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Σύστηµα Υποβολής ∆απανών από
Παρόχους Υγείας
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ηλεκτρονικό σύστηµα «∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ (∆ΑΠΥ)» παρέχει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτήσεων από παροχές µε τη διαδικασία της
Συµπλήρωσης Φόρµας των απαραίτητων δικαιολογητικών/ παραστατικών.
Το συγκεκριµένο σύστηµα αφορά όλους τους Παρόχους Υγείας που παρέχουν
υγειονοµικές υπηρεσίες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης προς τους
ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ – ΤΥ και τα µέλη των οικογενειών τους. Πιο συγκεκριµένα
το σύστηµα αυτό θα διαχειρίζεται τις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές µε τους
Παρόχους Υγείας και σε αυτές περιλαµβάνονται:


Νοσηλείες σε Κρατικά Νοσοκοµεία, Ιδιωτικές Συµβεβληµένες Κλινικές και
Κέντρα Αποθεραπείας



∆απάνες Εξωτερικών Ασθενών σε Συµβεβληµένα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και
Κλινικές



∆ιακοµιδές ΕΚΑΒ (Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιµη αυτή η επιλογή µέσω του

ηλεκτρονικού συστήµατος.)


Παρακλινικές Εξετάσεις Εξωτερικών Ασθενών σε Κρατικά Νοσοκοµεία (Προς το

παρόν

δεν

είναι

διαθέσιµη

αυτή

η

επιλογή

µέσω

του

ηλεκτρονικού

συστήµατος.)


∆απάνες Εξωτερικών Ασθενών σε Κέντρα Αποκατάστασης (Προς το παρόν δεν

είναι διαθέσιµη αυτή η επιλογή µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος.)

Το σύστηµα απλουστεύει τις διαδικασίες
απαιτήσεων

των

Παρόχων

Υγείας

και

ελέγχου και διεκπεραίωσης των

παρέχει

online

ενηµέρωση

για

τα

αποτελέσµατα εκκαθάρισης των ∆ΑΠΥ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Οι απαιτήσεις που θα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα θα
πρέπει να αφορούν δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί/ εκτελεσθεί
από τον Πάροχο Υγείας για τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ – ΤΥ από το
Νοέµβριο 2011 και έπειτα.



Οι απαιτήσεις συστήνεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα, για παράδειγµα κάθε µήνα ή τρίµηνο το
αργότερο. Σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργείται κώλυµα στην
υπηρεσία µας.



Αφού υποβληθεί µια απαίτηση ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται κατά
περίπτωση, η κατάθεση όλων των απαραίτητων πρωτότυπων
παραστατικών & δικαιολογητικών (ή αντίγραφα αυτών όπου επιτρέπεται) µε
τα οποία τεκµηριώνεται µια απαίτηση του Παρόχου Υγείας, θα συνεχίσει να
πραγµατοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία (ή στην αρµόδια Περιφερειακή
Υπηρεσία), όπως ακριβώς συµβαίνει και σήµερα. Η υπηρεσία δε θα προχωρά σε
εξόφληση της απαίτησης, εάν προηγουµένως δεν έχουν κατατεθεί και τα
απαιτούµενα πρωτότυπα παραστατικά & δικαιολογητικά.



Η κατάθεση των πρωτότυπων παραστατικών & δικαιολογητικών θα
συνοδεύεται από ένα διαβιβαστικό, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία
της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης της Απαίτησης (Αριθµός/ Ηµεροµηνία
Πρωτοκόλλησης), για κάθε αίτηµα ξεχωριστά.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ό,τι αφορά τις νοσηλείες, το ηλεκτρονικό σύστηµα
απαιτεί για κάθε νοσηλεία ασφαλισµένου να εκδίδεται ένα και µόνο ένα
τιµολόγιο του Παρόχου Υγείας (∆εν θα γίνεται πλέον αποδεκτό ένα τιµολόγιο

για πολλούς ασφαλισµένους αλλά ούτε πάνω από ένα τιµολόγιο για έναν
ασφαλισµένο.) Αυτό σηµαίνει ότι αν υπάρχουν για παράδειγµα 30 νοσηλείες θα
πρέπει να εκδίδονται ξεχωριστά και 30 τιµολόγια. Γενικότερα, όπου απαιτείται
εισιτήριο για παροχή νοσηλείας σε συγκεκριμένο ασφαλισμένο, θα πρέπει για
τη συγκεκριμένη νοσηλεία για την οποία έχουν εκδοθεί εισιτήριο και
παρατάσεις, αφού δοθεί εξιτήριο να εκδοθεί συγκεντρωτικά ένα τιμολόγιο για
τη συγκεκριμένη νοσηλεία. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των Περιοδικών
Αιμοκαθάρσεων, θα πρέπει να εκδίδεται ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο για
κάθε ασφαλισμένο για κάθε εισιτήριο που θα εκδίδεται για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα (για παράδειγμα εάν δοθεί εισιτήριο για το χρονικό
διάστημα Νοεμβρίου, θα πρέπει αφού πραγματοποιηθούν όλες οι
αιμοκαθάρσεις στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να εκδοθεί και το
συγκεντρωτικό τιμολόγιο για το συγκεκριμένο ασφαλισμένο). Σημειώνεται
ότι, με την έναρξη της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών από
Παρόχους Υγείας, τροποποιείται και η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων, η
οποία θα είναι εφεξής ηλεκτρονική η έκδοσή τους. Ειδικά στην περίπτωση
των Αιμοκαθάρσεων, για κάθε μήνα θα εκδίδεται ξεχωριστό εισιτήριο (αντί
παρατάσεων που ίσχυε μέχρι σήμερα).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που κατά τη συµπλήρωση των ηλεκτρονικών
δικαιολογητικών συναντήσετε δυσκολίες στην αναζήτηση των ασφαλισµένων
(άµεσα ή έµµεσων µελών) στο ηλεκτρονική σύστηµα θα πρέπει είτε να
επικοινωνήσετε µε την υπηρεσία µας, ώστε να διερευνηθεί εάν είναι δυνατό να
ενηµερωθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο µας και κατόπιν να προχωρήσετε στην
υποβολή της σχετικής απαίτησης είτε να αποστείλετε τη σχετική απαίτηση
χωρίς να την υποβάλλετε προηγουµένως ηλεκτρονικά µε διαβιβαστικό
που να αναφέρει τους λόγους που δεν καταφέρατε να υποβάλλετε την
απαίτηση ηλεκτρονικά. Σε αυτή την περίπτωση, ειδικά για τις δαπάνες
εξωτερικών ασθενών σε συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα και κλινικές, για τις
απαιτήσεις που δεν καταφέρατε να τις υποβάλλετε ηλεκτρονικά, εκδώστε
ξεχωριστό τιµολόγιο και για τις απαιτήσεις που καταφέρατε να υποβάλλετε
ηλεκτρονικά εκδώστε ξεχωριστό τιµολόγιο (για παράδειγµα εάν καταφέρατε να

συµπληρώστε 2 εντολές υγειονοµικής περίθαλψης, ενώ για 3 εντολές δεν
καταφέρατε να τις συµπληρώσετε καθώς δεν µπορέσατε να βρείτε να έµµεσα
µέλη, τότε για τις 2 πρώτες εκδίδετε ένα τιµολόγιο και το αποστέλλετε µε ένα
διαβιβαστικό όπου αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
υποβολής και για τις 3 επόµενες εντολές εκδίδεται ένα άλλο τιµολόγιο και το
αποστέλλετε µε ένα διαβιβαστικό όπου αναγράφετε τους λόγους που δεν
µπορέσατε να τις υποβάλλετε ηλεκτρονικά).


Από την ηµεροµηνία έναρξης του ηλεκτρονικού συστήµατος και µετά τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά (και ιδιαίτερα οι Εντολές Υγειονοµικής Περίθαλψης
και τα Τιµολόγια), τα οποία καταχωρούνται και ηλεκτρονικά, θα πρέπει να
συµπληρώνονται µε βάση τις κωδικοποιηµένες περιγραφές (προς το παρόν, ενώ
στο µέλλον θα είναι υποχρεωτική και η αναγραφή του κωδικού τους)
διαγνώσεων, ιατρικών πράξεων κλπ που χρησιµοποιούνται από το ηλεκτρονικό
σύστηµα. Οι συγκεκριµένες κωδικοποιήσεις είναι αναρτηµένες στο web site
www.tsay.gr
(περιοχή
Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες
=>
Κωδικοποιήσεις/
Ταξινοµήσεις).

2 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΑΠΥ
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ∆ΑΠΥ, αρχικά επισκεφθείτε τo web
site της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση (url) www.tsay.gr.

Εικόνα 1. Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
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Ακολούθως εισάγετε τα στοιχεία username & password που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας
ως Κατηγορία χρήστη «Πάροχος Υγείας», στις κατάλληλες θέσεις (πάνω δεξιά στην
αρχική σελίδα του web site) στην περιοχή εισόδου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Εικόνα 1)
και κάντε κλικ στο κουµπί εισόδου

.

Μετά την είσοδό σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες εµφανίζεται στην περιοχή εισόδου η
Επωνυµία και ο Αριθµός Μητρώου σας, ενώ ακριβώς από κάτω εµφανίζεται η περιοχή
πρόσβασης (Εικόνα 2) στις διαθέσιµες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Εικόνα 2. Περιοχή Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ακολούθως, επιλέξτε το σύνδεσµο «Υποβολή ∆απανών από Παρόχους Υγείας», ο οποίος
είναι ο γενικός σύνδεσµος µετάβασης στις διαθέσιµες εφαρµογές για τους Παρόχους Υγείας.
Μόλις επιλέξετε το συγκεκριµένο σύνδεσµο, θα εµφανιστεί στο κεντρικό µέρος της οθόνης η
λίστα µε τις διαθέσιµες εφαρµογές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. ∆ιαθέσιµες Εφαρµογές για τους Παρόχους Υγείας

Εάν ως Πάροχος Υγείας ανήκετε στην κατηγορία των Ιδιωτικών Κλινικών και η απαίτησή σας
αφορά νοσηλεία ασφαλισµένου στο ΕΤΑΑ-ΤΥ, θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσµο/ εφαρµογή
«Νοσηλεία σε Ιδιωτικές Συµβεβληµένες Κλινικές». Εάν η απαίτηση σας αφορά δαπάνες
πρωτοβάθµιας περίθαλψης, θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσµο/ εφαρµογή «∆απάνες
Εξωτερικών Ασθενών σε Συµβεβληµένα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές». Κατά
συνέπεια, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκετε και το είδος της απαίτησης επιλέγετε
και τον αντίστοιχο σύνδεσµο/ εφαρµογή.
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3 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αφού επιλέξετε έναν από τους διαθέσιµους συνδέσµους για τους Παρόχους Υγείας (Εικόνα 3),
µε την έναρξη της εφαρµογής εµφανίζεται η αρχική οθόνη (η οποία είναι παρόµοια για όλες
τις εφαρµογές), όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

Εικόνα 4. Είσοδος στην Ηλεκτρονική Εφαρµογή

Στο πάνω µέρος της οθόνης αριστερά (σε γκι φόντο), εµφανίζονται τα στοιχεία του Παρόχου
Υγείας, τα οποία αντλούνται από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου Εργοδοτών του ΕΤΑΑ –
ΤΥ, ενώ δεξιά εµφανίζεται το username του χρήστη και η τρέχουσα ηµεροµηνία.
Στη συγκεκριµένη οθόνη έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
•

Αναζήτηση: Με αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε απαιτήσεις
που είτε έχετε υποβάλλει ηλεκτρονικά είτε έχετε αποθηκεύσει προσωρινά µέχρι τη
δεδοµένη χρονική στιγµή.

•

Καθαρισµός: Με αυτή την επιλογή αφαιρούνται οι τιµές από όλα τα πεδία
αναζήτησης, προκειµένου να έχετε τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε νέα
αναζήτηση µε νέες τιµές στα κριτήρια.

•

Νέα Υποβολή: Με αυτή την επιλογή έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα νέο
αίτηµα απαίτησης µε τη διαδικασία της Συµπλήρωσης Φόρµας (Το κουµπί Νέα

Υποβολή δεν εµφανίζεται σε κάποιες εφαρµογές, καθώς δεν είναι απαραίτητο για
λόγους που αναλύονται στη συνέχεια. Η διαδικασία υποβολής νέου αιτήµατος είναι
διαφορετική σε αυτές τις περιπτώσεις).
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση που τα ανακτώµενα στοιχεία από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου
Εργοδοτών θεωρείτε ότι δεν είναι σωστά (για παράδειγµα η Επωνυµία), είναι
απαραίτητο να επικοινωνήσετε µε την νέα Μονάδα ∆ιεκπεραίωσης Συναλλαγών
ΜΟ.∆Ι.Σ. (δείτε περισσότερα στο web site, στην επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

=> Υποστήριξη), ώστε να ενηµερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διόρθωση των στοιχείων σας.

8

4 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η υιοθέτηση Κωδικοποιήσεων αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο µέσω του οποίου καθίσταται
εύκολη, γρήγορη και αποδοτική η δήλωση και ο έλεγχος των απαιτήσεων. Στο σύστηµά µας
χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες λίστες κωδικοποιήσεων/ταξινοµήσεων:
•

ICD-10 - Κωδικοποίηση Νόσων και ∆ιαγνώσεων κατά ICD-10 (πρώτου
επιπέδου ανάλυσης)

•

Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων

•

Κωδικοποίηση Νοσηλίων (συµπεριλαµβανοµένου των ΚΕΝ)

•

Κωδικοποίηση Φαρµάκων

Οι λίστες των κωδικοποιήσεων / ταξινοµήσεων βρίσκονται αναρτηµένες
στο

web

site

www.tsay.gr,

στο

αριστερό

µενού,

στην

επιλογή

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες => Κωδικοποιήσεις/ Ταξινοµήσεις».

Σηµειώνεται ότι, εφεξής και τα πρωτότυπα παραστατικά (Εντολές Υγειονοµικής

Περίθαλψης, Τιµολόγια κ.λπ.), τα οποία συµπληρώνονται και ηλεκτρονικά, θα πρέπει να
συµπληρώνονται µε βάση την ονοµασία/ περιγραφή που χρησιµοποιείται στη λίστα
των

κωδικοποιήσεων/ ταξινοµήσεων (προς το παρόν, ενώ στο µέλλον θα είναι

υποχρεωτική και η αναγραφή του κωδικού τους) διαγνώσεων, ιατρικών πράξεων
κλπ. Τα πρωτότυπα παραστατικά πρέπει να είναι συµπληρωµένα µε ευκρίνεια και
ακρίβεια.
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5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κάθε εφαρµογή στην πλήρη λειτουργικότητα της χωρίζεται συνήθως σε 4 βασικές ενότητες.

1

2

3
4

Εικόνα 5. Βασικές Ενότητες Εφαρµογής

Την περιοχή Αναζήτησης - Νέα Υποβολής (1), την περιοχή µε τη λίστα των αποτελεσµάτων
αναζήτησης (2), το µενού περιήγησης των παραστατικών στην αριστερή πλευρά (3) και την
αναλυτική οθόνη κάθε παραστατικού στη δεξιά πλευρά της οθόνης (4) όπως φαίνεται στην
Εικόνα 5.

5.2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
Κάθε ηλεκτρονική φόρµα/ παραστατικό συνήθως προσοµοιώνει το έντυπο παραστατικό.
Κάθε παραστατικό µπορεί να αποθηκευθεί µόνο εφόσον καταχωρηθούν όλα τα πεδία που
έχουν σηµανθεί ως υποχρεωτικά για το συγκεκριµένο παραστατικό. Στην 6 βλέπουµε µε
πορτοκαλί χρωµατισµό τα πεδία που είναι υποχρεωτικά για το παραστατικό ‘Εντολή
Υγειονοµικής Περίθαλψης’. Μπορείτε εύκολα να δείτε ποια πεδία είναι υποχρεωτικά για κάθε
παραστατικό, πατώντας ‘Αποθήκευση’ πριν δώσετε οποιεσδήποτε τιµές. Η εφαρµογή ελέγχει
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και δεν αποθηκεύει το παραστατικό, ενώ τα υποχρεωτικά πεδία (που δεν έχουν
συµπληρωθεί), εµφανίζονται µε πορτοκαλί χρωµατισµό.

Εικόνα 6 Έλεγχος Υποχρεωτικών Πεδίων

5.3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
Για να µπορέσετε να υποβάλλετε στην ηλεκτρονική εφαρµογή µια απαίτηση, ουσιαστικά να
προχωρήστε σε οριστικοποίηση, θα πρέπει να καταχωρήσετε και να αποθηκεύσετε όλα τα
υποχρεωτικά

παραστατικά.

Σε

διαφορετική

περίπτωση

το

κουµπί

‘Υποβολή’

είναι

απενεργοποιηµένο (Εικόνα 7).

Κουμπί ‘Υποβολή’

Εικόνα 7. Απενεργοποιηµένο κουµπί ‘Υποβολής’
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Για παράδειγµα στην εφαρµογή ‘Νοσηλεία σε Κρατικά Νοσοκοµεία ’ τα υποχρεωτικά
παραστατικά είναι:


Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης



Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο

5.4 ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ/ ΦΟΡΜΑΣ
∆ίπλα σε κάθε ηλεκτρονικό παραστατικό στο µενού περιήγησης εµφανίζονται τα ‘εικονίδια
κατάστασης’, τα οποία σκοπό έχουν να ενηµερώνουν άµεσα το χρήστη για την Κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το κάθε παραστατικό. Αυτά είναι:
Εικονίδιο

Ερµηνεία
∆εν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση του παραστατικού
Το παραστατικό έχει καταχωρηθεί χωρίς λάθη
Υπάρχουν λάθη/ διαγνωστικά µηνύµατα στην καταχώρηση του
παραστατικού
Το παραστατικό έχει απορριφθεί

5.5 ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται µια υποβολή απαίτησης, έχετε τη
δυνατότητα να εκτελέσετε µια ή περισσότερες διαφορετικές ενέργειες.

5.5.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ/ ΦΟΡΜΑΣ


Αποθήκευση: Το κουµπί

εµφανίζεται στο επιλεγµένο

ηλεκτρονικό παραστατικό είτε µε την επιλογή Νέας Υποβολής είτε κατά
τη διάρκεια Επεξεργασίας του παραστατικού. Με το συγκεκριµένο κουµπί
έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά ο,τιδήποτε έχετε
συµπληρώσει µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και
έλεγχος λαθών (τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια του εγγράφου).
Επιλέξτε

το

συγκεκριµένο

κουµπί

σε

οποιαδήποτε

φάση

της

συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας. Συνίσταται να αποθηκεύετε ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα. Σε περίπτωση που η αποθήκευση είναι
επιτυχής, εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα επιβεβαίωσης στιγµιαία στην
κορυφή της οθόνης (σε πράσινο φόντο), όπως φαίνεται στην εικόνα
παρακάτω.
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έχετε τη δυνατότητα να

Αναίρεση: Με το κουµπί

αναιρέσετε την τελευταία αλλαγή που κάνατε στην ηλεκτρονική φόρµα.
Για να αναιρεθεί όµως η τελευταία αλλαγή (ές), απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να µην έχει γίνει προηγουµένως αποθήκευση.


Επεξεργασία:
οριστικοποιηµένη

Με

αυτή

την

ηλεκτρονική

επιλογή

φόρµα.

Η

τροποποιείτε
συγκεκριµένη

µια

µη

επιλογή

ενεργοποιείται αφού αποθηκεύσετε προσωρινά µια ηλεκτρονική φόρµα.
Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να µεταβάλλετε, όποτε

εσείς θέλετε, οποιοδήποτε στοιχείο της ηλεκτρονικής φόρµας. Για να
καταχωρηθούν οι αλλαγές σας, θα πρέπει να επιλέξετε εκ νέου
αποθήκευση.


Νέα Γραµµή: Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να

προσθέσετε (όπου αυτό είναι απαραίτητο) νέα γραµµή στην ηλεκτρονική
φόρµα. Το συγκεκριµένο κουµπί θα το συναντήσετε σε ορισµένες
περιπτώσεις.


∆ιαγραφή Γραµµής: Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε

γραµµής έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τη συγκεκριµένη γραµµή.
Για να ολοκληρώσετε τη µεταβολή σας, θα πρέπει να επιλέξετε
αποθήκευση.

5.5.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

•

Νέα Υποβολή: Επιλέγεται κάθε φορά που απαιτείται η υποβολή ενός νέου αιτήµατος
απαίτησης (Η επιλογή Νέα Υποβολή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις νοσηλειών για τις

οποίες εκδίδονται ηλεκτρονικά εισιτήρια. Η διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις
διαφοροποιείται. ∆είτε αναλυτικότερες οδηγίες στη συνέχεια του εγγράφου.). Η
κατάσταση ενός νέου αιτήµατος είναι συνήθως ‘Εκκρεµής’.
•

Υποβολή: Ανάλογα µε το αίτηµα, το συγκεκριµένο κουµπί ενεργοποιείται µόλις έχουν
συµπληρωθεί όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά παραστατικά.

•

∆ιαγραφή: Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε εξ

ολοκλήρου το αίτηµα που έχετε σε εκκρεµότητα. Ουσιαστικά, µε τη διαγραφή ενός
αιτήµατος διαγράφονται όλα τα προσωρινά στοιχεία και τα ηλεκτρονικά παραστατικά
που είχατε καταχωρήσει µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή για το συγκεκριµένο αίτηµα.
Επιλέγοντας να διαγράψετε ένα αίτηµα, θα εµφανιστεί αυτόµατα µια προειδοποίηση

13

που στόχο έχει να εξασφαλίσει ότι είστε σίγουρος για τη διαγραφή που θα
πραγµατοποιήσετε και ότι αυτή δεν γίνεται από λάθος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
•

∆εν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του συνόλου των παραστατικών από
την πρώτη εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρµογή. Υπάρχει η
δυνατότητα καταχώρησης, αποθήκευσης και µεταβολής των ήδη
αποθηκευµένων παραστατικών οποιαδήποτε στιγµή εσείς το επιθυµείτε.
Ουσιαστικά τα στοιχεία αποθηκεύονται προσωρινά και είναι διαθέσιµα προς
επεξεργασία µέχρι την «Υποβολή». Αφού όµως επιλέξετε «Υποβολή», δεν
είναι δυνατή οποιαδήποτε επεξεργασία.

•

Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών παραστατικών, καταχωρούνται µόνο όταν
επιλέξετε «Αποθήκευση». Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο µόλις
ολοκληρώνετε την καταχώρηση, να αποθηκεύετε, πατώντας το κουµπί
«Αποθήκευση». Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία του παραστατικού
δεν καταχωρούνται.

5.5.3 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΑΠΥ
Το σύστηµα σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε αιτήµατα που είτε έχετε υποβάλλει
ηλεκτρονικά είτε έχετε αποθηκεύσει προσωρινά µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή,
προκειµένου για παράδειγµα να ενηµερωθείτε για την κατάσταση επεξεργασίας τους. Η
αναζήτησή σας µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας

συνδυαστικά τα ακόλουθα κριτήρια

αναζήτησης (Απλή Αναζήτηση):
•

Αριθµός Πρωτοκόλλου

•

Ηµερ. Πρωτοκόλλησης (Από - Έως)

•

Κατάσταση Υποβολής

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πιο συγκεκριµένη την αναζήτησής σας, επιλέξτε το
σύνδεσµο ‘Σύνθετη Αναζήτηση’, χρησιµοποιώντας επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια
αναζήτησης:
•

Α.Μ. Ασφαλισµένου

•

Ονοµατεπώνυµο (Υπάρχει η βοήθεια της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας,
∆είτε στη συνέχεια του εγγράφου αναλυτικά τον τρόπο χρήσης αυτής.)

•

Αριθµός Τιµολογίου

•

Ηµεροµηνία Τιµολογίου

•

Αριθµός Πρωτοκόλλου ∆ιαβιβαστικού (Είναι ο αριθµός πρωτοκόλλησης από
την κατάθεση των πρωτότυπων παραστατικών)

•

Ηµερ. ∆ιαβιβαστικού (Από - Έως)
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Αφού

επιλέξετε

τις

κατάλληλες

τιµές

στα

παραπάνω

πεδία,

πατήστε

το

κουµπί

για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να
πραγµατοποιήσετε νέα αναζήτηση, τροποποιήστε τις τιµές που εισάγατε στα πεδία της
περιοχής αναζήτησης ή επιλέξτε

για να διαγράψετε όλες τις τιµές και

επιλέξτε και πάλι το κουµπί ‘Αναζήτηση’.
Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, στο κάτω µέρος της φόρµας εµφανίζεται η λίστα µε τα
αποτελέσµατα (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήµατα σύµφωνα µε τα κριτήρια

αναζήτησης που επιλέξατε, η λίστα αποτελεσµάτων θα είναι κενή.). Η περιοχή αναζήτησης
εµφανίζεται συµπληρωµένη στο επάνω µέρος της οθόνης, έτσι ώστε να µπορείτε να δείτε ανά
πάσα στιγµή τα κριτήρια µε τα οποία έχετε πραγµατοποιήσει την αναζήτηση.

Εικόνα 7. Αποτελέσµατα Σύνθετης Αναζήτησης

Στη συνέχεια µπορείτε να κάνετε κλικ πάνω σε κάποια γραµµή από τη λίστα αποτελεσµάτων
για να µεταβείτε στην οθόνη µε τα στοιχεία του συγκεκριµένου αιτήµατος.

5.6 ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ
Προς διευκόλυνση των χρηστών, έχει προβλεφθεί, µε την πληκτρολόγηση τουλάχιστον τριών
(3) γραµµάτων στο αντίστοιχο πεδίο (π.χ. ∆ιάγνωσης) , να εµφανίζονται άµεσα -σε µορφή
drop-down λίστας- όλα τα διαθέσιµα αποτελέσµατα που ανιχνεύει το Σύστηµα, από τα οποία
µπορεί ο χρήστης να επιλέξει. Ο χρήστης µπορεί να κινηθεί µε τα βελάκια ή το ποντίκι και να
επιλέξει τη διάγνωση που θέλει. Στην ουσία, εµφανίζονται όλοι οι όροι, οι οποίοι
περιλαµβάνουν τα γράµµατα που εισήγαγε ο χρήστης. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται
αυτόµατα µε την πληκτρολόγηση από τρία (3) έως και παραπάνω γράµµατα.
Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης η λίστα τροποποιείται ανάλογα µε τη λέξη που
πληκτρολογείτε. Στη λίστα σηµειώνεται µε έντονη γραφή (bold) το τµήµα της λέξης ή λέξη
που βρέθηκε στους τίτλους των νόσων (Παράδειγµα πληκτρολόγησης: χολέρα).

15

Πληκτρολόγηση 3 γραμμάτων ‘χολ’

Αυτόματη
αποτελεσμάτων

εμφάνιση
βάσει

των

γραμμάτων ‘χολ’

Εικόνα 8. Έξυπνη Αναζήτηση – Βοήθεια στο πεδίο ‘∆ιάγνωση’
(Παράδειγµα πληκτρολόγησης: χολέρα)

Επιπλέον, η αναζήτηση είναι βασισµένη σε λέξεις κλειδιά. Ο χρήστης διαχωρίζει µε κενά τις
λέξεις κλειδιά που αναζητεί. Τα αποτελέσµατα περιέχουν όλες τις αναζητούµενες λέξεις
κλειδιά. (Παράδειγµα πληκτρολόγησης: ιογενής πνευµονία)

Εικόνα 9. Έξυπνη Αναζήτηση – Βοήθεια στο πεδίο ‘∆ιάγνωση’
(Παράδειγµα πληκτρολόγησης: ιογενής πνευµονία)

Σηµειώνεται ότι, επιτρέπεται η αναζήτηση µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ, πεζά, µε τόνους ή χωρίς τόνους.

5.7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Από τη στιγµή που µια απαίτηση καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστηµα, µέχρι να ελεγχθεί
από την υπηρεσία µας, µεταβαίνει σε διάφορες καταστάσεις / στάδια (π.χ. Προς
∆ιεκπεραίωση/Έλεγχος ∆ιοικητικού, Προς ∆ιεκπεραίωση/Έλεγχος Φαρµακοποιού κ.λπ.) κατά
την Εκκαθάριση. Κατά συνέπεια, προκειµένου να ενηµερώνεστε σχετικά µε τη διαδικασία
ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της απαίτησης από την υπηρεσία µας, ελέγχετε/ ενηµερωθείτε
για την κατάσταση της απαίτησης στην ηλεκτρονική εφαρµογή, µέσω του λογαριασµού σας.
Οι καταστάσεις στις οποίες µεταβαίνει ένα αίτηµα αναλύονται στη συνέχεια του εγγράφου,
επιµέρους για κάθε ηλεκτρονική εφαρµογή.
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5.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Το σύστηµα κατά την αποθήκευση κάθε παραστατικού υλοποιεί αυτοµατοποιηµένους
ελέγχους και εµφανίζει τα αντίστοιχα διαγνωστικά µηνύµατα (Εικόνα 10). Τα µηνύµατα
εµφανίζονται συγκεντρωτικά στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας σε κίτρινο φόντο(1), ενώ
επιπλέον επισηµαίνονται µε κίτρινο χρωµατισµό και τα πεδία όπου εντοπίστηκαν τα
συγκεκριµένα λάθη (2). Εάν αφήσετε το δείκτη του ποντικού πάνω από πεδίο που έχει
επισηµανθεί µε κίτρινο χρωµατισµό (on mouse over), εµφανίζεται το αντίστοιχο διαγνωστικό
µήνυµα (ή διαγνωστικά µηνύµατα). ∆είτε αναλυτικά τους Τύπους ∆ιαγνωστικών Μηνυµάτων
στην ενότητα § 10.

1

2

Εικόνα 10. Αποτελέσµατα Αυτοµατοποιηµένων Ελέγχων

5.9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, µετά την ‘Υποβολή’ ενός αιτήµατος ξεκινά η διαδικασία
ελέγχου, ουσιαστικά η Εκκαθάριση. Το αίτηµα µεταβαίνει σε διάφορες Καταστάσεις,
ουσιαστικά ελέγχεται επιµέρους από διάφορα τµήµατα της υπηρεσίας µας και µε το πέρας των
ελέγχων σε κάθε στάδιο προκύπτουν κάποια αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά το εγκεκριµένο
ποσό δαπάνης που θα αποδοθεί τελικά στον Πάροχο Υγείας. Ουσιαστικά η Εκκαθάριση έχει
ολοκληρωθεί µόλις το αίτηµα µεταβεί στην Κατάσταση ‘∆ιεκπεραιωµένη’. Για να δείτε τυχόν
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περικοπές που έχουν γίνει από την υπηρεσία µας, θα πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο
παραστατικό, το οποίο διαφέρει κατά περίπτωση (π.χ. ‘Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης’ ή
‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Τιµολόγιο’), στο οποίο καταχωρήθηκαν αναλυτικά οι δαπάνες
(φάρµακα, ιατρικές πράξεις κ.λπ.). Οι περικοπές επισηµαίνονται µε τους ακόλουθους τρόπους:


Μερική Απόρριψη ∆απάνης - Κόκκινη ∆ιαγράµµιση σε Πεδίο (εικόνα 11): Σε
αυτή την περίπτωση ουσιαστικά απορρίπτετε µέρος της δαπάνης, για παράδειγµα είτε
λόγω κόστους (για παράδειγµα για το συγκεκριµένο υλικό υπάρχει πλαφόν, η νοσηλεία

υπερβαίνει τον αριθµό ηµερών που δικαιολογούνται κ.λπ.) είτε λόγω ποσότητας (για
παράδειγµα δεν εγκρίνεται το σύνολο των φαρµάκων εάν δεν έχουν προσκοµισθεί όλα τα
απαραίτητα παραστατικά για τη δηλούµενη ποσότητα φαρµάκων κ.λπ.) κ.λπ..

Εικόνα 11. Μερική Απόρριψη ∆απάνης



Ολική Απόρριψη ∆απάνης - ∆ιαγράµµιση Γραµµής (εικόνα 12): Σε αυτή την
περίπτωση ουσιαστικά απορρίπτετε εξ’ ολοκλήρου η συγκεκριµένη δαπάνη, δηλαδή το
συγκεκριµένο φάρµακο, υλικό κ.λπ. Η αίτια απόρριψης εµφανίζεται εάν αφήσετε το δείκτη
του ποντικού πάνω από τη γραµµή (on mouse over), η οποία και επισηµαίνεται µε
κατάλληλο χρωµατισµό.

Εικόνα 12. Ολική Απόρριψη ∆απάνης



Απόρριψη Παραστατικού (εικόνα 13): Σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά
απορρίπτετε εξ’ ολοκλήρου το παραστατικό και κατά συνέπεια το σύνολο της δαπάνης
που εµπεριέχει. Η αίτια απόρριψης εµφανίζεται στο πάνω µέρος της ηλεκτρονικής φόρµας,
στο πλαίσιο ‘Αιτία Απόρριψης’.

18

Εικόνα 13. Απόρριψη Παραστατικού
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6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ’

6.1 ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
Για να συµπληρώσετε, και στη συνέχεια να υποβάλλετε, ένα νέο αίτηµα απαίτησης µε τη
διαδικασία της Συµπλήρωσης Φόρµας επιλέξτε το κουµπί

στην αρχική

οθόνη του συστήµατος. Εµφανίζεται το µενού περιήγησης «Νοσηλεία σε Κρατικά
Νοσοκοµεία» στην αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 14. Κύρια οθόνη για ‘Νοσηλεία σε κρατικά νοσοκοµεία’

Στο µενού περιήγησης εµφανίζεται η τρέχουσα Κατάσταση του αιτήµατος (στην περίπτωσή
µας ‘Εκκρεµής’) και οι ηλεκτρονικές φόρµες οι οποίες θα πρέπει να συµπληρωθούν
προκειµένου να υποβληθεί το συγκεκριµένο αίτηµα. Στην περίπτωσή µας και πάλι οι
ηλεκτρονικές φόρµες είναι:


Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης (υποχρεωτική η συµπλήρωσή της)



Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών / Τιµολόγιο (υποχρεωτική η συµπλήρωσή της)



Ψηφιοποιηµένα Έγγραφα (προαιρετική η συµπλήρωσή της)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ηλεκτρονική φόρµα «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών / Τιµολόγιο» εµφανίζεται
στο µενού επιλογών µόνο µετά την επιτυχηµένη αποθήκευση του δικαιολογητικού
«Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης».
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Για να συµπληρώσετε ή να επεξεργαστείτε κάποια ηλεκτρονική φόρµα επιλέγετε από το µενού
περιήγησης τον αντίστοιχο σύνδεσµο (κάνοντας κλικ µε το ποντίκι επάνω του), ώστε να
εµφανιστεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρµα δεξιά από το µενού περιήγησης. Στην Εικόνα 15
παρουσιάζεται η οθόνη όταν έχει επιλεχθεί η ηλεκτρονική φόρµα ‘Εντολή Υγειονοµικής
Περίθαλψης’.

Εικόνα 15. Ηλεκτρονική Φόρµα ‘Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης’

6.2 ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Η ηλεκτρονική φόρµα «Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης» προσοµοιώνει το έντυπο. Για να
καταχωρήσετε το δικαιολογητικό ‘Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης’ θα πρέπει να
συµπληρώσετε οπωσδήποτε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και στη συνέχεια να επιλέξετε
το κουµπί

‘Αποθήκευση’. Σε διαφορετική περίπτωση η ενέργεια της ‘Αποθήκευσης’ δε

µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Κάποια από τα στοιχεία που επιτρέπεται να συµπληρώσετε εξ’
αρχής είναι ενεργοποιηµένα και συνήθως κενά (για παράδειγµα η Ηµεροµηνία Εντολής κ.λπ.).
Επιπλέον, κάποια από τα πεδία που επιτρέπεται να µεταβάλετε είναι ενεργοποιηµένα και
συνήθως προ-συµπληρωµένα, ουσιαστικά προτείνονται από την εφαρµογή (για παράδειγµα τα

Στοιχεία Ασθενούς είναι συνήθως προ-συµπληρωµένα µε τα στοιχεία του Άµεσου Μέλους,
µπορείτε όµως να επιλέξετε το έµµεσο µέλος που αφορά η νοσηλεία). Στην καταχώρηση των
πεδίων – όπου αυτό είναι δυνατό – υπάρχει πάντα η βοήθεια της ‘Έξυπνης Αναζήτησης –
Βοήθειας’, η οποία παρουσιάστηκε στην Ενότητα § 5.6.
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Εικόνα 16. Συµπλήρωση Ηλεκτρονικής Φόρµας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυµίζουµε

ότι

κατά

την

αποθήκευση

του

παραστατικού

γίνονται

αυτοµατοποιηµένοι έλεγχοι (βλ § 5.8 Αποτελέσµατα Αυτοµατοποιηµένων Ελέγχων)
και ότι το εικονίδιο του αλλάζει σύµφωνα µε τους ελέγχους. (βλ. § 5.4 εικονιδια

καταστασης).

Στη συνέχεια σηµειώνονται αναλυτικά τα πεδία και πως µπορείτε να τα συµπληρώσετε σε
κάθε περίπτωση. Για να συµπληρώσετε την Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης πρέπει
να συµπληρώσετε τα εξής στοιχεία:

Ηλεκτρονική Φόρµα ‘Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης’

Κωδικός

Είναι ο αριθµός που αναγράφεται στην πάνω δεξιά γωνία σε κάθε έντυπο

Εντολής

εντολής του Βιβλιαρίου Ασθενείας. Συµπληρώστε ολόκληρο τον αριθµό,

(υποχρεωτικό

για παράδειγµα 26700Α21.

πεδίο)

Ηµεροµηνία

Είναι η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην µπροστινή όψη της εντολής, στη

Εντολής

θέση Θεράπων Ιατρός.

(υποχρεωτικό
πεδίο)
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Στοιχεία

Πληκτρολογήστε τον Αριθµό Μητρώου (Α.Μ.) ή τον Αριθµό Μητρώου

Ασφαλισµένου

Συνταξιοδότησης (π.χ. Γ2000) του άµεσα ασφαλισµένου. Χρησιµοποιείστε το

(υποχρεωτικό
πεδίο)

βοηθητικό φακό

ή πατήστε µία φορά το πλήκτρο Tab στο

πληκτρολόγιο για να ανακτηθούν από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου
Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ – ΤΥ τα ακόλουθα στοιχεία: Α.Μ.Κ.Α. (εάν υπάρχει
στο Μητρώο µας), Επώνυµο, Όνοµα, τα στοιχεία των έµµεσων µελών, τα οποία
ενηµερώνουν τη drop-down λίστα στην περιοχή Στοιχεία Ασθενούς και το
Ποσοστό Συµµετοχής (που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος (στην περίπτωσή µας 0%

για νοσηλείες σε κρατικά νοσοκοµεία).

Εάν δεν γνωρίζετε τον Α.Μ. του ασφαλισµένου, µπορείτε εναλλακτικά να
πληκτρολογήστε τον Α.Μ.Κ.Α. του και µε τον ίδιο τρόπο ανακτώνται τα
παραπάνω στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο ο άµεσα ασφαλισµένος να
υπάρχει

καταχωρηµένος

στον

Ηλεκτρονικό

Φάκελο

Μητρώου

Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ – ΤΥ. ∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα
λάθους και δεν επιτρέπεται η Αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν

πληκτρολογήσετε

τον

Αριθµό

Μητρώου

Συνταξιοδότησης και επιλέξετε το φακό Αναζήτησης ή πατήσετε Tab,
εάν βρεθεί το άµεσο µέλος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΤΑΑ – ΤΥ, ο Α.Μ.
Συνταξιοδότησης θα αντικατασταθεί στη φόρµα από τον Α.Μ. του άµεσου
µέλους όταν ήταν εν ενεργεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Α.Μ.Κ.Α. δεν υπάρχει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
µας, µην τον καταχωρείτε στην ηλεκτρονική φόρµα, ακόµη και αν τον
γνωρίζετε. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όµως, από 1/6/2010
είναι υποχρεωτικό να αναγράφετε τον Α.Μ.Κ.Α. στην πρωτότυπη
Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης. Σε διαφορετική περίπτωση η
απαίτηση θα απορρίπτεται.
Στοιχεία

Επιλέξτε από τη drop-down λίστα το µέλος που αφορά η νοσηλεία. Για κάθε

Ασθενούς

µέλος στη λίστα αναγράφονται τα στοιχεία: Επώνυµο, Όνοµα, Όνοµα Πατέρα

(υποχρεωτικό
πεδίο)

και η Κατηγορία Ασφαλισµένου[π.χ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ),

ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΠΑΙ∆Ι κ.λπ.].
Για

κάθε µέλος ανακτάται και ο

αντίστοιχος Α.Μ.Κ.Α. (εάν υπάρχει

καταχωρηµένος στο Μητρώο µας).
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Σε περίπτωση λοιπόν που τα στοιχεία ασθενούς διαφέρουν από τα στοιχεία του
άµεσα ασφαλισµένου π.χ. στην περίπτωση έµµεσου µέλους, έχουµε την
παραπάνω εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Α.Μ.Κ.Α. δεν υπάρχει στο Μητρώο µας, µην τον
καταχωρείτε στην ηλεκτρονική εφαρµογή, ακόµη και αν τον γνωρίζετε.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όµως, από 1/6/2010 είναι
υποχρεωτικό να αναγράφετε τον Α.Μ.Κ.Α. στην πρωτότυπη Εντολή
Υγειονοµικής Περίθαλψης. Σε διαφορετική περίπτωση η απαίτηση θα
απορρίπτεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο το έµµεσο µέλος που αφορά η
νοσηλεία να υπάρχει στη drop – down λίστα. ∆ιαφορετικά,
είτε θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την υπηρεσία µας, ώστε να
διερευνηθεί εάν είναι δυνατό να ενηµερωθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο
µας και κατόπιν να προχωρήσετε στην υποβολή της σχετικής
απαίτησης είτε να αποστείλετε τη σχετική απαίτηση χωρίς να την
υποβάλλετε προηγουµένως ηλεκτρονικά µε διαβιβαστικό που να
αναφέρει τους λόγους που δεν καταφέρατε να υποβάλλετε την
απαίτηση ηλεκτρονικά.
∆ιάγνωση

(υποχρεωτικό
πεδίο)

Για την καταχώρηση της νόσου του/ της ασθενούς, το σύστηµα προσφέρει δύο
τρόπους:

Χρήση

Κωδικοποίησης

Νόσων

ICD-10

και

Εισαγωγή

Ελεύθερου Κειµένου.
Για την εισαγωγή της νόσου ICD-10, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια
της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της νόσου και την εµφάνιση λίστας σχετικών µε το λεκτικό νόσων.
Επιλέγοντας τη νόσο που θέλετε, εµφανίζεται ο κωδικός και ο τίτλος της κάτω
από τις αντίστοιχες στήλες: Κωδικός ICD-10 και Περιγραφή .
Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών νόσων/ διαγνώσεων
(προτείνεται να µην εισάγετε πάνω από τρεις).
Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε µια νόσο/ διάγνωση που επιλέξατε
κατά λάθος, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής της, πατώντας το εικονίδιο της
διαγραφής

, το οποίο εµφανίζεται στο τέλος της γραµµής.
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Για την εισαγωγή ελεύθερου κειµένου, καταχωρείται στο πεδίο ‘∆ιάγνωση Ελεύθερο Κείµενο’ την περιγραφή της νόσου. Χρησιµοποιήστε το πεδίο
‘∆ιάγνωση - Ελεύθερο Κείµενο’, µόνο εφόσον δε βρήκατε τη νόσο κατά
ICD-10 στην παραπάνω λίστα.
Περίοδος

Συµπληρώστε αντίστοιχα την Ηµεροµηνία Εισόδου και Εξόδου του/της

Νοσηλείας

ασθενούς από το νοσοκοµείο.

Ηµ. Εισόδου &
Ηµ. Εξόδου

(υποχρεωτικά
πεδία)
Λοιπές

Συµπληρώστε τυχόν παρατηρήσεις, που θέλετε να ληφθούν υπόψη κατά την

Παρατηρήσεις

επεξεργασία της εντολής.

6.3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Για να µπορέσετε να υποβάλετε το αίτηµα απαίτησης θα πρέπει να συµπληρώσετε και το
παραστατικό ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο’. Σηµειώνεται ότι, για κάθε
Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης απαιτείται ξεχωριστό παραστατικό ‘Απόδειξη Παροχής
Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο’. Όπως µε την ‘Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης’, έτσι και εδώ, θα
πρέπει να συµπληρώσετε οπωσδήποτε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και στη συνέχεια να
επιλέξετε το κουµπί

‘Αποθήκευση’. Σε διαφορετική περίπτωση η ενέργεια της

‘Αποθήκευσης’, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί.

Εικόνα 17. Επιλογή ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο’

Κάνοντας κλικ στην συγκεκριµένη επιλογή (Εικόνα 17) έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε
και να διαχειριστείτε τις πληροφορίες που σηµειώνονται στον παρακάτω πίνακα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυµίζουµε

ότι

κατά

την

αποθήκευση

αυτοµατοποιηµένοι έλεγχοι (βλ §

του

παραστατικού

γίνονται

5.8 Αποτελέσµατα Αυτοµατοποιηµένων

Ελέγχων) και ότι το εικονίδιο του αλλάζει σύµφωνα µε τους ελέγχους. (βλ. § 5.4
εικονιδια

καταστασης).

Ηλεκτρονική Φόρµα ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο’

Συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τα στοιχεία που
διατηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΤΑΑ – ΤΥ.
Τα στοιχεία που επιτρέπεται να µεταβάλλετε είναι ο διεθνής τραπεζικός
λογαριασµός IBAN, για να κατατίθενται τα ποσά σε αυτό το λογαριασµό.

Εάν δεν αναγράφεται ο λογαριασµός IBAN ή αναγράφεται αλλά δεν
είναι πλέον σε ισχύ, θα πρέπει να το συµπληρώσετε/ διορθώσετε.
Στοιχεία
Νοσοκοµείου

Επίσης, επιλέξτε το checkbox 'Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Φορολογικής
Ενηµερότητας (για ποσά άνω των 1.467€)’, εάν η απαίτησή σας ξεπερνά
το ποσό των 1.467€.

Συµπληρώνονται αυτόµατα µε βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου
‘Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης’. Τα συγκεκριµένα στοιχεία µπορούν να
τροποποιηθούν µόνο µέσω της ‘Εντολής Υγειονοµικής Περίθαλψης’ και
αυτοµάτως ενηµερώνεται και το ηλεκτρονικό έγγραφο ‘Απόδειξη Παροχής
Στοιχεία

Υπηρεσιών – Τιµολόγιο’.

Ασφαλισµένου/
Ασθενούς

Στοιχεία

Συµπληρώστε τον Αριθµό Τιµολογίου και την Ηµεροµηνία Έκδοσης

Τιµολογίου
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(υποχρεωτικά

αυτού.

πεδία)

ασφαλισµένο θα πρέπει να εκδίδεται ξεχωριστό τιµολόγιο.

Σηµειώνεται

ότι,

για

κάθε

νοσηλεία

και

κάθε

Επίσης, σε περίπτωση που το Τιµολόγιο έχει Σειρά & Αριθµό, θα πρέπει
να καταχωρήσετε και τα δυο στοιχεία στον Αριθµό Τιµολογίου (π.χ.
Α’23).
Τα πεδία Ηµεροµηνία Εισόδου και Ηµεροµηνία Εξόδου συµπληρώνονται
αυτόµατα µε βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου ‘Εντολή
Υγειονοµικής

Περίθαλψης’.

Τα

συγκεκριµένα

στοιχεία

µπορούν

να

τροποποιηθούν µόνο µέσω της ‘Εντολής Υγειονοµικής Περίθαλψης’ και
αυτοµάτως ενηµερώνεται και το ηλεκτρονικό έγγραφο ‘Απόδειξη Παροχής
Υπηρεσιών – Τιµολόγιο’.

Στη συγκεκριµένη περιοχή, µετά την ‘Αποθήκευση’, εµφανίζεται ένα ακόµη
πεδίο, αυτό της ‘∆ιάρκειας Νοσηλείας’ (σε κατάσταση Επεξεργασίας δεν είναι
Περίοδος
Νοσηλείας

(υποχρεωτικά
πεδία)

ορατό αυτό το πεδίο), όπου υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα η
συνολική διάρκεια νοσηλείας σε ηµέρες, µε βάση την Ηµεροµηνία Εισόδου και
Εξόδου.
Επιλέξτε από τη drop-down λίστα ‘Κατηγορία Κλειστού Νοσηλίου’, το είδος
του νοσηλίου. Επιλέξτε µια από τις ακόλουθες τιµές της λίστας:
•

Ηµερήσιο (Περιλαµβάνει κάθε είδους ιατρική παροχή π.χ. ιατρικές

πράξεις, φάρµακα, εξετάσεις, υλικά κ.λπ.)
•

Συνολικό (Αφορά κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο

συνδροµή που παρέχεται από το Νοσοκοµείο)
•

ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια)

Εάν επιλέξετε στην Κατηγορία Κλειστού Νοσηλίου ‘Συνολικό’ ή ‘ΚΕΝ’,
τότε στην ηλεκτρονική φόρµα εµφανίζεται µια επιπρόσθετη περιοχή
‘ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΗΛΙΟ’ και ‘ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΝΟΣΗΛΙΑ’ αντίστοιχα.
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Η συγκεκριµένη περιοχή εµφανίζεται όταν επιλεχθεί στην Κατηγορία
Κλειστού Νοσηλίου η επιλογή ‘Συνολικό’.
Επιλέξτε το πακέτο νοσηλείας από την drop-down λίστα ‘Κατηγορία

Ιατρικής Υπηρεσίας’. Οι υπόλοιπες στήλες (Αξία, Συµµετοχή
Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από το
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΝΟΣΗΛΙΟ

(υποχρεωτικά
πεδία)

Η συγκεκριµένη περιοχή εµφανίζεται όταν επιλεχθεί στην Κατηγορία
Κλειστού Νοσηλίου η επιλογή ‘ΚΕΝ’.
Επιλέξτε το πακέτο νοσηλείας από την drop-down λίστα ‘Περιγραφή ΚΕΝ’

και συµπληρώστε τις ηµέρες νοσηλείας στο πεδίο ‘∆ιάρκεια’.
Οι υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας, Αξία, Συµµετοχή Ασφ.,
Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα
µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΝΟΣΗΛΙΑ

(υποχρεωτικά
πεδία)

ΝΟΣΗΛΙΑ

Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε

νέα γραµµή στη συγκεκριµένη περιοχή. Μπορείτε να προσθέσετε
πολλαπλές γραµµές πατώντας το συγκεκριµένο κουµπί.
Στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση νοσηλείας του ασφαλισµένου από τη
drop-down λίστα ‘Θέση’ και συµπληρώστε τις ηµέρες νοσηλείας
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στο πεδίο ‘∆ιάρκεια’. Οι υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας,
Αξία, Συµµετοχή Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται
αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε
ισχύ.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν

ο

ασθενής

εισήρθε

και

εξήλθε

στο

νοσοκοµείο την ίδια ηµέρα, θα πρέπει να επιλέξετε µια από
τις διαθέσιµες επιλογές της µονοήµερης νοσηλείας.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Στη

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ

πραγµατοποιήθηκαν για το συγκεκριµένο ασθενή (ασφαλισµένο στο

ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΕΤΑΑ -ΤΥ) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και δικαιολογούνται

ΝΟΣΗΛΙΟΥ

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις να αποδοθούν ξεχωριστά ως

συγκεκριµένη

περιοχή

εισάγετε τις

Ιατρικές

Πράξεις

που

δαπάνες, εκτός του κλειστού νοσηλίου.
Για την εισαγωγή Ιατρικών Πράξεων, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια
της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της Περιγραφής της Ιατρικής Πράξης και την εµφάνιση λίστας
σχετικών µε το λεκτικό Ιατρικών Πράξεων. Σε περίπτωση που η ίδια Ιατρική
Πράξη εκτελέστηκε πάνω από µία (1) φορά, πληκτρολογήστε τον αριθµό των
ιατρικών πράξεων στο πεδίο ‘Ποσότητα’ (η προεπιλεγµένη τιµή είναι 1). Οι

υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας, Αξία, Συµµετοχή Ασφ., Αξία
µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε
βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.
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Στην παραπάνω εικόνα σηµειώνεται µε κόκκινο πλαίσιο η ‘θέση’ όπου
πληκτρολογείτε την Ιατρική Πράξη που αναζητάτε.

Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών Ιατρικών Πράξεων.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΦΑΡΜΑΚΑ

Στη συγκεκριµένη περιοχή εισάγετε τα Φάρµακα που χορηγήθηκαν για

ΕΚΤΟΣ

το συγκεκριµένο ασθενή (ασφαλισµένο στο ΕΤΑΑ -ΤΥ) κατά τη

ΚΛΕΙΣΤΟΥ

διάρκεια της νοσηλείας του και δικαιολογούνται σύµφωνα µε τις

ΝΟΣΗΛΙΟΥ

ισχύουσες διατάξεις να αποδοθούν ξεχωριστά ως δαπάνες, εκτός του
κλειστού νοσηλίου.

Στην παραπάνω εικόνα σηµειώνεται µε κόκκινο πλαίσιο η ‘θέση’ όπου
πληκτρολογείτε το Φάρµακο που αναζητάτε.
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Για την εισαγωγή Φαρµάκων, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια της
‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της Περιγραφής του Φαρµάκου και την εµφάνιση λίστας σχετικών µε
το λεκτικό Φαρµάκων. Μετά την επιλογή του Φάρµακου, εισάγετε τα
απαιτούµενα στοιχεία στις στήλες Χορηγηθείσα Ποσότητα συνολικά στη
διάρκεια

της

νοσηλείας

(π.χ.

εάν

χορηγήθηκαν

20

κάψουλες,

πληκτρολογείτε το αριθµό 20), Συνολική Ποσότητα Συσκευασίας (π.χ. εάν η
συσκευασία περιέχει 10 κάψουλες, πληκτρολογείτε το αριθµό 10) και Ηµέρες
Χορήγησης. Οι υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας, Αξία, Συµµετοχή Ασφ.,

Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση
τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.

Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών Φαρµάκων.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΛΟΙΠΕΣ

Στη συγκεκριµένη περιοχή καταχωρείτε Νοσήλια, Φάρµακα, Ιατρικές

∆ΑΠΑΝΕΣ

Πράξεις, οι οποίες δεν εντοπίστηκαν στις παραπάνω προκαθορισµένες
λίστες, αφορούν τη νοσηλεία του ασθενή/ ασφαλισµένου και
δικαιολογούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις να αποδοθούν
ξεχωριστά ως δαπάνες, εκτός του κλειστού νοσηλίου.
Επίσης, στη συγκεκριµένη περιοχή καταχωρείτε τα Υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή/
ασφαλισµένου και δικαιολογούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις να αποδοθούν ξεχωριστά ως δαπάνες, εκτός του κλειστού
νοσηλίου.

Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα

γραµµή στη συγκεκριµένη περιοχή. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές
γραµµές πατώντας το συγκεκριµένο κουµπί.

Για την εισαγωγή Νοσηλίων ή Φαρµάκων ή Ιατρικών Πράξεων ή
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Υλικών, επιλέξτε από τη drop-down λίστα ‘Κατηγορία ∆απάνης’ την επιλογή
που επιθυµείτε. Στη συνέχεια, στην περίπτωση των Υλικών, µε βάση τον
τιµοκατάλογο

του

Παρατηρητηρίου

Τιµών,

στο

πεδίο

Περιγραφή

συµπληρώστε Α/Α – Είδος Υλικού, όπως ακριβώς αναγράφονται στο
τιµοκατάλογο του Παρατηρητηρίου Τιµών. Σε περίπτωση που το υλικό δεν
υπάρχει στο τιµοκατάλογο του Παρατηρητηρίου Τιµών, καταχωρείστε στην
‘Περιγραφή’, ό,τι αναγράφεται στο τιµολόγιο του προµηθευτή. Για τις
υπόλοιπες δαπάνες, καταχωρείστε στην ‘Περιγραφή’ ό,τι αναγράφετε και στο
πρωτότυπο τιµολόγιο που θα προσκοµίστε στην υπηρεσία µας. Στη συνέχεια
συµπληρώστε την ‘Ποσότητα’ και τη ‘Τιµή Μονάδος’. Οι υπόλοιπες στήλες

(Αξία, Συµµετοχή Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται
αυτόµατα από το σύστηµα.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
Λοιπές

Συµπληρώστε τυχόν παρατηρήσεις, που θέλετε να ληφθούν υπόψη κατά την

Παρατηρήσεις

επεξεργασία του ηλεκτρονικού εντύπου.

Αυτόµατος Υπολογισµός Συνόλων
Καθώς συµπληρώνετε εγγραφές στις παραπάνω περιοχές της ηλεκτρονικής φόρµας, το σύστηµα
υπολογίζει αυτόµατα τα µερικά και ολικά αθροίσµατα σε κάθε κατηγορία.

6.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μπορείτε να καταχωρήσετε προαιρετικά ‘Ψηφιοποιηµένα Έγγραφα’ (ουσιαστικά έγγραφα που

έχουν σκαναρισθεί) συνολικά στο επίπεδο της Υποβολής που αφορά συνολικά την Νοσηλεία.
Ουσιαστικά µπορείτε να επισυνάψετε ως εικόνες το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών
που πρόκειται να αποστείλετε στην υπηρεσία µας.

Εικόνα 18. Επιλογή ‘Ψηφιοποιηµένα Έγγραφα’
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Αφού ο χρήστης πατήσει Ψηφιοποιηµένα Έγγραφα και κατόπιν το πλήκτρο ‘Επισύναψη’
αναδύεται ένα νέο παράθυρο µε επιλογές στο οποίο επιλέγει (1) το αρχείο που θέλει (µε το
πλήκτρο ‘Browse’), (2) τον τύπο εγγράφου, και (3) γράφει (προαιρετικά) µία σύντοµη
περιγραφή. Στη συνέχεια (4) πατάει το κουµπί ‘Αποστολή’

Εικόνα 19 Επιλογές επισύναψης

Πατώντας ‘Αποστολή’ επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη όπου µπορεί να ξαναπατήσει
‘Επισύναψη’ για να προσθέσει κι άλλο έγγραφο ή να συνεχίσει µε την Υποβολή του αιτήµατος.

6.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Αφού ολοκληρώσετε την ‘Αποθήκευση’ των απαραίτητων ηλεκτρονικών εντύπων, επιλέξτε το
κουµπί της ‘Υποβολής’ για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την απαίτηση. Πριν πραγµατοποιήσετε
την υποβολή της απαίτησης προτείνεται να κάνετε ένα τελευταίο έλεγχο στα στοιχεία της.

Εικόνα 20 Κατάσταση Υποβολής ‘∆ιεκπεραίωση/∆ιοικητικός Έλεγχος’

Όταν πλέον επιλέξετε το κουµπί ‘Υποβολή’ στο µενού περιήγησης παραστατικών η
Κατάσταση Υποβολής αλλάζει σε ‘∆ιεκπεραίωση/∆ιοικητικός Έλεγχος’.
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Επίσης, τόσο στη λίστα αποτελεσµάτων όσο και στο µενού περιήγησης παραστατικών,
αναγράφονται τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης της Απαίτησης (Αριθµός
Πρωτοκόλλου & Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλησης, για παράδειγµα 824/ 15/12/2011), τα οποία
και θα πρέπει να αναγράψετε στο διαβιβαστικό της κατάθεσης των πρωτότυπων
παραστατικών & δικαιολογητικών.

6.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Από τη στιγµή που µια απαίτηση καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστηµα, µέχρι να ελεγχθεί
από την υπηρεσία µας, µεταβαίνει σε διάφορες καταστάσεις. Κατά συνέπεια, προκειµένου να
ενηµερώνεστε σχετικά µε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της απαίτησης από
την υπηρεσία µας, ελέγχετε/ ενηµερωθείτε για την κατάσταση της απαίτησης στην
ηλεκτρονική εφαρµογή, µέσω του λογαριασµού σας.
Οι

καταστάσεις

στις

οποίες

µεταβαίνει

µια

απαίτηση

στη

συγκεκριµένη

ηλεκτρονική εφαρµογή είναι οι εξής:


Εκκρεµής: Σε αυτή την κατάσταση παραµένει µια απαίτηση ενώ έχει αποθηκευτεί
προσωρινά στο σύστηµα αλλά δεν έχει υποβληθεί.



Προς ∆ιεκπεραίωση / ∆ιοικητικός Έλεγχος: Σε αυτή την κατάσταση παραµένει µια
απαίτηση, η οποία έχει υποβληθεί στο σύστηµα και ελέγχονται τα ηλεκτρονικά έντυπα της
απαίτησης σε σχέση µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Κατά συνέπεια, σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να έχετε µεριµνήσει για την αποστολή των πρωτότυπων
δικαιολογητικών.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος Νοσοκοµειακής Περίθαλψης: Σε αυτή την
κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, εφόσον έχουν προσκοµισθεί όλα τα απαραίτητα
πρωτότυπα δικαιολογητικά, προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας,
από το αντίστοιχο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος Φαρµακοποιού: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει
µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου
να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος και Έγκριση Ιατρού: Σε αυτή την κατάσταση
µεταβαίνει µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα,
προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έγκριση ∆απανών: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια
απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου να
ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.
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Προς ∆ιεκπεραίωση / Τελική Έγκριση: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια
απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου να
ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



∆ιεκπεραιωµένη: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, για την οποία έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι απαραίτητοι έλεγχοι από την υπηρεσία µας, ουσιαστικά
έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση. Η απαίτηση προχωρά προς ενταλµατοποίηση και
πληρωµή.



Απορριφθείσα: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, για την οποία έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι απαραίτητοι έλεγχοι από την υπηρεσία µας, ουσιαστικά
έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση. Η απαίτηση όµως απορρίφθηκε. Επιλέξτε ένα – ένα τα
ηλεκτρονικά έντυπα για να ενηµερωθείτε για τους λόγους απόρριψης του αιτήµατος της
απαίτησή σας. Στην αρχή κάθε ηλεκτρονικής φόρµας εµφανίζεται µια περιοχή ‘Αιτία
Απόρριψης’
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7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ’

7.1 ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
Αφού επιλέξετε το σύνδεσµο ‘Νοσηλεία σε Ιδιωτικές Συµβεβληµένες Κλινικές’ από τη
σελίδα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους Παρόχους Υγείας (Εικόνα 3),
εµφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρµογής, όπως φαίνεται στην εικόνα 21.

Εικόνα 21. Είσοδος στην εφαρµογή ‘Νοσηλεία σε Ιδιωτικές Συµβεβληµένες Κλινικές’

Για να καταχωρήσετε, και στη συνέχεια να υποβάλλετε, ένα νέο αίτηµα απαίτησης µε τη
διαδικασία της Συµπλήρωσης Φόρµας, θα πρέπει προηγουµένως να αναζητήσετε στην
ηλεκτρονική εφαρµογή το Εισιτήριο που έχει εκδοθεί από το ΤΣΑΥ για τη
συγκεκριµένη νοσηλεία και για το συγκεκριµένο ασφαλισµένο/ ασθενή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, ο ασφαλισµένος που έχει ανάγκη να νοσηλευτεί
σε Ιδιωτική Κλινική, θα πρέπει να φροντίσει ο ίδιος ή δικό του πρόσωπο να
πάρει Εισιτήριο Εισαγωγής από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ταµείου µας (ή
από την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία). Το συγκεκριµένο Εισιτήριο
(όπως και οι Παρατάσεις) εκδίδονται πια ηλεκτρονικά και συνδέονται µε
τον ηλεκτρονικό λογαριασµό (account) της Ιδιωτικής Κλινικής όπου θα
πραγµατοποιηθεί η νοσηλεία. Το Εισιτήριο (όπως και οι Παρατάσεις)
εκδίδονται από το Ταµείο µας και σε έντυπη µορφή, παραδίδονται στον
ασφαλισµένο (ή δικό του πρόσωπο) και στη συνέχεια προσκοµίζονται στην
Ιδιωτική Κλινική, όπως ίσχυε και µέχρι σήµερα.

Γενικότερα, όπου απαιτείται εισιτήριο για παροχή νοσηλείας σε συγκεκριμένο
ασφαλισμένο, θα πρέπει για τη συγκεκριμένη νοσηλεία για την οποία έχουν
εκδοθεί εισιτήριο και παρατάσεις, αφού δοθεί εξιτήριο να εκδοθεί συγκεντρωτικά
ένα τιμολόγιο για τη συγκεκριμένη νοσηλεία.

Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι κάθε νέο αίτηµα απαίτησης
στην ηλεκτρονική εφαρµογή θα πρέπει να συσχετίζεται µε το αντίστοιχο Εισιτήριο
Εισαγωγής, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιµο ηλεκτρονικά στην εφαρµογή. Για να
αναζητήσετε το Εισιτήριο Εισαγωγής, επιλέξτε ‘Σύνθετη Αναζήτηση’ και χρησιµοποιείστε
συνδυαστικά τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης (όπως περιγράφεται αναλυτικά και στην
ενότητα § 5.5.3):
•

Α.Μ. Ασφαλισµένου

•

Ονοµατεπώνυµο

•

Αριθµός Εισιτηρίου
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Εικόνα 22. Παράδειγµα Αναζήτησης Ασφαλισµένου / Εισιτηρίου

Αφού επιλέξετε τις κατάλληλες τιµές στα παραπάνω πεδία, πατήστε το κουµπί ‘Αναζήτηση’ για
να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε νέα
αναζήτηση, τροποποιήστε ή σβήστε (κουµπί ‘Καθαρισµός’) τις τιµές που εισάγατε στα πεδία
της περιοχής αναζήτησης και επιλέξτε και πάλι το κουµπί ‘Αναζήτηση’.
Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε την κατάλληλη γραµµή από τη λίστα µε τα
αποτελέσµατα, κάνοντας κλικ πάνω στη γραµµή που περιέχει τον Αριθµό Εισιτηρίου που
αναζητήσατε. Εµφανίζεται το µενού περιήγησης ‘Νοσηλεία σε Κλινικές’ στην αριστερή πλευρά,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 23. Κύρια Οθόνη για ‘Νοσηλεία σε Ιδιωτικές Συµβεβληµένες Κλινικές’

Στο µενού περιήγησης εµφανίζεται η τρέχουσα Κατάσταση του αιτήµατος (στην περίπτωσή
µας ‘Εκκρεµής’) και οι ηλεκτρονικές φόρµες οι οποίες είτε είναι συµπληρωµένες (Εισιτήριο
Εισαγωγής/ Παράτασης) είτε θα πρέπει να συµπληρωθούν προκειµένου να υποβληθεί το
συγκεκριµένο αίτηµα. Στην περίπτωσή µας οι ηλεκτρονικές φόρµες που θα πρέπει να
συµπληρωθούν είναι:


Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο (υποχρεωτική η συµπλήρωσή της)



Ψηφιοποιηµένα Έγγραφα (προαιρετική η συµπλήρωσή της)
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Για να προβάλλετε, συµπληρώσετε ή επεξεργαστείτε κάποια ηλεκτρονική φόρµα επιλέγετε
από το µενού περιήγησης τον αντίστοιχο σύνδεσµο (κάνοντας κλικ µε το ποντίκι επάνω του),
ώστε να εµφανιστεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρµα δεξιά από το µενού περιήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Εάν µε την ολοκλήρωση της Αναζήτησης δεν υπάρχει το Εισιτήριο
Εισαγωγής στη λίστα αποτελεσµάτων της ηλεκτρονικής εφαρµογής, τότε
αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει εκδοθεί (ή καταχωρηθεί) το εισιτήριο ηλεκτρονικά από το
Ταµείο µας και κατά συνέπεια δεν είναι διαθέσιµο και στην ηλεκτρονική εφαρµογή.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν µπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την απαίτησή σας.
Για το λόγο αυτό, προσκοµίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία µας, µε
τη διαδικασία που ακολουθούσατε µέχρι σήµερα. Η υπηρεσία µας θα αναλάβει
να καταχωρήσει εκείνη ηλεκτρονικά την απαίτησή σας και µέσω του
λογαριασµού σας θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την
κατάσταση επεξεργασίας της απαίτησής σας.

7.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ)/ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ)
Το ηλεκτρονικά έντυπα ‘Έγκριση Νοσηλείας (Εισιτήριο)’ & ‘Παρατάσεις Νοσηλείας (Εισιτήριο)’
(εφόσον υπάρχουν παρατάσεις νοσηλείας), δεν είναι επεξεργάσιµα από το χρήστη. Για να
προβάλλεται τα στοιχεία τους επιλέξτε από το µενού περιήγησης τον αντίστοιχο σύνδεσµο
(κάνοντας κλικ µε το ποντίκι επάνω του), ώστε να εµφανιστεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική
φόρµα δεξιά από το µενού περιήγησης. Συστήνεται η αντιπαραβολή του πρωτότυπου
Εισιτηρίου (Παρατάσεων) που σας έχουν προσκοµίσει οι ασφαλισµένοι µε τα ηλεκτρονικά
έντυπα, προς επιβεβαίωση.
Σε περίπτωση που υπάρχουν διαγνωστικά µηνύµατα που αφορούν την Κλινική σας
(όπως δεν υπάρχει σε ισχύ σύµβαση), παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε άµεσα για την
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία µας, προκειµένου να
ενηµερωθεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος της Κλινικής στο Μητρώο της Υπηρεσίας µας.
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Εικόνα 24 Έγκριση Νοσηλείας (Εισιτήριο)

7.3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Για να µπορέσετε να υποβάλετε το αίτηµα της απαίτησης θα πρέπει να συµπληρώσετε το
ηλεκτρονικό παραστατικό ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών / Τιµολόγιο’. Είναι απαραίτητο
να συµπληρώσετε οπωσδήποτε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και στη συνέχεια να
επιλέξετε το κουµπί

‘Αποθήκευση’. Σε διαφορετική περίπτωση η ενέργεια της

‘Αποθήκευσης’, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί.

Εικόνα 25 Επιλογή ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο’

Κάνοντας κλικ στην συγκεκριµένη επιλογή (Εικόνα 25) έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε
και να διαχειριστείτε τις παρακάτω πληροφορίες, που σηµειώνονται στον παρακάτω πίνακα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυµίζουµε

ότι

κατά

την

αποθήκευση

αυτοµατοποιηµένοι έλεγχοι (βλ §

του

παραστατικού

γίνονται

5.8 Αποτελέσµατα Αυτοµατοποιηµένων

Ελέγχων) και ότι το εικονίδιο του αλλάζει σύµφωνα µε τους ελέγχους. (βλ. § 5.4
εικονιδια

καταστασης)

Ηλεκτρονική Φόρµα ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών /Τιµολόγιο’

Συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τα στοιχεία που
διατηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΤΑΑ – ΤΥ.
Τα στοιχεία που επιτρέπεται να µεταβάλλετε είναι ο διεθνής τραπεζικός
λογαριασµός IBAN, για να κατατίθενται τα ποσά σε αυτό τον λογαριασµό.

Εάν δεν αναγράφεται ο λογαριασµός IBAN ή αναγράφεται αλλά δεν
είναι πλέον σε ισχύ, θα πρέπει να το συµπληρώσετε/ διορθώσετε.
Στοιχεία
Κλινικής

Επίσης, επιλέξτε το checkbox 'Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Φορολογικής
Ενηµερότητας (για ποσά άνω των 1.467€)’, εάν η απαίτησή σας ξεπερνά
το ποσό των 1.467€.

Συµπληρώνονται αυτόµατα µε βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου
‘Έγκριση Νοσηλείας (Εισιτήριο)’ και δεν µπορείτε να τα τροποποιήσετε.
Στοιχεία
Ασφαλισµένου/
Ασθενούς

Στοιχεία
Τιµολογίου

(υποχρεωτικά
πεδία)

Συµπληρώστε τον Αριθµό Τιµολογίου και την Ηµεροµηνία Έκδοσης
αυτού. Σηµειώνεται ότι, για κάθε νοσηλεία και για κάθε
ασφαλισµένο θα πρέπει να εκδίδεται ξεχωριστό τιµολόγιο.
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Επίσης, σε περίπτωση που το Τιµολόγιο έχει Σειρά & Αριθµό, θα πρέπει
να καταχωρήσετε και τα δυο στοιχεία στον Αριθµό Τιµολογίου (π.χ.
Α’23).
Το πεδίο Ηµεροµηνία Εισόδου συµπληρώνεται αυτόµατα µε βάση τα στοιχεία
του ηλεκτρονικού εγγράφου ‘Έγκριση Νοσηλείας (Εισιτήριο)’ και δεν µπορείτε
να το τροποποιήσετε.
Στη συγκεκριµένη περιοχή, µετά την ‘Αποθήκευση’, εµφανίζεται ένα ακόµη
Περίοδος
Νοσηλείας

(υποχρεωτικά
πεδία)

πεδίο, αυτό της ‘∆ιάρκειας Νοσηλείας’ (σε κατάσταση Επεξεργασίας δεν είναι
ορατό αυτό το πεδίο), όπου υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα η
συνολική διάρκεια νοσηλείας σε ηµέρες, µε βάση την Ηµεροµηνία Εισόδου και
Εξόδου.
Συµπληρώστε την ‘Ηµεροµηνία Εξόδου’.

Επιλέξτε το πακέτο νοσηλείας από την drop-down λίστα ‘Κατηγορία

Ιατρικής Υπηρεσίας’. Οι υπόλοιπες στήλες (Αξία, Συµµετοχή
Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από το
σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.

ΠΑΚΕΤΟ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Εάν επιλέξατε κάποιο πακέτο λανθασµένα και δε θέλετε τελικά να
συµπληρώστε τίποτα στη συγκεκριµένη περιοχή, επιλέξτε από την
drop-down λίστα ‘κενό’ (πρώτη επιλογή).
ΝΟΣΗΛΙΑ

Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα

γραµµή στη συγκεκριµένη περιοχή. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές
γραµµές πατώντας το συγκεκριµένο κουµπί.
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Στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση νοσηλείας του ασφαλισµένου από τη
drop-down λίστα ‘Θέση’ και συµπληρώστε τις ηµέρες νοσηλείας
στο πεδίο ‘∆ιάρκεια’. Οι υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας,
Αξία, Συµµετοχή Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται
αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε
ισχύ.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Στη

ΠΡΑΞΕΙΣ

πραγµατοποιήθηκαν για το συγκεκριµένο ασθενή (ασφαλισµένο στο

συγκεκριµένη

περιοχή

εισάγετε τις

Ιατρικές

Πράξεις

που

ΕΤΑΑ -ΤΥ) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
Για την εισαγωγή Ιατρικών Πράξεων, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια
της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της Περιγραφής της Ιατρικής Πράξης και την εµφάνιση λίστας
σχετικών µε το λεκτικό Ιατρικών Πράξεων. Σε περίπτωση που η ίδια Ιατρική
Πράξη εκτελέστηκε πάνω από µία (1) φορά, πληκτρολογήστε τον αριθµό των
ιατρικών πράξεων στο πεδίο ‘Ποσότητα’ (η προεπιλεγµένη τιµή είναι 1). Οι

υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας, Αξία, Συµµετοχή Ασφ., Αξία
µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε
βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.

Στην παραπάνω εικόνα σηµειώνεται µε κόκκινο πλαίσιο η ‘θέση’ όπου
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πληκτρολογείτε την Ιατρική Πράξη που αναζητάτε.
Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών Ιατρικών Πράξεων.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
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ΦΑΡΜΑΚΑ

Στη συγκεκριµένη περιοχή εισάγετε τα Φάρµακα που χορηγήθηκαν για
το συγκεκριµένο ασθενή (ασφαλισµένο στο ΕΤΑΑ -ΤΥ) κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας του.

Εάν δε διαθέτετε Εσωτερικό Φαρµακείο, από - επιλέξτε την
επιλογή ‘Εσωτερικό Φαρµακείο’.

Για την εισαγωγή Φαρµάκων, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια της
‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της Περιγραφής του Φαρµάκου και την εµφάνιση λίστας σχετικών µε
το λεκτικό Φαρµάκων.
Στην παραπάνω εικόνα σηµειώνεται µε κόκκινο πλαίσιο η ‘θέση’ όπου
πληκτρολογείτε τo Φάρµακο που αναζητάτε.
Μετά την επιλογή του Φάρµακου, εισάγετε τα απαιτούµενα στοιχεία στις
στήλες Χορηγηθείσα Ποσότητα συνολικά στη διάρκεια της νοσηλείας (π.χ.

εάν χορηγήθηκαν 20 κάψουλες, πληκτρολογείτε το αριθµό

20), Συνολική

Ποσότητα Συσκευασίας (π.χ. εάν η συσκευασία περιέχει 10 κάψουλες,

πληκτρολογείτε το αριθµό 10) και Ηµέρες Χορήγησης. Οι υπόλοιπες στήλες
(Τιµή

Μονάδας,

Αξία,

Συµµετοχή

Ασφ.,

Αξία

µετά

τη

Συµµετοχή)

συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που
είναι σε ισχύ.

Οι Ηµέρες Χορήγησης δε λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της
αξίας που πραγµατοποιείται από το σύστηµα. Χρησιµοποιείται όµως
από την Υπηρεσία µας κατά τον έλεγχο της Εκκαθάρισης.
Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών Φαρµάκων.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη δυνατότητα
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να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΛΟΙΠΕΣ

Στη συγκεκριµένη περιοχή καταχωρείτε Νοσήλια, Φάρµακα, Ιατρικές

∆ΑΠΑΝΕΣ

Πράξεις, οι οποίες δεν εντοπίστηκαν στις παραπάνω προκαθορισµένες
λίστες και αφορούν τη νοσηλεία του ασθενή (ασφαλισµένο στο ΕΤΑΑ ΤΥ).
Επίσης, στη συγκεκριµένη περιοχή καταχωρείτε τα Υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή/
ασφαλισµένου.

Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα

γραµµή στη συγκεκριµένη περιοχή. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές
γραµµές πατώντας το συγκεκριµένο κουµπί.
Για την εισαγωγή Νοσηλίων ή Φαρµάκων ή Ιατρικών Πράξεων ή
Υλικών, επιλέξτε από τη drop-down λίστα ‘Κατηγορία ∆απάνης’ τη τιµή που
επιθυµείτε. Στη συνέχεια, στην περίπτωση των Υλικών, µε βάση τον
τιµοκατάλογο

του

Παρατηρητηρίου

Τιµών,

στο

πεδίο

Περιγραφή

συµπληρώστε Α/Α – Είδος Υλικού, όπως ακριβώς αναγράφονται στο
τιµοκατάλογο του Παρατηρητηρίου Τιµών. Σε περίπτωση που το υλικό δεν
υπάρχει στο τιµοκατάλογο του Παρατηρητηρίου Τιµών, καταχωρείστε στην
‘Περιγραφή’, ό,τι αναγράφεται στο τιµολόγιο του προµηθευτή. Για τις
υπόλοιπες δαπάνες, καταχωρείστε στην ‘Περιγραφή’ ό,τι αναγράφετε και στο
πρωτότυπο τιµολόγιο που θα προσκοµίστε στην υπηρεσία µας. Στη συνέχεια
συµπληρώστε την ‘Ποσότητα’ και τη ‘Τιµή Μονάδος’. Οι υπόλοιπες

στήλες (Αξία,

Συµµετοχή

Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή)

συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
∆ιάγνωση

Για την καταχώρηση της ∆ιάγνωσης Εξόδου του/ της ασθενούς, το σύστηµα
προσφέρει δύο τρόπους: Χρήση Κωδικοποίησης Νόσων ICD-10 και
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Εξόδου

Εισαγωγή Ελεύθερου Κειµένου.

(υποχρεωτικό

Για την εισαγωγή της νόσου ICD-10, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια

πεδίο)

της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της νόσου και την εµφάνιση λίστας σχετικών µε το λεκτικό νόσων.
Επιλέγοντας τη νόσο που θέλετε, εµφανίζεται ο κωδικός και ο τίτλος της κάτω
από τις αντίστοιχες στήλες: Κωδικός ICD-10 και Περιγραφή.

Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών νόσων/ διαγνώσεων
(προτείνεται να µην εισάγετε πάνω από τρεις).
Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε µια νόσο/ διάγνωση που επιλέξατε
κατά λάθος, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής της, πατώντας το εικονίδιο της
διαγραφής

, το οποίο εµφανίζεται στο τέλος της γραµµής.

Για την εισαγωγή ελεύθερου κειµένου, καταχωρείται στο πεδίο ‘∆ιάγνωση Ελεύθερο Κείµενο’ την περιγραφή της νόσου. Χρησιµοποιήστε το πεδίο
‘∆ιάγνωση - Ελεύθερο Κείµενο’, µόνο εφόσον δε βρήκατε τη νόσο κατά
ICD-10 στην παραπάνω λίστα.
Λοιπές

Συµπληρώστε τυχόν παρατηρήσεις, που θέλετε να ληφθούν υπόψη κατά την

Παρατηρήσεις

επεξεργασία του ηλεκτρονικού εντύπου.

Αυτόµατος Υπολογισµός Συνόλων
Καθώς συµπληρώνετε εγγραφές στις παραπάνω περιοχές της ηλεκτρονικής φόρµας, το σύστηµα
υπολογίζει αυτόµατα τα µερικά και ολικά αθροίσµατα σε κάθε κατηγορία.

7.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η συµπλήρωση της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής φόρµας έχει περιγραφεί εκτενώς στην
Ενότητα 6.4 ‘ ψηφιοποιηµενα εγγραφα’.
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7.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Αφού ολοκληρώσετε την ‘Αποθήκευση’ των απαραίτητων ηλεκτρονικών εντύπων, επιλέξτε το
κουµπί της «Υποβολή» για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την απαίτηση. Πριν πραγµατοποιήσετε
την υποβολή της απαίτησης προτείνεται να κάνετε ένα τελευταίο έλεγχο στα στοιχεία της.

Εικόνα 26 Κατάσταση Υποβολής ‘∆ιεκπεραίωση/∆ιοικητικός Έλεγχος’

Όταν πλέον επιλέξετε το κουµπί ‘Υποβολή’ στο µενού περιήγησης παραστατικών η
Κατάσταση Υποβολής αλλάζει σε ‘∆ιεκπεραίωση/∆ιοικητικός Έλεγχος’.

Επίσης, τόσο στη λίστα αποτελεσµάτων όσο και στο µενού περιήγησης παραστατικών,
αναγράφονται τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης της Απαίτησης (Αριθµός
Πρωτοκόλλου & Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλησης, για παράδειγµα 828/ 16/12/2011), τα οποία
και θα πρέπει να αναγράψετε στο διαβιβαστικό της κατάθεσης των πρωτότυπων
παραστατικών & δικαιολογητικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ µιας απαίτησης δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
καµία µεταβολή στα στοιχεία των ηλεκτρονικών εντύπων. Σε περίπτωση
που διαπιστώσετε κάποιο λάθος (για παράδειγµα δηλώσατε λάθος
ηµεροµηνία εξόδου), όταν αποστείλετε τα πρωτότυπα παραστατικά στην
υπηρεσία

µας,

στο

διαβιβαστικό

καταγράψτε

τα

λάθη

που

πραγµατοποιήσατε στη συµπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων. Θα
ενηµερωθείτε από τη νέα Μονάδα ∆ιεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟ.∆Ι.Σ.
της υπηρεσίας µας εάν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
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7.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Από τη στιγµή που µια απαίτηση καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστηµα, µέχρι να ελεγχθεί
από την υπηρεσία µας, µεταβαίνει σε διάφορες καταστάσεις. Κατά συνέπεια, προκειµένου να
ενηµερώνεστε σχετικά µε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της απαίτησης από
την υπηρεσία µας, ελέγχετε/ ενηµερωθείτε για την κατάσταση της απαίτησης στην
ηλεκτρονική εφαρµογή, µέσω του λογαριασµού σας.
Οι

καταστάσεις

στις

οποίες

µεταβαίνει

µια

απαίτηση

στη

συγκεκριµένη

ηλεκτρονική εφαρµογή είναι οι εξής:


Εκκρεµής: Σε αυτή την κατάσταση παραµένει µια απαίτηση ενώ έχει αποθηκευτεί
προσωρινά στο σύστηµα αλλά δεν έχει υποβληθεί.



Προς ∆ιεκπεραίωση / ∆ιοικητικός Έλεγχος: Σε αυτή την κατάσταση παραµένει µια
απαίτηση, η οποία έχει υποβληθεί στο σύστηµα και ελέγχονται τα ηλεκτρονικά έντυπα της
απαίτησης σε σχέση µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Κατά συνέπεια, σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να έχετε µεριµνήσει για την αποστολή των πρωτότυπων
δικαιολογητικών.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος Νοσοκοµειακής Περίθαλψης: Σε αυτή την
κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, εφόσον έχουν προσκοµισθεί όλα τα απαραίτητα
πρωτότυπα δικαιολογητικά, προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας,
από το αντίστοιχο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος Φαρµακοποιού: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει
µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου
να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος και Έγκριση Ιατρού: Σε αυτή την κατάσταση
µεταβαίνει µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα,
προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έγκριση ∆απανών: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια
απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου να
ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Τελική Έγκριση: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια
απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου να
ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



∆ιεκπεραιωµένη: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, για την οποία έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι απαραίτητοι έλεγχοι από την υπηρεσία µας, ουσιαστικά
έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση. Η απαίτηση προχωρά προς ενταλµατοποίηση και
πληρωµή.
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Απορριφθείσα: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, για την οποία έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι απαραίτητοι έλεγχοι από την υπηρεσία µας, ουσιαστικά
έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση. Η απαίτηση όµως απορρίφθηκε. Επιλέξτε ένα – ένα τα
ηλεκτρονικά έντυπα για να ενηµερωθείτε για τους λόγους απόρριψης του αιτήµατος της
απαίτησή σας. Στην αρχή κάθε ηλεκτρονικής φόρµας εµφανίζεται µια περιοχή ‘Αιτία
Απόρριψης’
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8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ’

8.1 ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
Αφού επιλέξετε το σύνδεσµο ‘Νοσηλεία σε Κέντρα Αποθεραπείας’ από τη σελίδα
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους Παρόχους Υγείας (Εικόνα 3), εµφανίζεται η
αρχική οθόνη της εφαρµογής, όπως φαίνεται στην εικόνα 27.

Εικόνα 27. Είσοδος στην εφαρµογή ‘Νοσηλεία σε Κέντρα Αποθεραπείας’

Για να καταχωρήσετε, και στη συνέχεια να υποβάλλετε, ένα νέο αίτηµα απαίτησης µε τη
διαδικασία της Συµπλήρωσης Φόρµας, θα πρέπει προηγουµένως να αναζητήσετε στην
ηλεκτρονική εφαρµογή το Εισιτήριο που έχει εκδοθεί από το ΤΣΑΥ για τη
συγκεκριµένη νοσηλεία και για το συγκεκριµένο ασφαλισµένο/ ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, ο ασφαλισµένος που έχει ανάγκη να νοσηλευτεί
σε Κέντρο Αποθεραπείας, θα πρέπει να φροντίσει ο ίδιος ή δικό του
πρόσωπο να πάρει Εισιτήριο Εισαγωγής από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του
Ταµείου

µας

συγκεκριµένο

(ή

από

Εισιτήριο

την

αρµόδια

(όπως

και

οι

Περιφερειακή

Υπηρεσία).

Το

Παρατάσεις)

εκδίδονται

πια

ηλεκτρονικά και συνδέονται µε τον ηλεκτρονικό λογαριασµό (account) του
Κέντρου Αποθεραπείας όπου θα πραγµατοποιηθεί η νοσηλεία. Το Εισιτήριο
(όπως και οι Παρατάσεις) εκδίδονται από το Ταµείο µας και σε έντυπη
µορφή, παραδίδονται στον ασφαλισµένο (ή δικό του πρόσωπο) και στη
συνέχεια προσκοµίζονται στο Κέντρο Αποθεραπείας, όπως ίσχυε και µέχρι
σήµερα.

Γενικότερα, όπου απαιτείται εισιτήριο για παροχή νοσηλείας σε συγκεκριμένο
ασφαλισμένο, θα πρέπει για τη συγκεκριμένη νοσηλεία για την οποία έχουν
εκδοθεί εισιτήριο και παρατάσεις, αφού δοθεί εξιτήριο να εκδοθεί συγκεντρωτικά
ένα τιμολόγιο για τη συγκεκριμένη νοσηλεία.
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Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι κάθε νέο αίτηµα απαίτησης
θα

πρέπει

να

συσχετίζεται

µε

το

αντίστοιχο

Εισιτήριο

Εισαγωγής

(συµπεριλαµβανοµένου των Παρατάσεων), το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιµο
ηλεκτρονικά στην εφαρµογή. Για να αναζητήσετε το Εισιτήριο Εισαγωγής, επιλέξτε
‘Σύνθετη Αναζήτηση’ και χρησιµοποιείστε συνδυαστικά τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης
(όπως περιγράφεται αναλυτικά και στην ενότητα § 5.5.3):

•

Α.Μ. Ασφαλισµένου

•

Ονοµατεπώνυµο

•

Αριθµός Εισιτηρίου

Εικόνα 28. Παράδειγµα Αναζήτησης Ασφαλισµένου / Εισιτηρίου

Αφού επιλέξετε τις κατάλληλες τιµές στα παραπάνω πεδία, πατήστε το κουµπί ‘Αναζήτηση’ για
να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε νέα
αναζήτηση, τροποποιήστε ή σβήστε (κουµπί ‘Καθαρισµός’) τις τιµές που εισάγατε στα πεδία
της περιοχής αναζήτησης και επιλέξτε και πάλι το κουµπί ‘Αναζήτηση’.
Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε από τη λίστα µε τα αποτελέσµατα, κάνοντας κλικ
πάνω της, την κατάλληλη γραµµή που περιέχει τον Αριθµό Εισιτηρίου που αναζητήσατε.
Εµφανίζεται το µενού περιήγησης ‘Νοσηλεία σε Κέντρα Αποθεραπείας’ στην αριστερή
πλευρά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 29. Κύρια Οθόνη για ‘Νοσηλεία σε Κέντρα Αποθεραπείας’
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Στο µενού περιήγησης εµφανίζεται η τρέχουσα Κατάσταση του αιτήµατος (στην περίπτωσή
µας ‘Εκκρεµής’) και οι ηλεκτρονικές φόρµες οι οποίες είτε είναι συµπληρωµένες (Εισιτήριο
Εισαγωγής/ Παράτασης) είτε θα πρέπει να συµπληρωθούν προκειµένου να υποβληθεί το
συγκεκριµένο αίτηµα. Στην περίπτωσή µας οι ηλεκτρονικές φόρµες που θα πρέπει να
συµπληρωθούν είναι:


Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών /Τιµολόγιο (υποχρεωτική η συµπλήρωσή της)



Ψηφιοποιηµένα Έγγραφα (προαιρετική η συµπλήρωσή της)

Για να προβάλλετε, συµπληρώσετε ή επεξεργαστείτε κάποια ηλεκτρονική φόρµα επιλέγετε
από το µενού περιήγησης τον αντίστοιχο σύνδεσµο (κάνοντας κλικ µε το ποντίκι επάνω του),
ώστε να εµφανιστεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρµα δεξιά από το µενού περιήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Εάν µε την ολοκλήρωση της Αναζήτησης δεν υπάρχει το Εισιτήριο
Εισαγωγής στη λίστα αποτελεσµάτων της ηλεκτρονικής εφαρµογής, τότε
αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει εκδοθεί (καταχωρηθεί) ηλεκτρονικά από το Ταµείο µας και
κατά συνέπεια δεν είναι διαθέσιµο και στην ηλεκτρονική εφαρµογή. Σε αυτή την
περίπτωση, δεν µπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την απαίτησή σας. Για το λόγο
αυτό, προσκοµίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία µας, µε τη
διαδικασία που ακολουθούσατε µέχρι σήµερα. Η υπηρεσία µας θα αναλάβει να
καταχωρήσει εκείνη ηλεκτρονικά την απαίτησή σας και µέσω του
λογαριασµού σας θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την
κατάσταση επεξεργασίας της απαίτησής σας.

8.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ)/ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ)
Το ηλεκτρονικά έντυπα ‘Έγκριση Νοσηλείας (Εισιτήριο)’ & ‘Παρατάσεις Νοσηλείας (Εισιτήριο)’
(εφόσον υπάρχουν παρατάσεις νοσηλείας), δεν είναι επεξεργάσιµα από το χρήστη. Για να
προβάλλεται τα στοιχεία τους επιλέξτε από το µενού περιήγησης τον αντίστοιχο σύνδεσµο
(κάνοντας κλικ µε το ποντίκι επάνω του), ώστε να εµφανιστεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική
φόρµα δεξιά από το µενού περιήγησης. Συστήνεται η αντιπαραβολή του πρωτότυπου
Εισιτηρίου (Παρατάσεων) που σας έχουν προσκοµίσει οι ασφαλισµένοι µε τα ηλεκτρονικά
έντυπα, προς επιβεβαίωση.
Σε περίπτωση που υπάρχουν διαγνωστικά µηνύµατα που αφορούν το Κέντρο
Αποθεραπείας σας (όπως δεν υπάρχει σε ισχύ σύµβαση), παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε
άµεσα για την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία µας,
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προκειµένου να ενηµερωθεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος του Κέντρου Αποθεραπείας στο Μητρώο
της Υπηρεσίας µας.

Εικόνα 30 Έγκριση Νοσηλείας (Εισιτήριο)

8.3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Για να µπορέσετε να υποβάλετε το αίτηµα της απαίτησης θα πρέπει να συµπληρώσετε το
ηλεκτρονικό παραστατικό ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών /Τιµολόγιο’. Είναι απαραίτητο
να συµπληρώσετε οπωσδήποτε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και στη συνέχεια να
επιλέξετε το κουµπί

‘Αποθήκευση’. Σε διαφορετική περίπτωση η ενέργεια της

‘Αποθήκευσης’, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί.

Εικόνα 31 Επιλογή ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο’
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Κάνοντας κλικ στην συγκεκριµένη επιλογή (Εικόνα 31) έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε
και να διαχειριστείτε τις παρακάτω πληροφορίες, που σηµειώνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυµίζουµε

ότι

κατά

την

αποθήκευση

αυτοµατοποιηµένοι έλεγχοι (βλ §

του

παραστατικού

γίνονται

5.8 Αποτελέσµατα Αυτοµατοποιηµένων

Ελέγχων) και ότι το εικονίδιο του αλλάζει σύµφωνα µε τους ελέγχους. (βλ. § 5.4
εικονιδια

καταστασης)

Ηλεκτρονική Φόρµα ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών – Τιµολόγιο’

Συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τα στοιχεία που
διατηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΤΑΑ – ΤΥ.
Τα στοιχεία που επιτρέπεται να µεταβάλλετε είναι ο διεθνής τραπεζικός
λογαριασµός IBAN, για να κατατίθενται τα ποσά σε αυτό τον λογαριασµό.

Εάν δεν αναγράφεται ο λογαριασµός ΙΒΑΝ ή αναγράφεται αλλά δεν
είναι πλέον σε ισχύ, θα πρέπει να το συµπληρώσετε/ διορθώσετε.
Στοιχεία
Νοσοκοµείου

Επίσης, επιλέξτε το checkbox 'Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Φορολογικής
Ενηµερότητας (για ποσά άνω των 1.467€)’, εάν η απαίτησή σας ξεπερνά
το ποσό των 1.467€.

Συµπληρώνονται αυτόµατα µε βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εγγράφου
‘Έγκριση Νοσηλείας (Εισιτήριο)’ και δεν µπορείτε να τα τροποποιήσετε.
Στοιχεία
Ασφαλισµένου/
Ασθενούς
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Συµπληρώστε τον Αριθµό Τιµολογίου και την Ηµεροµηνία Έκδοσης
αυτού.

Σηµειώνεται

ότι,

για

κάθε

νοσηλεία

και

κάθε

ασφαλισµένο θα πρέπει να εκδίδεται ξεχωριστό τιµολόγιο.
Στοιχεία
Τιµολογίου

(υποχρεωτικά
πεδία)

Επίσης, σε περίπτωση που το Τιµολόγιο έχει Σειρά & Αριθµό, θα πρέπει
να καταχωρήσετε και τα δυο στοιχεία στον Αριθµό Τιµολογίου (π.χ.
Α’23).
Το πεδίο Ηµεροµηνία Εισόδου συµπληρώνεται αυτόµατα µε βάση τα στοιχεία
του ηλεκτρονικού εγγράφου ‘Έγκριση Νοσηλείας (Εισιτήριο)’ και δεν µπορείτε
να το τροποποιήσετε.

Περίοδος
Νοσηλείας

(υποχρεωτικά
πεδία)

Στη συγκεκριµένη περιοχή, µετά την ‘Αποθήκευση’, εµφανίζεται ένα ακόµη
πεδίο, αυτό της ‘∆ιάρκειας Νοσηλείας’ (σε κατάσταση Επεξεργασίας δεν είναι
ορατό αυτό το πεδίο), όπου υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα η
συνολική διάρκεια νοσηλείας σε ηµέρες, µε βάση την Ηµεροµηνία Εισόδου και
Εξόδου.
Συµπληρώστε

την

‘Ηµεροµηνία

Εξόδου’.

Στη

drop-down

λίστα

‘Κατηγορία Κλειστού Νοσηλίου’, είναι προεπιλεγµένη η τιµή ‘Ηµερήσιο’.
ΝΟΣΗΛΙΑ

Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα

γραµµή στη συγκεκριµένη περιοχή.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση νοσηλείας του ασφαλισµένου από τη
drop-down λίστα ‘Θέση’ και συµπληρώστε τις ηµέρες νοσηλείας
στο πεδίο ‘∆ιάρκεια’. Οι υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας,
Αξία, Συµµετοχή Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται
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αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε
ισχύ.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Στη

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ

πραγµατοποιήθηκαν για το συγκεκριµένο ασθενή (ασφαλισµένο στο

ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΕΤΑΑ -ΤΥ) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και δικαιολογούνται

ΝΟΣΗΛΙΟΥ

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις να αποδοθούν ξεχωριστά ως

συγκεκριµένη

περιοχή

εισάγετε τις

Ιατρικές

Πράξεις

που

δαπάνες, εκτός του κλειστού νοσηλίου.
Για την εισαγωγή Ιατρικών Πράξεων, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια
της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της Περιγραφής της Ιατρικής Πράξης και την εµφάνιση λίστας
σχετικών µε το λεκτικό Ιατρικών Πράξεων. Σε περίπτωση που η ίδια Ιατρική
Πράξη εκτελέστηκε πάνω από µία (1) φορά, πληκτρολογήστε τον αριθµό των
ιατρικών πράξεων στο πεδίο ‘Ποσότητα’ (η προεπιλεγµένη τιµή είναι 1). Οι

υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας, Αξία, Συµµετοχή Ασφ., Αξία
µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε
βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.

Στην παραπάνω εικόνα σηµειώνεται µε κόκκινο πλαίσιο η ‘θέση’ όπου
πληκτρολογείτε την Ιατρική Πράξη που αναζητάτε.

Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών Ιατρικών Πράξεων.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΦΑΡΜΑΚΑ

Στη συγκεκριµένη περιοχή εισάγετε τα Φάρµακα που χορηγήθηκαν για

ΕΚΤΟΣ

το συγκεκριµένο ασθενή (ασφαλισµένο στο ΕΤΑΑ -ΤΥ) κατά τη
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ΚΛΕΙΣΤΟΥ

διάρκεια της νοσηλείας του και δικαιολογούνται σύµφωνα µε τις

ΝΟΣΗΛΙΟΥ

ισχύουσες διατάξεις να αποδοθούν ξεχωριστά ως δαπάνες, εκτός του
κλειστού νοσηλίου.

Στην παραπάνω εικόνα σηµειώνεται µε κόκκινο πλαίσιο η ‘θέση’ όπου
πληκτρολογείτε το Φάρµακο που αναζητάτε.
Για την εισαγωγή Φαρµάκων, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια της
‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της Περιγραφής του Φαρµάκου και την εµφάνιση λίστας σχετικών µε
το λεκτικό Φαρµάκων. Μετά την επιλογή του Φάρµακου, εισάγετε τα
απαιτούµενα στοιχεία στις στήλες Χορηγηθείσα Ποσότητα
διάρκεια

της

νοσηλείας

(π.χ.

εάν

χορηγήθηκαν

συνολικά στη

20

κάψουλες,

πληκτρολογείτε το αριθµό 20), Συνολική Ποσότητα Συσκευασίας (π.χ. εάν η
συσκευασία περιέχει 10 κάψουλες, πληκτρολογείτε το αριθµό 10) και Ηµέρες
Χορήγησης.

Οι

υπόλοιπες

στήλες

(Τιµή

Μονάδας,

Αξία,

Συµµετοχή Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται
αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε
ισχύ.

Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών Φαρµάκων.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΛΟΙΠΕΣ

Στη συγκεκριµένη περιοχή καταχωρείτε Νοσήλια, Φάρµακα, Ιατρικές

∆ΑΠΑΝΕΣ

Πράξεις, οι οποίες δεν εντοπίστηκαν στις παραπάνω προκαθορισµένες
λίστες, αφορούν τη νοσηλεία του ασθενή (ασφαλισµένο στο ΕΤΑΑ ΤΥ) και δικαιολογούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις να
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αποδοθούν ξεχωριστά ως δαπάνες, εκτός του κλειστού νοσηλίου.
Επίσης, στη συγκεκριµένη περιοχή καταχωρείτε τα Υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή/
ασφαλισµένου και δικαιολογούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις να αποδοθούν ξεχωριστά ως δαπάνες, εκτός του κλειστού
νοσηλίου.

Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα

γραµµή στη συγκεκριµένη περιοχή. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές
γραµµές πατώντας το συγκεκριµένο κουµπί.

Για την εισαγωγή Νοσηλίων ή Φαρµάκων ή Ιατρικών Πράξεων ή
Υλικών, επιλέξτε από τη drop-down λίστα ‘Κατηγορία ∆απάνης’ τη τιµή που
επιθυµείτε. Στη συνέχεια, στην περίπτωση των Υλικών, µε βάση τον
τιµοκατάλογο

του

Παρατηρητηρίου

Τιµών,

στο

πεδίο

Περιγραφή

συµπληρώστε Α/Α – Είδος Υλικού, όπως ακριβώς αναγράφονται στο
τιµοκατάλογο του Παρατηρητηρίου Τιµών. Σε περίπτωση που το υλικό δεν
υπάρχει στο τιµοκατάλογο του Παρατηρητηρίου Τιµών, καταχωρείστε στην
‘Περιγραφή’, ό,τι αναγράφεται στο τιµολόγιο του προµηθευτή. Για τις
υπόλοιπες δαπάνες, καταχωρείστε στην ‘Περιγραφή’ ό,τι αναγράφετε και στο
πρωτότυπο τιµολόγιο που θα προσκοµίστε στην υπηρεσία µας. Στη συνέχεια
συµπληρώστε την ‘Ποσότητα’ και τη ‘Τιµή Μονάδος’. Οι υπόλοιπες

στήλες (Αξία,

Συµµετοχή

Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή)

συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
Λοιπές

Συµπληρώστε τυχόν παρατηρήσεις, που θέλετε να ληφθούν υπόψη κατά την

Παρατηρήσεις

επεξεργασία του ηλεκτρονικού εντύπου.

Αυτόµατος Υπολογισµός Συνόλων
Καθώς συµπληρώνετε εγγραφές στις παραπάνω περιοχές της ηλεκτρονικής φόρµας, το σύστηµα

59

υπολογίζει αυτόµατα τα µερικά και ολικά αθροίσµατα σε κάθε κατηγορία.

8.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η συµπλήρωση της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής φόρµας έχει περιγραφεί εκτενώς στην
Ενότητα 5.4 ‘ ψηφιοποιηµενα εγγραφα’.

8.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Αφού ολοκληρώσετε την ‘Αποθήκευση’ των απαραίτητων ηλεκτρονικών εντύπων, επιλέξτε το
κουµπί της ‘Υποβολής’ για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την απαίτηση. Πριν πραγµατοποιήσετε
την υποβολή της απαίτησης προτείνεται να κάνετε ένα τελευταίο έλεγχο στα στοιχεία της.

Εικόνα 32 Κατάσταση Υποβολής ‘∆ιεκπεραίωση/∆ιοικητικός Έλεγχος’

Όταν πλέον επιλέξετε το κουµπί ‘Υποβολή’ στο µενού περιήγησης παραστατικών η
Κατάσταση Υποβολής αλλάζει σε ‘∆ιεκπεραίωση/∆ιοικητικός Έλεγχος’.
Επίσης, τόσο στη λίστα αποτελεσµάτων όσο και στο µενού περιήγησης παραστατικών,
αναγράφονται τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης της Απαίτησης (Αριθµός
Πρωτοκόλλου & Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλησης, για παράδειγµα 831/ 16/12/2011), τα οποία
και θα πρέπει να αναγράψετε στο διαβιβαστικό της κατάθεσης των πρωτότυπων
παραστατικών & δικαιολογητικών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ µιας απαίτησης δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
καµία µεταβολή στα στοιχεία των ηλεκτρονικών εντύπων. Σε περίπτωση
που διαπιστώσετε κάποιο λάθος (για παράδειγµα δηλώσατε λάθος
ηµεροµηνία εξόδου), όταν αποστείλετε τα πρωτότυπα παραστατικά στην
υπηρεσία

µας,

στο

διαβιβαστικό

καταγράψτε

τα

λάθη

που

πραγµατοποιήσατε στη συµπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων. Θα
ενηµερωθείτε από τη νέα Μονάδα ∆ιεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟ.∆Ι.Σ.
της υπηρεσίας µας εάν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

8.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Από τη στιγµή που µια απαίτηση καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστηµα, µέχρι να ελεγχθεί
από την υπηρεσία µας, µεταβαίνει σε διάφορες καταστάσεις. Κατά συνέπεια, προκειµένου να
ενηµερώνεστε σχετικά µε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της απαίτησης από
την υπηρεσία µας, ελέγχετε/ ενηµερωθείτε για την κατάσταση της απαίτησης στην
ηλεκτρονική εφαρµογή, µέσω του λογαριασµού σας.
Οι

καταστάσεις

στις

οποίες

µεταβαίνει

µια

απαίτηση

στη

συγκεκριµένη

ηλεκτρονική εφαρµογή είναι οι εξής:


Εκκρεµής: Σε αυτή την κατάσταση παραµένει µια απαίτηση ενώ έχει αποθηκευτεί
προσωρινά στο σύστηµα αλλά δεν έχει υποβληθεί.



Προς ∆ιεκπεραίωση / ∆ιοικητικός Έλεγχος: Σε αυτή την κατάσταση παραµένει µια
απαίτηση, η οποία έχει υποβληθεί στο σύστηµα και ελέγχονται τα ηλεκτρονικά έντυπα της
απαίτησης σε σχέση µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Κατά συνέπεια, σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να έχετε µεριµνήσει για την αποστολή των πρωτότυπων
δικαιολογητικών.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος Νοσοκοµειακής Περίθαλψης: Σε αυτή την
κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, εφόσον έχουν προσκοµισθεί όλα τα απαραίτητα
πρωτότυπα δικαιολογητικά, προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας,
από το αντίστοιχο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος Φαρµακοποιού: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει
µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου
να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.
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Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος και Έγκριση Ιατρού: Σε αυτή την κατάσταση
µεταβαίνει µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα,
προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έγκριση ∆απανών: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια
απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου να
ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Τελική Έγκριση: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια
απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα, προκειµένου να
ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



∆ιεκπεραιωµένη: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, για την οποία έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι απαραίτητοι έλεγχοι από την υπηρεσία µας, ουσιαστικά
έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση. Η απαίτηση προχωρά προς ενταλµατοποίηση και
πληρωµή.



Απορριφθείσα: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, για την οποία έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι απαραίτητοι έλεγχοι από την υπηρεσία µας, ουσιαστικά
έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση. Η απαίτηση όµως απορρίφθηκε. Επιλέξτε ένα – ένα τα
ηλεκτρονικά έντυπα για να ενηµερωθείτε για τους λόγους απόρριψης του αιτήµατος της
απαίτησή σας. Στην αρχή κάθε ηλεκτρονικής φόρµας εµφανίζεται µια περιοχή ‘Αιτία
Απόρριψης’
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9 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

‘∆ΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΕ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ’
Οι ασφαλισµένοι στον Κλάδο Ασθένειας του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών εξυπηρετούνται από
τις κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ. που έχουν σύµβαση µε το ∆ηµόσιο, όπως
ορίζει ο Ν. 982/79 αρθ. 15, ή µε το ΕΤΑΑ από 1/10/2011.
Όταν ο ασφαλισµένος απευθύνεται σε συµβεβληµένη κλινική ή εργαστήριο κ.λπ. και αφού
έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται (θεώρηση ελεγκτή ιατρού κ.λπ.), αφού
συµπληρώσει στο πίσω µέρος της εντολής (λευκό απόκοµµα του βιβλιαρίου) τα στοιχεία του
και την υπογράψει, την παραδίδει καταβάλλοντας τη συµµετοχή του, όταν υπάρχει, και στη
συνέχεια η συµβεβληµένη κλινική κ.λπ. εισπράττει από το Ταµείο τη δαπάνη.

9.1 ΝΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
Αφού επιλέξετε το σύνδεσµο ‘∆απάνες Εξωτερικών Ασθενών σε Συµβεβληµένα
∆ιαγνωστικά Κέντρα και Ιδιωτικές Κλινικές’ από τη σελίδα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες για τους Παρόχους Υγείας (Εικόνα 3), εµφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρµογής,
όπως φαίνεται στην εικόνα 33.

Εικόνα 33. Είσοδος στην εφαρµογή
‘∆απάνες Εξωτερικών Ασθενών σε Συµβεβληµένα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και Ιδιωτικές Κλινικές’

Για να συµπληρώσετε, και στη συνέχεια να υποβάλλετε, ένα νέο αίτηµα απαίτησης µε τη
διαδικασία της Συµπλήρωσης Φόρµας επιλέξτε το κουµπί

στην αρχική

οθόνη του συστήµατος. Εµφανίζεται το µενού περιήγησης ‘∆απάνες Εξωτερικών Ασθενών
σε ∆ιαγνωστικά Κέντρα και Ιδιωτικές Κλινικές’ στην αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 34. Κύρια οθόνη για ‘∆απάνες Εξωτερικών Ασθενών σε Συµβεβληµένα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και
Ιδιωτικές Κλινικές’

Στο µενού περιήγησης εµφανίζεται η τρέχουσα Κατάσταση του αιτήµατος (στην περίπτωσή
µας ‘Εκκρεµής’) και οι ηλεκτρονικές φόρµες οι οποίες θα πρέπει να συµπληρωθούν
προκειµένου να υποβληθεί το συγκεκριµένο αίτηµα. Στην περίπτωσή µας οι ηλεκτρονικές
φόρµες είναι:


Εντολές Υγειονοµικής Περίθαλψης (υποχρεωτική η συµπλήρωση τουλάχιστον µιας
εντολής)



Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών / Τιµολόγιο (υποχρεωτική η συµπλήρωσή της)



Ψηφιοποιηµένα Έγγραφα (προαιρετική η συµπλήρωσή της)

Για να συµπληρώσετε ή να επεξεργαστείτε κάποια ηλεκτρονική φόρµα επιλέγετε από το µενού
περιήγησης τον αντίστοιχο σύνδεσµο (κάνοντας κλικ µε το ποντίκι επάνω του), ώστε να
εµφανιστεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρµα δεξιά από το µενού περιήγησης.

9.2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Κάθε νέο ηλεκτρονικό αίτηµα απαίτησής σας µπορεί να περιλαµβάνει πολλές εντολές
υγειονοµικής περίθαλψης για έναν ή περισσότερους ασφαλισµένους του Ταµείου µας. Η
ηλεκτρονική φόρµα «Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης» προσοµοιώνει το έντυπο.
Για να καταχωρήσετε τις απαιτούµενες Εντολές Υγειονοµικής Περίθαλψης, επιλέξτε το
σύνδεσµο ‘Εντολές Υγειονοµικής Περίθαλψης’ και θα εµφανιστεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική
φόρµα (Εικόνα 35).
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Εικόνα 35. Συγκεντρωτική Αναφορά Εντολών Υγειονοµικής Περίθαλψης

Στη συγκεκριµένη ηλεκτρονική φόρµα, στο πάνω µέρος υπάρχει συγκεντρωτική αναφορά µε
τις Εντολές Υγειονοµικής Περίθαλψης που έχουν καταχωρηθεί στο συγκεκριµένο αίτηµα µέχρι
τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Συγκεκριµένα υπάρχουν τα εξής στοιχεία, τα οποία δεν µπορείτε
να τροποποιήσετε: Α/Α, Ηµεροµηνία Εντολής, Α.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Ασφαλισµένος, Αρ.

Εντολής,

Συνολική

Αξία,

Συµµετοχή

Ασφαλισµένου,

Αιτούµενο

Ποσό.

Τα

συγκεκριµένα στοιχεία συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τα αναλυτικά
στοιχεία των Εντολών Υγειονοµικής Περίθαλψης που έχετε αποθηκεύσει µέχρι τη δεδοµένη
χρονική στιγµή. Εφόσον υπάρχουν διαγνωστικά µηνύµατα στις Εντολές Υγειονοµικής
Περίθαλψης, αυτά εµφανίζονται εάν αφήσετε το δείκτη του ποντικού πάνω σε κάθε γραµµή
(on mouse over) της συγκεντρωτικής αναφοράς. Επιπλέον, τη συγκεκριµένη συγκεντρωτική
αναφορά µπορείτε να την εκτυπώσετε, επιλέγοντας το κουµπί ‘Εκτύπωση Λίστας’.

Μόλις αποθηκευτεί έστω και µια Εντολή, πάνω από τη συγκεντρωτική φόρµα εµφανίζεται ένα
ακόµη βοηθητικό στοιχείο, η Περίοδος Αναφοράς Από – Έως, όπως φαίνεται στην εικόνα
παρακάτω. Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τις Ηµεροµηνίες Εντολών.

Εικόνα 35. Περίοδος Αναφοράς στη Συγκεντρωτική Αναφορά
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Κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε µια νέα Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης επιλέξτε το
κουµπί

. Για να καταχωρήσετε το δικαιολογητικό ‘Εντολή Υγειονοµικής

Περίθαλψης’ θα πρέπει να συµπληρώσετε οπωσδήποτε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και
στη συνέχεια να επιλέξετε το κουµπί ‘Αποθήκευση’. Σε διαφορετική περίπτωση η ενέργεια
της ‘Αποθήκευσης’, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Κάποια από τα στοιχεία που επιτρέπεται να
συµπληρώσετε εξ’ αρχής είναι ενεργοποιηµένα και συνήθως κενά (για παράδειγµα η

Ηµεροµηνία Εντολής, Ηµεροµηνία Εκτέλεσης κ.λπ.). Επιπλέον, κάποια από τα πεδία που
επιτρέπεται να µεταβάλετε είναι ενεργοποιηµένα και συνήθως προ-συµπληρωµένα, ουσιαστικά
προτείνονται από την εφαρµογή (για παράδειγµα τα Στοιχεία Ασθενούς είναι συνήθως προ-

συµπληρωµένα µε τα στοιχεία του Άµεσου Μέλους, µπορείτε όµως να επιλέξετε το έµµεσο
µέλος που αφορούν οι Ιατρικές Επισκέψεις/ Εξετάσεις). Στην καταχώρηση κάποιων πεδίων –
όπου αυτό είναι δυνατό – υπάρχει πάντα η βοήθεια της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, η
οποία παρουσιάστηκε στην Ενότητα § 5.6.

Εικόνα 36. Συµπλήρωση Ηλεκτρονικής Φόρµας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυµίζουµε

ότι

κατά

την

αποθήκευση

του

παραστατικού

γίνονται

αυτοµατοποιηµένοι έλεγχοι (βλ § 5.8 Αποτελέσµατα Αυτοµατοποιηµένων Ελέγχων)
και ότι το εικονίδιο του αλλάζει σύµφωνα µε τους ελέγχους. (βλ. § 5.4 εικονιδια

καταστασης)
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Στη συνέχεια σηµειώνονται αναλυτικά τα πεδία και πως µπορείτε να τα συµπληρώσετε σε
κάθε περίπτωση. Για να συµπληρώσετε την Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης πρέπει
να συµπληρώσετε τα εξής στοιχεία:

Ηλεκτρονική Φόρµα ‘Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης’

Κωδικός Εντολής: Είναι ο αριθµός που αναγράφεται στην πάνω δεξιά γωνία
σε κάθε έντυπο εντολής του Βιβλιαρίου Ασθενείας. Συµπληρώστε ολόκληρο
τον αριθµό, για παράδειγµα 26700Α21.
Ηµεροµηνία Εντολής: Είναι η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην µπροστινή
όψη της εντολής, στη θέση Θεράπων Ιατρός.
Στοιχεία

Ηµεροµηνία Εκτέλεσης: Είναι η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πίσω

Εντολής

όψη της εντολής. Εάν δεν αναγράφεται, τότε συµπληρώστε την ηµεροµηνία

(υποχρεωτικά

ελέγχου, εάν πρόκειται για Ιατρικές Πράξεις ή την ηµεροµηνία εντολής, εάν

πεδία)

πρόκειται για Επισκέψεις.

Σε πολλές περιπτώσεις οι Ηµεροµηνία Εντολής και Ηµεροµηνία
Εκτέλεσης µπορεί να ταυτίζονται.
Στοιχεία

Πληκτρολογήστε τον Αριθµό Μητρώου (Α.Μ.) ή τον Αριθµό Μητρώου

Ασφαλισµένου

Συνταξιοδότησης (π.χ. Γ2000) του άµεσα ασφαλισµένου. Χρησιµοποιείστε το

(υποχρεωτικό

βοηθητικό φακό

πεδίο)

πληκτρολόγιο για να ανακτηθούν από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μητρώου

ή πατήστε µία φορά το πλήκτρο Tab στο

Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ – ΤΥ τα ακόλουθα στοιχεία: Α.Μ.Κ.Α. (εάν υπάρχει
στο Μητρώο µας), Επώνυµο, Όνοµα, τα στοιχεία των έµµεσων µελών, τα οποία
ενηµερώνουν τη drop-down λίστα στην περιοχή Στοιχεία Ασθενούς και το
Ποσοστό Συµµετοχής (που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος).

Εάν δεν γνωρίζετε τον Α.Μ. του ασφαλισµένου, µπορείτε εναλλακτικά να
πληκτρολογήστε τον Α.Μ.Κ.Α. του και µε τον ίδιο τρόπο ανακτώνται τα
παραπάνω στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο ο άµεσα ασφαλισµένος να
υπάρχει

καταχωρηµένος

στον

Ηλεκτρονικό

Φάκελο

Μητρώου
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Ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ – ΤΥ. ∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα
λάθους και δεν επιτρέπεται η Αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν

πληκτρολογήσετε

τον

Αριθµό

Μητρώου

Συνταξιοδότησης και επιλέξετε το φακό Αναζήτησης ή πατήσετε Tab,
εάν βρεθεί το άµεσο µέλος στο Μητρώο ΕΤΑΑ – ΤΥ, ο Α.Μ. Συνταξιοδότησης
θα αντικατασταθεί στη φόρµα από τον Α.Μ. του άµεσου µέλους όταν ήταν εν
ενεργεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Α.Μ.Κ.Α. δεν υπάρχει στο Μητρώο µας, µην τον
καταχωρείτε στην ηλεκτρονική φόρµα, ακόµη και αν τον γνωρίζετε. Σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις όµως, από 1/6/2010 είναι υποχρεωτικό να
αναγράφετε τον Α.Μ.Κ.Α. στην πρωτότυπη Εντολή Υγειονοµικής
Περίθαλψης. Σε διαφορετική περίπτωση η απαίτηση θα απορρίπτεται.
Στοιχεία

Επιλέξτε από τη drop-down λίστα το µέλος που αφορά η νοσηλεία. Για κάθε

Ασθενούς

µέλος στη λίστα αναγράφονται τα στοιχεία: Επώνυµο, Όνοµα, Όνοµα Πατέρα

(υποχρεωτικό
πεδίο)

και η Κατηγορία Χρήστη [π.χ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ), ΑΜΕΣΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΠΑΙ∆Ι κ.λπ.]. Για κάθε
µέλος ανακτάται και ο αντίστοιχος Α.Μ.Κ.Α. (εάν υπάρχει καταχωρηµένος στο
Μητρώο µας).

Σε περίπτωση λοιπόν που τα στοιχεία ασθενούς διαφέρουν από τα στοιχεία του
άµεσα ασφαλισµένου π.χ. στην περίπτωση έµµεσου µέλους, έχουµε την
παραπάνω εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Α.Μ.Κ.Α. δεν υπάρχει στο Μητρώο µας, µην τον
καταχωρείτε στην ηλεκτρονική φόρµα, ακόµη και αν τον γνωρίζετε.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όµως, από 1/6/2010 είναι
υποχρεωτικό να αναγράφετε τον Α.Μ.Κ.Α. στην πρωτότυπη Εντολή
Υγειονοµικής Περίθαλψης. Σε διαφορετική περίπτωση η απαίτηση θα
απορρίπτεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο το έµµεσο µέλος που αφορά η
νοσηλεία να υπάρχει στη drop – down λίστα. ∆ιαφορετικά,
είτε θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την υπηρεσία µας, ώστε να
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διερευνηθεί εάν είναι δυνατό να ενηµερωθεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο
µας και κατόπιν να προχωρήσετε στην υποβολή της σχετικής
απαίτησης είτε να αποστείλετε τη σχετική απαίτηση χωρίς να την
υποβάλλετε προηγουµένως ηλεκτρονικά µε διαβιβαστικό που να
αναφέρει τους λόγους που δεν καταφέρατε να υποβάλλετε την
απαίτηση ηλεκτρονικά.
Θεράπων

Πληκτρολογήστε τον Αριθµό Μητρώου (Α.Μ.) του Θεράποντος Ιατρού.

Ιατρός

Χρησιµοποιείστε το βοηθητικό φακό

ή πατήστε µία φορά το

(υποχρεωτικό

πλήκτρο Tab στο πληκτρολόγιο για να ανακτηθούν από το Ηλεκτρονικό

πεδίο)

Μητρώο του ΕΤΑΑ – ΤΥ τα ακόλουθα στοιχεία: Α.Μ.Κ.Α. (εάν υπάρχει στο
Μητρώο µας), Α.Φ.Μ. (εάν υπάρχει στο Μητρώο µας), Επώνυµο, Όνοµα,
Ειδικότητα.

Εάν δεν γνωρίζετε τον Α.Μ. του ασφαλισµένου, µπορείτε εναλλακτικά να
πληκτρολογήστε τον Α.Μ.Κ.Α. ή το Α.Φ.Μ. του και µε τον ίδιο τρόπο
ανακτώνται τα παραπάνω στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο ο Θεράπων Ιατρός να υπάρχει
καταχωρηµένος

στο

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

του

ΕΤΑΑ

–

ΤΥ.

∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα λάθους και δεν επιτρέπεται η
Αποθήκευση.
Ελεγκτής

Συµπληρώστε τα συγκεκριµένα πεδία µόνο εφόσον η παροχή αφορά Ιατρικές

Ιατρός

Πράξεις (ή την 3η Επίσκεψη σε άµεσο µέλος ή την 5η επίσκεψη ανήλικο έµµεσο

(υποχρεωτικά

µέλος).

πεδία
συγκεκριµένες
περιπτώσεις)

σε

Πληκτρολογήστε

τον

Αριθµό

Μητρώου

Χρησιµοποιείστε το βοηθητικό φακό

(Α.Μ.)

του

Ελεγκτή

Ιατρού.

ή πατήστε µία φορά το

πλήκτρο Tab στο πληκτρολόγιο για να ανακτηθούν από τον Ηλεκτρονικό
Μητρώο του ΕΤΑΑ – ΤΥ τα ακόλουθα στοιχεία: Α.Μ.Κ.Α. (εάν υπάρχει στο
Μητρώο µας), Α.Φ.Μ. (εάν υπάρχει στο Μητρώο µας), Επώνυµο, Όνοµα,
Ειδικότητα.

Εάν δεν γνωρίζετε τον Α.Μ. του ασφαλισµένου, µπορείτε εναλλακτικά να
πληκτρολογήστε τον Α.Μ.Κ.Α. ή το Α.Φ.Μ. του και µε τον ίδιο τρόπο
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ανακτώνται τα παραπάνω στοιχεία.

Συµπληρώστε και την ‘Ηµεροµηνία Ελέγχου’, σε περίπτωση που
θεωρήθηκε η συγκεκριµένη εντολή από Ελεγκτή Ιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο ο Ελεγκτής Ιατρός να υπάρχει
καταχωρηµένος

στο

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

του

ΕΤΑΑ

–

ΤΥ.

∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα λάθους και δεν επιτρέπεται η
Αποθήκευση.
∆ιάγνωση

(υποχρεωτικό
πεδίο)

Για την καταχώρηση της νόσου του/ της ασθενούς, το σύστηµα προσφέρει δύο
τρόπους:

Χρήση

Κωδικοποίησης

Νόσων

ICD-10

και

Εισαγωγή

Ελεύθερου Κειµένου.
Για την εισαγωγή της νόσου ICD-10, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια
της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της νόσου και την εµφάνιση λίστας σχετικών µε το λεκτικό νόσων.
Επιλέγοντας τη νόσο που θέλετε, εµφανίζεται ο κωδικός και ο τίτλος της κάτω
από τις αντίστοιχες στήλες: Κωδικός ICD-10 και Περιγραφή .

Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών νόσων/ διαγνώσεων
(προτείνεται να µην εισάγετε πάνω από τρεις).
Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε µια νόσο/ διάγνωση που επιλέξατε
κατά λάθος, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής της, πατώντας το εικονίδιο της
διαγραφής

, το οποίο εµφανίζεται στο τέλος της γραµµής.

Για την εισαγωγή ελεύθερου κειµένου, καταχωρείται στο πεδίο ‘∆ιάγνωση Ελεύθερο Κείµενο’ την περιγραφή της νόσου. Χρησιµοποιήστε το πεδίο
‘∆ιάγνωση - Ελεύθερο Κείµενο’, µόνο εφόσον δε βρήκατε τη νόσο κατά
ICD-10 στην παραπάνω λίστα.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Στη συγκεκριµένη περιοχή εισάγετε τις Ιατρικές Πράξεις ή Εξετάσεις

ΠΡΑΞΕΙΣ/

που πραγµατοποιήθηκαν για το συγκεκριµένο ασθενή/ ασφαλισµένο.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο να συµπληρώσετε πρώτα τα
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στοιχεία του Ασφαλισµένου/ Ασθενούς και κατόπιν να εισάγετε τις
Ιατρικές Πράξεις/ Επισκέψεις.

Για την εισαγωγή Ιατρικών Πράξεων, το σύστηµα προσφέρει τη βοήθεια
της ‘Έξυπνης Αναζήτησης – Βοήθειας’, όπου επιτρέπει την πληκτρολόγηση
τµήµατος της Περιγραφής της Ιατρικής Πράξης και την εµφάνιση λίστας
σχετικών µε το λεκτικό Ιατρικών Πράξεων.
Στην παραπάνω εικόνα σηµειώνεται µε κόκκινο πλαίσιο η ‘θέση’ όπου
πληκτρολογείτε την Ιατρική Πράξη που αναζητάτε.
Σε περίπτωση που η ίδια Ιατρική Πράξη εκτελέστηκε πάνω από µία (1) φορά,
πληκτρολογήστε τον αριθµό των ιατρικών πράξεων στο πεδίο ‘Ποσότητα’ (η

προεπιλεγµένη τιµή είναι 1). Οι υπόλοιπες στήλες (Τιµή Μονάδας, Αξία,

Συµµετοχή Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από
το σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.
Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών Ιατρικών
Πράξεων.

Για την εισαγωγή Επισκέψεων, επιλέξτε το είδος της επίσκεψης από τη

drop-down λίστα ‘Είδος Επίσκεψης’ Οι υπόλοιπες στήλες (Τιµή

Μονάδας, Αξία, Συµµετοχή Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται
αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τον τιµοκατάλογο που είναι σε ισχύ.

Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη

δυνατότητα να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
ΛΟΙΠΕΣ

Στη

συγκεκριµένη

∆ΑΠΑΝΕΣ

Επισκέψεις,

οι

περιοχή

οποίες

καταχωρείτε

δεν

Ιατρικές

εντοπίστηκαν

στις

Πράξεις

&

παραπάνω

προκαθορισµένες λίστες και αφορούν την παροχή του ασθενή/
ασφαλισµένου.
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Με το κουµπί

έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα

γραµµή στη συγκεκριµένη περιοχή. Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές
γραµµές πατώντας το συγκεκριµένο κουµπί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο να συµπληρώσετε πρώτα τα
στοιχεία

του

Ασφαλισµένου/

Ασθενούς

και

κατόπιν

να

εισάγετε τις Ιατρικές Πράξεις/ Επισκέψεις.

Για την εισαγωγή Ιατρικών Πράξεων ή Επισκέψεων, επιλέξτε από τη
drop-down λίστα ‘Κατηγορία ∆απάνης’ τη τιµή που επιθυµείτε. Στη συνέχεια,
καταχωρείστε στην ‘Περιγραφή’ ό,τι αναγράφετε και στο πρωτότυπο τιµολόγιο
που θα προσκοµίστε στην υπηρεσία µας. Ακολούθως, συµπληρώστε την
‘Ποσότητα’ και τη ‘Τιµή Μονάδος’. Οι υπόλοιπες στήλες (Αξία, Συµµετοχή

Ασφ., Αξία µετά τη Συµµετοχή) συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα.
Με το κουµπί

που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραµµής έχετε τη δυνατότητα

να διαγράψετε µια συγκεκριµένη εγγραφή.
Λοιπές

Συµπληρώστε τυχόν παρατηρήσεις, που θέλετε να ληφθούν υπόψη κατά την

Παρατηρήσεις

επεξεργασία της εντολής.

Αυτόµατος Υπολογισµός Συνόλων
Καθώς συµπληρώνετε εγγραφές στις παραπάνω περιοχές της ηλεκτρονικής φόρµας, το σύστηµα
υπολογίζει αυτόµατα τα µερικά και ολικά αθροίσµατα σε κάθε κατηγορία.

9.3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Για να µπορέσετε να υποβάλετε το αίτηµα απαίτησης θα πρέπει να συµπληρώσετε το
ηλεκτρονικό παραστατικό ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών /Τιµολόγιο’. Σηµειώνεται ότι,
το συγκεκριµένο παραστατικό θα πρέπει να το έχετε εκδώσει συγκεντρωτικά για όλες τις
Εντολές Υγειονοµικής Περίθαλψης που καταχωρήσατε στο συγκεκριµένο ηλεκτρονικό αίτηµα
απαίτησης. Είναι απαραίτητο να συµπληρώσετε οπωσδήποτε όλα τα υποχρεωτικά
πεδία και στη συνέχεια να επιλέξετε το κουµπί ‘Αποθήκευση’. Σε διαφορετική περίπτωση η
ενέργεια της ‘Αποθήκευσης’, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί.
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Εικόνα 36 Επιλογή ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών/ Τιµολόγιο’

Κάνοντας κλικ στην συγκεκριµένη επιλογή (Εικόνα 36) έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε
και να διαχειριστείτε τις παρακάτω πληροφορίες, που σηµειώνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυµίζουµε

ότι

κατά

την

αποθήκευση

αυτοµατοποιηµένοι έλεγχοι (βλ §

του

παραστατικού

γίνονται

5.8 Αποτελέσµατα Αυτοµατοποιηµένων

Ελέγχων) και ότι το εικονίδιο του αλλάζει σύµφωνα µε τους ελέγχους. (βλ. § 5.4
εικονιδια

καταστασης)

Ηλεκτρονική Φόρµα ‘Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών / Τιµολόγιο’

Συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τα στοιχεία που
διατηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΤΑΑ – ΤΥ.
Τα στοιχεία που επιτρέπεται να µεταβάλλετε είναι ο διεθνής τραπεζικός
λογαριασµός IBAN, για να κατατίθενται τα ποσά σε αυτό τον λογαριασµό.

Εάν δεν αναγράφεται ο λογαριασµός IBAN ή αναγράφεται αλλά δεν
Στοιχεία
Κλινικής/

είναι πλέον σε ισχύ, θα πρέπει να το συµπληρώσετε/ διορθώσετε.

∆ιαγνωστικού
Κέντρου

Επίσης, επιλέξτε το checkbox 'Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Φορολογικής
Ενηµερότητας (για ποσά άνω των 1.467€)’, εάν η απαίτησή σας ξεπερνά
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το ποσό των 1.467€.

Συµπληρώστε τον Αριθµό Τιµολογίου και την Ηµεροµηνία Έκδοσης
αυτού. Σηµειώνεται ότι, µπορείτε να εκδώσετε και άρα να
καταχωρήσετε στην ηλεκτρονική εφαρµογή ένα τιµολόγιο
συγκεντρωτικά για πολλαπλές εντολές (είτε αφορούν τον ίδιο
ασφαλισµένο είτε διαφορετικούς ασφαλισµένους).
Επίσης, σε περίπτωση που το Τιµολόγιο έχει Σειρά & Αριθµό, θα πρέπει
Στοιχεία
Τιµολογίου

(υποχρεωτικά

να καταχωρήσετε και τα δυο στοιχεία στον Αριθµό Τιµολογίου (π.χ.
Α’23).

πεδία)

Το πεδίο ‘Αιτούµενο Ποσό’

συµπληρώνεται αυτόµατα από το

σύστηµα µε βάση τα στοιχεία δαπανών στο σύνολο των ‘Εντολών
Υγειονοµικής Περίθαλψης’ και δεν µπορείτε να το τροποποιήσετε.
Λοιπές

Συµπληρώστε τυχόν παρατηρήσεις, που θέλετε να ληφθούν υπόψη κατά την

Παρατηρήσεις

επεξεργασία του ηλεκτρονικού εντύπου.

9.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η συµπλήρωση της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής φόρµας έχει περιγραφεί εκτενώς στην
Ενότητα 6.4 ‘ ψηφιοποιηµενα εγγραφα’.

9.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Αφού ολοκληρώσετε την ‘Αποθήκευση’ των απαραίτητων ηλεκτρονικών εντύπων, επιλέξτε το
κουµπί ‘Υποβολή’ για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την απαίτηση. Πριν πραγµατοποιήσετε την
υποβολή της απαίτησης προτείνεται να κάνετε ένα τελευταίο έλεγχο στα στοιχεία της.
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Εικόνα 37 Κατάσταση Υποβολής ‘∆ιεκπεραίωση/∆ιοικητικός Έλεγχος’

Όταν πλέον επιλέξετε το κουµπί ‘Υποβολή’ στο µενού περιήγησης παραστατικών η
Κατάσταση Υποβολής αλλάζει σε ‘∆ιεκπεραίωση/∆ιοικητικός Έλεγχος’.

Επίσης, τόσο στη λίστα αποτελεσµάτων όσο και στο µενού περιήγησης παραστατικών,
αναγράφονται τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης της Απαίτησης (Αριθµός
Πρωτοκόλλου & Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλησης, για παράδειγµα 832/ 16/12/2011), τα οποία
και θα πρέπει να αναγράψετε στο διαβιβαστικό της κατάθεσης των πρωτότυπων
παραστατικών & δικαιολογητικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ µιας απαίτησης δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
καµία µεταβολή στα στοιχεία των ηλεκτρονικών εντύπων. Σε περίπτωση
που διαπιστώσετε κάποιο λάθος (για παράδειγµα δηλώσατε λάθος
ηµεροµηνία εντολής κ.λπ.), όταν αποστείλετε τα πρωτότυπα παραστατικά
στην

υπηρεσία

µας,

στο

διαβιβαστικό

καταγράψτε

τα

λάθη

που

πραγµατοποιήσατε στη συµπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων. Θα
ενηµερωθείτε από τη νέα Μονάδα ∆ιεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟ.∆Ι.Σ.
της υπηρεσίας µας εάν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
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9.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Από τη στιγµή που µια απαίτηση καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστηµα, µέχρι να ελεγχθεί
από την υπηρεσία µας, µεταβαίνει σε διάφορες καταστάσεις. Κατά συνέπεια, προκειµένου να
ενηµερώνεστε σχετικά µε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της απαίτησης από
την υπηρεσία µας, ελέγχετε/ ενηµερωθείτε για την κατάσταση της απαίτησης στην
ηλεκτρονική εφαρµογή, µέσω του λογαριασµού σας.
Οι

καταστάσεις

στις

οποίες

µεταβαίνει

µια

απαίτηση

στη

συγκεκριµένη

ηλεκτρονική εφαρµογή είναι οι εξής:


Εκκρεµής: Σε αυτή την κατάσταση παραµένει µια απαίτηση ενώ έχει αποθηκευτεί
προσωρινά στο σύστηµα αλλά δεν έχει υποβληθεί.



Προς ∆ιεκπεραίωση / ∆ιοικητικός Έλεγχος: Σε αυτή την κατάσταση παραµένει µια
απαίτηση, η οποία έχει υποβληθεί στο σύστηµα και ελέγχονται τα ηλεκτρονικά έντυπα της
απαίτησης σε σχέση µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Κατά συνέπεια, σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να έχετε µεριµνήσει για την αποστολή των πρωτότυπων
δικαιολογητικών.



Προς ∆ιεκπεραίωση/Έλεγχος Αν. Νοσοκοµειακής Περίθαλψης: Σε αυτή την
κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο
τµήµα, προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο
τµήµα. Συνήθως σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια ηλεκτρονική απαίτηση, εάν δεν
υπάρχει ενεργή σύµβαση του Παρόχου Υγείας µε το Ταµείο.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος και Έγκριση Ιατρού: Σε αυτή την κατάσταση
µεταβαίνει µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο τµήµα,
προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος και Έγκριση Τµήµατος Ελέγχου: Σε αυτή την
κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το προηγούµενο
τµήµα, προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το συγκεκριµένο
τµήµα.



Προς ∆ιεκπεραίωση / Έλεγχος και Έγκριση ∆ιεύθυνσης Ασθενείας: Σε αυτή
την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το
προηγούµενο τµήµα, προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω από την υπηρεσία µας, από το
συγκεκριµένο τµήµα.



∆ιεκπεραιωµένη: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, για την οποία έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι απαραίτητοι έλεγχοι από την υπηρεσία µας, ουσιαστικά
έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση. Η απαίτηση προχωρά προς ενταλµατοποίηση και
πληρωµή.
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Απορριφθείσα: Σε αυτή την κατάσταση µεταβαίνει µια απαίτηση, για την οποία έχουν
ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι απαραίτητοι έλεγχοι από την υπηρεσία µας, ουσιαστικά
έχει ολοκληρωθεί η Εκκαθάριση. Η απαίτηση όµως απορρίφθηκε. Επιλέξτε ένα – ένα
τα ηλεκτρονικά έντυπα για να ενηµερωθείτε για τους λόγους απόρριψης του αιτήµατος
της απαίτησή σας. Στην αρχή κάθε ηλεκτρονικής φόρµας εµφανίζεται µια περιοχή ‘Αιτία
Απόρριψης’
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10 ΤΥΠΟΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Σηµειώνεται ότι, η ενέργεια της Αποθήκευσης δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εάν δεν έχουν
συµπληρωθεί ορθά όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής φόρµας. Τα συγκεκριµένα
πεδία επισηµαίνονται µε πορτοκαλί χρωµατισµό, ενώ εάν µετακινήσετε το δείκτη του ποντικού
(on mouse over) πάνω από το πεδίο που έχει επισηµανθεί, θα εµφανιστεί σχετικό µήνυµα, το
οποίο και περιγράφει το λάθος που έχει γίνει και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της
ενέργειας της Αποθήκευσης. Ουσιαστικά σε αυτό το στάδιο πραγµατοποιούνται οι
Έλεγχοι Τυπικής Μορφής, ουσιαστικά οι έλεγχοι συµπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων,
τα οποία θεωρούνται σοβαρά σφάλµατα και δεν επιτρέπουν την Αποθήκευση µέχρι να
αποκατασταθούν.
Αφού ολοκληρώσετε την ‘Αποθήκευση’ γίνεται αυτόµατα και Έλεγχος Λαθών
Ουσιαστικής Μορφής, ουσιαστικά ελέγχεται εάν υπάρχουν λάθη ορθότητας και
πληρότητας στα δηλούµενα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρµας. Τα διαγνωστικά
µηνύµατα αυτού του τύπου εµφανίζονται στο πάνω µέρος των ηλεκτρονικών φορµών/
παραστατικών, ενώ η περιοχή εµφάνισής τους επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό. Τα πεδία
ή οι γραµµές στις οποίες εντοπίζονται τα συγκεκριµένα τύπου λάθη επισηµαίνονται επίσης µε
κίτρινο χρωµατισµό στην ηλεκτρονική φόρµα.

Προκειµένου

να

αποκαταστήσετε

τα

λάθη

Ουσιαστικής

Μορφής,

επιλέξτε

‘Επεξεργασία’ για να µεταβάλετε τα στοιχεία που υποδεικνύονται από το σύστηµα. Αφού
πραγµατοποιήσετε τις απαραίτητες αλλαγές, επιλέξτε το κουµπί ‘Αποθήκευση’ για να
αποθηκεύσετε τις µεταβολές. Θα παρατηρήσετε ότι, όσο βρίσκεστε σε κατάσταση
‘Επεξεργασίας’, τα µηνύµατα αποκρύπτονται από το πάνω µέρος της φόρµας και εµφανίζονται
εάν αφήσετε το δείκτη του ποντικού (on mouse over) πάνω σε κάθε πεδίο ή γραµµή που έχει
επισηµανθεί µε κίτρινο χρωµατισµό. Κάθε φορά που επιλέγετε ‘Αποθήκευση’ ελέγξτε ξανά τα
διαγνωστικά µηνύµατα και επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες µέχρι να αποκατασταθούν
πλήρως τα λάθη.

Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν διαγνωστικά µηνύµατα, ενώ έχετε
κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις από την πλευρά σας, µπορείτε να υποβάλετε το
αίτηµά σας, παρόλο που κάποιες ενδείξεις διαγνωστικών µηνυµάτων παραµένουν.
Η υπηρεσία µας θα µελετήσει το συγκεκριµένο αίτηµα και αν απαιτηθούν
περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά σας, θα ενηµερωθείτε.

∆είτε αναλυτικά την κατάταξη των διαγνωστικών µηνυµάτων στον παρακάτω πίνακα.
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10.1

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ’

Κωδικός Περιγραφή Μηνύµατος

Παρατηρήσεις

Έλεγχοι Τυπικής Μορφής (1ο επίπεδο ελέγχου Παραστατικών)
ESΗ001

Ο Αριθµός Μητρώου που δώσατε δεν είναι αποδεκτός.

Εµφανίζεται ως pop-up (αναδυόµενο) παράθυρο όταν ο χρήστης εισάγει µη υπαρκτό Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α.
και επιλέγει το φακό Αναζήτησης.

ESΗ002

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) σε κάθε πεδίο που

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

έχει επισηµανθεί µε πορτοκαλί χρωµατισµό γιατί είναι υποχρεωτική η συµπλήρωσή του.
ESΗ003

Το

πεδίο

περιέχει

µη

Παρακαλώ

εισάγετε

ηµεροµηνία

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ µόνο.

αποδεκτούς
µε

χαρακτήρες.

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) σε πεδία

τη

ηµεροµηνίας, τα οποία έχουν επισηµανθεί µε πορτοκαλί χρωµατισµό γιατί έχουν εισαχθεί µη έγκυροι

µορφή

χαρακτήρες (π.χ. κείµενο).
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Κωδικός

Περιγραφή Μηνύµατος

Παρατηρήσεις

Έλεγχοι Ουσιαστικής Μορφής (2ο επίπεδο ελέγχου Παραστατικών)
ESΗ005

∆εν επιτρέπεται να συµπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρµα

Εµφανίζεται όταν έστω µια από τις ηµεροµηνίες της φόρµας Ηµεροµηνία Εντολής/ Εισόδου/

εισάγοντας ηµεροµηνίες µεταγενέστερες της σηµερινής

Εξόδου/ Ηµεροµηνία Έκδοσης (Τιµολογίου) είναι µεταγενέστερη της σηµερινής. Σε όποιο πεδίο
έχει εισαχθεί µη αποδεκτή ηµεροµηνία χρονικά, επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και διορθώστε τις ηµεροµηνίες.

ESΗ006

Η Εντολή είναι απαραίτητο να εκδοθεί εντός του χρονικού

Εµφανίζεται όταν η Ηµεροµηνία Εντολής είναι µικρότερη της Ηµεροµηνία Εισόδου (επιτρέπεται

διαστήµατος νοσηλείας.

να είναι ίση µε την Ηµεροµηνία Εισόδου) ή µεγαλύτερη από την Ηµεροµηνία Εξόδου
(επιτρέπεται να είναι ίση µε την Ηµεροµηνία Εξόδου).
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και διορθώστε τις ηµεροµηνίες.

ESΗ007

Η Ηµεροµηνία Εισόδου πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση της
Ηµεροµηνίας Εξόδου.

Εµφανίζεται όταν η Ηµεροµηνία Εισόδου δεν είναι µικρότερη της Ηµεροµηνίας Εξόδου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και διορθώστε τις ηµεροµηνίες.
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ESΗ008

Ο συγκεκριµένος ασφαλισµένος εµφανίζεται ανενεργός στο

Ανενεργός σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος ασφαλισµένος εµφανίζεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

Μητρώο µας και κατά συνέπεια δε δικαιολογούνται

Ασφαλισµένων του Ταµείου µας ως Αποθανών, χωρίς να γεννιούνται δικαιώµατα στα

σχετικές δαπάνες.

προστατευόµενα µέλη του.
Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται όταν η Ηµεροµηνία Εντολής είναι µεταγενέστερη ή ίση µε
την Ηµεροµηνία Θανάτου που αναγράφεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ή γενικότερα η
Ηµεροµηνία Εντολής έχει εκδοθεί µετά την αλλαγή της κατηγορίας του ασφαλισµένου σε
Ανενεργό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ010

Για

το

συγκεκριµένο

καταχωρηµένο

Κωδικό

θεωρηµένο

Μητρώο του Ταµείου.

Εντολής

Βιβλιάριο

δεν

υπάρχει

Ασθενείας

στο

Εµφανίζεται όταν ο Κωδικός Εντολής δεν ταυτίζεται µε καταχωρηµένο

ή/ και θεωρηµένο

Βιβλιάριο Ασθενείας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλισµένων του Ταµείου µας, σύµφωνα µε
την Ηµεροµηνία Εντολής, για το συγκεκριµένο µέλος (άµεσο/ έµµεσο) που αφορά η εντολή.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

Οδηγία: Εάν είναι εφικτό, να αποστέλλετε, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο Ταµείο µας
φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας, εξώφυλλο (µπρος - πίσω), τη σελίδα µε την ηµεροµηνία
χορήγησης & τη σελίδα µε την τελευταία θεώρηση. Στην περίπτωση των Συνταξιούχων δεν
απαιτείται η σελίδα θεώρησης, αλλά η σελίδα όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία χορήγησης.
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ESΗ012

Έχει υποβληθεί ήδη αίτηµα για το συγκεκριµένο Κωδικό

Εµφανίζεται όταν έχει καταχωρηθεί ίδιος Αριθµός Εντολής για τον ίδιο ασφαλισµένο ή για

Εντολής (Αρ. Πρωτ. Προηγούµενης Υποβολής: ####/

οποιονδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα.

HH/MM/YYYY ).

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ013

∆εν έχει καταχωρηθεί διάγνωση

Εµφανίζεται όταν δεν έχει καταχωρηθεί διάγνωση είτε µέσω της λίστας ICD-10 είτε ως
ελεύθερο κείµενο. Θα πρέπει να καταχωρήσετε τη σχετική διάγνωση.

ESΗ014

Έχει υποβληθεί ήδη αίτηµα για το συγκεκριµένο Τιµολόγιο

Εµφανίζεται όταν έχει καταχωρηθεί ίδιος Αριθµός Τιµολογίου για τον ίδιο ασφαλισµένο ή για

(Αρ.

οποιονδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα.

Πρωτ.

Προηγούµενης

Υποβολής:

####/

HH/MM/YYYY).

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ016

∆εν επιτρέπεται η καταβολή εφάπαξ ποσού πάνω από µία

Εµφανίζεται όταν ο χρήστης προσθέσει στην περιοχή ΝΟΣΗΛΙΑ του Τιµολογίου περισσότερες

φορά ανά νοσηλεία.

από µια εγγραφές για την επιλογή «Εφ’ άπαξ εισφορά» ή γενικά ∆ιάρκεια µεγαλύτερη της
µονάδος.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESΗ017

∆εν επιτρέπεται η χρέωση ηµερών νοσηλείας να υπερβαίνει

Εµφανίζεται όταν ο χρήστης προσθέσει στην περιοχή ΝΟΣΗΛΙΑ του Τιµολογίου περισσότερες

τη Συνολική ∆ιάρκεια Ηµερών νοσηλείας του ασθενούς.

ηµέρες από τη διάρκεια νοσηλείας που προκύπτει µε βάση τις Ηµεροµηνίες Εισόδου/ Εξόδου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESΗ018

Η λίστα δεν µπορεί να περιέχει περισσότερο από µία φορά

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) στις περιοχές

τον ίδιο κωδικό.

ΝΟΣΗΛΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ όταν προστεθούν εγγραφές περισσότερες από µια
φορά µε τον ίδιο κωδικό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESΗ019

Γενικό Μήνυµα

Το γενικό µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της φόρµας.

Υπάρχουν ιατρικές υπηρεσίες / ιατρικές πράξεις / νοσήλια/

Τα υπόλοιπα µηνύµατα εµφανίζονται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω

φάρµακα

από το πεδίο) πάνω από κάθε γραµµή, η οποία επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό, όταν ο

µε χρέωση διαφορετική από την κρατική

διατίµηση.
Μήνυµα ανά Γραµµή

-

χρήστης αλλάξει την προτεινόµενη Τιµή Μονάδος από το σύστηµα στη φόρµα του Τιµολογίου,
η οποία είναι σύµφωνη µε την κρατική διατίµηση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου.

Η χρέωση της ιατρικής υπηρεσίας είναι διαφορετική
από την κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό

Η χρέωση του νοσηλίου είναι διαφορετική από την

έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

Η χρέωση της ιατρικής πράξης είναι διαφορετική από
την κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

Η χρέωση του φαρµάκου είναι διαφορετική από την
κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.
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ESΗ020

Γενικό Μήνυµα

Το γενικό µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της φόρµας.

-

Εντοπίστηκαν ιατρικές πράξεις οι οποίες εντάσσονται

Τα υπόλοιπα µηνύµατα εµφανίζονται on mouse over πάνω από κάθε γραµµή, η οποία

στο

επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό, όταν ο χρήστης επιλέξει να καταχωρήσει/ δηλώσει κάποια

-

κλειστό

νοσήλιο

και

άρα

δεν

αποδίδονται

ξεχωριστά ως δαπάνη.

Ιατρική Πράξη ή Φάρµακο, που δεν εντάσσεται στο κλειστό νοσήλιο και άρα δεν µπορούν να

Εντοπίστηκαν φάρµακα τα οποία εντάσσονται στο

αποδοθούν ξεχωριστά ως δαπάνες.

κλειστό νοσήλιο και άρα δεν αποδίδονται ξεχωριστά

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ως δαπάνη.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
Μήνυµα ανά Γραµµή

-

στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

Η ιατρική πράξη εντάσσεται στο κλειστό νοσήλιο και
άρα δεν αποδίδεται ξεχωριστά ως δαπάνη.

-

Το φάρµακο εντάσσεται στο κλειστό νοσήλιο και άρα
δεν αποδίδεται ξεχωριστά ως δαπάνη.

ESΗ021

Εντοπίστηκαν

φάρµακα

τα

οποία

εντάσσονται

στην

αρνητική λίστα φαρµάκων και άρα δεν αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο της αρνητικής λίστας, ενώ επισηµαίνονται µε κατάλληλο χρωµατισµό
αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το συγκεκριµένο πρόβληµα. Τα
συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο σύστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
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ESΗ022

Εντοπίστηκαν

lifestyle

φάρµακα

τα

οποία

δεν

αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο που ανήκει στην κατηγορία lifestyle, ενώ επισηµαίνονται µε κατάλληλο
χρωµατισµό αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το συγκεκριµένο
πρόβληµα. Τα συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο σύστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ023

Εντοπίστηκαν

ΜΗΣΥΦΑ

φάρµακα

τα

οποία

δεν

αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο ΜΗΣΥΦΑ (Μη Συνταγογραφούµενο Φάρµακο), ενώ επισηµαίνονται µε
κατάλληλο χρωµατισµό αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το
συγκεκριµένο πρόβληµα.

Τα συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο

σύστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
ESΗ025

∆εν

επιτρέπεται

η

χρέωση

περισσότερες από µία φορά

µονοήµερης

νοσηλείας

Αυτός ο έλεγχος πραγµατοποιείται σε περίπτωση που επιλεχθεί Μονοήµερη Νοσηλεία και
∆ιάρκεια >1.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESΗ028

Η ηλικία του έµµεσα ασφαλισµένου είναι µεγαλύτερη των

Ο συγκεκριµένος έλεγχος πραγµατοποιείται µόνο για τέκνα, όταν η ηλικία τους, σύµφωνα µε

26 ετών

την Ηµεροµηνία Γέννησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλισµένων του Ταµείου µας, ξεπερνά
το 26ο έτος.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESH040

Η Ηµεροµηνία Έκδοσης Τιµολογίου πρέπει να είναι

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου, ενώ

µεγαλύτερη ή ίση της Ηµεροµηνίας Εντολής

επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘Ηµεροµηνία Έκδοσης’.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESH062

Μη αποδεκτός Κωδικός Εντολής

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας της ‘Εντολής
Υγειονοµικής Περίθαλψης’, ενώ επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘Κωδικός
Εντολής’. Ουσιαστικά ελέγχεται ο αύξων αριθµός σελίδας να είναι µεταξύ 01 και 50.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESH063

Μη αποδεκτός αριθµός IBAN

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου, ενώ
επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘IBAN’. Ο αριθµός IBAΝ πρέπει να αποτελείται
από 2 χαρακτήρες και 25 ψηφία.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESH064

Η Ηµεροµηνία Έκδοσης Τιµολογίου δεν µπορεί να είναι

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου, ενώ

µικρότερη της Ηµεροµηνίας Εισόδου

επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘Ηµεροµηνία Έκδοσης’.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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10.2

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚA ΜΗΝYΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘ΝΟΣΗΛΕIΑ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ’

Κωδικός Περιγραφή Μηνύµατος

Παρατηρήσεις

Έλεγχοι Τυπικής Μορφής (1ο επίπεδο ελέγχου Παραστατικών)
ESΗ002

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) σε κάθε πεδίο που

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

έχει επισηµανθεί µε πορτοκαλί χρωµατισµό γιατί είναι υποχρεωτική η συµπλήρωσή του.
ESΗ003

Το

πεδίο

περιέχει

µη

Παρακαλώ

εισάγετε

ηµεροµηνία

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ µόνο.

αποδεκτούς
µε

χαρακτήρες.

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) σε πεδία

τη

ηµεροµηνίας, τα οποία έχουν επισηµανθεί µε πορτοκαλί χρωµατισµό γιατί έχουν εισαχθεί µη έγκυροι

µορφή

χαρακτήρες (π.χ. κείµενο).
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Κωδικός

Περιγραφή Μηνύµατος

Παρατηρήσεις

Έλεγχοι Ουσιαστικής Μορφής (2ο επίπεδο ελέγχου Παραστατικών)
ESΗ005

∆εν επιτρέπεται να συµπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρµα

Εµφανίζεται όταν έστω µια από τις ηµεροµηνίες της φόρµας Ηµεροµηνία Εξόδου/ Ηµεροµηνία

εισάγοντας ηµεροµηνίες µεταγενέστερες της σηµερινής

Έκδοσης (Τιµολογίου) είναι µεταγενέστερη της σηµερινής. Σε όποιο πεδίο έχει εισαχθεί µη
αποδεκτή ηµεροµηνία χρονικά, επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και διορθώστε τις ηµεροµηνίες.

ESΗ007

Η Ηµεροµηνία Εισόδου πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση της

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στη φόρµα του Τιµολογίου, όταν η Ηµεροµηνία Εξόδου

Ηµεροµηνίας Εξόδου.

του ασθενούς δεν έπεται της Ηµεροµηνίας Εισόδου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και διορθώστε τις ηµεροµηνίες.
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ESΗ011

∆εν

υπάρχει

καταχωρηµένο

θεωρηµένο

Βιβλιάριο

Ασθενείας στο Μητρώο του Ταµείου.

Ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε φόρµα, αν µε βάση την Ηµεροµηνία Εισόδου δεν υπάρχει
καταχωρηµένο ή και θεωρηµένο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλισµένων του Ταµείου µας το
βιβλιάριο ασθενείας για το συγκεκριµένο ασθενή σε αυτό το διάστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

Οδηγία: Εάν είναι εφικτό, να αποστέλλετε, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο Ταµείο µας
φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας, εξώφυλλο (µπρος - πίσω), τη σελίδα µε την ηµεροµηνία
χορήγησης & τη σελίδα µε την τελευταία θεώρηση. Στην περίπτωση των Συνταξιούχων δεν
απαιτείται η σελίδα θεώρησης, αλλά η σελίδα όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία χορήγησης.
ESΗ013

∆εν έχει καταχωρηθεί διάγνωση

Εµφανίζεται όταν δεν έχει καταχωρηθεί διάγνωση στο Εισιτήριο/ Παρατάσεις.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από εσάς, αφού δεν µπορείτε να
µεταβάλλετε τις συγκεκριµένες φόρµες.

ESΗ014

Έχει υποβληθεί ήδη αίτηµα για το συγκεκριµένο Τιµολόγιο

Εµφανίζεται όταν έχει καταχωρηθεί ίδιος Αριθµός Τιµολογίου για τον ίδιο ασφαλισµένο ή για

(Αρ.

οποιονδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα.

Πρωτ.

HH/MM/YYYY).

Προηγούµενης

Υποβολής:

####/

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

89

ESΗ016

∆εν επιτρέπεται η καταβολή εφάπαξ ποσού πάνω από µία

Εµφανίζεται όταν ο χρήστης προσθέσει στην περιοχή ΝΟΣΗΛΙΑ του Τιµολογίου περισσότερες

φορά ανά νοσηλεία.

από µια εγγραφές για την επιλογή «Εφ’ άπαξ εισφορά» ή γενικά ∆ιάρκεια µεγαλύτερη της
µονάδος.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESΗ017

∆εν επιτρέπεται η χρέωση ηµερών νοσηλείας να υπερβαίνει

Εµφανίζεται όταν ο χρήστης προσθέσει στην περιοχή ΝΟΣΗΛΙΑ του Τιµολογίου περισσότερες

τη Συνολική ∆ιάρκεια Ηµερών νοσηλείας του ασθενούς.

ηµέρες από τη διάρκεια νοσηλείας που προκύπτει µε βάσει τις Ηµεροµηνίες Εισόδου/ Εξόδου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESΗ018

Η λίστα δεν µπορεί να περιέχει περισσότερο από µία φορά

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) στις περιοχές

τον ίδιο κωδικό.

ΝΟΣΗΛΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ όταν προστεθούν εγγραφές περισσότερες από µια
φορά µε τον ίδιο κωδικό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESΗ019

Γενικό Μήνυµα

Το Γενικό Μήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της φόρµας.

Υπάρχουν ιατρικές υπηρεσίες / ιατρικές πράξεις / νοσήλια/

Τα υπόλοιπα µηνύµατα εµφανίζονται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω

φάρµακα

από το πεδίο)

µε χρέωση διαφορετική από την κρατική

διατίµηση.

χρήστης αλλάξει την προτεινόµενη Τιµή Μονάδος από το σύστηµα στη φόρµα του Τιµολογίου,
η οποία είναι σύµφωνη µε την κρατική διατίµηση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου.

Μήνυµα ανά Γραµµή

-

Η χρέωση της ιατρικής υπηρεσίας είναι διαφορετική
από την κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

πάνω από κάθε γραµµή, η οποία επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό, όταν ο

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

Η χρέωση του νοσηλίου είναι διαφορετική από την
κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

Η χρέωση της ιατρικής πράξης είναι διαφορετική από
την κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

Η χρέωση του φαρµάκου είναι διαφορετική από την
κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

ESΗ021

Εντοπίστηκαν

φάρµακα

τα

οποία

εντάσσονται

στην

αρνητική λίστα φαρµάκων και άρα δεν αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο της αρνητικής λίστας, ενώ επισηµαίνονται µε κατάλληλο χρωµατισµό
αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το συγκεκριµένο πρόβληµα.

Τα

συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο σύστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
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ESΗ022

Εντοπίστηκαν

lifestyle

φάρµακα

τα

οποία

δεν

αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο που ανήκει στην κατηγορία lifestyle, ενώ επισηµαίνονται µε κατάλληλο
χρωµατισµό αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το συγκεκριµένο
πρόβληµα. Τα συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο σύστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ023

Εντοπίστηκαν

ΜΗΣΥΦΑ

φάρµακα

τα

οποία

δεν

αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο ΜΗΣΥΦΑ (Μη Συνταγογραφούµενο Φάρµακο), ενώ επισηµαίνονται µε
κατάλληλο χρωµατισµό αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το
συγκεκριµένο πρόβληµα.

Τα συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο

σύστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
ESΗ026

∆εν επιτρέπεται η χρέωση ηµερών νοσηλείας να υπερβαίνει

Εµφανίζεται όταν το σύστηµα υπολογίσει ∆ιάρκεια Νοσηλείας στο Τιµολόγιο περισσότερες

τον αριθµό ηµερών που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία

ηµέρες από τη διάρκεια που προκύπτει µε βάσει τις ηµέρες στο Εισιτήριο και Παρατάσεις.

µας (Εισιτήριο και Παρατάσεις).

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESH063

Μη αποδεκτός αριθµός IBAN

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου, ενώ
επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘IBAN’. Ο αριθµός IBAΝ πρέπει να αποτελείται
από 2 χαρακτήρες και 25 ψηφία.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESH064

Η Ηµεροµηνία Έκδοσης Τιµολογίου δεν µπορεί να είναι

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου, ενώ

µικρότερη της Ηµεροµηνίας Εισόδου

επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘Ηµεροµηνία Έκδοσης’.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESΗ067

∆εν επιτρέπεται το σύνολο των ηµερών ανά νοσηλεία να

Εµφανίζεται όταν το σύνολο των ηµερών νοσηλείας στο Εισιτήριο και τις Παρατάσεις είναι πάνω

υπερβαίνει τις 120 ηµέρες συνολικά.

από 120 ηµέρες.
Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην ηλεκτρονική φόρµα του Εισιτηρίου/ Παρατάσεων.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από εσάς, αφού δεν µπορείτε να
µεταβάλλετε τις συγκεκριµένες φόρµες.
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10.3

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ’

Κωδικός Περιγραφή Μηνύµατος

Παρατηρήσεις

Έλεγχοι Τυπικής Μορφής (1ο επίπεδο ελέγχου Παραστατικών)
ESΗ002

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) σε κάθε πεδίο που

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

έχει επισηµανθεί µε πορτοκαλί χρωµατισµό γιατί είναι υποχρεωτική η συµπλήρωσή του.
ESΗ003

Το

πεδίο

περιέχει

µη

Παρακαλώ

εισάγετε

ηµεροµηνία

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ µόνο.

αποδεκτούς
µε

χαρακτήρες.

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) σε πεδία

τη

ηµεροµηνίας, τα οποία έχουν επισηµανθεί µε πορτοκαλί χρωµατισµό γιατί έχουν εισαχθεί µη έγκυροι

µορφή

χαρακτήρες (π.χ. κείµενο).
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Κωδικός

Περιγραφή Μηνύµατος

Παρατηρήσεις

Έλεγχοι Ουσιαστικής Μορφής (2ο επίπεδο ελέγχου Παραστατικών)
ESΗ005

∆εν επιτρέπεται να συµπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρµα

Εµφανίζεται όταν έστω µια από τις ηµεροµηνίες της φόρµας Ηµεροµηνία Εξόδου/ Ηµεροµηνία

εισάγοντας ηµεροµηνίες µεταγενέστερες της σηµερινής

Έκδοσης (Τιµολογίου) είναι µεταγενέστερη της σηµερινής. Σε όποιο πεδίο έχει εισαχθεί µη
αποδεκτή ηµεροµηνία χρονικά, επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και διορθώστε τις ηµεροµηνίες.

ESΗ007

Η Ηµεροµηνία Εισόδου πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση της

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στη φόρµα του Τιµολογίου, όταν η Ηµεροµηνία Εξόδου

Ηµεροµηνίας Εξόδου.

του ασθενούς δεν έπεται της Ηµεροµηνίας Εισόδου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και διορθώστε τις ηµεροµηνίες.
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ESΗ011

∆εν

υπάρχει

καταχωρηµένο

θεωρηµένο

Βιβλιάριο

Ασθενείας στο Μητρώο του Ταµείου.

Ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε φόρµα, αν µε βάση την Ηµεροµηνία Εισόδου δεν υπάρχει
καταχωρηµένο ή και θεωρηµένο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλισµένων του Ταµείου µας το
βιβλιάριο ασθενείας για το συγκεκριµένο ασθενή σε αυτό το διάστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

Οδηγία: Εάν είναι εφικτό, να αποστέλλετε, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο Ταµείο µας
φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας, εξώφυλλο (µπρος - πίσω), τη σελίδα µε την ηµεροµηνία
χορήγησης & τη σελίδα µε την τελευταία θεώρηση. Στην περίπτωση των Συνταξιούχων δεν
απαιτείται η σελίδα θεώρησης, αλλά η σελίδα όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία χορήγησης.
ESΗ013

∆εν έχει καταχωρηθεί διάγνωση

Εµφανίζεται όταν δεν έχει καταχωρηθεί διάγνωση στο Εισιτήριο/ Παρατάσεις.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από εσάς, αφού δεν µπορείτε να
µεταβάλλετε τις συγκεκριµένες φόρµες.

ESΗ014

Έχει υποβληθεί ήδη αίτηµα για το συγκεκριµένο Τιµολόγιο

Εµφανίζεται όταν έχει καταχωρηθεί ίδιος Αριθµός Τιµολογίου για τον ίδιο ασφαλισµένο ή για

(Αρ.

οποιονδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα.

Πρωτ.

Προηγούµενης

Υποβολής:

####/

HH/MM/YYYY).

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ017

∆εν επιτρέπεται η χρέωση ηµερών νοσηλείας να υπερβαίνει

Εµφανίζεται όταν ο χρήστης προσθέσει στην περιοχή ΝΟΣΗΛΙΑ του Τιµολογίου περισσότερες

τη Συνολική ∆ιάρκεια Ηµερών νοσηλείας του ασθενούς.

ηµέρες από τη διάρκεια νοσηλείας που προκύπτει µε βάσει τις Ηµεροµηνίες Εισόδου/ Εξόδου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESΗ018

Η λίστα δεν µπορεί να περιέχει περισσότερο από µία φορά

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) στις περιοχές

τον ίδιο κωδικό.

ΝΟΣΗΛΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ όταν προστεθούν εγγραφές περισσότερες από µια
φορά µε τον ίδιο κωδικό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESΗ019

Γενικό Μήνυµα

Το Γενικό Μήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της φόρµας.

Υπάρχουν ιατρικές υπηρεσίες / ιατρικές πράξεις / νοσήλια/

Τα υπόλοιπα µηνύµατα εµφανίζονται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω

φάρµακα

από το πεδίο) πάνω από κάθε γραµµή, η οποία επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό, όταν ο

µε χρέωση διαφορετική από την κρατική

διατίµηση.
Μήνυµα ανά Γραµµή

-

Η χρέωση της ιατρικής υπηρεσίας είναι διαφορετική
από την κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

χρήστης αλλάξει την προτεινόµενη Τιµή Μονάδος από το σύστηµα στη φόρµα του Τιµολογίου,
η οποία είναι σύµφωνη µε την κρατική διατίµηση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

Η χρέωση του νοσηλίου είναι διαφορετική από την
κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

Η χρέωση της ιατρικής πράξης είναι διαφορετική από
την κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

Η χρέωση του φαρµάκου είναι διαφορετική από την
κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.
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ESΗ020

Γενικό Μήνυµα

Το γενικό µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της φόρµας.

-

Εντοπίστηκαν ιατρικές πράξεις οι οποίες εντάσσονται

Τα υπόλοιπα µηνύµατα εµφανίζονται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω

στο

από το πεδίο) πάνω από κάθε γραµµή, η οποία επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό, όταν ο

-

κλειστό

νοσήλιο

και

άρα

δεν

αποδίδονται

ξεχωριστά ως δαπάνη.

χρήστης επιλέξει κάποια Ιατρική Πράξη ή Φάρµακο, το οποίο εντάσσεται στο κλειστό νοσήλιο

Εντοπίστηκαν φάρµακα τα οποία εντάσσονται στο

και άρα δεν µπορούν να αποδοθούν ξεχωριστά ως δαπάνες.

κλειστό νοσήλιο και άρα δεν αποδίδονται ξεχωριστά

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ως δαπάνη.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
Μήνυµα ανά Γραµµή

-

στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

Η ιατρική πράξη εντάσσεται στο κλειστό νοσήλιο και
άρα δεν αποδίδεται ξεχωριστά ως δαπάνη.

-

Το φάρµακο εντάσσεται στο κλειστό νοσήλιο και άρα
δεν αποδίδεται ξεχωριστά ως δαπάνη.

ESΗ021

Εντοπίστηκαν

φάρµακα

τα

οποία

εντάσσονται

στην

αρνητική λίστα φαρµάκων και άρα δεν αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο της αρνητικής λίστας, ενώ επισηµαίνονται µε κατάλληλο χρωµατισµό
αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το συγκεκριµένο πρόβληµα. Τα
συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο σύστηµα.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
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ESΗ022

Εντοπίστηκαν

lifestyle

φάρµακα

τα

οποία

δεν

αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο που ανήκει στην κατηγορία lifestyle, ενώ επισηµαίνονται µε κατάλληλο
χρωµατισµό αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το συγκεκριµένο
πρόβληµα. Τα συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο σύστηµα.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ023

Εντοπίστηκαν

ΜΗΣΥΦΑ

φάρµακα

τα

οποία

δεν

αποζηµιώνονται.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
όταν επιλεχθεί φάρµακο ΜΗΣΥΦΑ (Μη Συνταγογραφούµενο Φάρµακο), ενώ επισηµαίνονται µε
κατάλληλο χρωµατισµό αναλυτικά οι εγγραφές των φαρµάκων που δηµιουργούν το
συγκεκριµένο πρόβληµα.

Τα συγκεκριµένα φάρµακα εµφανίζονται µε µηδενική τιµή στο

σύστηµα.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
ESΗ026

∆εν επιτρέπεται η χρέωση ηµερών νοσηλείας να υπερβαίνει

Εµφανίζεται όταν το σύστηµα υπολογίσει ∆ιάρκεια Νοσηλείας στο Τιµολόγιο περισσότερες

τον αριθµό ηµερών που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία

ηµέρες από τη διάρκεια που προκύπτει µε βάσει τις ηµέρες στο Εισιτήριο και Παρατάσεις.

µας (Εισιτήριο και Παρατάσεις).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό έντυπο, προχωρήστε
στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESH063

Μη αποδεκτός αριθµός IBAN

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου, ενώ
επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘IBAN’. Ο αριθµός IBAΝ πρέπει να αποτελείται
από 2 χαρακτήρες και 25 ψηφία.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESH064

Η Ηµεροµηνία Έκδοσης Τιµολογίου δεν µπορεί να είναι

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου, ενώ

µικρότερη της Ηµεροµηνίας Εισόδου

επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘Ηµεροµηνία Έκδοσης’.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

100

10.4

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ’

Κωδικός Περιγραφή Μηνύµατος

Παρατηρήσεις

Έλεγχοι Τυπικής Μορφής (1ο επίπεδο ελέγχου Παραστατικών)
ESΗ001

Ο Αριθµός Μητρώου που δώσατε δεν είναι αποδεκτός.

Εµφανίζεται ως pop-up (αναδυόµενο) παράθυρο όταν ο χρήστης εισάγει µη υπαρκτό Α.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α.
ή Α.Φ.Μ. και επιλέγει το φακό Αναζήτησης.

ESΗ002

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) σε κάθε πεδίο που
έχει επισηµανθεί µε πορτοκαλί χρωµατισµό γιατί είναι υποχρεωτική η συµπλήρωσή του.

ESΗ003

Το πεδίο περιέχει µη αποδεκτούς χαρακτήρες.

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) σε πεδία

Παρακαλώ εισάγετε ηµεροµηνία µε τη µορφή

ηµεροµηνίας, τα οποία έχουν επισηµανθεί µε πορτοκαλί χρωµατισµό γιατί έχουν εισαχθεί µη έγκυροι

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ µόνο.

χαρακτήρες (π.χ. κείµενο).
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Κωδικός

Περιγραφή Μηνύµατος

Παρατηρήσεις

Έλεγχοι Ουσιαστικής Μορφής (2ο επίπεδο ελέγχου Παραστατικών)
ESΗ005

∆εν επιτρέπεται να συµπληρώσετε την ηλεκτρονική

Εµφανίζεται όταν έστω µια από τις ηµεροµηνίες της φόρµας Ηµεροµηνία Εντολής/ Ελέγχου/

φόρµα

Εκτέλεσης/ Ηµεροµηνία Έκδοσης Τιµολογίου είναι µεταγενέστερη της σηµερινής. Σε όποιο

εισάγοντας

ηµεροµηνίες

µεταγενέστερες

της

σηµερινής

πεδίο έχει εισαχθεί µη αποδεκτή ηµεροµηνία χρονικά, επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και διορθώστε τις ηµεροµηνίες.

ESΗ008

Ο συγκεκριµένος ασφαλισµένος εµφανίζεται ανενεργός

Ανενεργός σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος ασφαλισµένος εµφανίζεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

στο Μητρώο µας και κατά συνέπεια δε δικαιολογούνται

Ασφαλισµένων του Ταµείου µας ως Αποθανών, χωρίς να γεννιούνται δικαιώµατα στα

σχετικές δαπάνες.

προστατευόµενα µέλη του.
Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται όταν η Ηµεροµηνία Εντολής είναι µεταγενέστερη ή ίση
µε την Ηµεροµηνία Θανάτου που αναγράφεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ή γενικότερα η
Ηµεροµηνία Εντολής έχει εκδοθεί µετά την αλλαγή της κατηγορίας του ασφαλισµένου σε
Ανενεργό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
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ESΗ009

Ο συγκεκριµένος Ιατρός εµφανίζεται ως Συνταξιούχος

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται εάν ο Θεράπων ή Ελεγκτής ή Εκτελέσας ιατρός είναι

στο Μητρώο µας και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η

καταχωρηµένος ως συνταξιούχος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλισµένων του Ταµείου µας.

συνταγογράφηση.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ010

Για το συγκεκριµένο Κωδικό Εντολής δεν υπάρχει

Εµφανίζεται όταν ο Κωδικός Εντολής δεν ταυτίζεται µε καταχωρηµένο

καταχωρηµένο

Βιβλιάριο Ασθενείας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλισµένων του Ταµείου µας, σύµφωνα µε

θεωρηµένο

Βιβλιάριο

Ασθενείας

στο

Μητρώο του Ταµείου.

ή/ και θεωρηµένο

την Ηµεροµηνία Εντολής, για το συγκεκριµένο µέλος (άµεσο/ έµµεσο) που αφορά η εντολή.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
Οδηγία: Εάν είναι εφικτό, να αποστέλλετε, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο Ταµείο
µας φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας, εξώφυλλο (µπρος - πίσω), τη σελίδα µε την
ηµεροµηνία χορήγησης & τη σελίδα µε την τελευταία θεώρηση. Στην περίπτωση των
Συνταξιούχων δεν απαιτείται η σελίδα θεώρησης, αλλά η σελίδα όπου αναγράφεται η
ηµεροµηνία χορήγησης.

ESΗ012

Έχει υποβληθεί ήδη αίτηµα για το συγκεκριµένο Κωδικό

Εµφανίζεται όταν έχει καταχωρηθεί ίδιος Αριθµός Εντολής για τον ίδιο ασφαλισµένο ή για

Εντολής (Αρ. Πρωτ. Προηγούµενης Υποβολής: ####/

οποιονδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα.

HH/MM/YYYY ).

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ013

∆εν έχει καταχωρηθεί διάγνωση

Εµφανίζεται όταν δεν έχει καταχωρηθεί διάγνωση είτε µέσω της λίστας ICD-10 είτε ως
ελεύθερο κείµενο. Θα πρέπει να καταχωρήσετε τη σχετική διάγνωση.
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ESΗ014

Έχει

υποβληθεί

ήδη

αίτηµα

για

το

συγκεκριµένο

Τιµολόγιο (Αρ. Πρωτ. Προηγούµενης Υποβολής: ####/
HH/MM/YYYY).

Εµφανίζεται όταν έχει καταχωρηθεί ίδιος Αριθµός Τιµολογίου για τον ίδιο ασφαλισµένο ή για
οποιονδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ018

Η λίστα δεν µπορεί να περιέχει περισσότερο από µία

Εµφανίζεται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο) στις

φορά τον ίδιο κωδικό.

περιοχές ΝΟΣΗΛΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ όταν προστεθούν εγγραφές περισσότερες
από µια φορά µε τον ίδιο κωδικό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESΗ019

Το Γενικό Μήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της φόρµας.

Γενικό Μήνυµα
Υπάρχουν χρεώσεις

διαφορετικές από την κρατική

διατίµηση.
Μήνυµα ανά Γραµµή

Τα υπόλοιπα µηνύµατα εµφανίζονται on mouse over (αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω
από το πεδίο) πάνω από κάθε γραµµή, η οποία επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό, όταν ο
χρήστης αλλάξει την προτεινόµενη Τιµή Μονάδος από το σύστηµα στη φόρµα της Εντολής
Υγειονοµικής Περίθαλψης, η οποία είναι σύµφωνη µε την κρατική διατίµηση του ισχύοντος

-

Η χρέωση της επίσκεψης είναι διαφορετική από την

τιµοκαταλόγου.

κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

-

Η χρέωση της ιατρικής πράξης είναι διαφορετική από
την κρατική διατίµηση. Αναµενόµενο: ###, ##.

ESΗ027

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

Ο ασφαλισµένος και ο θεράπων ιατρός δε µπορεί να

Ο συγκεκριµένος έλεγχος πραγµατοποιείται για άµεσα µέλη. Ουσιαστικά δεν επιτρέπεται η

ταυτίζονται.

ασθενής και θεράπων ιατρός να είναι το ίδιο πρόσωπο.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESΗ028

Η ηλικία του έµµεσα ασφαλισµένου είναι µεγαλύτερη των

Ο συγκεκριµένος έλεγχος πραγµατοποιείται µόνο για τέκνα, όταν η ηλικία τους, σύµφωνα µε

26 ετών

την Ηµεροµηνία Γέννησης

στο

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλισµένων του Ταµείου µας,

ξεπερνά το 26ο έτος.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
ESΗ029

Η εντολή δεν έχει εκτελεστεί εγκαίρως.

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται όταν η Ηµεροµηνία Εκτέλεσης είναι µεγαλύτερη κατά
ένα µήνα σε σχέση µε την Ηµεροµηνία Εντολής.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
Ελέγχεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εάν το ∆ιαγνωστικό Κέντρο/ Ιδιωτική Κλινική είναι
συµβεβληµένο µε το ΤΣΑΥ τη χρονική περίοδο που εκδόθηκε η Εντολή Υγειονοµικής
Περίθαλψης. Ουσιαστικά, από 1/10/2011 οι φορείς συνάπτουν συµβάσεις µε το ΕΤΑΑ (αντί µε

ESΗ031

∆εν υπάρχει σε ισχύ σύµβαση µε το δηµόσιο.

τον ΟΠΑ∆ που ίσχυε παλαιότερα) και αυτό ελέγχεται.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση επικοινωνήστε µε το Ταµείο µας, προκειµένου να διερευνηθεί το
θέµα. Εάν δεν έχετε συµβληθεί, είναι απαραίτητο να προσκοµίστε άµεσα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Ελέγχεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εάν το ∆ιαγνωστικό Κέντρο έχει σε ισχύ Άδεια

∆εν υπάρχει σε ισχύ κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
ESΗ032

Λειτουργίας κατά τη χρονική περίοδο που εκδόθηκε η Ηµεροµηνία Εντολής.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση επικοινωνήστε µε το Ταµείο µας, προκειµένου να διερευνηθεί το
θέµα. Εάν δεν έχετε προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να το κάνετε
άµεσα.
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ESΗ032

∆εν υπάρχει σε ισχύ κατάλληλη άδεια λειτουργίας για τις

Εµφανίζεται όταν στην περιοχή Ιατρικές Πράξεις έχουν επιλεχθεί εξετάσεις από τις παρακάτω

συγκεκριµένες εξετάσεις (ισχύει µόνο για εξωτερικούς

κατηγορίες, για τις οποίες το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα εκτέλεσης δεν υπήρχε άδεια

ασθενείς σε ∆ιαγνωστικά Κέντρα).

λειτουργίας σε ισχύ για το ∆ιαγνωστικό Κέντρο.
•

αξονικές τοµογραφίες

•

µαγνητικές τοµογραφίες

•

αγγειογραφίες

•

έγχρωµα τρίπλεξ

•

πυελογραφία

•

σαλπιγγογραφία

•

γαστροσκόπηση

•

κολονοσκόπηση

Στη συγκεκριµένη περίπτωση επικοινωνήστε µε το Ταµείο µας, προκειµένου να διερευνηθεί το
θέµα. Εάν δεν έχετε προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να το κάνετε
άµεσα.
ESH040

Η Ηµεροµηνία Έκδοσης Τιµολογίου πρέπει να είναι

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,

µεγαλύτερη ή ίση της Ηµεροµηνίας Εντολής

ενώ επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘Ηµεροµηνία Έκδοσης’.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται εφόσον έχει συµπληρωθεί Ηµεροµηνία Ελέγχου.

ESΗ041

Η Ηµεροµηνία Εντολής πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση

Τα

πεδία επισηµαίνονται µε κίτρινο χρωµατισµό.

της Ηµεροµηνίας Ελέγχου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται εφόσον έχει συµπληρωθεί Ηµεροµηνία Ελέγχου. Τα
ESΗ042

Η Ηµεροµηνία Ελέγχου πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση

πεδία επισηµαίνονται µε κίτρινο χρωµατισµό.

της Ηµεροµηνίας Εκτέλεσης.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας της Εντολής

ESΗ043

Η Ηµεροµηνία Εντολής πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση

Υγειονοµικής Περίθαλψης, ενώ επισηµαίνονται µε κίτρινο χρωµατισµό τα πεδία.

της Ηµεροµηνίας Εκτέλεσης.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται εφόσον έχει συµπληρωθεί Ηµεροµηνία Ελέγχου και

ESΗ044

∆εν επιτρέπεται να µεσολαβεί διάστηµα µεγαλύτερο των

υπάρχει διάστηµα µεγαλύτερο των 7 ηµερών από την Ηµεροµηνία Εντολής.

7 ηµερών για την Ηµεροµηνία Ελέγχου από την

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις. Εάν

Ηµεροµηνία Εντολής.

πράγµατι υπάρχει διάστηµα µεγαλύτερο των 7 ηµερών, αγνοήστε το µήνυµα και προχωρήστε
µε την υποβολή του αιτήµατος.

∆εν υπάρχουν τα απαιτούµενα στοιχεία θεώρησης από
ESΗ045

ελεγκτή (ηµεροµηνία, επώνυµο και όνοµα).

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται όταν έχουν συµπληρωθεί µόνο Ιατρικές Εξετάσεις στο
ηλεκτρονικό έγγραφο, αλλά δεν έχουν συµπληρωθεί τα στοιχεία ελέγχου ( Ελεγκτής Ιατρός/
Ηµεροµηνία Ελέγχου)
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESΗ047

Έχει πραγµατοποιηθεί ήδη 1η επίσκεψη σε Ιατρείο σε

Πραγµατοποιείται έλεγχος εάν έχει καταχωρηθεί ήδη 1η επίσκεψη (σε Ιατρείο ή Κατ’ Οίκον)

Ιατρό της ίδιας ειδικότητας το συγκεκριµένο µήνα (Αρ.

στον ίδιο µήνα στον ίδιο Ιατρό ή σε Ιατρό της ίδιας ειδικότητας. Ουσιαστικά δεν επιτρέπεται

Πρωτ. Προηγούµενης Υποβολής: ####/ HH/MM/YYYY).

να έχουµε 1η επίσκεψη σε Ιατρείο 2 φορές µέσα στο µήνα ή 1η επίσκεψη Κατ’ Οίκον 2 φορές

Έχει πραγµατοποιηθεί ήδη 1η επίσκεψη Κατ’ Οίκον

σε

µέσα στο µήνα στον ίδιο ιατρό ή ιατρό ίδιας ειδικότητας.

Ιατρό της ίδιας ειδικότητας το συγκεκριµένο µήνα. (Αρ.
Πρωτ. Προηγούµενης Υποβολής: ####/ HH/MM/YYYY).

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ048

Έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 2 επισκέψεις

Πραγµατοποιείται έλεγχος εάν µέσα στον ίδιο µήνα έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από 2

σε 1 µήνα σε ιατρό ίδιας ειδικότητας και απαιτούνται

επισκέψεις για ενήλικο ασθενή σε ιατρό της ίδιας ειδικότητας, οπότε απαιτείται η συµπλήρωση

στοιχεία θεώρησης από ελεγκτή.

των πεδίων Ελεγκτής Ιατρός/ Ηµεροµηνία Ελέγχου, ενώ για ανήλικο ασθενή (18 ετών και

Έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 4 επισκέψεις

κάτω) είναι πάνω από 4 σε παιδίατρο.

σε 1 µήνα σε παιδίατρο και απαιτούνται στοιχεία
θεώρησης από ελεγκτή.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ049

Ο Θεράπων Ιατρός δεν εµφανίζεται στο Μητρώο µας ως

Πραγµατοποιείται έλεγχος όταν η δαπάνη αφορά ανήλικο (18 ετών και κάτω), θα πρέπει ο

Παιδίατρος.

Θεράπων Ιατρός να είναι Παιδίατρος. ∆εν επιτρέπεται άλλης ειδικότητας.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
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ESΗ050

Ο συγκεκριµένος ιατρός εµφανίζεται στο Μητρώο µας

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται όταν στην Εντολή Υγειονοµικής Περίθαλψης έχουν

Άνευ Ειδικότητας και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να

καταχωρηθεί Ιατρικές Πράξεις αλλά ο Θεράπων ή Εκτελέσας ιατρός εµφανίζεται στο

συνταγογραφεί/ εκτελεί ΕΥΠ ιατρικών πράξεων.

Ηλεκτρονικό Μητρώο του Ταµείου µας Άνευ Ειδικότητας.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ061

Η συγκεκριµένη εξέταση για το συγκεκριµένο ασθενή έχει

Ο συγκεκριµένος έλεγχος πραγµατοποιείται µόνο για τις εξετάσεις (όχι για τις επισκέψεις),

πραγµατοποιηθεί ξανά το τελευταίο εξάµηνο. ( Αρ. Πρωτ.

ώστε να εντοπιστεί εάν ο ίδιος ασφαλισµένος έχει πραγµατοποιήσει την ίδια εξέταση εντός

Προηγούµενης Υποβολής: ####/ HH/MM/YYYY)

του εξαµήνου µε βάση την Ηµεροµηνία Εντολής.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESΗ061

Η Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλησης διαφέρει κατά 5 έτη από
την Ηµεροµηνία Εντολής.

Συγκρίνεται η Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλησης µε την Ηµεροµηνία Εντολής.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.

ESH062

Μη αποδεκτός Κωδικός Εντολής

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας της ‘Εντολής
Υγειονοµικής Περίθαλψης’, ενώ επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘Κωδικός
Εντολής’. Ουσιαστικά ελέγχεται ο αύξων αριθµός σελίδας να είναι µεταξύ 01 και 50.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.
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ESH063

Μη αποδεκτός αριθµός IBAN

Το συγκεκριµένο µήνυµα εµφανίζεται στην αρχή της ηλεκτρονικής φόρµας του Τιµολογίου,
ενώ επισηµαίνεται µε κίτρινο χρωµατισµό το πεδίο ‘IBAN’. Ο αριθµός IBAΝ πρέπει να
αποτελείται από 2 χαρακτήρες και 25 ψηφία.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ελέγξτε και προχωρήστε στις απαραίτητες διορθώσεις.

ESΗ070

Ο συγκεκριµένος Ιατρός εµφανίζεται ως Ανενεργός στο

Το συγκεκριµένο µήνυµα θα εµφανίζεται εάν ο Θεράπων ή Ελεγκτής ή Εκτελέσας ιατρός είναι

Μητρώο µας και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η

καταχωρηµένος ως ανενεργός στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλισµένων του Ταµείου µας.

συνταγογράφηση.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι έχετε συµπληρώσει ορθά το ηλεκτρονικό
έντυπο, προχωρήστε στην υποβολή του αιτήµατος. Η υπηρεσία µας θα διερευνήσει το θέµα.
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