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Απόφαση αριθ. 196
της 23ης Μαρτίου 2004
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 22 παράγραφος 1α
(2004/482/EK)
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ
∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,

ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
το άρθρο 81 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, της 14ης Ιουνίου 1971,
περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη
µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας 1,
βάσει του οποίου είναι επιφορτισµένη για όλα τα διοικητικά θέµατα που απορρέουν από
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τους µεταγενέστερους κανονισµούς,
το άρθρο 22 παράγραφος 1α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 631/2004, της 31ης Μαρτίου 2004, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2,
την απόφαση αριθ. 163, της 31ης Μαΐου 1996, σχετικά µε την ερµηνεία του άρθρου 22
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, για πρόσωπα, τα οποία
υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, και για πρόσωπα, τα οποία υποβάλλονται σε
οξυγονοθεραπεία 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

1

∆υνάµει του άρθρου 22 παράγραφος 1α του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, η
διοικητική επιτροπή ανέλαβε να καταρτίσει κατάλογο των παροχών σε είδος, οι
οποίες, για πρακτικούς λόγους, απαιτούν προηγούµενη συµφωνία µεταξύ του
ασθενούς και της µονάδας, η οποία παρέχει την εν λόγω περίθαλψη, έτσι ώστε οι
παροχές αυτές να µπορούν να χορηγούνται κατά την διάρκεια προσωρινής
διαµονής σε κράτος µέλος άλλο από το αρµόδιο κράτος. Η συµφωνία αυτή σκοπό
έχει να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενδιαφεροµένων προσώπων
κάτω από συνθήκες ιατρικά ασφαλείς.

ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 631/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31.3.2004.
2
ΕΕ L 100 της 6.4.2004, σ. 1.
3
ΕΕ L 241 της 21.9.1996, σ. 31.
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(2)

Η προηγούµενη συµφωνία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1α
σκοπό έχει να εξασφαλίσει την συνέχεια της περίθαλψης, την οποία έχει ανάγκη
ένα ασφαλισµένο πρόσωπο κατά την διάρκεια διαµονής σε άλλο κράτος µέλος.

(3)

Υπό το φως του στόχου αυτού, τα ουσιώδη κριτήρια για τον προσδιορισµό των
παροχών σε είδος, για τις οποίες απαιτείται προηγούµενη συµφωνία µεταξύ του
ασθενούς και της µονάδας, η οποία παρέχει την περίθαλψη σε άλλο κράτος µέλος,
είναι η ζωτικής σηµασίας φύση της περίθαλψης και το γεγονός, ότι η περίθαλψη
αυτή παρέχεται µόνον σε εξειδικευµένες ιατρικές µονάδες ή/και από/µε
εξειδικευµένο προσωπικό ή/και εξοπλισµό. Ενδεικτικός κατάλογος, βασισµένος
στα κριτήρια αυτά, περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1.

Κάθε ζωτικής σηµασίας περίθαλψη, η οποία παρέχεται µόνον σε εξειδικευµένες
ιατρικές µονάδες ή/και από/µε εξειδικευµένο προσωπικό ή/και εξοπλισµό, πρέπει
καταρχήν να αποτελεί αντικείµενο προηγούµενης συµφωνίας µεταξύ του
ασθενούς και της µονάδας, η οποία παρέχει την εν λόγω περίθαλψη, προκειµένου
να διασφαλισθεί, ότι η περίθαλψη είναι διαθέσιµη κατά την διάρκεια της
προσωρινής διαµονής του ασφαλισµένου προσώπου σε άλλο κράτος µέλος.

2.

Ενδεικτικός κατάλογος των ειδών περίθαλψης που πληρούν τα κριτήρια, τα οποία
παρατίθενται στο σηµείο 1 της παρούσας απόφασης, περιλαµβάνεται στο
συνηµµένο παράρτηµα.

3.

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 163, της 31ης Μαΐου 1996.
∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ισχύει από την 1η Ιουνίου 2004.

Ο πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής
Tim QUIRKE

________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικός κατάλογος
των ζωτικής σηµασίας ειδών περίθαλψης, για τα οποία απαιτείται,
κατά την διάρκεια προσωρινής διαµονής σε άλλο κράτος µέλος,
προηγούµενη συµφωνία της µονάδας, η οποία παρέχει την περίθαλψη

- αιµοκάθαρση
- οξυγονοθεραπεία

