ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2
ΣΜΗΜΑ : I
Σει : 210 6551115
Φ. 758/11/06
.
91054
Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006
ΘΔΜΑ

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

ΥΔΣ.:

α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α΄185)
β. Π.Γ 432/83, (ΦΔΚ Α΄ 162)
γ. ΚΟΛ/Ν. Ννζνθνκείσλ

Σν Γεκόζην, ςποσπεούηαι ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο ησλ ηξαηησηηθώλ ησλ Δ.Γ. θαη πξνζσπηθνύ ηνπ Λ., σο θαη
ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο :
α.
Σσλ Μνλίκσλ ελ ελεξγεία Αμησκαηηθώλ, Αλζππαζπηζηώλ
Τπαμησκαηηθώλ , Οπιηηώλ θαη ηξαηεπκέλσλ Θεηείαο.
β.
Σσλ Αμησκαηηθώλ, Αλζππαζπηζηώλ θαη Τπαμησκαηηθώλ
Πνιεκηθήο Γηαζεζηκόηεηαο, σο θαη ησλ ελ ελεξγεία Πνιεκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
γ.
Σσλ ελ ελεξγεία Μνλίκσλ εμ Δθεδξείαο ηξαηησηηθώλ.
δ.
Σσλ εθ΄ άπαμ, γηα έμη (6) έηε, αλαθαηαηαζζόκελσλ Δθέδξσλ
Αμησκαηηθώλ.
ε.
Σσλ Δθέδξσλ εμ Δθεδξείαο, Δθέδξσλ ζε Παξαηεηακέλε Θεηεία
θαη εμ Απνλνκήο Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ, εθ’ όζνλ ζπκπιήξσζαλ ζην ηξάηεπκα
ρξόλν ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηώλ, πιένλ ηνπ ρξόλνπ ππνρξεσηηθήο ζεηείαο.
ζη.
Σσλ Δζεινληώλ θαη ησλ αλαθαηαηαγκέλσλ Οπιηηώλ.
Οη αλσηέξσ ελ ελεξγεία θαζώο θαη ελ απνζηξαηεία ζηξαηησηηθνί θαη ηα
κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο, ζεσξνύληαη σο βαζικοί
(άκεζα) δηθαηνύρνη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη θσδηθνπνηνύληαη ζηηο θαηεγνξίεο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Α».
Δπίζεο, πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο λνζνθνκεηαθήο μόνο
πεξίζαιςεο θαη ζε άιινπο, πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα, κε ηνπο βαζηθνύο
δηθαηνύρνπο ή θαη ην ΠΝ γεληθόηεξα, θαζώο θαη ζε πεξηζηαηηθά, πνπ δηαθνκίδνληαη
κέζσ ηνπ ΔΚΑΒ, πνπ ζηελ παξνύζα ζα νλνκάδνληαη ηνπ ινηπνύ, σο «έμμεζα»
δηθαηνύρνη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη θσδηθνπνηνύληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Β».
Πέξα ησλ αλσηέξσ, πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο λνζνθνκεηαθήο
μόνο πεξίζαιςεο θαη ζε «ηπίηοςρ», ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο θαη επηζηεκνληθήο
πξνζθνξάο ηνπ ΠΝ, πνπ αθνξά ηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζε αζζελείο κε εηδηθό θαη
επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ, δσξεηέο, θιπ.
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Οη γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ αθνξνύλ ζηελ παξερόκελε πεξίζαιςε
όισλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ θαη νη πξνϋπνζέζεηο θαη νη πξνηεξαηόηεηεο παξνρήο
ηεο, αλά θαηεγνξία, θαζνξίδνληαη πεξαηηέξσ, σο αθνινύζσο :
α.

ηε θαηεγνξία ησλ «βαζηθώλ» δηθαηνύρσλ (Παξαξηήκαηνο «Α») :
(1)
Παξέρεηαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη λνζειεία, με ηην
επίδειξη ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ησλ θαη ηνπ παξαζηαηηθνύ, πνπ δειώλεη ηε ζρέζε ηνπο
κε ην ΠΝ, ζην Γξαθείν Τπνδνρήο ή Κίλεζεο Αζζελώλ αληίζηνηρα.
(2)
Η λνζειεία ηνπο ζηα Ν. Ννζνθνκεία, γίλεηαη καηά
πποηεπαιόηηηα, κεηά από γλσκάηεπζε – εηζήγεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, έιεγρν
ηεο δπλαηόηεηαο – δηαζεζηκόηεηαο θιίλεο, από ην Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελώλ θαη
έγκπιζη ηνπ Γηεπζπληνύ Ννζνθνκείνπ.
(3)
Σα Ν. Ννζνθνκεία, νθείινπλ λα δηαηεξνύλ ην 1%, ησλ
δηαηηζέκελσλ αλά Κιηληθή, θιηλώλ ηνπο ελεύθεπο, γηα ιόγνπο αζθάιεηαο θαη
ηθαλνπνίεζεο ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ, ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο. Γηαθνξνπνίεζε γηα
νηνλδήπνηε ιόγν, ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνύ αζθάιεηαο, δεν επιηπέπεηαι.
β.

ηε θαηεγνξία ησλ «έκκεζα» δηθαηνύρσλ (Παξαξηήκαηνο «Β») :
(1)
Παξέρεηαη ε πξνβιεπόκελε από ην λόκν πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε θαη λνζειεία, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο πεξηνξηζηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, αλά πεξίπησζε.
(2)
Η λνζειεία ηνπο ζηα Ν. Ννζνθνκεία, γίλεηαη εθόζνλ
πθίζηαληαη θελέο θιίλεο, από ηηο πξνβιεπόκελεο γηα ηνπο βαζηθνύο δηθαηνύρνπο θαη
μέσπι ποζοζηού 30% απηώλ.
(3)
Μεηαμύ
ησλ
«έκκεζα»
δηθαηνύρσλ,
παξέρεηαη
πξνηεξαηόηεηα λνζειείαο, ζηα πεξηζηαηηθά πνπ δηαθνκίδνληαη κέζσ ΔΚΑΒ θαη ζηνπο
ζπγγελείο ησλ ζηξαηησηηθώλ ζηειερώλ ηνπ ΠΝ - Λ.
(4)
Η είζνδνο – λνζειεία ηνπ αζζελνύο, γίνεηαι μεηά από:
(α)
ρεηηθή γλσκάηεπζε – εηζήγεζε ηνπ ζεξάπνληνο
ηαηξνύ ΠΝ - Λ.
(β)
Καηάζεζε εληύπνπ ππεύζπλεο δήισζεο – αίηεζεο1,
από ηνλ βαζηθό δηθαηνύρν ή ηνλ ίδην ην λνζειεπόκελν (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε),
κεηά ησλ πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζην Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελώλ.
(γ)
Έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο
δπλαηόηεηαο – δηαζεζηκόηεηαο θιίλεο, από ην Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελώλ.
(δ)
Έγκπιζη ηνπ Γηεπζπληνύ Ννζνθνκείνπ, εληόο ησλ
πιαηζίσλ ηεο εγθεθξηκέλεο δηαζεζηκόηεηαο θιηλώλ (30%) ή ηνπ ΓΤΓ/ΓΔΝ θαη ηνπ
Τ/ΓΔΝ, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ππέξβαζεο ηεο.
γ.

ηε

θαηεγνξία

ησλ

«ηξίησλ»

δηθαηνύρσλ

λνζνθνκεηαθήο

πεξίζαιςεο :
Η λνζειεία δύλαηαη λα γίλεη εθόζον πθίζηαληαη θελέο θιίλεο, από
ηηο πξνβιεπόκελεο γηα ηνπο βαζηθνύο δηθαηνύρνπο θαη μέσπι ποζοζηού 3% απηώλ, κε
ηηο ίδηεο σο άλσ πξνϋπνζέζεηο - δηαδηθαζίεο, γηα ηνπο «έκκεζα» δηθαηνύρνπο θαη ζε
πξνηεξαηόηεηα πνπ έπεηαη απηώλ, κόλν κεηά από έγθξηζε ΓΤΓ/ΓΔΝ θαη Τ/ΓΔΝ.
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Αληηλαύαξρνο Γ. Γνύζεο ΠΝ
Αξρεγόο ΓΔΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α» ΒΑΙΚΟΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ Ν.
ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ
«Β» ΔΜΜΔΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ Ν. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
ΣΗ ΓΓΗ Φ.758/11/06
«ΒΑΙΚΟΙ» ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ Ν. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ
Α/Α
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1.
ύδπγνο, ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία Πεξηιακβάλεηαη
θαη
απηή
κνλίκσλ ζηξαηησηηθώλ ηνπ ΠΝ - Λ
βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε .
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

πνπ

Σέθλα,
ελ
ελεξγεία
θαη Πεξηιακβάλνληαη
ηα
γλήζηα,
απνζηξαηεία κνλίκσλ ζηξαηησηηθώλ ηνπ αλαγλσξηζκέλα, θαζώο θαη ζεηά ηέθλα
ΠΝ – Λ
πνπ
πηνζεηήζεθαλ,
αλεμαξηήησο
ειηθίαο.
Γνλείο, ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία Πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηέξα ηνπ
κνλίκσλ ζηξαηησηηθώλ ηνπ ΠΝ – Λ
ηξαηησηηθνύ, πνπ έξρεηαη ζε δεύηεξν
γάκν.
Άγακεο αδειθέο θαη αδειθνί, ελ ελεξγεία Πεξηιακβάλνληαη νη ακθηζαιείο θαη
θαη απνζηξαηεία κνλίκσλ ζηξαηησηηθώλ εηεξνζαιείο αδειθέο θαη αδειθνί.
ηνπ ΠΝ – Λ
ηξαηησηηθνί Πνιεκηθήο Γηαζεζηκόηεηαο Δίηε ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο γηα ηνπο
θαη απηνί Πνιεκηθώλ Καηαζηάζεσλ, πνπ Μνλίκνπο ελ ελεξγεία Αμησκαηηθνύο,
είλαη ελ ελεξγεία.
είηε ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα, γηα ηνπο
ηξαηησηηθνύο πληαμηνύρνπο.
Η επηινγή δειώλεηαη ηνλ Ιαλνπάξην
θάζε ρξόλνπ θαη δελ κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ
έηνπο.
Μόληκνη Δζεινληέο ή αλαθαηαηαγκέλνη Δπί κηα δηεηία, κεηά ηελ απόιπζε ηνπο,
Τπαμησκαηηθνί, πνπ απνιύνληαη από ην ππό ηελ πποϋπόθεζη όηη, δελ
ηξάηεπκα, εμαηηίαο θπκαηίσζεο ή δηθαηνύληαη ζύληαμε από ην δεκόζην,
ςπρηθήο πάζεζεο.
δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιιν
αζθαιηζηηθό θνξέα.
ηξαηησηηθνί Κνηλώλ σκάησλ θαη κέιε Μόνο όηαλ ππεξεηνύλ ζε Μνλάδεο
ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.
ηνπ Π.Ν πιελ ησλ δηθαζηηθώλ πνπ
λνζειεύνληαη ζε όια ηα ζηξαηησηηθά
λνζνθνκεία.
Δλ ελεξγεία ζηειέρε ηνπ .Ξ, Π.Α. θαη Αθνξά ηελ πεξίζαιςε ησλ, κόλν ζηα
ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, θαζώο θαη ΝΝΚ θαη ΝΝ.
κέιε νηθνγελεηώλ ηνπο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β»
ΣΗ ΓΓΗ Φ.758/11/06
«ΔΜΜΔΑ» ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ Ν. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΥΔΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ
ΜΠΤ θαη ΔΙΓ ΤΑ 700/5/1963/2000 (ΦΔΚ
εξγαδόκελνη ζην Β’ 562)
Π.Ν θαη ζηνπο
επνπηεπόκελνπο
Οξγαληζκνύο θαη
Ιδξύκαηα,
ησλ
ζπληαμηνύρσλ
ΜΠΤ
θαη
ησλ
ζπδύγσλ
θαη
ζπγγελώλ
Α’
βαζκνύ απηώλ.
Πελζεξηθά
ησλ Τ.Α 16/95 (ΦΔΚ Β΄ 527)
ζηξαηησηηθώλ (ελ
ελεξγεία θαη ελ
απνζηξαηεία).

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
Παξέρεηαη
θαηά
πξνηεξαηόηεηα γηα ηνπο ίδηνπο
ηνπο πνιηηηθνύο ππαιιήινπο
θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηα κέιε
νηθνγελείαο απηώλ, μόνο
εθόζον ππάξρνπλ θελέο
δηαηηζέκελεο θιίλεο, εθ ησλ
δηαηηζεκέλσλ γηα ηε λνζειεία
ησλ βαζηθώλ δηθαηνύρσλ.

Μόνο εθόζον ππάξρνπλ
θελέο δηαηηζέκελεο θιίλεο, εθ
ησλ δηαηηζεκέλσλ γηα ηε
λνζειεία
ησλ
βαζηθώλ
δηθαηνύρσλ.
πδύγσλ
ησλ Τ.Α 16/95 (ΦΔΚ Β΄ 527)
Μόνο εθόζον ππάξρνπλ
ηξαηεπκέλσλ
θελέο δηαηηζέκελεο θιίλεο, εθ
Θεηείαο.
ησλ δηαηηζεκέλσλ γηα ηε
λνζειεία
ησλ
βαζηθώλ
δηθαηνύρσλ.
Αδειθνύο
θαη ΤΑ 758/20/95/1874/1995 Μόνο εθόζον ππάξρνπλ
αδειθέο
ησλ (ΦΔΚ Β’ 987)
θελέο δηαηηζέκελεο θιίλεο, εθ
ζηξαηησηηθώλ
ησλ δηαηηζεκέλσλ γηα ηε
(ελέξγεηα
λνζειεία
ησλ
βαζηθώλ
απνζηξαηεία) Π.Ν
δηθαηνύρσλ.
θαη Λ.
Μόληκνη Πνιηηηθνί ΤΑ
7700/11/40852/98 Δθόζον
είλαη
θάηνρνη
Τπάιιεινη
ηνπ (ΦΔΚ Β’ 391)
βηβιηαξίσλ
λνζειείαο,
Τ.Δ.Ν.
ησλ
δηθαηνύληαη πεξίζαιςεο ζε
ζπδύγσλ θαη ησλ
βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ηέθλσλ απηώλ.
ππάξρνπλ θελέο δηαηηζέκελεο
θιίλεο, εθ ησλ δηαηηζεκέλσλ
γηα ηε λνζειεία ησλ βαζηθώλ
δηθαηνύρσλ.
Με
κόληκν ΤΑ 700/105265/1993 (ΦΔΚ Δπί κηα δηεηία, κεηά ηελ
ηξαηησηηθό
Β’ 300)
απόιπζε ηνπο θαη ππό ηηο
πξνζσπηθό
ησλ
πποϋποθέζειρ
εηδηθώλ
Δ.Γ,
πνπ
έρεη
δηαηάμεσλ άξζξνπ 1 ηεο
απνιπζεί νξηζηηθά
ζρεηηθήο ΤΑ.
ή πξνζσξηλά.
Μ.Π.Τ.
ηνπ ΤΑ 750/24/1983 (ΦΔΚ Αθνξά ηελ πεξίζαιςε ησλ,
ΤΠ.ΔΘ.Α .
Β΄486)
μόνο ζηα ΝΝΚ και ΝΝ,
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εθόζνλ απηνί είλαη θάηνρνη
βηβιηαξίσλ λνζειείαο θαη
δηθαηνύληαη πεξίζαιςεο ζε
βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Βνπιεπηέο
ελ
ελεξγεία
θαη
δηαηειέζαληεο.
Σα
κέιε
νηθνγελείαο
Βνπιεπηώλ
ελ
ελεξγεία
θαη
δηαηειεζάλησλ

Τ.Α 900/2180/4663/2001
(ΦΔΚ Β΄833)

Μέιε νηθνγελείαο
ηξαηησηηθώλ ηνπ
ΠΝ, πεζόλησλ ζε
δηαηεηαγκέλε
ππεξεζία
Έθηαθηα
πεξηζηαηηθά
πξσηλήο
Λεηηνπξγίαο Ν.Ν.Α.
κέζσ ΔΚΑΒ θαη
θαηόπηλ έγθξηζεο
ΟΣΤ.

ΤΑ750/1/40904/.178/2002 Αθνξά γνλείο, ζπδύγνπο θαη
(ΦΔΚ Β’ 254)
ηέθλα.

Ιδηώηεο,
πνπ
πάζρνπλ από ηε
λόζν ησλ Γπηώλ.
Δ/Κ ζηξαηησηηθνί
ζπνπδαζηέο.
ηξαηησηηθό
πξνζσπηθό
ΔΓ,
ηεο
Οκνζπνλδηαθήο
Γεκνθξαηίαο ηεο

Τ.Α 900/2180/4663/2001 Γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ
(ΦΔΚ Β΄833)
ηνπο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε
ύπαξμεο θελώλ θιηλώλ, από
ηηο δηαηηζέκελεο γηα ηε
λνζειεία
ησλ
βαζηθώλ
δηθαηνύρσλ, ζηξαηησηηθώλ ε.ε
– ε.α θαη ηα κέιε ηεο
νηθνγελείαο ηνπο.

Τ.Α 4δ/Γ.Π νηθ.53080/2005 Καζεκεξηλή δηάζεζε από
(ΦΔΚ Β΄ 740)
ΝΝΑ, κέρξη πένηε (5) θιίλεο.
Καηά
ηε
δηάξθεηα
ησλ
αββαηνθύξηαθσλ θαη κόλν
ζε
πεξίπησζε
εθηάθηνπ
αλάγθεο, ην ΟΣΤ, ζε
ζπλεξγαζία
κε
ηηο
Γηεπζύλζεηο
ησλ
Ννζνθνκείσλ
ησλ
Δ.Γ,
δύλαληαη λα δηαθνκίδνληαη
κέζσ Δ.Κ.Α.Β. θαη κόλνλ,
έσο θαη δύο (2) πεπιζηαηικά,
αλά Ννζνθνκείν.
Οη Μ.Δ.Θ. ησλ ηξαηησηηθώλ
Ννζνθνκείσλ,
θαιύπηνπλ
έκηακηα πεπιζηαηικά, θαηά
πεξίπησζε,
κεηά από
ζπλελλόεζε κε ην ΟΣΤ θαη
ην Δ.Κ.Α.Β.
ΤΑ 750/24/1983 (ΦΔΚ Ννζειεύνληαη,
αλεμάξηεηα
Β΄486)
από αζθαιηζηηθό θνξέα θαη
εζληθόηεηα.
ΓΔΔΘΑ
Γηθαηνύληαη
πιήξε
Φ.700/9/118275α/10-12-03 λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.
ΤΑ 750/105653/91 (ΦΔΚ Β’ Μόνο εθόζον ππάξρνπλ
244)
θελέο δηαηηζέκελεο θιίλεο, εθ
ησλ δηαηηζεκέλσλ γηα ηε
λνζειεία
ησλ
βαζηθώλ
δηθαηνύρσλ,
κεηά
ηελ
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Γεξκαλίαο (ΟΓΓ)

ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο
θαη ζηα πιαίζηα πθηζηάκελνπ
ζρεηηθνύ
Μλεκνλίνπ
Καηαλόεζεο
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