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Ενημερωτικό Δελτίο 04-20: Ιατρικό Πρόγραμμα Εξωτερικού (ΙΠΕ) – Πληροφορίες για 
Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας για Εξωτερικούς Ασθενείς και Διευθυντές Γραφείων  

Δημοσίευση: Ιούλιος 2015 

Τι ειναι το Ιατρικό Πρόγραμμα Εξωτερικού (ΙΠΕ); 

Το ΙΠΕ (FMP-Foreign Medical Program) είναι ένα πρόγραμμα παροχής υγειονομικής περίθαλψης του 
Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων Πολέμου για Βετεράνους Πολέμου των Η.Π.Α. με αναπηρία που 
καλύπτεται από το Υπουργείο, οι οποίοι διαμένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το ΙΠΕ, το 
Υπουργείο αναλαμβάνει την πληρωμή συγκεκριμένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με 
αναπηρία, η οποία προέκυψε από τη θητεία τους ή οποιαδήποτε αναπηρία που συνδέεται και οδήγησε στην 
επιδείνωση της αναπηρίας που σχετίζεται με τη θητεία τους. 

Το Κεντρικό Γραφείό Αγορασμένης Περίθαλψης του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων Πολέμου 
(ΚΓΑΠΥΥΒΠ-VA Chief Business Office Purchased Care-CBOPC) στον Ντένβερ της Πολιτείας Κολοράδο 
χορηγούν το ΙΠΕ. Το ΚΓΑΠΥΥΒΠ είναι υπεύθυνο για όλα τα στάδια του προγράμματος , 
συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής, της εξακρίβωσης της ύπαρξης δικαιώματος, και της έγκρισης των 
επιδομάτων, καθώς και της επεξεργασίας και της καταβολής των αποζημιώσεων. Όλες οι αιτήσεις 
αποζημίωσης και οι ερωτήσεις για το ΙΠΕ πρέπει να γίνονται απευθείας στο ΚΓΑΠΥΥΒΠ.   

Πώς σχετίζεται το ΙΠΕ με το CHAMPUS/TRICARE; 

Δεν έχει καμία σχέση με το CHAMPUS/TRICARE. 

Υπάρχει κάποια σύμβαση ή συμφωνία που πρέπει να υπογράψω για να αποδεχτώ/συμμετέχω στο ΙΠΕ; 

Όχι, το FMP δεν έχει παρόχους συμβάσεων.  

Πώς γνωρίζω αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις του ΙΠΕ; 

Οι Βετεράνοι θα έχουν μια επιστολή έγκρισης παροχών ΙΠΕ, η οποία περιγράφει τις ιατρικές αναπηρίες που 
καλύπτονται.  

Χρειάζομαι έγκριση για παραπεμπτικά σε ειδικούς ή διαγνωστικές εξετάσεις;  

Δεν απαιτούνται εγκρίσεις για παραπεμπτικά ή διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τη θεραπεία 
αναπηριών οι οποίες προέκυψαν κατά τη θητεία.   

Πως γίνεται η διαχείριση των υποθέσεων και η αξιολόγηση της χρήσης του ΙΠΕ;  

Οι αιτήσεις αποζημίωσης αξιολογούνται για να διευκρινιστεί αν η φροντίδα που παρέχεται σχετίζεται με την 
αναπηρία που προέκυψε κατά τη θητεία. Οι κλινικές εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιατρική θεραπεία, 
εργοθεραπεία και λογοθεραπεία· κατ’ οίκον νοσηλεία· ψυχική υγεία/κατάχρηση ουσιών· διαρκή ιατρικό 
εξοπλισμό· ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού και αποκατάσταση.  

Τι είδους φαρμακευτική αγωγή καλύπτεται από το ΙΠΕ;  

Συνταγογραφούμενα φάρμακα και φάρμακα ελεύθερης πώλησης καλύπτονται αν το φάρμακο είναι κατάλληλο 
για τη θεραπεία αναπηρίας που προέκυψε κατά τη θητεία ή οποιασδήποτε αναπηρίας που συνδέεται και 
οδήγησε στην επιδείνωση της αναπηρίας που σχετίζεται με τη θητεία για την οποία έχει συνταγογραφηθεί. 
Όλα τα φάρμακα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των 
Η.Π.Α. (FDA).  
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Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι ένα φάρμακο είναι εγκεκριμένο από τον FDA, μπορείτε να συμβουλευτείτε την 
ιστοσελίδα Drugs@FDA στον ιστότοπο του FDA στο http://www.fda.gov ή να επικοινωνήσετε με το ΙΠΕ για 
διευκρινίσεις. Για να αποφασίσει το ΙΠΕ αν ένα φάρμακο καλύπτεται, θα πρέπει να υποβάλετε το όνομα του 
φαρμάκου, την αναπηρία για τη οποία συνταγογραφείται, καθώς και τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης.  

Φάρμακα που αγοράζονται στις Η.Π.Α. και ταχυδρομούνται ή αποστέλλονται σε ξένη χώρα δεν καλύπτονται.  

Πως γίνεται η καταβολή της αποζημίωσης; 

Όταν υποβάλλετε αίτηση για αποζημίωση, αποστείλατε τις πιο κάτω πληροφορίες και έγγραφα στην πιο κάτω 
διεύθυνση: 

• Έντυπο VA 10-7959f-2, Διαβιβαστικό Αποζημίωσης ΙΠΕ (FMP Claim CoverSheet) 

• Πλήρες όνομα ασθενούς, διεύθυνση, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Η.Π.Α. (U.S. Social 
Security number) και αριθμό φακέλου VA. 

• Πλήρες όνομα του παρόχου υπηρεσιών υγείας, ιατρικός τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο γραφείου, καθώς 
και διεύθυνση χρέωσης, αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση γραφείου 

• Η διάγνωση για την οποία έλαβε περίθαλψη 

• Εκτενής περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

• Χρέωση με απόδειξη και ημερομηνίες για την κάθε υπηρεσία που παρασχέθηκε 

Μπορούν οι Βετεράνοι να χρησιμοποιήσουν άλλη ασφάλεια υγείας (ΑΑΥ);  

Στις περισσότερες περιπτώσεις το ΙΠΕ είναι ο βασικός φορέας πληρωμής για οποιαδήποτε αναπηρία που 
σχετίζεται με τη θητεία ή οποιαδήποτε αναπηρία που συνδέεται και οδήγησε στην επιδείνωση της αναπηρίας 
που σχετίζεται με τη θητεία, και για Βετεράνους που συμμετέχουν σε προγράμματα προσαρμογής σύμφωνα με 
το άρθρο 38, κεφάλαιο 31 του Κώδικα των Ηνωμένων πολιτειών (USC). Εάν ο Βετεράνος έχει ΑΑΥ, η 
επεξήγηση των επιδομάτων του ΑΑΥ πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση για αποζημίωση ΙΠΕ για την 
αξιολόγηση της πληρωμής των εναπομενόντων υποχρεώσεων των ασθενών Βετεράνων. Το ΙΠΕ δεν επιστρέφει 
χρηματικά ποσά για εκτελεσμένες υπηρεσίες, για τις οποίες το Υπουργείο ορίζει ότι δεν σχετίζονται με 
αναπηρίες που έχουν προκύψει κατά τη θητεία τους.   

Πως μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες; 

• Διεύθυνση: Chief Business Office Purchased Care  
Foreign Medical Program 
PO Box 469061, Denver CO 80246-9061 

• Τηλέφωνο: 303-331-7590, Δευτέρα-Παρασκευή, 8:05 π.μ. έως 6:30 μ.μ. Ανατολική Επίσημη Ώρα 

• Email: Ακολουθήστε τις οδηγίες για να υποβάλλετε email μέσω IRIS στο 
https://iris.custhelp.com/app/ask 

• Ιστοσελίδα: http://www.va.gov/purchasedcare/ 
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