
 

Αρ. Ανακοίνωσης: A2022037 

Προς: Eιδικούς ιατρούς και Nοσηλευτήρια 

 

Ανακοίνωση σε σχέση με προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υποβολή 
ενδονοσοκομειακών απαιτήσεων που περιλαμβάνουν αναλώσιμα του καταλόγου Ζ  

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να σας ενημερώσει αναφορικά με τον τρόπο 

διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή απαίτησης στο 

σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ, λόγω περιορισμών στη χρήση αναλωσίμων του καταλόγου Ζ.  

Συγκεκριμένα, έπειτα από την εφαρμογή κανόνων οι οποίοι αφορούν περιορισμούς, είτε στην 

ποσότητα ενός αναλωσίμου, είτε στη συνδυαστική χρήση ενός αναλωσίμου με κάποιο άλλο 

(όπως αναφέρεται στον κατάλογο Ζ που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας), 

παρατηρούνται περιστατικά τα οποία λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων, επιβάλουν χρήση 

αναλωσίμων καθ’ υπέρβαση των υφιστάμενων κανόνων για τα οποία δεν μπορούν να 

υποβληθούν σχετικές απαιτήσεις στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ. Για τις περιπτώσεις 

αυτές, παρακαλείσθε όπως ακολουθείτε την πιο κάτω διαδικασία, ώστε να διευκολυνθεί η εξέταση 

του περιστατικού και η υποβολή σχετικής απαίτησης αποζημίωσης: 

1. Αποστέλλετε στον Οργανισμό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση zcrules@hio.org.cy 

επισυνάπτοντας, είτε το αποτέλεσμα απεικονιστικής μεθόδου (π.χ. ακτινογραφία), στις 

περιπτώσεις στις οποίες η χρήση ενός αναλωσίμου μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω αυτών, 

είτε ιατρική έκθεση η οποία θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο ιατρό 

της επέμβασης και μέσω της οποίας θα δικαιολογείται η χρήση του υπό μελέτη 

αναλωσίμου. 

2. Εντός 2 εβδομάδων από την αποστολή του πιο πάνω ηλεκτρονικού μηνύματος, 

Λειτουργός του Οργανισμού θα επικοινωνεί με τον υπεύθυνο κωδικοποιητή του εκάστοτε 

νοσηλευτηρίου σε περίπτωση που περαιτέρω πληροφορίες απαιτούνται για τη διευθέτηση 

του συμβάντος. 

 

3. Ο Οργανισμός θα προχωρεί στην αξιολόγηση των στοιχείων που θα έχει ενώπιον του 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και θα αποφασίζει κατά πόσο η χρήση των υπό 
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εξέταση αναλωσίμων είναι δικαιολογημένη και θα κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στους 

αιτητές. Σε περίπτωση εγκεκριμένου αιτήματος, θα ενημερώνεστε για τη σχετική 

διαδικασία υποβολής της απαίτησης αποζημίωσης. 

Διευκρινίζεται τέλος, ότι στις περιπτώσεις που η χρήση αναλωσίμων έγινε είτε λόγω λανθασμένου 

χειρισμού είτε η σχετική χρήση δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που υποβάλλονται στον 

Οργανισμό και ως εκ τούτου τα σχετικά αιτήματα απορρίπτονται, το οποιοδήποτε οικονομικό 

κόστος που προκύπτει δεν θα επιβαρύνει τον Οργανισμό. 
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