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           09 Ιουνίου 2014 
                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 39 

 

Προς:  κ. Κοντό Δημήτρη, Πρόεδρο ΕΟΠΠΥ  
 

 
Θέμα:  Έκδοση εγγυητικής επιστολής  
 

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε συγκεκριμένο πρόβλημα 
ασθενών που απευθύνονται στο βέλγικο σύστημα παροχής περίθαλψης με σκοπό να 

υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος ή να επανελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους 
μετά από την υποβολή τους σε μεταμόσχευση ήπατος. 

 
Όπως σας είναι ήδη γνωστό, οι ασθενείς που καλύπτονται από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύουν την ασφαλιστική τους 

ιδιότητα είτε παρουσιάζοντας την κάρτα CEAM (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας για 
επείγοντα και μη προγραμματισμένα περιστατικά και εξετάσεις) είτε το έντυπο S2/E112 

(Προγραμματισμένη Περίθαλψη και νοσηλεία).   
 

Mε τον τρόπο αυτό έχουν πρόσβαση στο βέλγικο σύστημα παροχής περίθαλψης όπως 
όλοι οι ασθενείς που καλύπτονται από το βέλγικο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων. 
 

Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα βέλγικα νοσηλευτικά ιδρύματα 
κοστολογούν στον ασθενή προσωπική συμμετοχή (φέρει την ονομασία ticket 

modérateur) στη συνολική δαπάνη.  
 
Αυτό έχει σαν συνέπεια να επιβαρύνονται ασθενείς με σημαντικά ποσά, παρόλο που 

είναι εφοδιασμένοι με το έντυπο S2/E112, οδηγώντας τους σε οικονομικό ακόμα και 
ψυχολογικό αδιέξοδο. 

 
Η μόνη λύση για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα είναι η έκδοση από την υπηρεσία σας 
επιστολής (άλλωστε αυτό γινόταν και στο πρόσφατο παρελθόν) όπου θα αναγράφει ότι 

ο ασφαλιστικό φορέας του ασθενούς θα καλύψει και τη συγκεκριμένη διαφορά έτσι 
ώστε να καλύπτεται το 100% των ιατρικών δαπανών. 

 
Επειδή μεγάλο μέρος μελών που έχει μεταμοσχευθεί στο Βέλγιο αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο πρόβλημα ήρθαμε σε επαφή με το νοσηλευτικό ίδρυμα και μας 

κοινοποίησε συγκεκριμένο σχέδιο επιστολής (στην αγγλική γλώσσα). Για τη 
διευκόλυνση σας, σας το παραθέτουμε παρακάτω : 
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«Dear Sirs, 
With this letter we cofirm you that the administration guarantee to cover all the 

treatment expenses for …name of patient… to your hospital …name of hospital… 
during the period from …date… and onwards, which period is also covered from our 

institute with the form E112-S2, issued from us on …date… , we certify that we will 
assume the responsibility for payment of all the expenses that will not be covered 
directly by E112-S2.» 

 
Θα σας παρακαλούσαμε την άμεση ανταπόκριση σας. 

 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση  
 

Με εκτίμηση, 
 

 
 

Για το Δ.Σ. 

 
 

        Γ.Γραμματέας                       Πρόεδρος 
 
   Ζαφειράτος Διαμαντής                                                        Θεοδωρίδου Χριστίνα 

 
 

 


