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Πληροφορίες για το Ξένο Ιατρικό 
Πρόγραμμα (F M P) (Foreign Medical Program)
για παρόχους εξωτερικών  ασθενών και 
διευθυντές γραφείων
Πώς σχετίζεται το F M P με το CHAMPUS/TRICARE;
Δεν υπάρχει σχέση με το CHAMPUS/TRICARE

Υπάρχει σύμβαση ή συμφωνία που πρέπει να 
υπογράψω για να αποδεχτώ/συμμετάσχω στο F M P;
Όχι. Tο F M P δεν έχει παρόχους συμβάσεων.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν κάποιος είναι κατάλληλος 
για F M P;
Οι βετεράνοι θα έχουν μια F M P επιστολή 
εξουσιοδότησης παροχών, η οποία περιγράφει τις 
ιατρικές αναπηρίες που καλύπτονται.

Χρειάζομαι έγκριση για παραπομπές σε ειδικούς ή 
για διαγνωστικές εξετάσεις;
Δεν απαιτούνται εγκρίσεις για παραπομπές ή 
διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τη θεραπεία 
αναπηριών που συνδέονται με την υπηρεσία.

Τι είδους έλεγχος διαχείρισης και αναθεώρηση 
χρήσης πραγματοποιείται; 
Οι ισχυρισμοί υγείας εξετάζονται για να καθοριστεί εάν 
η παρεχόμενη φροντίδα σχετίζεται με την αναπηρία που 
συνδέεται με την υπηρεσία. Οι κλινικές ανασκοπήσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν φυσική, επαγγελματική 
και λογοθεραπεία. υγειονομική περίθαλψη στο σπίτι; 
ψυχική υγεία/κατάχρηση ουσιών, ιατρικό εξοπλισμό 
και ειδικευμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών και 
αποκατάστασης.

Che tipo di farmaco è coperto dall'F M P?
Τι είδους φάρμακα καλύπτονται από το F M P;
Συνταγές και φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή 
καλύπτονται εάν το φάρμακο είναι κατάλληλο για τη 
θεραπεία μιας αναπηρίας που σχετίζεται με την υπηρεσία, 

ή οποιασδήποτε αναπηρίας που σχετίζεται και θεωρείται 
ότι επιβαρύνει μια αναπηρία που σχετίζεται με την 
υπηρεσία, για την οποία έχει συνταγογραφηθεί. Όλα 
τα φάρμακα πρέπει να εγκρίνονται από τον Οργανισμό 
Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (F D A).

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι ένα φάρμακο είναι εγκεκριμένο 
από τον F D A, μπορείτε να ελέγξετε τον ιστότοπο του 
F D A στη διεύθυνση https://www.fda.gov/drugs ή να 
επικοινωνήσετε με το F M P για διευκρίνιση. Για να 
καθορίσει το F M P εάν ένα φάρμακο θα καλύπτεται, θα 
πρέπει να υποβάλετε το όνομα του φαρμάκου, την 
αναπηρία για την οποία συνταγογραφείται, καθώς και 
τη δοσολογία και τη χρήση. Φάρμακα που αγοράζονται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταχυδρομούνται ή 
αποστέλλονται σε ξένη χώρα δεν καλύπτονται.

Πώς μπορώ να εξοφλήσω μια αξίωση;
Όταν υποβάλλετε μια αξίωση, στείλτε τις ακόλουθες 
πληροφορίες και τεκμηρίωση στην ταχυδρομική 
διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω:

• VA Form 10-7959f-2, Αξίωσης σελίδα F M P

• Το πλήρες όνομα του ασθενούς, ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης και αριθμός
αρχείου V A

• Το πλήρες όνομα του παρόχου, ιατρικός τίτλος,
διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου γραφείου και
διεύθυνση τιμολόγησης, εάν διαφέρει από τη
διεύθυνση γραφείου

• Η θεραπευόμενη Διάγνωση

• Αφήγηση περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας

• Χρεώσεις και ημερομηνίας για κάθε υπηρεσίαs.

https://www.fda.gov/drugs
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-7959f-2/
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Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες;
Ταχυδρομείο: Veterans Health Administration

Foreign Medical Program

P.O. Box 469061

Denver, C O 80246-9061

Τηλέφωνο: 303-331-7590, Δευτέρα-Παρασκευή
8:05 π.μ. έως 6:00 μ.μ., Ανατολική ζώνη ώρας

Φαξ: 303-331-7807

Email: HAC.FMP@va.gov 

Ιστοσελίδα: Foreign Medical Program

mailto:HAC.FMP%40va.gov%20?subject=
https://www.va.gov/COMMUNITYCARE/programs/veterans/fmp/index.asp
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