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                                                                                    Φαρμακευτικές  Υπηρεσίες  
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                                                                                     Μονάδες Υγείας  
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ΘΕΜΑ : « Παροχή οδηγιών για την αποζημίωση σκευασμάτων ειδικής διατροφής »  
 ΣΧΕΤΙΚΟ : Το υπ΄ αριθμ. Γ55/739/ 18-02-2010 Γεν. έγγραφό μας . 
 
 
 
 

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία (Ν.2556/ 1997 ,άρθρο 20, 

παρ.3), στους ασφαλισμένους των φορέων και κλάδων ασθενείας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων που πάσχουν από μεταβολικά 

νοσήματα ή παρουσιάζουν  διαταραχή στην απορρόφηση τροφών χορηγούνται δωρεάν τα 

σκευάσματα ειδικής διατροφής που  είναι απαραίτητα για τη διαιτητική τους αγωγή . 

Σε συνέχεια  του ανωτέρω σχετικού με το οποίο καθορίσθηκε η διαδικασία χορήγησης 

σκευασμάτων  ειδικής διατροφής σε ασθενείς – ασφαλισμένους του Ιδρύματος  που  

πάσχουν  από μεταβολικά νοσήματα ή παρουσιάζουν διαταραχή στην απορρόφηση  

τροφών   συγκροτήθηκε   ειδική επιτροπή γιατρών η οποία και όρισε  ότι :  

1) Η  θρέψη αποτελεί σημαντικό παράγοντα  για την κατάσταση της υγείας και την 

ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών ασθενών . Για το λόγο  αυτό καρκινοπαθείς 

ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν ανορεξία, υποθρεψία και καρκινική καχεξία πάσχουν 
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εξ΄ ορισμού από μεταβολικό σύνδρομο και επιβάλλεται η χορήγηση σε αυτούς 

ειδικής διατροφικής υποστήριξης και συνεπώς  στις  κατηγορίες ασθενών που 

χρήζουν διατροφικής υποστήριξης με σκευάσματα γλουταμίνης και πρωτεϊνούχα 

προστίθενται   οι εξής : 

α) . Ca  Kεφαλή – τραχήλου : Η  δαπάνη αποδίδεται για πρόληψη και αντιμετώπιση 

στοματίτιδας και βλεννογονίτιδας από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία  για 

σκευάσματα  Γλουταμίνης και για απώλεια  βάρους Πρωτεϊνούχα σκευάσματα    

β) .Ca Πνεύμονα :Η δαπάνη αποδίδεται για πρόληψη και αντιμετώπιση 

οισοφαγίτιδας από ακτινοθεραπεία   για σκευάσματα  Γλουταμίνης  και για απώλεια 

βάρους  Πρωτεϊνούχα σκευάσματα  . 

γ) .  Ca  Πυέλου :  στομάχι, πάγκρεας,  λεπτό και παχύ έντερο ,προστάτης , μήτρα., 

ουροδόχος κύστη , νεφροί και ήπαρ  .      Η δαπάνη αποδίδεται για πρόληψη και 

αντιμετώπιση εντερίτιδας από χημειοθεραπεία, ή  ακτινοθεραπεία  για σκευάσματα  

Γλουταμίνης και για απώλεια βάρους  Πρωτεϊνούχα  σκευάσματα . 

     Η γνωμάτευση  στις ανωτέρω περιπτώσεις  θα ισχύει για 3 μήνες στις 

περιπτώσεις  α  και  β  και για 6 μήνες στην περίπτωση   γ. 

Για την απόδοση της δαπάνης , οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίζουν στην  οικεία 

Μονάδα   Υγείας του Ιδρύματος τα εξής :  

- Γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό Δ/ντή Πανεπιστημιακής κλινικής , ή 

κλινική του ΕΣΥ, ή του 6ου  Νοσοκομείου του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ  σχετικής με την 

πάθηση ειδικότητας .      

- Στη γνωμάτευση θα αναφέρονται , η πάθηση του ασθενούς , η ανάγκη χρήσης 

των ειδικών σκευασμάτων , τα είδη που χρησιμοποιεί και η μηνιαία ποσότητα 

κάθε είδους. 
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- Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς , στα οποία θα αναγράφεται , το ονοματεπώνυμο 

και  η πλήρη διεύθυνση των δικαιούχων ,το είδος και η ποσότητα των 

σκευασμάτων , η τιμή μονάδας και το ποσό που κατέβαλε ο ασφαλισμένος. 

- Στα εν λόγω τιμολόγια  θα πρέπει να επικολλώνται και τα barcode των σχετικών 

σκευασμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Γ55/707/3-07-2009  Γεν. έγγραφό μας  

- Οι  ιατρικές ειδικότητες που μπορούν  να συνταγογραφούν είναι οι εξής : 

• Παθολόγοι – Ογκολόγοι  για όλες τις περιπτώσεις . 

•   Ακτινοθεραπευτές για όλες τις περιπτώσεις. 

• Πνευμονολόγοι μόνο για την περίπτωση Β. 

• Ιατροί  Ιατρείων Πόνου & Παρηγορητικής Φροντίδας  για όλες τις περιπτώσεις 

Είναι αυτονόητο ότι τα προΐόντα ειδικής διατροφής πρέπει να έχουν την έγκριση 

του ΕΟΦ και να  συνοδεύονται από έντυπο οδηγιών για τις εγκεκριμένες ενδείξεις 

χορήγηση τους. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται από τον ίδιο τον 

ασφαλισμένο, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, από συγγενικό πρόσωπο και να διαθέτει 

σχετική  εξουσιοδότηση. 

Ορίζεται ως ανώτατη τιμή για μηνιαία θεραπεία συνολικά ανά ασθενή  των 

κατηγοριών  που προαναφέρθησαν  και για το σύνολο των σκευασμάτων που 

λαμβάνει ανά μήνα το ανώτατο ποσό των 1000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

 2) Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις που ορίσθηκαν  στο Γ55/ 739/18-02-

2010 Γεν. Έγγραφο  όσον αφορά  τα νοσήματα που εντάσσονται  στην κατηγορία 

διαταραχής στην απορρόφηση τροφών  και ορίζουμε ότι  :   

α) Στην περίπτωση της αλλεργίας στο γάλα αγελάδας  προκειμένου να παραταθεί  η 

χορήγηση  αντιαλλεργικού  γάλακτος σε παιδιά    ηλικίας άνω  των δύο  (2) ετών , 
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θα πρέπει να  προσκομίζεται   νέο RAST TEST , το οποίο θα ελέγχεται από  

παιδίατρο του Ιδρύματος  που θα ορίσει  ο Δ/ντής της αρμόδιας  Μονάδας Υγείας .     

β)  Για τους πάσχοντες  από φαινυλκετονουρία  θα χορηγούνται  τα σκευάσματα τα 

οποία διατίθενται μέσω διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Προμηθειών . Χορήγηση 

σκευασμάτων εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή μόνο με ειδική αιτιολόγηση από τον 

θεράποντα γιατρό 

γ) Επιπλέον  είναι δυνατόν να χορηγηθούν σκευάσματα ειδικής διατροφής  και στις 

κατωτέρω περιπτώσεις : 

1) για τα πρόωρα και λιποβαρή νεογέννητα , επειδή  το γάλα πρέπει να έχει 

προηγμένη σύνθεση λιπαρών  με LC –PUFA  και MCT , υδρολυμένες πρωτεϊνες , 

υψηλή ενεργειακή πυκνότητα  και να είναι εμπλουτισμένο  με βιταμίνες μέταλλα 

ιχνοστοιχεία στη σωστή  ποσότητα και αναλογία  θα  χορηγείται μέχρι  την ηλικία των 

6 μηνών περίπου . 

2) για τα νεογνά  με νεκρωτική εντεροκολίτιδα , βραχύ έντερο πρέπει να χορηγείται   

ειδικό στοιχειακό  γάλα.   

3 ) Επίσης  διευκρινίζουμε ότι η  κοιλιοκάκη   περιλαμβάνεται  στις παθήσεις που  

δικαιολογείται η  χορήγηση  δια βίου προϊόντων  ελευθέρων γλουτένης .  

4) Στις περιπτώσεις κυστικής ίνωσης καθώς και ασθενών  που σιτίζονται μέσω 

γαστροστομίας ,δεν απαιτείται η τεκμηρίωση  της  διάγνωσης με βιοψία . 
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
1.Γρ. Διοικητή          ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
2. Γρ. Υποδ/τη κ. Κυρζόπουλου  
3. Γεν. Δ/ντριας Υπηρ. Υγείας    
4.Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας  
5. Υγειονομικές Περιφέρειες Υ.Π.Ε                                       Ε.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
    (Για Δ/ντές Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων ) 
6. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας  
   Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  &  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΑΞΙΩΤΑΚΗ  
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