ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Όταν υπάρχει εισαγωγή ασθενών σε ένα πάροχο υγείας για νοσηλεία (π.χ. κλινική, Μ.Χ.Α.,
Δημόσιο Νοσοκομείο κ.τ.λ.) θα πρέπει ο εν λόγω πάροχος να στέλνει στο Ε.Τ.Α.Α.
αυθημερόν, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο του ασθενούς την
ηλεκτρονική φόρμα «Στοιχεία εισαγωγών και εξόδων ασθενών σε παρόχους υγείας», που
είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. (www.etaa.gr), με συμπληρωμένα
όλα τα απαιτούμενα πεδία:
-επωνυμία παρόχου υγείας,
-ονοματεπώνυμο ασθενούς,
-ΑΜΚΑ ασθενούς,
-ημερομηνία εισαγωγής ασθενούς,
-ημερομηνία εξαγωγής ασθενούς,
-τομέας Ε.Τ.Α.Α. στον οποίο απευθύνεται
- πιθανές ημέρες νοσηλείας
-παράταση (συμπληρώνεται με την ημερομηνία την οποία ζητήθηκε παράταση
νοσηλείας και τον αριθμό των πιθανών ημερών παράτασης)
Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στο excel που είναι αναρτημένο στην επίσημη
ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α..
•

Στο παραπάνω αρχείο δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή και θα πρέπει να
ληφθεί αυτούσιο από την ιστοσελίδα μας. Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί θα
εμποδίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το αρχείο αυτό μπορείτε να το έχετε ως
πρότυπο (μήτρα) και να μας αποστέλλετε κάθε φορά αντίγραφο με εξατομικευμένη
ονομασία (π.χ. να έχει ως τίτλο: κλινική ΧΧΧ ή Ασφαλισμένος ΥΥΥ)

•

Το αρχείο θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά κατάληξη .xls (extension αρχείων EXCEL
έως και 2003) και όχι .xlsx ή οποιαδήποτε άλλη μορφή.

•

Στο πεδίο: Τομέας Ε.Τ.Α.Α. θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη
συμπλήρωση των στοιχείων:
-

Θα πρέπει ο τομέας να αναγράφεται μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες (ποτέ με
αγγλικούς)
Οι τομείς θα πρέπει να αναγράφονται αποκλειστικά με τις εξής συντμήσεις (χωρίς
προσθήκες, χωρίς τελείες κτλ):
ΤΣΜΕΔΕ
ΤΣΑΥ
ΤΑΣ
ΤΥΔΑ

ΤΥΔΕ
ΤΥΔΠ
ΤΥΔΘ
ΤΑΝ
ΤΣΜΕΔΕ Θ
ΤΣΑΥ Θ
Οι τομείς είναι οι εξής:
Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (για συντομία ΤΣΜΕΔΕ)
Τομείς Υγειονομικών (για συντομία ΤΣΑΥ)
Τομείς Συμβολαιογράφων (για συντομία ΤΑΣ)
Τομείς Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (για συντομία ΤΥΔΕ)
Τομείς Δικηγόρων Αθηνών (για συντομία ΤΥΔΑ)
Τομείς Δικηγόρων Πειραιά (για συντομία ΤΥΔΠ)
Τομείς Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (για συντομία ΤΥΔΘ)
Τομείς Νομικών (για συντομία ΤΑΝ)
Ειδικά για Θεσσαλονίκη, υπάρχουν οι συντμήσεις: ΤΣΜΕΔΕ Θ και ΤΣΑΥ Θ που
αφορούν τα γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ στη Θεσσαλονίκη

•

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα:
Βήμα 1: Κατεβάζετε το excel (αυτούσιο, ως έχει στην ιστοσελίδα μας). Δεν αλλάζετε
κανένα από τα στοιχεία που έχουν καθορισθεί. Δεν αλλοιώνετε τις γραμμές, ούτε
δημιουργείτε δικό σας excel.
Βήμα 2:
Συμπληρώνετε τα στοιχεία όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΑΡΟΧΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΧΧΧ
ΜΧΑ ΥΥΥ
ΝΟΣΟΚ.
ΑΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΜΚΑ
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ε.Τ.Α.Α.
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΠΙΘΑΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12345678912

03/10/2011

08/10/2011

ΤΣΜΕΔΕ

5

12345678918

02/11/2011

02/11/2011

ΤΣΑΥ Θ

0

08/10/2011, 2
ημέρες
0

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12345678910

05/10/2011

09/10/2011

ΤΑΣ

4

0

Βήμα 3: Το εν λόγω αρχείο το στέλνετε στη διεύθυνση
perithalpsi@etaa.gr

Το θέμα (subject) του e-mail που στέλνει ο πάροχος υγείας στο Ε.Τ.Α.Α. ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ NOSHS2O (το σύμβολο Ο είναι το γράμμα όμικρον
στα αγγλικά και όχι το μηδέν).
Το υπόλοιπο τμήμα μπορεί να συμπληρωθεί με όποιον τρόπο επιθυμείτε.
Παρακάτω δίνεται παράδειγμα για το θέμα (subject) του e-mail:
ΠΡΟΣ:

perithalpsi@etaa.gr

ΘΕΜΑ: NOSHS2O - Κλινική ΧΧΧ για εισαγωγή ασφαλισμένου ΥΥΥ

