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ΠΡΟ :
1. Όιεο ηηο Ννκαξρηαθέο θαη Σνπηθέο Μνλάδεο
Τγείαο ΙΚΑ
2. Όια ηα Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά
Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ ΕΣAM
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :
1. Γξαθείν Δηνηθεηή
2. Γξαθεία Τπνδηνηθεηώλ
3. Δηεύζπλζε Παξνρώλ
4. Δηεύζπλζε Φακαθεπηηθήο
5. Δηνίθεζε Έξγωλ Εθζπγρξνληζκνύ
Επηρεηξεζηαθή Οκάδα Τγείαο ΟΠ –ΙΚΑ,
Παηεζίωλ 12, 106 77, Αζήλα
ΘΔΜΑ : «Σξνπνπνίεζε πξνϋπνζέζεωλ θαη δηαδηθαζία έγθξηζεο εμωζωκαηηθήο
γνληκνπνίεζεο θαη πξόθιεζεο ωνζπιαθηνξξεμίαο ».
ΥΔΣΙΚΟ : «Σν κε αξηζκό πξωη. 1037/20.06.2003 Γεληθό Έγγξαθν ηεο
Δηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ ΕΣΑΜ»
Η Δηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ ΕΣΑΜ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε
ηωλ παξερνκέλωλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ θαη πξνζαξκνγήο
απηώλ ζηηο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο θνηλωληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηξνπνπνηεί
ηηο νδεγίεο πνπ εδόζεζαλ κε ην παξαπάλω ζρεηηθό έγγξαθν ζηα ζεκεία πνπ
αθνξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο εμωζωκαηηθήο
γνληκνπνίεζεο (IVF).
πγθεθξηκέλα :
1
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Η πξνϋπόζεζε πνπ αθνξνύζε ηελ ύπαξμε γάκνπ γηα ηηο γπλαίθεο - αζθαιηζκέλεο
πνπ επηζπκνύζαλ λα εληαρζνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, κε ην παξόλ έγγξαθν
θαηαξγείηαη. Ο ειηθηαθόο πεξηνξηζκόο (23 έωο 45 έηε) πνπ νξίδεη ην έγγξαθν ηνπ
ζρεηηθνύ, εμαθνινπζεί λα ηζρύεη.
Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία, ην θέληξν ζην νπνίν ε αζθαιηζκέλε ππεβιήζε ζηε κέζνδν
εμωζωκαηηθήο γνληκνπνίεζεο εμαθνινπζεί λα εθδίδεη εηδηθό ελεκεξωηηθό
(ππνγεγξακκέλν από ηνλ ππεύζπλν ηαηξό ή βηνιόγν) ην νπνίν ζα απεπζύλεηαη ζηε
αξκόδηα γξακκαηεία εμωζωκαηηθήο επηηξνπήο γνληκνπνίεζεο, θαη ζα ηελ
ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο θάζε πξνζπάζεηαο. πγθεθξηκέλα ζα
αλαθέξεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμωζωκαηηθήο, θαζώο ε νινθιήξωζε ηεο
πξνζπάζεηαο κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο εκβξπνκεηαθνξάο ή πξαγκαηνπνίεζεο απηήο
θαηά ην ήκηζπ.
Η Γξακκαηεία εμωζωκαηηθήο επηηξνπήοζα εθδίδεη βεβαίωζε κε ππνγξαθή ηνπ
Δηεπζπληή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ΙΚΑ ΕΣΑΜ (θαη κεηά από αίηεζε ηεο θάζε
αζθαιηζκέλεο) πνπ εθηόο από ηα παξαπάλω, ζα βεβαηώλεη ην θέληξν ην νπνίν
έγηλε ε πξνζπάζεηα θαη γηα ηελ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ.
Η ωο άλω βεβαίωζε ζα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ηα άιια απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά (Γλωκάηεπζε Επηηξνπήο Εμωζωκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο θαη
βηβιηάξην αζζελείαο) κεηά ην πέξαο θάζε πξνζπάζεηαο εμωζωκαηηθήο
γνληκνπνίεζεο θαη πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζκέλε λα εηζπξάμεη ην πνζό ηεο
θξαηηθήο δηαηίκεζεο.
Κακία άιιε παξνρή ζε ρξήκα (π.ρ. επίδνκα ηνθεηνύ) δελ ζα απνδίδεηαη ρωξίο
ηελ πξνζθόκηζε ηεο ωο άλω βεβαίωζεο.
Η βεβαίωζε ηνπ θέληξνπ εμωζωκαηηθήο ωο απαηηνύκελν δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ
απόδνζε ηεο δαπάλεο, κε ην παξόλ θαηαξγείηαη.
Οη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδεη ην έγγξαθν ηνπ
ζρεηηθνύ, παξακέλνπλ ωο έρνπλ.
Με επζύλε ηωλ Δηεπζπληώλ ηωλ Ννκαξρηαθώλ θαη Σνπηθώλ Μνλάδωλ Τγείαο ηνπ
ΙΚΑ ΕΣΑΜ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ελεκέξωζε όιωλ ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Πξνϊζηακέλε Σκήκαηνο
Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο
θαη Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο
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