
 

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΑΥ 

 

Υπηρεσίες Εφημερίας Προσωπικού Ιατρού  

 

 Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το θεσμό του Γενικού Συστήματος Υγείας   

 

Έπειτα από αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να 

διασφαλιστεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία του θεσμού, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, 

προχώρησε από τον Ιούλιο 2022 στην εφαρμογή των Υπηρεσιών Εφημερίας Προσωπικού Ιατρού 

στο ΓεΣΥ.  

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός, με τους δικαιούχους του ΓΕΣΥ να έχουν  πρόσβαση στην 

παροχή φροντίδας από ΠΙ ενηλίκων και παιδίατρους σε περιβάλλον πρωτοβάθμιου ιατρείου για 

έκτακτα προβλήματα υγείας που προκύπτουν τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, χωρίς την 

καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 

Οι υπηρεσίες εφημερίας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα έκτακτα θέματα υγείας και δε λειτουργούν 

όπως τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.  

Πριν επισκεφθείτε τις Υπηρεσίας Εφημερίας ΠΙ της επαρχίας σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί 

τους τηλεφωνικώς  και να ενημερώσετε για το έκτακτο πρόβλημα υγείας σας που έχει προκύψει.  

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σας επικοινωνίας,  θα σας ζητηθεί να δώσετε λεπτομέρειες για 

το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζετε και εφόσον κριθεί αναγκαίο ότι πρέπει να σας δει γιατρός, 

τότε θα διευθετηθεί ραντεβού εντός της ημέρας και των ωρών λειτουργίας των υπηρεσιών 

εφημερίας, καθώς οι υπηρεσίες λειτουργούν μόνο με προγραμματισμένα ραντεβού για την 

εύρυθμη εξυπηρέτησή σας. 

 

Οι υπηρεσίες εφημερίας ΠΙ χειρίζονται συγκεκριμένα περιστατικά, ως εκ τούτου μπορείτε να τις 

χρησιμοποιήσετε μόνο εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα:  

 οξεία έναρξη ανησυχητικών συμπτωμάτων,  

 απότομο και έντονο πόνο,  

 επιδείνωση συμπτωμάτων σοβαρής χρόνιας ασθένειας ή 

 υψηλό πυρετό που συνοδεύεται με άλλα συμπτώματα  

 

Οι περιπτώσεις προϋπάρχουσων ιατρικών καταστάσεων, έκδοσης επαναλαμβανόμενων 

συνταγών, έκδοσης παραπεμπτικών για άλλες υπηρεσίες του ΓεΣΥ και οι περιπτώσεις 

δικαιούχων οι οποίοι δεν είχαν χρόνο να επισκεφθούν τον δικό τους ΠΙ, δεν καλύπτονται από τις 

υπηρεσίες εφημερίας. Επιπρόσθετα, στις υπηρεσίες εφημερίας ΠΙ δεν πραγματοποιούνται 



αιματολογικές αναλύσεις, ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, αλλαγές πληγών ή συρραφή τραυμάτων. 

Αν η κατάσταση της υγείας σας απειλεί τη ζωή σας, όπως για παράδειγμα ένα πιθανό καρδιακό 

επεισόδιο ή εγκεφαλικό, πρέπει να καλέστε άμεσα στο 112 για ασθενοφόρο ή να  απευθυνθείτε 

στο πλησιέστερο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).  

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 

Οι υπηρεσίες εφημερίας στελεχώνονται από ΠΙ ενηλίκων και παιδίατρους καθώς και από 

νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.  

Στο παρόν στάδιο,  οι υπηρεσίες εφημερίας ΠΙ λειτουργούν μόνο τα Σαββατοκύριακα και 

τις δημόσιες αργίες με συγκεκριμένο ωράριο: 

 Σάββατο: 09.00 – 17.00, Κυριακή και Δημόσιες Αργίες: 15.00 – 19.00.  

 

Οι χώροι  όπου παρέχονται οι υπηρεσίες εφημερίας είναι ως ακολούθως: 

 
 

 

 

 

 

 



Κάθε πρώτο σαββατοκύριακο του μήνα οι υπηρεσίες εφημερίας από ΠΙ παρέχονται στις 

υποδομές  του ΟΚΥπΥ, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Νοέμβριος 2022 


