Όροι και Διευκρινήσεις τιμοκαταλόγου
1. Οι αμοιβές του γιατρού θα χρεώνονται σε επίσημο αριθμημένο τιμολόγιο «τοις
μετρητοίς» σε περίπτωση που πληρώσει ο ασφαλισμένος ή θα εκδίδεται «αριθμημένη
απόδειξη παροχής υπηρεσιών» σε περίπτωση που θα πληρωθεί το τιμολόγιο στον γιατρό
ή το νοσοκομείο. Η εταιρεία θα πληρώσει το γιατρό ή/και το νοσοκομείο μετά από την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
2. Ως θεράπων γιατρός καθορίζεται ο γιατρός που η ειδικότητα του έχει άμεση σχέση με το
πρόβλημα του ασθενή και όχι ο πρώτος γιατρός που συμβουλεύτηκε ο ασθενής ή ο
γιατρός που έκανε την εισαγωγή. Θα πληρώνεται ένας μόνο θεράπων γιατρός με αμοιβή
παρακολούθησης ανά 24ώρο (90 ευρώ) και τυχόν άλλοι γιατροί που θα χρειαστεί να
δώσουν τη γνώμη τους για περιστατικό νοσηλείας θα πληρώνονται 55 ευρώ για την
επίσκεψη και συμβουλή εφόσον είναι αναγκαίο (μια φορά ημερησίως). Στις περιπτώσεις
που η παρακολούθηση γίνεται από κοινού με άλλη ειδικότητα, εφόσον είναι απαραίτητο,
θα γίνεται ίση κατανομή για τις μέρες της κοινής παρακολούθησης, παράδειγμα θεράπων
γιατρός 90,00 ευρώ + συνπαρακολούθων γιατρός 55,00 ευρώ = 145.00 : 2= 72.50 ευρώ ο
κάθε ένας.
3. Σε περίπτωση που διενεργούνται περισσότερες της μιας εγχείρησης, με την ίδια τομή η
χρέωση θα είναι το άθροισμα της αμοιβής χειρούργου μόνο της μεγαλύτερης εγχείρησης
και επιπλέον 30% για κάθε επιπρόσθετη εγχείρηση. Σε περίπτωση που διενεργούνται
περισσότερες της μιας εγχείρησης με το ίδιο αναισθητικό αλλά με διαφορετική τομή, η
χρέωση θα είναι η αμοιβή της μεγαλύτερης εγχείρησης και επιπλέον το 50% της
καθορισμένης αμοιβής για την επιπρόσθετη επέμβαση. Πέραν των 2 επεμβάσεων θα
πληρώνεται το 25% της αναγραφόμενης για την επέμβαση αμοιβής ανεξάρτητα με την
τομή.
4. Σε περίπτωση που διενεργούνται εγχειρήσεις με τη μέθοδο Laser θα καταβάλλεται
επιπλέον στην αμοιβή του χειρούργου μόνο ποσοστό 15% πάνω στη τιμή του παρόντος
τιμοκαταλόγου.
5. Σε περίπτωση που η χειρουργική επέμβαση δικαιολογεί χρησιμοποίηση βοηθού
χειρουργού, αυτή δεν θα υπερβαίνει το 15% της αμοιβής του χειρούργου και θα πρέπει
απαραίτητα αυτή να χρεώνεται ξεχωριστά από την αμοιβή του χειρούργου. Στην
αριθμημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή/και στην απόδειξη είσπραξης που θα εκδίδει
ο βοηθός χειρουργός πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία αυτού διαφορετικά δεν θα
καταβάλλεται η αμοιβή του.
6. Χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες δεν αναγράφονται στον κατάλογο θα υπολογίζονται
με βάση τη τιμή παρόμοιας επέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο το χρόνο και το
βαθμό δυσκολίας.
7. Η αμοιβή του οποιουδήποτε θεράποντα χειρούργου για την παρακολούθηση εσωτερικού
ασθενή, μετά την δέκατη (10) μετεγχειρητική ημέρα συνεχούς παρακολούθησης,
νοουμένου ότι αποδεικνύεται η αναγκαιότητα, ορίζεται στα 55,00 ευρώ ημερησίως
ανεξάρτητα αν είναι εργάσιμη μέρα ή όχι. Το ίδιο θα ισχύει και για την αμοιβή
θεράποντα γιατρού παθολογικής ειδικότητας.
8. Στις περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων ο χειρουργός και μόνο είναι υπεύθυνος για
τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενή και στην αμοιβή της χειρουργικής
επέμβασης συμπεριλαμβάνεται και η μετεγχειρητική παρακολούθηση.

9. Οι γιατροί θα πρέπει να εκδίδουν λεπτομερή ιατρικά πιστοποιητικά που αφορά όλες τις
πτυχές υγείας του ασθενή καθώς και το ιστορικό του, και να καταγράφει με ακρίβεια το
είδος της ιατρικής πράξης που εκτέλεσε.

