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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 523/11-12-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της απόφασης 1470 Συνεδρίασης Δ.Σ ΕΟΠΥΥ 512/12-112018 (Καθορισμός τιμών αποζημίωσης ενοικίου αναπνευστικών
συσκευών) με προσθήκη των αναλωσίμων των αναπνευστικών συσκευών»
Απόφαση 1640
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη
Α. τη με αρ. πρωτ. ΔΒ3Η/661/6-12-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού,

«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την με αρ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή
αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα
Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού
Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής».
2. Το άρθρο 53, παράγραφος 2 «Αναπνευστικές συσκευές» του ΦΕΚ
4898/τ.Β/01.11.2018 (Ε.Κ.Π.Υ) που αναφέρει ότι «Στους δικαιούχους, ο ΕΟΠΥΥ
αποζημιώνει την ενοικίαση i) αναπνευστικών συσκευών, θετικής πίεσης ή συσκευών
όγκου/πίεσης για την υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας, και ii) συσκευών
νεφελοποίησης. Οι τιμές αποζημίωσης, έπειτα από διαβούλευση με τους παρόχους,
ορίζονται με απόφαση Δ.Σ. και δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. ».
3. Το άρθρο 53, παράγραφος 2 «Αναπνευστικές συσκευές» του ΦΕΚ
4898/τ.Β/01.11.2018 (Ε.Κ.Π.Υ) που αναφέρει ότι «Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμπεριλαμβάνει
στη σύμβαση ενοικίασης του μηχανήματος και τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για την
λειτουργία της συσκευής (μάσκα, κεφαλοδέτης, σωλήνας σπιράλ).
4.
Την απόφαση 1470 Συνεδρίασης Δ.Σ ΕΟΠΥΥ 512/12-11-2018 (Καθορισμός τιμών
αποζημίωσης ενοικίου αναπνευστικών συσκευών) που ενέκρινε τις παρακάτω τιμές
αποζημίωσης ενοικίου σε όλες τις αναπνευστικές συσκευές σύμφωνα με τον Ενιαίο
Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 4898/τ.Β/01-11-2018), όπως αποτυπώνονται στον
Πίνακα 4 της ανωτέρω πρότασης της Δ/νσης, δηλαδή:
Πίνακας 4:

α/α
1
2
3
4

Τύπος Αναπνευστικής
συσκευής
C-pap (απλή)
Bipap
Bipap st
Σερβοαναπνευστήρας

Τιμή αποζημίωσης
ενοικίου/ μήνα χωρίς
αναλώσιμα
17,50 €
32,08 €
72,92 €
145,83 €

Τιμή αποζημίωσης
ενοικίου/ μήνα με
αναλώσιμα
55,00 €
90,00 €
150,00 €
300,00 €
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5
6
7

Αναπνευστήρας πίεσης –
όγκου
Νεφελοποιητής
Συμπυκνωτής Οξυγόνου

145,83 €
5,21 €
36,00 €

400,00 €
10,00 €
75,00 €

5. Τον δευτερογενή έλεγχο που διεξήγαγε το τμήμα σχετικά με τα είδη των
αναλωσίμων για τις αναπνευστικές συσκευές και διερεύνηση των τιμών τους.
6. Τις απόψεις του Αντιπροέδρου κ. Γεωργακόπουλου, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον
πίνακα 1.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
A.Την λήψη απόφασης για τις τιμές αποζημίωσης ενοικίου σε όλες τις αναπνευστικές
συσκευές σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 4898/τ.Β/01-112018), συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων, όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ
4898/τ.Β/01.11.2018 άρθρο 53 παράγραφος 1 και 2. Οι τιμές που προτείνει η
Διεύθυνση και οι τιμές που προτείνει ο Αντιπρόεδρος αποτυπώνονται σε ξεχωριστές
στήλες στον Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.
B. Την λήψη απόφασης για τις τιμές αποζημίωσης ενοικίου στις αναπνευστικές
συσκευές που δεν περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ
4898/τ.Β/01-11-2018) και χορηγούνται μετά από έγκριση του Α.Υ.Σ (Ανώτατο
Υγειονομικό Συμβούλιο ) με σχετική εισήγηση στο ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι τιμές που
προτείνει η Διεύθυνση και οι τιμές που προτείνει ο Αντιπρόεδρος αποτυπώνονται σε
ξεχωριστές στήλες στον Πίνακα 2, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας εισήγησης.
Γ.Την επέκταση των ισχυόντων συμβάσεων παροχής αναπνευστικών συσκευών
(συμπυκνωτών οξυγόνου) με προσθήκη των παραπάνω αναπνευστικών συσκευών
περιλαμβάνοντας συμβατικούς όρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Πίνακα 3, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.
Δ.Σε κάθε γνωμάτευση πέραν της αρχικής και με σκοπό τη συνέχιση της ενοικίασης της
συσκευής θα πρέπει να αξιολογούνται από τον θεράποντα ιατρό τα δεδομένα
συμμόρφωσης ασθενούς που συλλέγονται από την κάρτα μνήμης της συσκευής. Τα
δεδομένα συμμόρφωσης θα συλλέγονται από τον πάροχο της αναπνευστικής συσκευής
(συμβατικός όρος ).
Τα δεδομένα συμμόρφωσης αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στην γνωμάτευση μέσω
του μοναδικού αριθμού (serial number) κάθε αναπνευστικής συσκευής με σκοπό ο
θεράπων ιατρός να μπορεί να αξιολογήσει την συμμόρφωση του ασθενή και την
αναγκαιότητα συνέχισης παροχής της συσκευής σε αυτόν.
Παρακαλούμε για την αυθημερόν επικύρωση της παρούσας, την ανάρτησή της στη
«διαύγεια» και τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ»»
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Β. την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Δ/νσης,
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την αρνητική ψήφο των κ.κ. Γ.
Λεοντόπουλο, Α. Τσαγγάρη, Γ. Σαμπάνη, Κ. Κερασίδη
Επίσης συμφωνήθηκε στο σημείο Γ του διατακτικού της σχετικής απόφασης, η προσθήκη
της κάτωθι παραγράφου:
«Η Δ/νση Συμβάσεων σε συνεργασία με τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού θα

μεριμνήσουν για την έκδοση εγκυκλίου στην οποία θα αναφέρεται ότι “ο πάροχος των
προς ενοικίαση συσκευών θα διαθέτει την τεχνογνωσία, την αναγκαία εγκατάσταση για την
ορθή συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών. Ο εν λόγω όρος θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του Οργανισμού με τους σχετικούς Παρόχους”».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Α.Τις τιμές αποζημίωσης ενοικίου σε όλες τις αναπνευστικές συσκευές σύμφωνα με το
άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 4898/τ.Β/0111-2018), συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων, καθορίζονται: για τις
συσκευές με αριθμό 1,2,3,4 και τιμές αντίστοιχα 51,50-53,50-96,50-166,50 που
προτείνονται στην στήλη «Πρόταση Αντιπροέδρου» και για τις συσκευές με αριθμό
5,6 και τιμές αντίστοιχα 10,00-75,00 που προτείνονται στην στήλη «Πρόταση
Δ/νσης» του πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
εισήγησης.
Β.Τις τιμές αποζημίωσης ενοικίου στις αναπνευστικές συσκευές που δεν
περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 4898/τ.Β/01-11-2018)
και χορηγούνται μετά από έγκριση του Α.Υ.Σ (Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο) με
σχετική εισήγηση στο ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορίζονται για τις συσκευές με αριθμό
1,2 και τιμές αντίστοιχα 125,00-51,50 της στήλης «Πρόταση Αντιπροέδρου» του
πίνακα 2 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.
Γ.Την επέκταση των ισχυόντων συμβάσεων παροχής αναπνευστικών συσκευών
(συμπυκνωτών οξυγόνου) με προσθήκη των παραπάνω αναπνευστικών συσκευών
περιλαμβάνοντας συμβατικούς όρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Πίνακα 3, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης.
«Η Δ/νση Συμβάσεων σε συνεργασία με τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού θα
μεριμνήσουν για την έκδοση εγκυκλίου στην οποία θα αναφέρεται ότι “ο πάροχος
των προς ενοικίαση συσκευών θα διαθέτει την τεχνογνωσία, την αναγκαία
εγκατάσταση για την ορθή συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών. Ο εν λόγω
όρος θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του Οργανισμού με τους
σχετικούς Παρόχους”».
Δ.Σε κάθε γνωμάτευση πέραν της αρχικής και με σκοπό τη συνέχιση της ενοικίασης
της συσκευής θα πρέπει να αξιολογούνται από τον θεράποντα ιατρό τα δεδομένα
συμμόρφωσης ασθενούς που συλλέγονται από την κάρτα μνήμης της συσκευής. Τα
δεδομένα συμμόρφωσης θα συλλέγονται από τον πάροχο της αναπνευστικής
συσκευής (συμβατικός όρος).
Τα δεδομένα συμμόρφωσης αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στην γνωμάτευση
μέσω του μοναδικού αριθμού (serial number) κάθε αναπνευστικής συσκευής με
σκοπό ο θεράπων ιατρός να μπορεί να αξιολογήσει την συμμόρφωση του ασθενή και
την αναγκαιότητα συνέχισης παροχής της συσκευής σε αυτόν.
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν, θα αναρτηθεί στη «διαύγεια» και θα
δημοσιευθεί σε ΦΕΚ
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Ακριβές απόσπασμα
εκ των επισήμων πρακτικών
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ
α.α.

ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α

Τύπος Αναπνευστικής συσκευής

1

απλή συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (CPAP)

2

απλή συσκευή Διφασικής Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Bipap)

3

απλή συσκευή Διφασικής Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Bipap S/T)

Αναλώσιμα

Συχνότητα
αντικατάστασης
αναλωσίμων

Τιμή αποζημίωσης
Εύρος τιμων
Εύρος τιμων αναλωσίμων /
συσκευής (ΦΕΚ
αναλωσιμων / μήνα
ετος
3054/2012) ετοιμη
προς χρήση

Τιμή αποζημίωσης
συσκευής (πρόταση
Αντιπροέδρου
ΕΟΠΥΥ)

Χρονικό διάστημα
αντικατάστασης
συσκευής (ΦΕΚ
3054/2012)

Εύρος τιμής αγοράς
συσκευής + αναλώσιμα 4
ετών

Εύρος τμής
αποζημίωσης ενοικίου/
μήνα με αναλώσιμα

Πρόταση της Δ/νσης για
τμής αποζημίωσης
ενοικίου/ μήνα με
αναλώσιμα

Πρόταση Αντιπροέδρου
ΕΟΠΥΥ για τιμή
αποζημίωσης ενοικίου/
μήνα με αναλώσιμα

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα
6 μηνες

200,00 €

400,00 €

400,00 €

800,00 €

840,00 €

600,00 €

4 έτη

2.000,00 €

3.400,00 €

41,67 €

70,83 €

55,00 €

51,50 €

6 μηνες

200,00 €

400,00 €

400,00 €

800,00 €

1.540,00 €

1.000,00 €

4 έτη

2.400,00 €

3.800,00 €

50,00 €

79,17 €

90,00 €

53,50 €

6 μηνες

200,00 €

400,00 €

400,00 €

800,00 €

3.500,00 €

3.000,00 €

4 έτη

4.500,00 €

5.800,00 €

93,75 €

120,83 €

130,00 €

96,50 €

4 μηνες (ΦΕΚ 4898
άρθρο 53 ,
παραγραφος 1)

50,00 €

75,00 €

2 σετ φίλτρα ανά μήνα
(ΦΕΚ 4898 άρθρο 53 ,
παραγραφος 1)

750,00 €

1.305,00 €

7.000,00 €

5.500,00 €

4 έτη

8.400,00 €

10.555,00 €

175,00 €

219,90 €

250,00 €

166,50 €

50,00 €

90,00 €

1 μήνα

10,00 €

35,00 €

120,00 €

420,00 €

250,00 €

250,00 €

4 έτη

720,00 €

1.495,00 €

15,00 €

31,14 €

10,00 €

Συμπυκνωτής Οξυγόνου

1 μήνα

32,00 €

55,00 €

384,00 €

660,00 €

90 / μήνα ενοικιο

α/α

Τύπος Αναπνευστικής συσκευής

Συχνότητα
αντικατάστασης
αναλωσίμων

1

Σερβοαναπνευστήρας

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα

Κύκλωμα σύνδεσης ασθενή - αναπνευστήρα

4

Αναπνευστήρας όγκου/πίεσης
φίλτρα

5

Νεφελοποιητής

σετ νεφελοποιησης (μάσκα , νεφελωτήρα σωληνακι), φιλτρα
σετ ( 2 υγραντήρες ,4 ρινικά σωληνάκια , προέκταση,συνδετικό ή
υδατοπαγίδα )

6

Αναλώσιμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Τιμή αποζημίωσης
Εύρος τιμων
Εύρος τιμων αναλωσίμων /
συσκευής (ΦΕΚ
αναλωσιμων / μήνα
ετος
3054/2012) ετοιμη
προς χρήση

75,00 €

Τιμή αποζημίωσης
συσκευής (πρόταση
Αντιπροέδρου
ΕΟΠΥΥ)

Χρονικό διάστημα
αντικατάστασης
συσκευής (ΦΕΚ
3054/2012)

Εύρος τιμής αγοράς
συσκευής + αναλώσιμα 4
ετών

Εύρος τμής
αποζημίωσης ενοικίου/
μήνα με αναλώσιμα

Πρόταση της Δ/νσης για
τμής αποζημίωσης
ενοικίου/ μήνα με
αναλώσιμα

Πρόταση Αντιπροέδρου
ΕΟΠΥΥ για τιμή
αποζημίωσης ενοικίου/
μήνα με αναλώσιμα

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα

2

Αυτόματη συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Auto CPAP)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
α/α

Τύπος Αναπνευστικής συσκευής

1

απλή συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (CPAP)

2

απλή συσκευή Διφασικής Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Bipap)

3

απλή συσκευή Διφασικής Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Bipap S/T)

4

Σερβοαναπνευστήρας

5

Αυτόματη συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (CPAP)

6

Αναπνευστήρας όγκου/πίεσης

6 μηνες

200,00 €

400,00 €

400,00 €

800,00 €

7.000,00 €

4.500,00 €

4 έτη

5.900,00 €

7.300,00 €

122,92 €

152,08 €

189,00 €

125,00 €

6 μηνες

200,00 €

400,00 €

400,00 €

800,00 €

1.050,00 €

800,00 €

4 έτη

2.200,00 €

3.600,00 €

45,83 €

75,00 €

55,00 €

51,50 €

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα

Πρόσθετοι Όροι Συμβασης

• Προληπτική συντήρηση συσκευής σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή
• Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης
• Ανάγνωση δεδομένων συμμόρφωσης ασθενούς από κάρτα
μνήμης ή ασύρματα
• Απολύμανση πριν την παράδοση σε νέο ασθενή

• Προληπτική συντήρηση συσκευής σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή
• Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης
• Ανάγνωση δεδομένων συμμόρφωσης ασθενούς από κάρτα
μνήμης ή ασύρματα
• Απολύμανση πριν την παράδοση σε νέο ασθενή
• 24ωρη εξυπηρέτηση (δήλωση στον δικαιούχο και στον ΕΟΠΥΥ
τηλέφωνο 24ωρης τεχνικής υποστήριξης ,αντικατάσταση με
λειτουργική συσκευή εντός 12 ωρών )

ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞ7Μ-972

6

Αναπνευστήρας όγκου/πίεσης

7

Νεφελοποιητής

• Προληπτική συντήρηση συσκευής σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή
• Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης
• Ανάγνωση δεδομένων συμμόρφωσης ασθενούς από κάρτα
μνήμης ή ασύρματα
• Απολύμανση πριν την παράδοση σε νέο ασθενή
• 24ωρη εξυπηρέτηση (δήλωση στον δικαιούχο και στον ΕΟΠΥΥ
τηλέφωνο 24ωρης τεχνικής υποστήριξης ,αντικατάσταση με
λειτουργική συσκευή εντός 12 ωρών )
• Προληπτική συντήρηση συσκευής σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή
• Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης
• Απολύμανση πριν την παράδοση σε νέο ασθενή

ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞ7Μ-972

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α

Τύπος Αναπνευστικής συσκευής

Αναλώσιμα

Συχνότητα
αντικατάστασης
αναλωσίμων

Τιμή αποζημίωσης
ενοικίου/ μήνα με
αναλώσιμα

6 μηνες

51,50 €

6 μηνες

53,50 €

6 μηνες

96,50 €

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα
1

απλή συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης Αεραγωγών
(CPAP)

2

απλή συσκευή Διφασικής Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Bipap)

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα
3

απλή συσκευή Διφασικής Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Bipap S/T)
Κύκλωμα σύνδεσης ασθενή - αναπνευστήρα

4

Αναπνευστήρας όγκου/πίεσης
φίλτρα

5

Νεφελοποιητής

σετ νεφελοποιησης (μάσκα , νεφελωτήρα σωληνακι), φιλτρα

4 μηνες (ΦΕΚ 4898
άρθρο 53 ,
παραγραφος 1)
2 σετ φίλτρα ανά μήνα
(ΦΕΚ 4898 άρθρο 53 ,
παραγραφος 1)

166,50 €

1 μήνα

10,00 €

1 μήνα

75,00 €

σετ ( 2 υγραντήρες ,4 ρινικά σωληνάκια , προέκταση,συνδετικό ή
υδατοπαγίδα )
6

Συμπυκνωτής Οξυγόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞ7Μ-972

α/α

Τύπος Αναπνευστικής συσκευής

Αναλώσιμα

Συχνότητα
αντικατάστασης
αναλωσίμων

Τιμή αποζημίωσης
ενοικίου/ μήνα με
αναλώσιμα

6 μηνες

125,00 €

6 μηνες

51,50 €

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα
1

Σερβοαναπνευστήρας

2

Αυτόματη συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Auto CPAP)

α/α

Τύπος Αναπνευστικής συσκευής

1

απλή συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης Αεραγωγών
(CPAP)

2

απλή συσκευή Διφασικής Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Bipap)

3

απλή συσκευή Διφασικής Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (Bipap S/T)

4

Σερβοαναπνευστήρας

5

Αυτόματη συσκευή Συνεχούς Θετικής Πίεσης
Αεραγωγών (CPAP)

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης,σωλήνας σπιραλ - φιλτρα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

6

Αναπνευστήρας όγκου/πίεσης

Πρόσθετοι Όροι Συμβασης

• Προληπτική συντήρηση συσκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή
• Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης
• Ανάγνωση δεδομένων συμμόρφωσης ασθενούς από κάρτα
μνήμης ή ασύρματα
• Απολύμανση πριν την παράδοση σε νέο ασθενή

• Προληπτική συντήρηση συσκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή
• Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης
• Ανάγνωση δεδομένων συμμόρφωσης ασθενούς από κάρτα
μνήμης ή ασύρματα
• Απολύμανση πριν την παράδοση σε νέο ασθενή

ΑΔΑ: 73ΤΤΟΞ7Μ-972

6

7

Αναπνευστήρας όγκου/πίεσης

Νεφελοποιητής

• Προληπτική συντήρηση συσκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή
• Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης
• Ανάγνωση δεδομένων συμμόρφωσης ασθενούς από κάρτα
μνήμης ή ασύρματα
• Απολύμανση πριν την παράδοση σε νέο ασθενή
• 24ωρη εξυπηρέτηση (δήλωση στον δικαιούχο και στον ΕΟΠΥΥ
τηλέφωνο 24ωρης τεχνικής υποστήριξης ,αντικατάσταση με
λειτουργική συσκευή εντός 12 ωρών )
• Προληπτική συντήρηση συσκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή
• Αντικατάσταση συσκευής σε περίπτωση βλάβης
• Απολύμανση πριν την παράδοση σε νέο ασθενή

