
W W W . O P E L A R G O S . G R

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

Έγκριση/Απόρριψη 

Έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής 

ΠΡΩΤΟ BHMA

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ    
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ    
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΠΡΩΤΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(ΓΙΑ  ΤΗΝ  1Η  ΚΑΙ  2Η  ΠΡΟΣΠAΘΕΙΑ) 
 

Χορήγηση φαρμάκων από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ-Δείτε τη
σχετική λίστα στη σελίδα www.opelargos.gr στο πεδίο
«Δικαιολογητικά Επιτροπών». 

ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ BHMA
Προσέλευση στην Επιτροπή με πλήρη φάκελο (δείτε
τα δικαιολογητικά στη σελίδα www.opelargos.gr στο
πεδίο «Δικαιολογητικά Επιτροπών».) 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ
Χορήγηση 1ης απόφασης της Επιτροπής στις
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. 

EKTO ΒΗΜΑ
Παραλαβή φαρμάκων 2ης προσπάθειας από φαρμακείο
ΕΟΠΥΥ (αφού προσκομιστεί αρνητική εξέταση β-
χοριακής τελευταίων 10 ημερών).

Όταν τα φάρμακα για την 1η προσπάθεια παραλαμβάνονται πάνω από 30 ημέρες
από την ημερομηνία έγκρισης της επιτροπής, χρειάζεται να προσκομισθεί στο
φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ αρνητική εξέταση β-χοριακής των τελευταίων 10 ημερών   

Αν δεν πετύχει η 1η προσπάθεια το ζευγάρι μπορεί με την ίδια εγκριτική
απόφαση της επιτροπής να παραλάβει φάρμακα για τη 2η προσπάθεια. 
     
Η 2η προσπάθεια πρέπει να απέχει τουλάχιστον 4 μήνες από την 1η προσπάθεια. 
 
Απαιτείται ιατρική βεβαίωση από κέντρο εξωσωματικής που πραγματοποιήθηκε
η προηγούμενη προσπάθεια στην οποία ο θεράπων ιατρός θα βεβαιώνει ότι τα
φάρμακα της προηγούμενης προσπάθειας έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης στην
ίδια βεβαίωση θα αναφέρει και το αποτέλεσμα της προηγούμενης προσπάθειας
(επιτυχής ή ανεπιτυχής), όπως επίσης και την πορεία της διέγερσης. 
 
 

Think before you print
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 
 
 

http://www.opelargos.gr/


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

Έγκριση/Απόρριψη 
 
Έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής

Προσκομίζεται στην Επιτροπή «Έκθεση Προηγούμενων Προσπαθειών». Συμπληρώνεται
από τον θεράποντα ιατρό 
 

ΠΡΩΤΟ BHMA

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΑΠOΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(ΓΙΑ  ΤΗΝ  3Η  ΚΑΙ  4Η  ΠΡΟΣΠAΘΕΙΑ) 

 
 
Χορήγηση φαρμάκων από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ-Δείτε τη
σχετική λίστα στη σελίδα www.opelargos.gr στο πεδίο
«Δικαιολογητικά Επιτροπών».

ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ BHMA
Προσέλευση στην Επιτροπή με πλήρη φάκελο (δείτε
τα δικαιολογητικά στη σελίδα www.opelargos.gr στο
πεδίο «Δικαιολογητικά Επιτροπών».)  

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ
Χορήγηση 2ης απόφασης της Επιτροπής στις
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. 

EKTO ΒΗΜΑ
Παραλαβή φαρμάκων 4ης προσπάθειας από φαρμακείο
ΕΟΠΥΥ (αφού προσκομιστεί αρνητική εξέταση β-
χοριακής τελευταίων 10 ημερών).

Όταν τα φάρμακα για την 3η προσπάθεια παραλαμβάνονται πάνω από 30 ημέρες
από την ημερομηνία έγκρισης της επιτροπής, χρειάζεται να προσκομισθεί στο
φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ αρνητική εξέταση β-χοριακής των τελευταίων 10 ημερών  

Αν δεν πετύχει η 3η προσπάθεια το ζευγάρι μπορεί με την ίδια εγκριτική
απόφαση της επιτροπής να παραλάβει φάρμακα για τη 4η προσπάθεια. 
 
Η 4η προσπάθεια πρέπει να απέχει τουλάχιστον 4 μήνες από την 3η προσπάθεια. 
 
Απαιτείται ιατρική βεβαίωση από κέντρο εξωσωματικής που πραγματοποιήθηκε η
προηγούμενη προσπάθεια στην οποία ο θεράπων ιατρός θα βεβαιώνει ότι τα
φάρμακα της προηγούμενης προσπάθειας έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης στην ίδια
βεβαίωση θα αναφέρει και το αποτέλεσμα της προηγούμενης προσπάθειας
(επιτυχής ή ανεπιτυχής), όπως επίσης και την πορεία της διέγερσης. 
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Κατά τη συνταγογράφηση σκευασμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οι
θεράποντες ιατροί θα πρέπει να συνυπολογίζουν τις ποσότητες φαρμάκων
που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη προσπάθεια της ίδιας
εγκριτικής απόφασης (εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των
φαρμάκων, δεν έχει ανοιχθεί η συσκευασία και είναι σε άριστη κατάσταση
από πλευράς συντήρησης) 

Think before you print. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ  


