
 
 
 
 
 
 

 
 Αρ. Ανακοίνωσης: OSIS20210719 
 
 

 
Ανακοίνωση προς Ειδικούς Ιατρούς (με εξαίρεση τους Γαστρεντερολόγους) και 

Νοσηλευτήρια αναφορικά με τη τεκμηρίωση χρήσης εξειδικευμένων εγκαταστάσεων 
εντός νοσηλευτηρίου 

 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων για το θέμα της χρήσης εξειδικευμένων εγκαταστάσεων  
εντός νοσηλευτηρίων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (Οργανισμός) επιθυμεί να υπενθυμίσει τα 
πιο κάτω: 

 
•  Ο όρος εξειδικευμένες εγκαταστάσεις εντός νοσηλευτηρίων χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν σηπτικά χειρουργεία ή/και 
ενδοσκοπικές μονάδες τα οποία χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό περιστατικών 
ημερήσιας φροντίδας/μικροεπεμβάσεων/ενδοσκοπήσεων τα οποία δεν χρήζουν 
εισαγωγής σε νοσηλευτήριο για σκοπούς παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας 

•  Η χρήση εξειδικευμένων εγκαταστάσεων αποζημιώνεται μόνο σε περιπτώσεις 
διενέργειας δραστηριοτήτων οι οποίες δικαιολογούν τη χρήση των εγκαταστάσεων 
αυτών 

• Η απαίτηση αποζημίωσης πραγματοποιείται με τη χρήση των πιο κάτω κωδικών 
επιπρόσθετα του κωδικού της δραστηριότητας: 

o CY089 Facility fee ≤30min 
o CY125 Facility fee >30min 

 
Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός ενημερώνει ότι κατά την υποβολή απαίτησης στην οποία 
περιλαμβάνεται ένας εκ των πιο πάνω κωδικών, είναι υποχρεωτική η μεταφόρτωση αρχείου το οποίο 
θα διατίθεται από το νοσηλευτήριο (Παράρτημα 1 ή  https://www.gesy.org.cy/el-
gr/annualreport/tekmiriosi-xrisis-exidikevmenwn-egkatastasewn.docx) ώστε να υποβάλλεται από 
τον θεράποντα ιατρό στη συγκεκριμένη απαίτηση. Απαιτήσεις στις οποίες παρατηρείται μη πλήρης 
συμπλήρωση του σχετικού εντύπου ή/και η μη δυνατότητα ταυτοποίησης του δικαιούχου ή/και η μη 
δυνατότητα επιβεβαίωσης της διενεργηθείσας διεργασίας σε σχέση με την απαίτηση, θα 
απορρίπτονται. 
 
H πρόνοια αυτή τίθεται σε εφαρμογή στις 2 Αυγούστου 2021. 
 
 
 
 
19 Ιουλίου 2021 
 
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 
 
 

https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/tekmiriosi-xrisis-exidikevmenwn-egkatastasewn.docx
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
 
 

 

Βεβαίωση Χρήσης Εξειδικευμένων Εγκαταστάσεων εντός Νοσηλευτηρίου 

(Facility Fee- CY089,CY125) 

 
Βεβαιώνεται η αναγκαία χρήση εξειδικευμένων εγκαταστάσεων εντός του νοσηλευτηρίου για 

χειρισμό περιστατικών ημερήσιας φροντίδας/μικροεπεμβάσεων/ενδοσκοπήσεων τα οποία δεν 

χρήζουν εισαγωγής σε νοσηλευτήριο για σκοπούς παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας. 

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για σκοπούς απαίτησης της πιο κάτω υπηρεσίας. 

 

Κωδικός ΓεΣΥ Ιατρού:………….…….………………………………………………………………………………………………………… 

Διενεργηθείσα Διεργασία:……………………………………………………………………................................................ 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης: …………………………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία και ώρα λήξης: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Όνομα Δικαιούχου:……………………….…..……………………………………………………………………………………………….                                                                   

Αρ. Ταυτότητας Δικαιούχου: ………….…….……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Για το νοσηλευτήριο 

 

……………………………………………………… 

(υπογραφή - σφραγίδα) 

      Ονοματεπώνυμο 


