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ΠΡΟΣ:

1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ
2.Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
(Τµήµατα Παροχών Ασθένειας)
3.∆ιοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-∆/νση Παροχών
4.Περιφερειακά και Τοπικά
Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(Τµήµατα Παροχών Ασθένειας)

Θέµα : «Απόδοση δαπάνης σκευάσµατος AQUADEK και σκευασµάτων
ελευθέρων γλουτένης»
Σε συνέχεια των εγγράφων της Υπηρεσίας µας σχετικά µε την ειδική
διατροφή και κατ’εφαρµογή των ορισθέντων στην υπ’αρ.55471 (ΦΕΚ 1561/21-6-13)
Υπουργική Απόφαση σχετικά µε προιόντα ειδικής διατροφής, θέτουµε υπ’όψιν σας
ότι:
1. Κατόπιν :
α) των υπ’αρ.21029/18-6-13 και 23164/8-7-13 εγγράφων της Υπηρεσίας µας σχετικά
µε την απόδοση δαπάνης για σκευάσµατα βιταµινών για ασθενείς µε κυστική ίνωση,
β) των ορισθέντων στην υπ’αρ.55471 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1561/21-6-13),
όπου αναγράφεται ότι «χορηγούνται ειδικά προιόντα και σκευάσµατα ειδικής
διατροφής που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή στους πάσχοντες από
κυστική ίνωση (χορηγούνται ειδικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και
σύµπλεγµα βιταµινών ABDEK)» και
γ) του υπ’αρ. 221/13-1-12 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, το οποίο ορίζει ότι είναι
απαραίτητη η επικόλληση αυτοκόλλητων ετικετών µε τους γραµµωτούς κώδικες
(barcodes) επί των πρωτοτύπων παραστατικών αγοράς, προκειµένου να αποδοθεί η
σχετική δαπάνη στους / στις δικαιούχους ασφαλισµένους
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το σκεύασµα AQUADEK δύναται να αποζηµιώνεται στο εξής από τα Τµήµατα
Παροχών των ενταχθέντων στον Οργανισµό φορέων κατ’εφαρµογή των ανωτέρω και
σχετικά µε τις τιµές που θα αποζηµιώνει ο ΕΟΠΥΥ, θα ισχύουν τα παρακάτω:
Για το AQUADEKs µαλακές κάψουλες (SOFTGEL BT 60 CAPS)

48,86 Ευρώ.

Για το AQUADEKs υγρό (PEDIATRIC LIQUID 2 OZ)

44,44 Ευρώ.

Για το AQUADEKs µασώµενες ταµπλέτες(CHEWABLE TAB BT60) 46,69 Ευρώ.
Επισηµαίνεται ότι για την πιστοποίηση της νόσου, προκειµένου να
αποδίδεται η σχετική δαπάνη στους δικαιούχους ασφαλισµένους του Οργανισµού για
τα ανωτέρω σκευάσµατα, ισχύουν τα ορισθέντα στην παραπάνω Υπουργική
Απόφαση και συγκεκριµένα απαιτείται γνωµάτευση ∆ιευθυντή Πανεπιστηµιακής
Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκοµείου σχετικής µε την πάθηση
ειδικότητας κατά περίπτωση, στη οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η
ανάγκη χρησιµοποίησης των εν λόγω ειδών, καθώς και η µηνιαία ποσότητά τους,
κατόπιν έγκρισης του αρµοδίου ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ, η δε γνωµάτευση θα ισχύει έως
ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία έκδοσής της και
2. Τα προιόντα της εταιρείας MELISSA ΚΙΚΙΖΑΣ τα οποία αναγράφονται
στον παρακάτω πίνακα θεωρούνται τρόφιµα ελεύθερα γλουτένης και συνεπώς
προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα στις λίστες που αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ,
οι δε λιανικές τιµές τους οι οποίες θα αποδίδονται από τον Οργανισµό
αποτυπώνονται στον επισυναφθέντα πίνακα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γρ.Προέδρου ΕΟΠΥΥ
2.Γρ.Αντιπροέδρου Α’
3.Γρ.Αντιπροέδρου Β’
4.∆ιεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ

2

ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΞ7Μ-ΥΙΖ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 1,77
250 GR
ΣΤΡΙΦΤΟ (FUSILLI) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ 1,77
ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250 GR
∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΑΚΙΑ

(DINOSAURS) 1,77

ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250 GR
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