
 
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
Υπάρχει ικανός αριθμός συμβεβλημένων με το Ταμείο εργαστηρίων, μέσω των οποίων μπορούν 
να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι χωρίς καμία επιβάρυνση, αφού προηγουμένως υπάρξει η 
σχετική επικοινωνία. 
Για να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις απαιτείται το σχετικό παραπεμπτικό του ιατρού που 
απαραίτητα θα αναφέρει: 
Το ονοματεπώνυμο του ασθενούς που εξέτασε. 
Την πάθηση του ασθενούς. 
Θα αναγράφει λεπτομερώς τις προτεινόμενες εξετάσεις. 
Θα σφραγίζει, θα υπογράφει και θα αναγράφει την ημερομηνία της επίσκεψης. 
Θα ενημερώνει απαραίτητα το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου. 
Εν συνεχεία ο ασφαλισμένος θα θεωρεί το παραπεμπτικό του ιατρού του από τον ελεγκτή ιατρό 
του Ταμείου,  και θα εφοδιάζεται από το τμήμα παροχών, με την σχετική εντολή (διατακτική), 
προς το συμβεβλημένο εργαστήριο. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό πρέπει να 
πραγματοποιηθούν το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της εκδόσεως του.  
Φυσικά ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις  του και σε μη 
συμβεβλημένο εργαστήριο, οπότε η σχετική δαπάνη εξοφλείται από τον ίδιο, υποχρεούνται 
όμως να επιστρέψει στο Ταμείο την εντολή (διατακτική) που τυχόν έχει λάβει. 
Εν συνεχεία, και εφ’ όσον το επιθυμεί, θα προσκομίσει στο Ταμείο το παραπεμπτικό και τις 
σχετικές αποδείξεις προκειμένου να εισπράξει από το Ταμείο τα προβλεπόμενα από το Δημόσιο 
Τιμολόγιο χρήματα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ορισμένες εξετάσεις όπως αξονικές τομογραφίες, ραδιοϊσότοπα, κ.λ.π. και θεραπείες όπως, 
ακτινοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, κ.λ.π. χρειάζονται απαραίτητα προέγκριση από την 
Υγειονομική Υπηρεσία του Ταμείου.  
Προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, καλό είναι οι ασφαλισμένοι να φροντίζουν να 
λαμβάνουν εκ των προτέρων έγκριση. 
Σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων όλων των ιατρικών ειδικοτήτων που απαιτούνται εξετάσεις 
πέραν των προβλεπομένων από το Π.Δ. 182/22-7-05 είναι απαραίτητη για την πληρωμή, η 
προσκόμιση πλήρως αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης, έλεγχος και έγκριση από την 
Υγειονομική Υπηρεσία του Ταμείου. Η έγκριση δίδεται προ της διενέργειας των εξετάσεων 
και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις εκ των υστέρων. Σε περίπτωση που εξετάζονται 
περισσότερα του ενός μέλη μιας οικογένειας ταυτόχρονα και όλοι χρειάζονται ειδικές εξετάσεις 
απαιτείται οπωσδήποτε προέγκριση από την Υγειονομική Υπηρεσία του Ταμείου. Ευνόητο είναι 
ότι οι ίδιες εξετάσεις πρέπει να αναγράφονται τόσο στην απόδειξη του Ιατρού όσο και στο 
βιβλιάριο ασθενείας. Η κοστολόγηση της πρώτης και δεύτερης επίσκεψης παραμένει ως έχει. 
(ΑΝΑΚ. 115/22-3-07)  
 
 
 
 
 
 



 
Η έγκριση για την διενέργεια της Μαγνητικής Τομογραφίας, δεν δίδεται πλέον  από  
Ειδικές  Επιτροπές  που  έδρευαν  σε  Δημόσια  Κρατικά Νοσοκομεία, αλλά από την 
Υγειονομική Υπηρεσία του Ταμείου μας. Οι προϋποθέσεις έγκρισης ισχύουν, όπως ίσχυαν. 
Αναλυτικά η προς έγκριση Ιατρική γνωμάτευση πρέπει να περιέχει το ιστορικό της πάθησης, 
τα αποτελέσματα των μέχρι στιγμής διενεργηθεισών εξετάσεων καθώς και σύντομο σκεπτικό 
του θεράποντος ιατρού, με βάση του οποίου παραπέμπεται ο ασθενής για Μαγνητική 
Τομογραφία. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Ταμείου έχει πάντα το δικαίωμα να ζητάει την 
προσκόμιση προηγουμένων εξετάσεων, οι οποίες κρίθηκαν ανεπαρκείς για σαφή διάγνωση και 
οδήγησαν τον θεράποντα ιατρό να καταφύγει στο συμπληρωματικό διαγνωστικό μέσο της 
Μαγνητικής Τομογραφίας.- 
Γι’ αυτό οι ασφαλισμένοι που ζητούν έγκριση Μαγνητικής Τομογραφίας, οφείλουν να 
προσκομίζουν προκαταβολικά τις παλαιότερες εξετάσεις τους που αναφέρονται στο 
συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. (ΑΝΑΚ. 115/22-3-07) 


