ΝΔΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Σν Σακείν Ιαηξνθαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο ΠΔΟ θαη ΔΚ πνπ ζηελ
ζπλέρεηα ζα θαιείηαη ¨ ΣΑ ΣΑΜΔΙΑ¨ θαη ν Ιαηξηθόο ύιινγνο Λεκεζνύ
πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα θαιείηαη ¨Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ¨ ύζηεξα
από δηαβνπιεύζεηο ζπκθώλεζαλ θαη ζπλνκνιόγεζαλ ζήκεξα 01/05/2015
ηελ πην θάησ ζπκθσλία ε νπνία καξηπξεί ηα αθόινπζα.
1νλ Η ζπκθσλία θαιύπηεη ηα κέιε ηνπ ΤΛΛΟΓΟΤ πνπ απνδέρνληαη λα
πεξηζάιπνπλ ηνπο αξξώζηνπο ησλ Σακείσλ θαη πνπ αλαιακβάλνπλ ξεηή
ππνρξέσζε λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ παξνύζα ζπκθσλία ακνηβήο θαη
πνπ επηζπκνύλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη ηεξνύλ ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνύο
θαη ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ Σακείσλ.
Σα ηακεία θαη νη ζπκβαιιόκελνη κε απηά ηαηξνί πξέπεη λα ηεξνύλ πηζηά
ηελ παξνύζα ζπκθσλία κέρξη αλαλέσζεο.
2νλ Σα ΣΑΜΔΙΑ αλαιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή αξξώζησλ κε δηαηαθηηθό
ζηνπο ηαηξνύο θαη ηελ πιεξσκή ηνπο σο αθνινύζσο.
α) Καλνληθή επίζθεςε , εμέηαζε θαη δηάγλσζε , ζε ηαηξείν ή θιηληθή
θαηά ηηο ζπλεζηζκέλεο εξγάζηκεο ώξεο θαη κέξεο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο
πξνο 20 επξώ από 01/05/2015. ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ρξόλησλ λνζεκάησλ
ε επίζθεςε ζε ηαηξό κόλν γηα επαλάιεςε ζπληαγήο, ρνξήγεζε άδεηαο,
κειέηε δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ πνπ έρνπλ δεηεζεί από πξνεγνύκελε
εμέηαζε δελ ρξεώλεηαη.
β) Πέξαλ ησλ αλσηέξσλ πεξηπηώζεσλ ή επεκβάζεσλ ή επηζθέςεσλ
ν ηαηξόο πιεξώλεηαη από ηνλ αζζελή έλαληη ζρεηηθήο απόδεημεο, ζηελ
νπνία ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο, θαη ζύκθσλα κε ηηο ζπκθσλεκέλεο
ηηκέο ηεο παξνύζεο.
Σα κέιε ζα απεπζύλνληαη ζηνπο αξκόδηνπο ησλ Σακείσλ κε ηελ ζρεηηθή
απόδεημε θαη ην δηαηαθηηθό γηα ηελ πιεξσκή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
3νλ Οη ηηκέο γηα ηηο δηάθνξεο εηδηθόηεηεο θαη πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο
παξνύζεο ζπκθσλίαο αλαθέξνληαη ζηηο ζπλήζεηο πεξηπηώζεηο θαη
πεξηιακβάλνπλ.
α) Δπίζθεςε πνπ πξνεγείηαη ησλ επεκβάζεσλ.
β) Ακνηβή ηνπ ηαηξνύ θαη βνεζνύ όπνπ ππάξρεη.
Γηα αζπλήζεηο δύζθνιεο ή επηθίλδπλεο πεξηπηώζεηο θαζώο θαη ζε
επηπινθέο., ρξεηάδεηαη εηδηθή ζπκθσλία κε ηνλ αζζελή θαη ηνπο
ππεπζύλνπο ησλ ΣΑΜΔΙΩΝ. Πξηλ από ηελ αλαρώξεζε ηνπ αζζελή ζε
πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηνλ ηαηξό, ην ηακείν απεπζύλεηαη ζηνλ Ιαηξηθό
ύιινγν.
4νλ
Γηα ηελ νκαιή ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο ν ηαηξόο πξέπεη λα έρεη
ππόςε ηνπ ηα πην θάησ.

1. Δπίζθεςε γηα επαλάιεςε ζπληαγώλ δελ ρξεώλεηαη.
2. Δπηβάιιεηαη λα πξνζηαηεύεη ηα ηακεία πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο
ζηνπο δηθαηνύρνπο θαη απζηεξά ην όλνκα πνπ αλαθέξεηαη ζην
δηαηαθηηθό.
3. Κάζε ηδηώηεο γηαηξόο κπνξεί λα ππνβάιεη ζην θάζε Σακείν αίηεζε
γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ γηαηξώλ ηνπ. Με ηελ
αίηεζε ηνπ απηή δεζκεύεηαη όηη απνδέρεηαη ηελ παξνύζα ζύκβαζε
κε ηελ δπλαηόηεηα θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπο.
4. Σα ΣΑΜΔΙΑ κπνξνύλ λα απνθιείζνπλ νπνηνδήπνηε γηαηξό γηα
αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ην ιεηηνύξγεκα ηνπ, αθνύ ζπδεηεζεί
ην πξόβιεκα κε ηνλ ύιινγν.
5. Ο ύιινγνο ζε πεξίπησζε αλάξκνζηεο θαη αληηδενληνινγηθήο
ζπκπεξηθνξάο κέινπο ηνπ, δύλαηαη λα δεηήζεη θαη από ηα ΣΑΜΔΊΑ
έγθξηζε απνθιεηζκνύ από απηά.
6. Γηαηξόο πνπ επηζπκεί λα δηαθόςεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα Σακεηα
ζα πξέπεη λα δώζεη ηξίκελε γξαπηή εηδνπνίεζε.
7. Η παξνύζα ζπκθσλία κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή αθπξσζεί θαη
νηνλδήπνηε ρξόλν ύζηεξα από θνηλή ζπλελλόεζε ή ηξίκελε πξνεηδν
πνίεζε από νπνηνλδήπνηε κέξνο.
8. Η παρούζα ζσμφωνία είναι διαρκείας από 01/5/2015 μέτρι
30/4/2017 (δύο τρόνια).
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ΗΜΔΙΩΔΙ
1. Οη Σηκέο ζηνπο δηάθνξνπο θαηαιόγνπο αθνξνύλ Μόλν Ακνηβή
Ιαηξνύ εθηόο θαη αλ αλαθέξεηαη ζαλ Παθέην. Έμνδα ρεηξνπξγείνπ,
θάξκαθα, λνζήιηα, ακνηβή αλαηζζεζηνιόγνπ ρξεώλνληαη μερσξηζηά.
2. Οη Σηκέο αλαθέξνληαη ζε πλήζε Πεξηζηαηηθά. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, ζε επηπινθέο ή δύζθνια πεξηζηαηηθά ζα ππάξρεη
ζπκθσλία κε ηα Σακεία.
Γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ ρξεηάδεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο
αζθάιεηαο/ηακείνπ πξηλ ηελ απόιπζε ηνπ/ηεο αζζελνύο εθηόο ζε
πεξίπησζε επείγνπζαο θαηάζηαζεο.
3. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζα ελεκεξώλεηαη ε Δπηηξνπή πνπ ζα
απνηειείηαη από ην Σακείν θαη ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΙΛ.
4. Η ακνηβή ηνπ Υεηξνπξγνύ πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξαθνινύζεζε
ζην Ννζνθνκείν. Μεηεγρεηξεηηθέο Δπηζθέςεηο κέρξη λα αθαηξεζνύλ
νη ξαθέο δελ ρξεώλνληαη. ε πεξίπησζε Κύζηεο Κόθθπγα ή
Απνζηεκάησλ, αιιαγέο γύςσλ, αθηηλνγξαθηώλ θαη άιισλ εμόδσλ
ζην ηαηξείν ηνπ ρεηξνπξγνύ ε ρξέσζε ζα γίλεηαη θαλνληθά.
5. α) Όηαλ γίλνπλ πεξηζζόηεξεο από κία επεκβάζεηο από ηνλ ΙΓΙΟ
ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ κε ηελ ΙΓΙΑ ΣΟΜΗ νη άιιεο επεκβάζεηο ρξεώλνληαη
κε ην 75% ηεο ακνηβήο ηεο επηπξόζζεηεο επέκβαζεο.
β) ε πεξίπησζε όκσο ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΩΝ ΣΟΜΩΝ ηόηε ε επί πιένλ
ρξέσζε ζα αλέξρεηαη ζην 100% ηεο ακνηβήο γηα ηελ ηαηξηθή πξάμε.
γ) Αλ ν Υεηξνπξγόο είλαη Γηαθνξεηηθήο Δηδηθόηεηαο ζα ρξεώλνληαη
όιεο νη επεκβάζεηο ζην 100% ηεο ακνηβήο αλεμάξηεηα ηνκήο.
6. Η ακνηβή ηνπ Βνεζνύ ζε πεξίπησζε πνπ δηθαηνινγείηαη
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζα ππνινγίδεηαη ζην 20% ηεο ακνηβήο ηνπ
ρεηξνπξγνύ.
7. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο Laser ζα ρξεώλεηαη επί πιένλ 20%
ζηελ ακνηβή ηνπ ρεηξνπξγνύ.
8. Η παξνπζία Ιαηξνύ ζην Γηθαζηήξην γηα καξηπξία ζα ρξεώλεηαη κε
ην πνζόλ ησλ 200 Δπξώ / ώξα.
9. Ο Ιαηξόο έρεη ππνρξέσζε γηα έθδνζε ιεπηνκεξνύο Ιαηξηθνύ
Πηζηνπνηεηηθνύ εθόζνλ ηνπ δεηεζεί κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο
ύπαξμεο γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο από ηνλ/ηελ αζζελή.
10. Ο ηαηξόο ηεο αζθάιεηα/ηακείνπ ζα έρεη ην δηθαίσκα επίζθεςεο
εμέηαζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηνλ/ηελ αζζελή, εθόζνλ έρεη
πξνεγεζεί ελεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ
θαζώο θαη ζπγθαηάζεζε ηνπ/ηεο αζζελνύο.
11. Η αζθάιεηα / ηακείν είλαη ππνρξεσκέλε/ν λα ελεκεξώζεη ηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηεο ή κέιε ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο
επηηεπρζείζαο ζπκθσλίαο.
12. ε πεξίπησζε εγρεηξήζεσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηαηξνύο
δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη πνπ κπνξεί λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ
γηαηξνύ πνπ δηελήξγεζε ηελ επέκβαζε ηόηε ζα ηζρύεη ε ηηκή ηνπ
θαηαιόγνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε επέκβαζε.
13. Οη Ιαηξηθέο Πξάμεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Κνηλό Καηάινγν
δύλαληαη λα εθηεινύληαη από ηαηξνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ.

