Σας ενηµερώνουµε, ότι από 1/10/2012, έχετε την υποχρέωση καταχώρησης των ιατρικών επισκέψεων
Ευρωπαίων Ασφαλισµένων στην εφαρµογή e∆ΑΠΥ. Αυτό πραγµατοποιείται επιλέγοντας το σύνδεσµο
«Ασφαλισµένος σε Φορέα Άλλης Χώρας Ε.Ε.», όπου συµπληρώνετε τα πεδία της οθόνης.
Συγκεκριµένα:
Εισαγωγή Στοιχείων Ιατρικής Επίσκεψης - Ευρωπαίος Ασφαλισµένος
1. Η Ηµεροµηνία Εξέτασης και η Ηµεροµηνία Γέννησης µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
2. Κωδικό Χώρας Ασφάλισης π.χ. DE για την ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο
κωδικός χώρας, επιλέγετε το
3.

και αναζητάτε τη χώρα µε ελληνικά κεφαλαία γράµµατα.

Στον Κωδικό Ασφαλιστικού Φορέα κάνετε αναζήτηση µε το κουµπί
όπου συµπληρώνετε τον
Κωδικό Χώρας Ασφάλισης και µέρος από το Όνοµα Ασφαλιστικού Φορέα και Αναζήτηση.
Εναλλακτικά, µε το κουµπί της Αναζήτησης σας εµφανίζει όλους τους ασφαλιστικούς φορείς της
επιλεγµένης χώρας και κάνετε Επιλογή.

Με Βιβλιάριο Υγείας
Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται στην περίπτωση που ο Ευρωπαίος Ασφαλισµένος διαθέτει Βιβλιάριο
Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Εδώ συµπληρώνονται ο Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου και ο ΑΜΚΑ.
Στοιχεία ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ
Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται στην περίπτωση που ο Ευρωπαίος Ασφαλισµένος έχει την κάρτα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ) ή το Πιστοποιητικό Προσωρινής
Αντικατάστασης (ΠΠΑ). Όλα τα στοιχεία αναγράφονται στην κάρτα ή στο ΠΠΑ που φέρει ο
ασφαλισµένος.
∆ιάγνωση
Επιλέγετε το Λόγο (Ασθένεια/Μη Εργατικό Ατύχηµα/Εργατικό Ατύχηµα) και συµπληρώνετε την
περιγραφή της ∆ιάγνωσης (απλό κείµενο) ή/και την Παραποµπή σε Νοσηλεία (απλό κείµενο).
Αναλυτικά Στοιχεία Ιατρικών Πράξεων
Εδώ συµπληρώνονται οι εξετάσεις (ιατρικές πράξεις) που ο ασφαλισµένος παραπέµπεται να
πραγµατοποιήσει. Η αναζήτηση της ιατρικής πράξης γίνεται µε το αντίστοιχο εικονίδιο όπου επιλέγετε
την κατηγορία της εξέτασης και συµπληρώνετε την Ονοµασία Ιατρικής Πράξης. Στη συνέχεια
συµπληρώνετε την Ποσότητα και επιλέγετε το κουµπί της Εισαγωγής.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όσες εξετάσεις συστηθούν.
Αναλυτικά Στοιχεία Φαρµάκων
Εδώ συµπληρώνονται τα φάρµακα που έχουν συνταγογραφηθεί στον ασφαλισµένο. Στον Κωδικό
Συνταγ/µένου Φαρµάκου κάνετε αναζήτηση και συµπληρώνετε την ποσότητα. Στη συνέχεια επιλέγετε
του κουµπί της Εισαγωγής. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για όσα φάρµακα συστηθούν.
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Αποθήκευση Στοιχείων Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισµένου
Για την αποθήκευση επιλέγετε το εικονίδιο
.
Μπορείτε να µεταβαίνετε από την οθόνη επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισµένου (Ασφαλισµένος σε
Φορέα Άλλης Χώρας Ε.Ε.) στην οθόνη επίσκεψης ασφαλισµένου σε ελληνικό φορέα πατώντας το κουµπί
. Από την οθόνη επίσκεψης Ασφαλισµένου σε Ελληνικό Φορέα µπορείτε να µεταβείτε στην οθόνη
επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισµένου µε το κουµπί

.
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