ΑΔΑ: Ω3ΘΩΟΞ7Μ-Δ1Ο

Διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
1η απόφαση

2.Προσέλευση σε Επιτροπή με πλήρη
φάκελο (δείτε τα δικαιολογητικά στον
ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ, στο πεδίο
«Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή»).

1. Ο ιατρός ελέγχει την
πληρότητα του φακέλου &
συμπληρώνει το ειδικό
έντυπο παραπομπής.

3. Έγκριση/απόρριψη

Έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής
4. Χορήγηση 1ης απόφασης από
Επιτροπή σε ασφαλισμένες.
Η εγκριτική απόφαση αφορά σε δύο
προσπάθειες και έχει ισχύ ένα έτος από
την ημερομηνία έγκρισης της Επιτροπής.
Ως ημερομηνία έναρξης της
προσπάθειας υπολογίζεται η ημερομηνία
παραλαβής των φαρμάκων από τα
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Όταν η αγωγή της
1ης προσπάθειας
χορηγείται μετά από
30 ημέρες από την
έγκριση:
προσκόμιση βχοριακής γοναδ/νης
τελευταίων 10
ημερών.

5. Χορήγηση φαρμάκων από
φαρμακεία ΕΟΠΥΥΠραγματοποίηση 1ης
προσπάθειας.

Η 2η προσπάθεια πρέπει να απέχει τουλάχιστον 4
μήνες από την 1η προσπάθεια.
Ιατρική βεβαίωση από τη μονάδα υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής που πραγματοποιήθηκε η
προηγούμενη προσπάθεια στην οποία ο θεράπων
γυναικολόγος ιατρός θα βεβαιώνει ότι τα φάρμακα
της προηγούμενης προσπάθειας έχουν
χρησιμοποιηθεί. Επίσης στην ίδια βεβαίωση θα
αναφέρει και το αποτέλεσμα της προηγούμενης
προσπάθειας (επιτυχής δηλ. απόκτηση τέκνου,
ανεπιτυχής, όπως επίσης και η πορεία της διέγερσης
δηλ. εάν έγινε ανάπτυξη ωαρίων ή και
εμβρυομεταφορά).

Προσκόμιση
εξέτασης βχοριακής
γοναδ/νης
τελευταίων
10 ημερών.

6. Παραλαβή φαρμάκων 2ης
προσπάθειας από φαρμακείο
ΕΟΠΥΥ (γοναδοτροπίνες).
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2η απόφαση (για την 3η και 4η προσπάθεια)

1. Ο ιατρός ελέγχει την
πληρότητα του φακέλου &
συμπληρώνει το ειδικό
έντυπο παραπομπής.

2.Προσέλευση σε Επιτροπή με πλήρη
φάκελο (δείτε τα δικαιολογητικά στον
ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ, στο πεδίο
«Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή»).

3. Έγκριση/απόρριψη

Προσκομίζεται στην Επιτροπή
«Έκθεση Προηγούμενων
Προσπαθειών» (δείτε στον
ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ).

4. Χορήγηση 2ης απόφασης από Επιτροπή σε
ασφαλισμένες. Η εγκριτική απόφαση αφορά σε δύο
προσπάθειες και έχει ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία
έγκρισης της Επιτροπής. Ως ημερομηνία έναρξης της
προσπάθειας υπολογίζεται η ημερομηνία παραλαβής των
φαρμάκων από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Όταν η αγωγή της
3ης προσπάθειας
χορηγείται μετά από
30 ημέρες από την
έγκριση: προσκόμιση
β-χοριακής
γοναδ/νης
τελευταίων 10
ημερών.

Ηλεκτρονική
συνταγή

5. Χορήγηση φαρμάκων από
φαρμακεία ΕΟΠΥΥΠραγματοποίηση 3ης
προσπάθειας.

Η 4η προσπάθεια πρέπει να απέχει τουλάχιστον
4 μήνες από την 3η προσπάθεια.
Ιατρική βεβαίωση από τη μονάδα υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής που πραγματοποιήθηκε η
προηγούμενη προσπάθεια στην οποία ο θεράπων
γυναικολόγος ιατρός θα βεβαιώνει ότι τα φάρμακα
της προηγούμενης προσπάθειας έχουν
χρησιμοποιηθεί. Επίσης στην ίδια βεβαίωση θα
αναφέρει και το αποτέλεσμα της προηγούμενης
προσπάθειας (επιτυχής δηλ. απόκτηση τέκνου,
ανεπιτυχής, όπως επίσης και η πορεία της διέγερσης
δηλ. εάν έγινε ανάπτυξη ωαρίων ή και
εμβρυομεταφορά).

Προσκόμιση
εξέτασης βχοριακής
γοναδ/νης
τελευταίων
10 ημερών.

6. Παραλαβή φαρμάκων 4ης
προσπάθειας από φαρμακείο
ΕΟΠΥΥ (γοναδοτροπίνες).
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