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Παρεχόμενες Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΓεΣΥ  

 

Το ΓεΣΥ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών φροντίδας υγείας, το οποίο 

περιλαμβάνει υπηρεσίες από Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς, ενδονοσοκομειακή 

φροντίδα υγείας, εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και υγειονομικά είδη, φροντίδα υγείας από νοσηλευτές και μαίες, φροντίδα υγείας 

από κλινικούς διαιτολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, λογοπαθολόγους, εργοθεραπευτές και 

φυσιοθεραπευτές, προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας, ανακουφιστική φροντίδα υγείας, 

μεταφορά δικαιούχου με ασθενοφόρο και φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων και 

επειγόντων περιστατικών.  

 

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΓεΣΥ: 

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Προσωπικούς Ιατρούς (ΠΙ) για 

ενήλικες και για παιδιά  

 Οι υπηρεσίες από ΠΙ περιλαμβάνουν την παροχή συνεχούς και ολοκληρωμένης 

φροντίδας υγείας στους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο τους, 

σχετικά με την προαγωγή της υγείας τους και την αντιμετώπιση ασθενειών, τη σωστή 

καθοδήγηση τους στο Σύστημα παραπέμποντας τους στον κατάλληλο παροχέα (όπως 

σε ειδικό ιατρό, εργαστήριο, νοσηλευτήριο, συνταγογράφηση απαραίτητων 

φαρμάκων, κ.α.) όταν τέτοιες παραπομπές είναι ιατρικά αναγκαίες, και την 

αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε 

παιδιά στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, συμπεριλαμβάνουν και τη χορήγηση εμβολίων (στο 

πλαίσιο του Σχήματος Εμβολιαστικής Κάλυψης του Υπουργείου Υγείας για παιδιά και 

εφήβους), καθώς και την παρουσία Παιδιάτρου σε τοκετό και την φροντίδα του νεογνού 

μέχρι το εξιτήριο από το μαιευτήριο. 
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Υπηρεσίες από Ειδικούς Ιατρούς (ΕΙ) για εξωτερικούς ασθενείς 

 Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος, παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε 

εξωτερικούς ασθενείς από συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ Ειδικούς Ιατρούς. Οι 

ειδικότητες και εξειδικεύσεις με τις οποίες συμβάλλεται ο ΟΑΥ είναι οι ακόλουθες: 

 Παιδιατρική   

Κλινική Γενετική Γηριατρική 

Αιματολογία Παθολογία 

Ακτινοδιαγνωστική Παθολογική Ανατομική (Ιστοπαθολογία) 

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Παθολογική Ογκολογία 

Αλλεργιολογία Παιδοκαρδιολογία 

Αναισθησιολογία Παιδοψυχιατρική 

Γαστρεντερολογία   Πλαστική Χειρουργική 

Γενική Χειρουργική Πνευμονολογία–Φυματολογία 

Δερματολογία – Αφροδισιολογία Πυρηνική Ιατρική 

Ενδοκρινολογία Ρευματολογία 

Καρδιολογία Στοματογναθοπροσωποχειρουργική 

Κυτταρολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 

Μαιευτική – Γυναικολογία Χειρουργική Αγγείων 

Νευρολογία Χειρουργική Θώρακος 

Νευροχειρουργική Χειρουργική Παίδων 

Νεφρολογία Ψυχιατρική 

Ορθοπεδική Ωτορινολαρυγγολογία 

Ουρολογία Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία 

Οφθαλμολογία Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία   

  

Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών 

 

Οι υπηρεσίες που καλύπτονται στα πλαίσια του ΓεΣΥ από ΕΙ περιλαμβάνονται σε σχετικούς 

καταλόγους υπηρεσιών ανά ειδικότητα. Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει υπηρεσίες από ΕΙ είτε 

κατόπιν εξασφάλισης παραπεμπτικού από Προσωπικό Ιατρό ή νοσηλευτήριο (με την 

καταβολή Συμπληρωμής - 6 ευρώ), είτε με απευθείας πρόσβαση σε ΕΙ (με την καταβολή 

Συνεισφοράς Ι - 25 ευρώ). Σημειώνεται ότι γυναίκες-δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 

15ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να επισκέπτονται απευθείας  τον γυναικολόγο/μαιευτήρα 

της επιλογής τους, χωρίς παραπεμπτικό (με την καταβολή Συμπληρωμής 6 ευρώ). 
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Υπηρεσίες Ενδονοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας 

 Οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής που καλύπτει το ΓεΣΥ παρέχονται σε δικαιούχους που 

εισάγονται σε νοσηλευτήρια τα οποία είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ και αφορούν ιατρικά 

αναγκαίες υπηρεσίες οι οποίες προϋποθέτουν νοσηλεία ή/και χρήση εξειδικευμένης 

ιατρικής υποδομής ή/και ιατρικού εξοπλισμού για την παροχή τους.  Επιπλέον 

καλύπτονται και περιστατικά ημερήσιας νοσηλείας. Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος μπορεί 

να επιλέξει το νοσηλευτήριο της επιλογής του, εφόσον έχει παραπεμφθεί από προσωπικό 

ιατρό ή ειδικό ιατρό, ή από Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) ή 

από άλλο νοσηλευτήριο. 

 

Υπηρεσίες φροντίδας υγείας μέσω φαρμακείων για παροχή φαρμακευτικών 

προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών  

 

 Το ΓεΣΥ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα φαρμάκων που χορηγούνται στους δικαιούχους 

με βάση συνταγή και τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φαρμακευτικών 

Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 

ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy) . Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ καλύπτει φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται στις χρόνιες και οξείες παθήσεις καθώς και στις σοβαρές και 

σπάνιες ασθένειες. Στα πλαίσια του ΓεΣΥ ο κάθε δικαιούχος καλείται να καταβάλει 

Συμπληρωμή (1 ευρώ) για κάθε φάρμακο που λαμβάνει. Πέραν της Συμπληρωμής, ο 

δικαιούχος δύναται να καταβάλει και Συνεισφορά ΙΙ, η οποία είναι η διαφορά κόστους 

μεταξύ του φθηνότερου φαρμάκου το οποίο καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ και του 

φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί. Διευκρινίζεται ότι ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα 

πρόσβασης σε οποιοδήποτε συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ φαρμακείο της επιλογής του, 

κατόπιν συνταγής από προσωπικό ιατρό, ειδικό ιατρό, οδοντίατρο, ή ΤΑΕΠ που 

συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Το ΓεΣΥ, πέραν από τα φάρμακα, καλύπτει ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό και αναλώσιμα. Ο κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων  που καλύπτονται 

από το ΓεΣΥ βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy), 

στην Ενότητα Παροχείς/Φάρμακα-Φαρμακεία-Αναλώσιμα/Κατάλογοι Φαρμάκων. 

 

Υπηρεσίες από εργαστήρια 

 Oι εργαστηριακές εξετάσεις που παρέχονται από συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ 

εργαστήρια, εκτελούνται κατόπιν ιατρικά αναγκαίας παραπομπής προσωπικού ή 

ειδικού ιατρού. Ο δικαιούχος έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε εργαστήριο της επιλογής 

του το οποίο συμμετέχει στο ΓεΣΥ. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που καλύπτονται, 

http://www.gesy.org.cy/
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiopharmacatalogues2020
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiopharmacatalogues2020
https://www.gesy.org.cy/el-gr/hiopharmacatalogues2020
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περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο εργαστηριακών εξετάσεων του ΓεΣΥ και 

περιλαμβάνουν εργαστηριακές εξετάσεις Βιοχημείας, Αιματολογίας, Ανοσολογίας, 

Μικροβιολογίας, Μοριακής και Κυτταρικής Παθολογίας και Γενετικής.  

 

Υπηρεσίες από Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 

 Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΓεΣΥ, καλύπτονται περιπτώσεις ατυχημάτων και 

επειγόντων περιστατικών από ΤΑΕΠ νοσηλευτηρίων που συμμετέχουν στον ΓεΣΥ,. Οι 

υπηρεσίες από ΤΑΕΠ παρέχονται είτε με απευθείας πρόσβαση του δικαιούχου, είτε 

με παραπεμπτικό από άλλο παροχέα υπηρεσιών όπως είναι ο προσωπικός ή ειδικός 

ιατρός, ή από νοσηλευτήριο. 

 

Υπηρεσίες από άλλους επαγγελματίες υγείας 

 

 Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΓεΣΥ, παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε 

εξωτερικούς ασθενείς από τις ακόλουθες κατηγορίες άλλων επαγγελματιών υγείας: 

 νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής (υπηρεσίες κατ' οίκον σε συγκεκριμένες 

ομάδες δικαιούχων) 

 νοσηλευτές ψυχικής υγείας (περιλαμβανομένου υπηρεσιών κατ' οίκον σε 

συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων) 

 μαίες 

 κλινικούς διαιτολόγους 

 εργοθεραπευτές (περιλαμβανομένου υπηρεσιών κατ' οίκον σε συγκεκριμένες 

ομάδες δικαιούχων) 

 λογοπαθολόγους 

 φυσιοθεραπευτές 

 κλινικούς ψυχολόγους 

Οι εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται από νοσηλευτές, μαίες και 

άλλους επαγγελματίες υγείας καλύπτονται από το ΓεΣΥ εφόσον ο δικαιούχος παραπεμφθεί 

από προσωπικό ιατρό ή ειδικό ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ και εφόσον ο δικαιούχος έχει 

διαγνωστεί με συγκεκριμένες διαγνώσεις. Το ΓεΣΥ καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό 

συνεδριών ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, για υπηρεσίες από το κάθε επάγγελμα υγείας. 

Διευκρινίζεται ότι το ΓεΣΥ δεν καλύπτει απευθείας πρόσβαση του δικαιούχου σε άλλους 

επαγγελματίες υγείας. 
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Υπηρεσίες από ασθενοφόρα 

 

 Στo πλαίσιo λειτουργίας του ΓεΣΥ παρέχονται υπηρεσίες ασθενοφόρων σε 

περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, όπου χρειάζεται άμεση 

μεταφορά του δικαιούχου και παροχή φροντίδας υγείας από ΤΑΕΠ. Σημειώνεται ότι 

όλες οι ανταποκρίσεις των ασθενοφόρων που αφορούν κλήσεις για επείγοντα 

περιστατικά καλύπτονται εξ ‘ ολοκλήρου από το ΓεΣΥ. Επιπλέον καλύπτεται: 

 η μεταφορά δικαιούχων από συμβαλλόμενο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο προς 

συμβαλλόμενο με το ΟΑΥ ιατρικό κέντρο,  

 από και προς Κέντρο Ενσωμάτωσης, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 

Κύπρου, Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας, από και προς κέντρα αιμοκάθαρσης 

ή άλλα κέντρα αποκατάστασης,  

 από Νοσηλευτήριο, οικία ή γηριατρείο για αερομεταφορά,  

 από Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) συμβαλλόμενο με τον ΟΑΥ σε ΜΗ 

συμβαλλόμενο ΤΑΕΠ και  

 μεταφορά νεογνών προς το Μακάριο Νοσοκομείο. 

 

Υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας υγείας και αποκατάστασης 

 

 Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας του ΓεΣΥ  περιλαμβάνουν κατ’ οίκον και ιδρυματική 

ανακουφιστική φροντίδα υγείας.  

 

 Σε σχέση με τις υπηρεσίες αποκατάστασης, ο Οργανισμός προγραμματίζει την ένταξη 

των εν λόγω υπηρεσιών στο ΓεΣΥ εντός του 2023, οι οποίες θα αφορούν την παροχή 

ιδρυματικής φροντίδας υγείας από Κέντρα Αποκατάστασης που θα συμβληθούν με 

τον Οργανισμό. 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 


