικό για νοσηλεία χωρίς την 
έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, το Ταμείο καλύπτει τα έξοδα της δαπάνης με 
τιμές ημεδαπής. Στην προκειμένη περίπτωση, το Ταμείο δεν καλύπτει τα εισιτήρια 
μετάβασης και επιστροφής, καθώς και τα έξοδα διαμονής και διατροφής του ιδίου και του 
συνοδού του. 
 


