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1. Ερμηνεία: 

1.1. Ορισμοί 

«διαχειριστής απαιτήσεων» σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον παροχέα 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας  που έχει δικαίωμα χρήσης του λογισμικού του ΟΑΥ εκ 

μέρους του για την υποβολή των απαιτήσεων και το οποίο κατέχει προσόντα ή/και 

κριτήρια που καθορίζονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα του Οργανισμού∙ 

 

«εξουσιοδοτημένος νοσηλευτής» σημαίνει νοσηλευτή που έχει δικαίωμα χρήσης 

του συστήματος πληροφορικής και είναι εξουσιοδοτημένος από τον παροχέα 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας για να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής εκ 

μέρους του ∙ 

 

«εξιτήριο» έχει την έννοια που δίνει στο εξιτήριο το εδάφιο (4) του άρθρου 13 του περί 

Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου∙ 

 

«θεράπων ιατρός» σημαίνει τον ιατρό που έχει την ευθύνη της ενδονοσοκομειακής 

φροντίδας υγείας  και υπογράφει το εξιτήριο∙ 

 

«ιατρικά αναγκαίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την πρόληψη, 

διάγνωση ή/και θεραπεία ασθένειας, τραυματισμού, ιατρικής κατάστασης, νόσου, των 

συμπτωμάτων τους ή την αντιμετώπιση εξουθενωτικών συμπτωμάτων ή 

παρενεργειών άμεσα σχετιζόμενων με τις πιο πάνω καταστάσεις, περιλαμβανομένων 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας επανορθωτικής χειρουργικής αλλά εξαιρουμένων 

υπηρεσιών ή χωρίς να περιλαμβάνονται υπηρεσίες που αφορούν σκοπούς αισθητικής∙ 

 

«ιατρικός φάκελος» σημαίνει τον ιατρικό φάκελο που υποχρεούται να τηρεί το 

νοσηλευτήριο για δώδεκα (12) χρόνια ως καθορίζεται στον όρο 5.3∙ 

  

«κατάλογος διαγνώσεων» σημαίνει την τροποποιημένη έκδοση Διεθνούς καταλόγου 

Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας και αντανακλά 

στα κυπριακά δεδομένα όσον αφορά στην κωδικοποίηση ιατρικών διαγνώσεων∙  

 

«κατάλογος Z» σημαίνει τον κατάλογο που περιλαμβάνει υψηλής δαπάνης προϊόντα, 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υγειονομικά είδη,  ιατρικά αναλώσιμα τα οποία 

χρησιμοποιούνται ή εμφυτεύονται  στα πλαίσια παροχής ενδονοσοκομειακής 

φροντίδας υγείας∙ 

 

«κατάλογος ZΔ» σημαίνει τον κατάλογο που περιλαμβάνει υψηλής δαπάνης κλινικές 

διαδικασίες οι οποίες παρέχονται στα πλαίσια παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας 

υγείας∙ 

 

«κατάλογος ZΦ» σημαίνει τον κατάλογο που περιλαμβάνει υψηλής δαπάνης 

φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία παρέχονται στα πλαίσια παροχής 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας∙  

 

«κλινικές διεργασίες» σημαίνει την τροποποιημένη έκδοση Διεθνούς καταλόγου 

ταξινόμησης των νόσων και που αντανακλά στα Κυπριακά δεδομένα όσον αφορά στην 

ταξινόμηση για την καταχώριση κλινικών διαδικασιών και δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού∙ 
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«κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης» σημαίνει τις οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθούνται για την κωδικοποίηση και καταχώριση στο σύστημα πληροφορικής  

των διαγνώσεων και κλινικών διεργασιών που διενεργήθηκαν σε μια 

ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας ∙ 

 

«κατευθυντήριες οδηγίες αμοιβής» σημαίνει τον τρόπο ταξινόμησης μιας 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στις ομάδες συγγενών διαγνώσεων κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες και επηρεάζουν άμεσα το ύψος της αμοιβής της υπηρεσίας∙ 

 

«κύρια διάγνωση» σημαίνει τη βασική αιτία εισαγωγής του δικαιούχου στο 

νοσηλευτήριο η οποία καθορίζεται μετά την ολοκλήρωση της ενδονοσοκομειακής 

φροντίδας υγείας στο δικαιούχο∙  

 

«κωδικοποιητής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωμα χρήσης του 

συστήματος πληροφορικής και είναι εξουσιοδοτημένο από τον παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας για να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής εκ μέρους του για 

την καταχώριση των στοιχείων των απαιτήσεων και το οποίο  κατέχει προσόντα ή/και 

πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα του Οργανισμού∙ 

 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο ∙ 

 

«ομάδα συγγενών διαγνώσεων» σημαίνει την ταξινόμηση της ενδονοσοκομειακής 

φροντίδας υγείας  που παρέχονται κατά τη νοσηλεία, και προκύπτουν από ειδικό 

λογισμικό (CYDRG Grouper) στο οποίο καταχωρούνται κωδικοποιημένες οι 

διαγνώσεις και οι κλινικές διεργασίες που διενεργήθηκαν κατά τη νοσηλεία του ασθενή∙ 

 

«οφειλόμενα ποσά» σημαίνει τα ποσά που οφείλονται προς τον Οργανισμό τα οποία 

θεωρούνται τα τελικά ή επιβεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν εξαντληθεί 

όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους· 

 

«ΤΑΕΠ» σημαίνει Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών οποιουδήποτε 

νοσηλευτηρίου το οποίο παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε περιπτώσεις 

ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών· 

 

«υποστηρικτικό προσωπικό» σημαίνει προσωπικό που έχει δικαίωμα χρήσης του 

συστήματος πληροφορικής και είναι εξουσιοδοτημένο από τον παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας για να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής εκ μέρους του και 

περιλαμβάνει τον κωδικοποιητή, εξουσιοδοτημένο νοσηλευτή, το διαχειριστή 

απαιτήσεων και άλλα πρόσωπο που δύναται να υποδείξει ο παροχέας υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει στην ιστοσελίδα του κατά 

καιρούς ο Οργανισμός. 

Όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εγκύκλιο και δεν ερμηνεύονται 

διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο. 

 

2. Σκοπός  

Σκοπός της παρούσας Εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας από νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας 

υγείας, της διαδικασίας αμοιβής, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας, της διαδικασίας εγγραφής και της σύναψης σύμβασης 



4 
 

με τον Οργανισμό, της τήρησης αρχείου από τα νοσηλευτήρια για την παροχή 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, και του τρόπου παροχής και πρόσβασης 

υπηρεσιών από τα νοσηλευτήρια. 

 

3. Παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας  

3.1. Υπηρεσίες Ενδονοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας 

(1) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από νοσηλευτήρια οι οποίες παρέχονται 

κατόπιν παραπομπής από προσωπικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, ΤΑΕΠ 

ή παραπομπή από άλλο νοσηλευτήριο, με βάση πρωτόκολλα και κλινικές 

κατευθυντήριες οδηγίες, και σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε ιατρού 

που παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους του νοσηλευτηρίου, 

όπου εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από τον 

Οργανισμό και κρίνονται από τον Οργανισμό ως ιατρικά αναγκαίες, είναι οι 

εξής: 

 

(α) κλινικές διεργασίες οι οποίες παρέχονται στα πλαίσια της 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, μέχρι την έκδοση του εξιτηρίου, και οι 

οποίες αμείβονται με ομάδες συγγενών διαγνώσεων,  

 

(β) οτιδήποτε περιλαμβάνεται στους καταλόγους Ζ, ΖΔ και ΖΦ, που 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού∙ 

 

(γ) υπηρεσίες που καθορίζονται από τον Οργανισμό ανά περίπτωση κατόπιν 

σύστασης του Ιατροσυμβουλίου ή/και της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Φαρμάκων ∙ 

 

(δ) παραπομπή όπως καθορίζεται στον όρο 8.3, για λήψη υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας από παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας μετά το εξιτήριο, 

με βάση πρωτόκολλα και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και σύμφωνα με την 

ειδικότητα του κάθε ιατρού που παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ 

μέρους του νοσηλευτηρίου, όπου εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και 

ανακοινώνονται από τον Οργανισμό∙ 

 

(ε) συνταγογράφηση  των αναγκαίων φαρμακευτικών προϊόντων 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, με βάση πρωτόκολλα 

και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε 

ιατρού που παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους του 

νοσηλευτηρίου, όπου  εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από 

τον Οργανισμό 

 

(στ) υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας που υιοθετούνται και 

ανακοινώνονται από τον Οργανισμό 

 

 

 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), ο Οργανισμός δύναται να 

απαιτήσει προέγκριση για οποιαδήποτε ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας 

ώστε αυτή να λογίζεται ότι παρέχεται στα πλαίσια του Συστήματος∙ 
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(3) Τα νοσηλευτήρια παρέχουν τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που 

καθορίζονται στην παράγραφο (1) σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, όπου αυτός 

εφαρμόζεται, του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, του περί Ιατρών (Σύλλογοι, 

Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμου, του περί Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Νόμου, του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει 

αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, Εσωτερικών Κανονισμών, Αποφάσεων και 

Εγκυκλίων καθώς και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία αφορά τα 

νοσηλευτήρια,  ιατρούς, άλλους επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές και μαίες 

που παρέχουν  ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας. 

 

4. Ελάχιστες απαιτήσεις  

4.1. Ελάχιστες απαιτήσεις, ελάχιστος εξοπλισμός και κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

(1) Τα νοσηλευτήρια διαθέτουν τις απαραίτητες ελάχιστες απαιτήσεις που 

αφορούν στο προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα και στεγάζονται σε 

κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, για την ασφαλή και αποτελεσματική 

παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του Συστήματος 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 3 της παρούσας Εγκυκλίου. 

 

(2) Οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στο προσωπικό, εξοπλισμό, 

αναλώσιμα και κτιριακές εγκαταστάσεις των νοσηλευτηρίων για την παροχή 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας απαιτείται να είναι σύμφωνες με τις 

διατάξεις του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 

Λειτουργίας) Νόμου, όπου αυτός εφαρμόζεται, του περί Εγγραφής Ιατρών 

Νόμου, του περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμου, 

του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει 

αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα 

νομοθεσία αφορά στο προσωπικό, στον εξοπλισμό, στα αναλώσιμα και στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις τους.  

 

(3) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των παραγράφων (1) και (2), τα 

νοσηλευτήρια οφείλουν να έχουν εμφανή ένδειξη ότι το νοσηλευτήριο είναι 

συμβεβλημένο με τον Οργανισμό για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

στο πλαίσιο του Συστήματος. 

 

5. Αμοιβή 

5.1. Μέθοδος αμοιβής νοσηλευτηρίων 

(1) Με την επιφύλαξη των προνοιών της παραγράφου (2), το νοσηλευτήριο 

αμείβεται με τις ακόλουθες μεθόδους: 

 

(α) ανά ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας στη βάση τιμής μονάδας για τα 

περιστατικά που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) 

του όρου 3.1 της παρούσας Εγκυκλίου, στη βάση της βαρύτητας της ομάδας 

συγγενών διαγνώσεων όπως προκύπτει μετά την κωδικοποίησή τους. 

 

(β) ανά ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας , στη βάση τιμής η οποία προκύπτει 

για κάθε περίπτωση ξεχωριστά κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ Οργανισμού και 

νοσηλευτηρίου, λαμβάνοντας κατά κύριο λόγο υπόψη το πραγματικό κόστος 

παροχής της υπηρεσίας, για περιστατικά που καθορίζονται στην 

υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του όρου 3.1 της παρούσας 
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Εγκυκλίου που φέρουν μηδενική βαρύτητα όπως προκύπτει μετά την 

κωδικοποίησή τους. 

 

(γ) ανά ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας στη βάση σταθερής τιμής για τις 

υπηρεσίες που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του 

όρου 3.1 της παρούσας Εγκυκλίου, όπου εφαρμόζεται.  

 

Νοείται ότι το νοσηλευτήριο δεν αμείβεται για το κόστος των υπηρεσιών που 

καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του όρου 3.1 της 

παρούσας Εγκυκλίου στις περιπτώσεις όπου κατόπιν συμφωνίας το κόστος 

καταβάλλεται απευθείας στους προμηθευτές.  

 

 

(δ) Για μεταβατική περίοδο που καθορίζεται από τον Οργανισμό στην 

ιστοσελίδα του, ο Οργανισμός δύναται να αμείβει τα νοσηλευτήρια για τις 

υπηρεσίες που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) του όρου 3.1 και είχαν 

στην κατοχή τους πριν την 1 Ιουνίου 2020, στη βάση της τιμής του καταλόγου 

Ζ ή της τιμής αγοράς, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη.  

 

(ε) ανά υπηρεσία, στη βάση ημερήσιας τιμής (per diem) ή με εφάπαξ ποσό, η 

οποία προκύπτει για κάθε περίπτωση ξεχωριστά κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ 

του Οργανισμού και του νοσηλευτηρίου, λαμβάνοντας κατά κύριο λόγο υπόψη 

το πραγματικό κόστος παροχής της υπηρεσίας που καθορίζεται στην 

υποπαράγραφο (στ) της παραγράφου (1) του όρου 3.1. 

 

 

 

(2) Ανεξαρτήτως των προνοιών της παραγράφου (1), σε έκτακτες περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δυσχεραίνεται η προσβασιμότητα των δικαιούχων στην 

ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας ή/και παρατηρείται χαμηλό ενδιαφέρον 

από νοσηλευτήρια, ο Οργανισμός δύναται να παρέχει πρόσθετα χρηματικά ή 

άλλα κίνητρα και να χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους αμοιβής, ή/και να 

απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των αναγκών των 

δικαιούχων. 

(3) O προϋπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο ύψος της 

αμοιβής που προβλέπεται στην παράγραφο (1) καθορίζεται με Αποφάσεις, 

περιλαμβανομένων στο ύψος της αμοιβής: 

(α) Ποσό όπως προκύπτει από τις μονάδες του κάθε νοσηλευτηρίου που 

καθορίστηκαν στη σύμβαση του με τον Οργανισμό και την τιμή μονάδας του 

κάθε νοσηλευτηρίου, 

(β) Ποσό για επιπλέον μονάδες που υπερβαίνουν τον αριθμό μονάδων που 

καθορίζεται στις συμφωνίες μεταξύ Οργανισμού και νοσηλευτηρίων, και 

(γ) Ποσό πρόνοια για σύναψη νέων συμβάσεων μεταξύ Οργανισμού και 

νοσηλευτηρίων.  

Νοείται ότι η κατανομή του ποσού μεταξύ των σημείων (α), (β) και (γ), θα γίνεται 

ανά μήνα και στη βάση των συνολικών αναγκών, της συσσωρευμένης ζήτησης, 

των επαρχιακών αναγκών καθώς και στη βάση της πολιτικής που θα 
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ακολουθήσει ο Οργανισμός όσο αφορά στην ενθάρρυνση και παρακίνηση των 

παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

Νοείται ότι οι Αποφάσεις που καθορίζουν το ύψος της αμοιβής δεν επηρεάζουν 

τον τρόπο αμοιβής που καθορίζεται στην παράγραφο (1). 

 

5.2. Τρόπος υπολογισμού αμοιβής ανά ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας  

στη βάση τιμής μονάδας  

 

(1) Κατά τον υπολογισμό της αμοιβής ανά ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας 

στη βάση τιμής μονάδας λαμβάνονται υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας της 

ομάδας συγγενών διαγνώσεων που προκύπτει από την κωδικοποίησή των 

διαγνώσεων και των διεργασιών, και η τιμή μονάδας κάθε νοσηλευτηρίου η 

οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: 

(α) Για τις μονάδες του νοσηλευτηρίου μέχρι τον αριθμό μονάδων όπως 

καθορίστηκε στη σύμβαση  μεταξύ του νοσηλευτηρίου και του Οργανισμού η 

τιμή μονάδας καθορίζεται στη σύμβαση.  

Νοείται ότι για σκοπούς υπολογισμού της μηνιαίας αμοιβής του νοσηλευτηρίου, 

ο συνολικός ετήσιος αριθμός μονάδων που καθορίζεται στην εν λόγω 

συμφωνία, κατανέμεται ανά μήνα. 

 

Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε μήνα, ο αριθμός 

μονάδων του νοσηλευτηρίου είναι μικρότερος από τον αριθμό μονάδων που 

καθορίζεται στην εν λόγω συμφωνία, ο αριθμός των αδιάθετων μονάδων 

μεταφέρεται στους υπόλοιπους μήνες του ίδιου έτους.  

 

 

(β) Για τις μονάδες του νοσηλευτηρίου που υπερβαίνουν τον αριθμό μονάδων 

που καθορίζεται στην εν λόγω συμφωνία, η τιμή μονάδας υπολογίζεται ανά 

μήνα λαμβάνοντας υπόψη: 

 

(i) Τον προϋπολογισμό που αφορά στο σύνολο των πλεοναζουσών 

μονάδων για όλα τα νοσηλευτήρια, ο οποίος κατανέμεται στο 

συγκεκριμένο μήνα, 

 

(ii) Το συνολικό αριθμό των πλεοναζουσών μονάδων από όλα τα 

νοσηλευτήρια στη βάση των μηνιαίων απαιτήσεων που υποβλήθηκαν 

και εγκρίθηκαν για το συγκεκριμένο μήνα. 

 

(iii) Την τιμή μονάδας του νοσηλευτηρίου όπως καθορίζεται στην 

υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του όρου 5.2.  

 

(iv) Nοείται ότι για τις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i) έως (iii) η τιμή 

μονάδας για τις πλεονάζουσες μονάδες ενδέχεται να είναι διαφορετική 

για το κάθε νοσηλευτήριο. 

 

(v) Σε περίπτωση που σε νοσηλευτήριο προκύψουν δύο τιμές μονάδας 

κατά τη διάρκεια ενός μηνός λόγω υπέρβασης του αριθμού μονάδων 

που καθορίζεται στη συμφωνία, τότε η τελική τιμή μονάδας του 

νοσηλευτηρίου για όλες τις μονάδες του συγκεκριμένου μήνα 
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υπολογίζεται ως η μέση σταθμισμένη τιμή μεταξύ των δύο τιμών 

μονάδας. 

 

(vi) Σε περίπτωση που λόγω της εφαρμογής της μέσης σταθμισμένης τιμής, 

το νοσηλευτήριο δεν αμειφθεί το σύνολο του ετήσιου ποσού που 

προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και του 

νοσηλευτηρίου, ο Οργανισμός στο τέλος του χρόνου καταβάλλει τη 

διαφορά. 

 

(2) Η τιμή μονάδας καθώς και ο συνολικός αριθμός μονάδων σε ετήσια 

βάση που δύνανται να τυγχάνουν αναπροσαρμογής, αν μετά από έλεγχο, του 

Οργανισμού ή/και εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων, των οικονομικών 

ή άλλων στοιχείων του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας διαφανεί ότι τα 

συμφωνηθέντα ποσά βασίστηκαν σε λανθασμένα ή μη πραγματικά στοιχεία ή 

υποθέσεις. Η αναπροσαρμογή επί των νέων στοιχείων (τιμή μονάδας και 

συνολικός αριθμός μονάδων) θα γίνεται στη βάση των προνοιών του 

Μνημονίου και της Επιστολής ημερομηνίας 15 Μαΐου 2020. Σε τέτοια 

περίπτωση, οι όποιες αναπροσαρμογές στην αμοιβή θα ισχύουν αναδρομικά 

από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης. Οι αναπροσαρμογές δύναται να 

τακτοποιηθούν εντός έξι (6) μηνών από τον μήνα που θα επιβεβαιωθεί η 

ανάγκη των προσαρμογών. Η αναδρομική ισχύ δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

δύο (2) έτη.  

 

(3) Η τιμή μονάδας καθώς και ο συνολικός αριθμός μονάδων σε ετήσια 

βάση δύνανται να τυγχάνουν αναπροσαρμογής σε περίπτωση που ο 

Οργανισμός αναθεωρήσει τις βαρύτητες του καταλόγου συγγενών διαγνώσεων 

όπως αυτός ίσχυε όταν υπολογίστηκαν τα συμφωνηθέντα ποσά, δηλαδή στη 

βάση του καταλόγου DRG ως είχε στις 26/5/2020. Σε τέτοια περίπτωση, οι 

όποιες αναπροσαρμογές πρέπει απαραιτήτως να εξάγουν το ίδιο συνολικό 

αποτέλεσμα όσον αφορά στον πολλαπλασιασμό μεταξύ της τιμής μονάδας και 

του συνολικού αριθμού μονάδων σε ετήσια βάση.  

 

(4) O Οργανισμός δύναται να συμφωνεί με τα νοσηλευτήρια επιπρόσθετο 

αριθμό μονάδων από τον συνολικό αριθμό μονάδων. Σε τέτοια περίπτωση ο 

Οργανισμός λαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπόψη τις ανάγκες της επαρχίας που 

δραστηριοποιείται ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας, την προσφορά 

των υπηρεσιών από άλλα νοσηλευτήρια της επαρχίας που δραστηριοποιείται 

ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας, τυχόν αύξηση των ιατρών του 

παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας και άλλους σχετικούς παράγοντες. 

 

(5) Σε περίπτωση που ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας, υπερβεί 

τον ετήσιο συνολικό αριθμό μονάδων, τότε η τιμή μονάδας καθορίζεται στη 

βάση του προϋπολογισμού που θα καθορίσει ο Οργανισμός. 

 

(6) Ο αριθμός που καθορίζεται για τον ετήσιο αριθμό μονάδων 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις ημέρες συμμετοχής του παροχέα υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας στο Σύστημα κατά το σχετικό ημερολογιακό έτος. 

 

(7) Ανά τρίμηνο ο ετήσιος αριθμός μονάδων, προσαρμόζεται κατά 0,5% για 

κάθε 1% του αριθμού των ιατρών του Παροχέα οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο 

Σύστημα. Για σκοπούς υπολογισμού της εν λόγω προσαρμογής ο αριθμός των 
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ιατρών του Παροχέα που δεν συμμετέχουν στο ΓεΣΥ υπολογίζεται στη βάση 

των στοιχείων που υπάρχουν στην αρχή του τριμήνου. 

 

(8) Σε περίπτωση που ένα νοσηλευτήριο συμμετέχει με όλους τους ιατρούς 

του εντός Συστήματος τότε δεν εφαρμόζεται η πρόνοια για προσαρμογή της 

αναλογικής προσαρμογής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο πάνω. 

 

 

 

5.3. Αναγκαίες ιατρικές πληροφορίες 

(1) Το νοσηλευτήριο έχει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν στην πορεία της θεραπείας του δικαιούχου, από την ημέρα εισαγωγής 

μέχρι την ημέρα του εξιτηρίου και περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία τα οποία 

προσδιορίζουν την ταυτότητα του, ιατρική πληροφόρηση αναφορικά με τη 

θεραπεία που λαμβάνει, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του, στο βαθμό που 

αυτό είναι γνωστό, τη διάγνωση της παρούσας ιατρικής  κατάστασής του, τη 

θεραπευτική αγωγή που παρέχεται, δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες 

κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του δικαιούχου 

κατά την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας. 

 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) τα ελάχιστα στοιχεία που 

πρέπει να τηρεί το νοσηλευτήριο καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.  

 

(3) Τo νοσηλευτήριo υποχρεούται να τηρεί τις ιατρικές πληροφορίες του 

δικαιούχου σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων 

Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 

Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο.  

 

(4) Το νοσηλευτήριο έχει την ευθύνη να δίνει πρόσβαση στις αναγκαίες ιατρικές 

πληροφορίες όταν αυτό ζητηθεί από εξουσιοδοτημένα από τον Οργανισμό 

άτομα για έλεγχο και επιβεβαίωση των στοιχείων. 

 

(5) Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα πληροφορικής σύμφωνα 

με την παρούσα Εγκύκλιο δύναται να χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό 

για τους σκοπούς του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, 

εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων όπως μεταξύ άλλων για σκοπούς 

ελέγχου, αμοιβής και στατιστικών.    

 

5.4. Κατευθυντήριες οδηγίες αμοιβής 

Για σκοπούς ορθής αμοιβής, τα νοσηλευτήρια ή/και το πρόσωπο που 

κωδικοποιεί εκ μέρους των νοσηλευτηρίων οφείλουν να εφαρμόζουν τις  

κατευθυντήριες οδηγίες αμοιβής που εκδίδει ο Οργανισμός και δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

 

5.5. Διαδικασία υποβολής απαίτησης από το νοσηλευτήριο για καταβολή 

αμοιβής. 

(1) (α) Το νοσηλευτήριο υποβάλλει απαίτηση για καταβολή αμοιβής ως 

καθορίζεται στον όρο 5 της παρούσας Εγκυκλίου, στο σύστημα πληροφορικής 

το αργότερο εντός τριάντα  (30) ημερών από την έκδοση του εξιτηρίου.  
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(β) Για μεταβατική περίοδο μέχρι την 30η Αυγούστου 2020 οι απαιτήσεις για 

την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας  δύναται να υποβάλλονται εντός εξήντα 

(60) ημερών από την έκδοση του εξιτηρίου.  

 

(2) Η απαίτηση υποβάλλεται από τον θεράπων ιατρό ή  από άλλο πρόσωπο 

όπως κατά καιρούς καθορίζεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού εκ μέρους 

του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες αμοιβής. 
 

(3) Όπου εφαρμόζεται, η υποβολή απαίτησης από το νοσηλευτήριο  πρέπει να 

περιλαμβάνει αναλώσιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

και υγειονομικά είδη  από τους καταλόγους  Ζ, ΖΔ και ΖΦ.   

 

(4) Η απαίτηση που υποβάλλεται από νοσηλευτήρια περιλαμβάνει όλες τις 

κλινικές διεργασίες που αφορούν στο περιστατικό για σκοπούς 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας , περιλαμβανομένων όλων των 

διαγνωστικών , ιστοπαθολογικών, εργαστηριακών εξετάσεων και των 

αναγκαίων φαρμακευτικών προϊόντων.  
 

(5) Οποιαδήποτε απαίτηση για καταβολή αμοιβής υποβληθεί μετά τη λήξη της 

προθεσμίας απορρίπτεται από τον Οργανισμό. 

 

(6) (α) Η κωδικοποίηση των διαγνώσεων και κλινικών διεργασιών με βάση το 

εξιτήριο  και τον ιατρικό φάκελο του δικαιούχου γίνεται από κωδικοποιητές εκ 

μέρους του παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας.  

 

(β) Ο κωδικοποιητής   κατά την κωδικοποίηση υποχρεούται να ακολουθεί τις 

κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης  οι οποίες δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

 

5.6. Έγκριση ή απόρριψη απαίτησης.  

 

(1)  Οργανισμός δεν εγκρίνει απαίτηση, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι η απαίτηση- 

 

(α)  τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα πρωτόκολλα, τις κλινικές 

κατευθυντήριες οδηγίες και τους περιορισμούς,  που καθορίζονται από τον 

Οργανισμό και γνωστοποιούνται στους παροχείς στην ιστοσελίδα του ή/και 

μέσα από ανακοινώσεις στο σύστημα πληροφορικής ή/και καθορίζονται από 

τον Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς 

κανονισμούς, Αποφάσεις, και Εγκυκλίους∙ 

 

(β) έχει υποβληθεί μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία, όπου εφαρμόζεται, στον 

καθορισμένο από τον Οργανισμό τύπο και πληροί τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός αναφορικά με την υποβολή της 

απαίτησης, όπως το εξιτήριο, την έκθεση του θεράποντα ιατρού, τα 

αποτελέσματα των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, τα 

αποδεικτικά στοιχεία χρήσης των ειδών των Καταλόγων  Ζ, ΖΔ, ΖΦ καθώς και 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ζητηθούν από τον Οργανισμό, και έχει υποβληθεί 

σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες που 

εκδίδει κατά καιρούς στην ιστοσελίδα του ο Οργανισμός.  
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Νοείται ότι ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει από το νοσηλευτήριο την υποβολή 

οποιουδήποτε άλλου στοιχείου προς επιβεβαίωση της ορθότητας της 

απαίτησης. 

 

(2) (α) Οποιαδήποτε απαίτηση δεν τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου (1) δεν 

εγκρίνεται από τον Οργανισμό.  

 

(β) Σε περίπτωση όπου ο Οργανισμός δεν εγκρίνει την απαίτηση καθώς εκ 

παραδρομής από την απαίτηση απουσιάζουν συνοδευτικά στοιχεία ή/και 

τεκμήρια το νοσηλευτήριο δύναται να ζητήσει αναπροσαρμογή της 

υποβληθείσας απαίτησης για να υποβάλλει τα απαραίτητα συνοδευτικά 

στοιχεία ή/και τεκμήρια.  

 

5.7. Εξέταση απαίτησης. 

 

(1)  Η απαίτηση εξετάζεται σε χρόνο που δεν ξεπερνά τις  εξήντα (60) ημέρες  

από το Γενικό Διευθυντή ή/και υπαλλήλους του Οργανισμού που 

εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή για το σκοπό αυτό. 

 

(2) (α) Ο αιτητής παρέχει στον Οργανισμό όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

αναφορικά με την απαίτηση και, σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι 

ανεπαρκείς, ο Γενικός Διευθυντής ή/και οι υπάλληλοι του Οργανισμού που 

εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή δύνανται να απαιτούν την υποβολή 

επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών. 

 

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητη η υποβολή επιπρόσθετων 

στοιχείων και πληροφοριών, η προβλεπόμενη στην παράγραφο (1) προθεσμία 

αναστέλλεται και αρχίζει να υπολογίζεται μετά την υποβολή των επιπρόσθετων 

στοιχείων και πληροφοριών.  

 

(γ) (i) Στις περιπτώσεις  της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του όρου 5.1 της 

παρούσας Εγκυκλίου, στις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί διαβούλευση μεταξύ 

Οργανισμού και νοσηλευτηρίου για τον υπολογισμό της αμοιβής ο Γενικός 

Διευθυντής ή/και οι υπάλληλοι του Οργανισμού που εξουσιοδοτούνται από το 

Γενικό Διευθυντή, δύνανται να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για σκοπούς διαβούλευσης με το νοσηλευτήριο για την αμοιβή.  

 

(ii)  Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και 

περιεχόμενο στο ενδεδειγμένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης, 

ανάλογα με το θέμα που συζητείται βάσει των σχετικών πληροφοριών που 

παρέχει ο Οργανισμός και το νοσηλευτήριο προκειμένου να επιτευχθεί 

συμφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή ως προς την 

αμοιβή. 

 

Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη της απαίτησης, ο Γενικός 

Διευθυντής δύναται να παραπέμψει την απαίτηση σε εμπειρογνώμονες ή 

επιτροπή που συστήνεται από τον Οργανισμό για το σκοπό αυτό, για  εξέταση 

και λήψη συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους: 
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Νοείται περαιτέρω ότι, ανάλογα με την περίπτωση, ο Γενικός Διευθυντής 

δύναται να παραπέμψει την απαίτηση στο Ιατροσυμβούλιο ή/και στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων για γνωμάτευση. 

 

(iii) Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης 

και κοινοποιεί στο νοσηλευτήριο την απόφαση για το ύψος της αμοιβής.  

 

(iv) Σε περίπτωση που  το νοσηλευτήριο συμφωνεί με την αμοιβή, το 

νοσηλευτήριο υποβάλλει την απαίτηση σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

παρούσας Εγκυκλίου. 

 

(v) Σε περίπτωση που το νοσηλευτήριο διαφωνεί με την αμοιβή το 

νοσηλευτήριο δύναται να υποβάλλει γραπτή ένσταση στο Συμβούλιο εντός 

τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, στην οποία 

εκτίθενται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. 

 

(vi) Το Συμβούλιο εξετάζει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ενώπιον του ένσταση, 

αποφασίζει γι’ αυτή και γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του 

στον αιτητή: 

 

Νοείται ότι το Συμβούλιο, προτού εκδώσει την απόφασή του, δύναται, κατά την 

κρίση του, να ακούσει ή να δώσει την ευκαιρία στον αιτητή να εκθέσει τους 

λόγους στους οποίους στηρίζει την ένστασή του. 

 

(vii) Όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της ένστασης αφορά σε γνωμάτευση 

του Ιατροσυμβουλίου ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, το 

Συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση για επανεξέταση στο Δευτεροβάθμιο 

Ιατροσυμβούλιο ή στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

 

(3) Τηρουμένων των προνοιών της παρούσας Εγκυκλίου, η απαίτηση δύναται- 

 

(α)  να εγκριθεί εν όλω ή εν μέρει, ή 

 

(β)  να απορριφθεί: 

 

Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη της απαίτησης, ο Γενικός 

Διευθυντής δύναται να παραπέμψει την απαίτηση σε εμπειρογνώμονες ή 

επιτροπή που συστήνεται από τον Οργανισμό για το σκοπό αυτό, για εξέταση 

και λήψη συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους: 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ανάλογα με την περίπτωση, ο Γενικός Διευθυντής 

δύναται να παραπέμψει την απαίτηση στο Ιατροσυμβούλιο ή/και στην 

Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων για γνωμάτευση. 

 

(4) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει την απαίτηση, το 

νοσηλευτήριο αμείβεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 5.9 της παρούσας 

Εγκυκλίου.  

 

(5) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής απορρίψει την απαίτηση, η 

απόφαση για απόρριψή της κοινοποιείται στον αιτητή. 
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(6) Εναντίον της απόφασης του Γενικού Διευθυντή για απόρριψη της απαίτησης 

δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή γραπτή ένσταση στο Συμβούλιο εντός 

τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, στην οποία 

εκτίθενται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. 

 

(7) Το Συμβούλιο εξετάζει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ενώπιον του ένσταση, 

αποφασίζει γι’ αυτή και γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του 

στον αιτητή: 

 

Νοείται ότι το Συμβούλιο, προτού εκδώσει την απόφασή του, δύναται, κατά την 

κρίση του, να ακούσει ή να δώσει την ευκαιρία στον αιτητή να εκθέσει τους 

λόγους στους οποίους στηρίζει την ένστασή του. 

 

(8) Όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της ένστασης αφορά σε γνωμάτευση 

του Ιατροσυμβουλίου ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, το 

Συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση για επανεξέταση στο Δευτεροβάθμιο 

Ιατροσυμβούλιο ή στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

 

5.8. Καταβολή αμοιβής σε νοσηλευτήριο.  

 

(1) Η αμοιβή του νοσηλευτηρίου καταβάλλεται κάθε μήνα και αφορά στις 

απαιτήσεις για καταβολή αμοιβής που αφορούν περιστατικά που καθορίζονται 

με βάση τον όρο 3 της παρούσας Εγκυκλίου, για τα οποία εκδόθηκαν εξιτήρια 

μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα και υποβάλλονται 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Εγκυκλίου και εγκρίνονται από τον 

Οργανισμό μέχρι και την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα του μήνα. 

 

(2) Μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της απαίτησης ο Οργανισμός 

καταβάλει τουλάχιστον το 75% του ποσού της απαίτησης προς το 

νοσηλευτήριο και μετά την έγκριση εν όλω ή εν μέρει ή την απόρριψη της 

απαίτησης, γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές που αφορούν στο ποσό που 

καταβλήθηκε πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης. 

 

Νοείται ότι οι πρόνοιες της παραγράφου δύο (2) δεν ισχύουν σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ενδεχόμενης παράβασης, πράξης ή παράλειψης, 

περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης παροχέα υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας, για την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διενεργήθηκε κατά παράβαση 

των διατάξεων του Νόμου ή δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, 

εσωτερικών κανονισμών ή Αποφάσεων.  

 

(3)  Από το συνολικό ποσό της αμοιβής του νοσηλευτηρίου για κάθε 

ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, ο Οργανισμός δύναται να καταβάλλει 

απευθείας σε ιατρούς ως αμοιβή, ποσά που δύναται να καθορίζονται για το 

σκοπό αυτό από το νοσηλευτήριο κατά την υποβολή απαίτησης.    

  

 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που  προκύπτει μέση σταθμισμένη τιμή στις 

περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ii) της υποπαραγράφου (β) της 

παραγράφου (1) του όρου 5.2 για το νοσηλευτήριο, τότε οι αμοιβές των ιατρών 
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που δύναται να καθοριστούν από το νοσηλευτήριο καθορίζονται από τον 

Οργανισμό ως εξής:         

 

(Αμοιβή ιατρού όπως καθορίστηκε από το νοσηλευτήριο) Χ (Μέση σταθμισμένη 

τιμή μονάδας του νοσηλευτηρίου) / (Τιμής μονάδας του νοσηλευτηρίου). 

 

(4) Ο Οργανισμός δύναται κατά την καταβολή αμοιβής να συμψηφίζει τα 

ακόλουθα: 

 

(α) Τυχόν ποσό διαφοράς που προκύπτει από οποιαδήποτε πληρωμή στο 

νοσηλευτήριο εντός των δύο προηγούμενων ετών, η οποία ήταν χαμηλότερη ή 

ψηλότερη από την προβλεπόμενη για τον μήνα πληρωμής∙ 

 

β)  Τυχόν οφειλόμενο ποσό από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, τέλη 

και έξοδα που επιβλήθηκαν δυνάμει του Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδομένων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων. 

 

6. Διαδικασία εγγραφής στο σύστημα για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

και σύναψη σύμβασης  

 

6.1. Αίτηση Εγγραφής  Ιατρού. 

 

(1) Ιατροί που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους του 

νοσηλευτηρίου οφείλουν να, 

 

(α)  συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέσω του συστήματος 

πληροφορικής αίτηση εγγραφής στο Σύστημα στον τύπο που καθορίζει για το 

σκοπό αυτό ο Οργανισμός και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙ και 

  

(β)  υποβάλουν στον Οργανισμό, σε έντυπη μορφή,  συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 

(α), μαζί με αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην 

αίτηση.  

 

(2) (α) Παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας ο οποίος δύναται, σύμφωνα με 

το Μέρος Ι, Μέρος ΙΙΙ και Μέρος IV των περί Ιατρών (Εκπαίδευση) Κανονισμών, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα εθνική νομοθεσία που αφορά στην 

εκπαίδευση ιατρών, να προσφέρει ειδίκευση σε ιατρούς σε αναγνωρισμένες για 

ειδικότητα κλινικές, δύναται να εγγράφει τους εν λόγω ειδικευόμενους ιατρούς 

στο σύστημα πληροφορικής με την ιδιότητά τους ως ειδικευόμενοι ιατροί, οι 

οποίοι θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε δικαιούχους 

στα νοσηλευτήρια μόνο εκ μέρους και υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ιατρού 

ο οποίος δηλώνεται ως επιβλέπων τον ειδικευόμενο ιατρό βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας: 

 

Νοείται ότι όλες οι ιατρικές πράξεις ή/και δραστηριότητες των ειδικευόμενων 

ιατρών δεσμεύουν τόσο τον επιβλέποντα ιατρό όσο και τον παροχέα 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 
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(β) Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Εγκυκλίου για να λογίζεται ότι η 

ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας παρέχεται στα πλαίσια του Συστήματος. 

 

Νοείται ότι αν ο θεράπων ιατρός δεν έχει εγγραφεί στο Σύστημα η 

ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας δεν παρέχεται στα πλαίσια του Συστήματος 

και δεν καλύπτεται από τον Οργανισμό.  

 

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) για μεταβατική περίοδο 

μέχρι την 1 Ιουλίου 2020 η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας θα λογίζεται ότι 

παρέχεται στα πλαίσια του Συστήματος νοουμένου ότι η απαίτηση έχει 

υποβληθεί από οποιονδήποτε ιατρό που είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα.  
 

(3) Ο αιτητής υποβάλλει ως πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα από την 

αρμόδια αρχή ή όργανο ή πιστοποιών υπάλληλο, ανάλογα με την περίπτωση, 

τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) 

στον Οργανισμό, όποτε του ζητηθεί ή/και ετησίως προκειμένου για στοιχεία 

που ανανεώνονται ετησίως. 

 

(4) (α) Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, ο αιτητής ενημερώνεται από τον 

Οργανισμό.  

 

(β) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (α), ο Οργανισμός 

δύναται να καλέσει τον αιτητή να προσέλθει σε χρόνο και τόπο που του 

υποδεικνύεται από τον Οργανισμό, για να γίνει η ταυτοποίησή του.  

 

(5) Με την έγκριση της αίτησης ο αιτητής δύναται να παρέχει υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας εκ μέρους παροχέα υπηρεσίων φροντίδας υγείας.  

 

(6) Την ευθύνη για την αληθή, ορθή συμπλήρωση και καταχώριση της αίτησης 

φέρει αποκλειστικά ο αιτητής.  

 

(7) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του Οργανισμού 

κοινοποιείται στον αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψής της και ο αιτητής έχει 

δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 6.4. 

 

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των όρων 6.1 για μεταβατική περίοδο τριών 

μηνών από την 1 Ιουνίου 2020, λόγω της ανάγκης για άμεση εφαρμογή της 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, ο Οργανισμός θα εγκρίνει τις αιτήσεις 

ιατρών που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους του νοσηλευτηρίου, 

χωρίς να ελέγχει τα στοιχεία των αιτητών εφόσον αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στο 

Σύστημα πριν την 1η Ιουνίου 2020 και παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 

 

6.2. Αίτηση εγγραφής  και σύναψης σύμβασης νοσηλευτηρίου. 

 

(1)  Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή ενώσεις αυτών 

ή κρατικές υπηρεσίες υγείας που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες 

νοσηλευτηρίου οφείλουν να, 

 

(α)  συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέσω του συστήματος 

πληροφορικής αίτηση εγγραφής και σύναψης σύμβασης στο Σύστημα στον 
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τύπο που καθορίζει για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός και περιλαμβάνει τα 

στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και 

 

(β)  υποβάλουν στον Οργανισμό, σε έντυπη μορφή,  συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 

(α), μαζί με αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην 

αίτηση.  

 

(2) Ο αιτητής υποβάλλει ως πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα από την 

αρμόδια αρχή ή όργανο ή πιστοποιών υπάλληλο, ανάλογα με την περίπτωση, 

τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) 

στον Οργανισμό, όποτε του ζητηθεί ή/και ετησίως προκειμένου για στοιχεία 

που ανανεώνονται ετησίως. 

 

(3) (α) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για σύναψη σύμβασης, η αίτηση εγκρίνεται και ο 

αιτητής ενημερώνεται από τον Οργανισμό και καλείται να προσέλθει για 

υπογραφή της σύμβασης σε χρόνο και τόπο που υποδεικνύεται από τον 

Οργανισμό. 

 

(β) (1) Το νοσηλευτήριο που συνάπτει σύμβαση με τον Οργανισμό οφείλει να 

συνεχίσει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής και σύναψης 

σύμβασης και να τηρεί τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) 

της παραγράφου (1) έγκυρα και σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 

καθώς και να γνωστοποιεί αμέσως κάθε μεταβολή, τροποποίηση ή ακύρωση 

των στοιχείων στον Οργανισμό.  

 

(4) Το νοσηλευτήριο υποβάλλει ως πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα 

από την αρμόδια αρχή ή όργανο ή πιστοποιών υπάλληλο, ανάλογα με την 

περίπτωση, τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της 

παραγράφου (1) στον Οργανισμό, όποτε του ζητηθεί ή/και ετησίως 

προκειμένου για στοιχεία που ανανεώνονται ετησίως. 

 

(5) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του Οργανισμού 

κοινοποιείται στον αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψής της. 

 

(6)  Εναντίον της απόφασης του Οργανισμού για απόρριψη της αίτησης 

δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή ένσταση, σύμφωνα με τον όρο 6.5.  

 

6.3. Αίτηση για εγγραφή υποστηρικτικού προσωπικού.   

 

(1) Ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας που επιθυμεί να εγγράψει 

υποστηρικτικό προσωπικό που θα προβαίνει σε διεργασίες εκ μέρους του στο 

σύστημα πληροφορικής οφείλει να εγγράψει το υποστηρικτικό προσωπικό στο 

Σύστημα.  

 

(2) Για την εγγραφή του υποστηρικτικού προσωπικού ο παροχέας υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας οφείλει να: 

 

(α) υποβάλει μέσω του συστήματος πληροφορικής σχετικό αίτημα στον 

Οργανισμό, και  
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(β) υποβάλει στον Οργανισμό, σε έντυπη μορφή, συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο το Έντυπο Αμοιβαίας Αποδοχής Σύνδεσης που να 

περιλαμβάνει τα στοιχεία, μαζί με αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων 

που καθορίζονται στο Έντυπο που καθορίζεται στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού. 

 

(3) (α) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για εγγραφή υποστηρικτικού προσωπικού, η 

αίτηση εγκρίνεται και ο αιτητής ενημερώνεται από τον Οργανισμό και δύναται 

να κληθεί να προσέλθει για ταυτοποίηση σε χρόνο και τόπο που υποδεικνύεται 

από τον Οργανισμό.  

 

(4) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του Οργανισμού 

κοινοποιείται στον αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψής της. 

 

(5)  Εναντίον της απόφασης του Οργανισμού για απόρριψη της αίτησης 

δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή ένσταση, σύμφωνα με τον όρο 6.5.   

 

6.4. Εξέταση αίτησης για εγγραφή στο Σύστημα. 

 

(1) Η αίτηση για εγγραφή στο Σύστημα ή/και η αίτηση για σύναψη σύμβασης 

εξετάζεται σε εύλογο χρόνο από το Γενικό Διευθυντή ή/και υπαλλήλους του 

Οργανισμού που εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή για το σκοπό 

αυτό. 

 

(2) Τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Κανονισμού, η αίτηση δύναται- 

 

(α)  να εγκριθεί, ή 

 

(β)  να απορριφθεί: 

 

Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, ο Γενικός 

Διευθυντής δύναται να παραπέμψει την αίτηση για εξέταση από 

εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς ή επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό 

αυτό, για την παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας 

τους. 

 

(3) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει την αίτηση εφαρμόζονται 

οι πρόνοιες των όρων 6.1 και 6.2, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

(4) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής απορρίψει την αίτηση, η απόφαση 

για απόρριψή της κοινοποιείται στον αιτητή. 

 

(5) Εναντίον της απόφασης του Γενικού Διευθυντή για απόρριψη της αίτησης 

δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή γραπτή ένσταση στο Συμβούλιο εντός 

τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, στην οποία 

εκτίθενται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. 
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(6) Το Συμβούλιο εξετάζει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, την ενώπιόν του ένσταση, 

αποφασίζει γι’ αυτήν και γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, την απόφασή του 

στον αιτητή: 

 

Νοείται ότι το Συμβούλιο, προτού εκδώσει την απόφασή του, δύναται, κατά την 

κρίση του, να ακούσει ή να δώσει την ευκαιρία στον αιτητή να εκθέσει τους 

λόγους στους οποίους στηρίζει την ένστασή του. 

 

7. Τήρηση αρχείου και λοιπές υποχρεώσεις νοσηλευτηρίου  

 

7.1.  Τήρηση αρχείου.  

(1) Ο Οργανισμός τηρεί στο σύστημα πληροφορικής φάκελο που αφορά το 

δικαιούχο και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο 

Σύστημα.  

 

(2) Ο θεράπων ιατρός, οι λοιποί εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ιατροί του 

νοσηλευτηρίου και οι εξουσιοδοτημένοι νοσηλευτές, για σκοπούς παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας, έχουν πρόσβαση στον φάκελο του δικαιούχου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού 

εκδιδομένων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.  

 

8. Τρόπος παροχής και πρόσβασης 

 

8.1. Καταχώριση διάγνωσης. 

O θεράπων ιατρός κατά την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε 

κάθε επίσκεψη δικαιούχου δύναται να καταχωρεί  στο σύστημα πληροφορικής 

τη διάγνωση ή την πιθανή διάγνωση σύμφωνα με την εγγραφόμενη διάγνωση 

που φέρει το παραπεμπτικό του δικαιούχου.   

 

8.2. Σύστημα κωδικοποίησης. 

Η κύρια διάγνωση, οι πιθανές δευτερεύουσες διαγνώσεις καθώς και οι κλινικές 

διεργασίες του δικαιούχου κωδικοποιούνται μέσω του συστήματος 

πληροφορικής του Οργανισμού. 

 

8.3. Έκδοση παραπεμπτικού προς άλλους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας 

(1) O θεράπων ιατρός με την απόλυση του δικαιούχου από το νοσηλευτήριο 

και την έκδοση εξιτηρίου δύναται να εκδίδει παραπεμπτικό, μέσω του 

συστήματος πληροφορικής, ως ακολούθως- 

 

(α)  για μέχρι τρεις (3) επισκέψεις σε ειδικό ιατρό, με εξαίρεση τις ειδικότητες 

της ακτινοδιαγνωστικής, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας με διάρκεια 

ισχύος τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του∙  

 

(β) τηρούμενων των διατάξεων της παραγράφου (α), για μια (1) επίσκεψη σε 

ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην πυρηνική ιατρική, ακτινοδιαγνωστική, 

κυτταρολογία και παθολογική ανατομία για τη διεξαγωγή διαγνωστικών 

εξετάσεων εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του.  

 

(γ) για εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν εντός έξι 

(6) μήνες από την ημερομηνία ισχύος που καθορίζεται. 
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(δ) για εισαγωγή σε άλλο νοσηλευτήριο για ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, 

εντός ενός (1) μήνα  από την ημερομηνία έκδοσής του για να λάβει 

ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας∙ 

 

(2) Ο θεράπων ιατρός κατά την έκδοση παραπεμπτικού κατά το εξιτήριο από  

νοσηλευτήριο καταχωρεί διάγνωση. 

 

(3) Το νοσηλευτήριο υποχρεούται να παραδώσει στο δικαιούχο το 

παραπεμπτικό σε έντυπη μορφή, όπως αυτό εκδίδεται από το σύστημα 

πληροφορικής, με την έκδοση του εξιτηρίου . 

 

8.4. Έκδοση συνταγής για φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και υγειονομικά είδη. 

(1) Ο θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο από το νοσηλευτήριο δύναται να εκδίδει 

συνταγή για τα αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, μέσω του συστήματος 

πληροφορικής τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο φαρμακευτικών 

προϊόντων.  

 

(2) Ο θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο από το νοσηλευτήριο δύναται να εκδίδει 

συνταγή για τα αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη μέσω 

του συστήματος πληροφορικής τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών.  

 

(3) Ο θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο από το νοσηλευτήριο υποχρεούται να 

παραδώσει στο δικαιούχο τη συνταγή υπογεγραμμένη, σε έντυπη μορφή όπως 

αυτή εκδίδεται από το σύστημα πληροφορικής. 

 

(4) Ο θεράπων ιατρός κατά το εξιτήριο από το νοσηλευτήριο κατά την έκδοση 

συνταγής καταχωρεί διάγνωση. 

 

8.5. Υποβολή αιτήματος προ-έγκρισης. 

(1) Ο θεράπων ιατρός κατά ή πριν,  την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας 

υγείας υποβάλλει αίτημα προέγκρισης όπου απαιτείται από τον Οργανισμό, 

γραπτώς ή /και μέσω του συστήματος πληροφορικής,  για ιατρικές πράξεις 

ή/και δραστηριότητες ή/και αναλώσιμα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 

υγειονομικά είδη, φαρμακευτικά προϊόντα, που περιλαμβάνονται στους 

καταλόγους  Ζ,  ΖΔ., και ΖΦ  αντίστοιχα 

 

(2)  Το αίτημα εξετάζεται σε εύλογο χρόνο από το Γενικό Διευθυντή ή/και 

υπαλλήλους του Οργανισμού που εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή 

για το σκοπό αυτό. 

 

(3) Ο αιτητής παρέχει στον Οργανισμό όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

αναφορικά με την αίτημα και, σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές είναι 

ανεπαρκείς, ο Γενικός Διευθυντής ή/και οι υπάλληλοι του Οργανισμού που 

εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Διευθυντή δύνανται να απαιτούν την υποβολή 

επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών. 

 

(4) Τηρουμένων των προνοιών της παρούσας Εγκυκλίου, το αίτημα δύναται- 
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(α)  να εγκριθεί εν όλω ή εν μέρει, ή 

 

(β)  να απορριφθεί: 

 

Νοείται ότι, πριν από την έγκριση ή απόρριψη της αιτήματος, ο Γενικός 

Διευθυντής δύναται να παραπέμψει το αίτημα σε εμπειρογνώμονες ή επιτροπή 

που συστήνεται από τον Οργανισμό για τον σκοπό αυτό, για εξέταση και λήψη 

συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους: 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ανάλογα με την περίπτωση, ο Γενικός Διευθυντής 

δύναται να παραπέμψει το αίτημα στο Ιατροσυμβούλιο ή/και στην 

Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων για γνωμάτευση. 

 

(5) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει το αίτημα, ο αιτητής 

ενημερώνεται το συντομότερον δυνατόν και δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας για τις οποίες έχει λάβει προέγκριση στα πλαίσια 

ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.  

 

(6) Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής απορρίψει το αίτημα, η απόφαση 

για απόρριψή τoυ κοινοποιείται στον αιτητή. 

 

(7) Εναντίον της απόφασης του Γενικού Διευθυντή για απόρριψη του αιτήματος 

δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή γραπτή ένσταση στο Συμβούλιο εντός 

τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, στην οποία 

εκτίθενται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. 

 

(8) Το Συμβούλιο εξετάζει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ενώπιον του ένσταση, 

αποφασίζει γι’ αυτή και γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του 

στον αιτητή: 

 

Νοείται ότι το Συμβούλιο, προτού εκδώσει την απόφασή του, δύναται, κατά την 

κρίση του, να ακούσει ή να δώσει την ευκαιρία στον αιτητή να εκθέσει τους 

λόγους στους οποίους στηρίζει την ένστασή του. 

 

(9) Όταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους της ένστασης αφορά σε γνωμάτευση 

του Ιατροσυμβουλίου ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, το 

Συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση για επανεξέταση στο Δευτεροβάθμιο 

Ιατροσυμβούλιο ή στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

 

(10)(α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου απαιτείται λόγω της κατάστασης του 

ασθενή ή/και λόγω επείγοντος το αίτημα προέγκρισης της παραγράφου (1) 

δύναται να υποβληθεί μετά την παροχή της υπηρεσίας.  

 

(β) Σε περίπτωση όπου το αίτημα για εκ των υστέρων έγκριση απορριφθεί, τότε 

το νοσηλευτήριο θα αμείβεται από τον Οργανισμό, μόνο για οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες έχει έγκριση ή/και παρασχέθηκαν στα πλαίσια του Συστήματος.  

 

Νοείται ότι το νοσηλευτήριο δύναται να αμειφθεί για οποιεσδήποτε υπηρεσίες 

δεν καλύπτονται στα πλαίσια του Συστήματος. 
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8.6. Απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε νοσηλευτήριο 

(1) Δικαιούχος αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας 

υγείας εφόσον είναι εγγεγραμμένος σε κατάλογο δικαιούχων προσωπικού 

ιατρού και έχει παραπεμπτικό για ενδονοσοκομειακή φροντίδας υγείας από 

προσωπικό ιατρό, ειδικό ιατρό ή άλλο νοσηλευτήριο με ισχύ μιας (1) επίσκεψής 

διάρκειας ενός (1) μήνα από την ημερομηνίας έκδοσης του μέσω του 

συστήματος πληροφορικής σε δικαιούχο για να λάβει ενδονοσοκομειακή 

φροντίδα υγείας.  

 

(2) Οι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας που αναφέρονται στην 

παράγραφο (2) υποχρεούνται να παραδώσουν στο δικαιούχο το 

παραπεμπτικό σε έντυπη μορφή, όπως αυτό εκδίδεται από το σύστημα 

πληροφορικής, κατά την επίσκεψη. 

 

8.7. Διεργασίες που εκτελεί το υποστηρικτικό προσωπικό. 

Το υποστηρικτικό προσωπικό δύναται να εκτελεί τις πιο κάτω διεργασίες στο 

σύστημα πληροφορικής: 

 

(α) επιβεβαιώνει την ταυτότητα του δικαιούχου κατά την επίσκεψη του στο 

νοσηλευτήριο,   

(β) δημιουργεί επίσκεψη στο σύστημα πληροφορικής, 

(γ) εκτελεί την κωδικοποίηση των εξιτηρίων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Αναγκαίες Ιατρικές Πληροφορίες   

Ο Οργανισμός κατά την εξέταση/διερεύνηση των απαιτήσεων δύναται να ζητήσει να ελέγξει 

τα ακόλουθα στοιχεία.  

1. αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, όπως 

τις ιατρικές πράξεις, και τις δραστηριότητες που παρασχέθηκαν,  

2. επιπλοκές,  

3. χρήση αναπνευστήρα,  

4. παροχή φαρμακευτικής φροντίδας,  

5. εξιτήριο και τα στοιχεία του,  

6. αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων,  

7. ημερολόγιο θαλάμου  

8. θάλαμος/τμήμα που νοσηλεύτηκε,  

9. γιατροί που επισκέφθηκαν,  

10. ώρες χειρουργείου,  

11. εικόνες, διαγνωστικές εξετάσεις,  

12. συστάσεις/εκθέσεις ιατρών,  

13. υπεύθυνης νοσηλεύτριας θαλάμου, νοσηλευτών θαλάμου  

 

Ως εκ τούτου, για τον κάθε  ασθενή θα πρέπει να διατηρούνται κατά ελάχιστον οι πιο πάνω 

πληροφορίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΟΥ  

Στοιχεία και επισυναπτόμενα έγγραφα για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Σύστημα: 

Α.  Φυσικό πρόσωπο: 

1. Στοιχεία αιτητή 

(όπως Όνομα, Επίθετο, Ημερομηνία Γέννησης, Υπηκοότητα, Τύπος Εγγράφου 

Ταυτοποίησης, Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ), Αριθμός ΦΠΑ). 

2. Επαγγελματικά στοιχεία  

(όπως αριθμός πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο ιατρών ή στο Μητρώο Νοσηλευτών 

και Μαιών Κύπρου, ειδικότητα). 

3. Στοιχεία επικοινωνίας 

(όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση οικίας, διεύθυνση επικοινωνίας, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). 

Στην αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα υποστηρικτικών εγγράφων (όπου ισχύουν)-  

 Αντίγραφο  Εγγράφου Ταυτοποίησης σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας ή Δελτίο Εγγραφής 
Αλλοδαπού) 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου 

 Αντίγραφο Ετήσιας Άδειας Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Ιατρικής Ειδικότητας ή Εξειδίκευσης (για όλες τις 
ειδικότητες ή Εξειδικεύσεις)    

 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμός κοινής ωφελείας* (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή 
σταθερή τηλεφωνία) που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση επικοινωνίας 

 Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα 
(μόνο για ιατρούς που θα πληρώνονται ξεχωριστά από το νοσηλευτήριο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ  

Στοιχεία και επισυναπτόμενα έγγραφα που απαιτούνται για υποβολή αίτησης εγγραφής και σύναψης σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας από νοσηλευτήριο: 

1. Στοιχεία αιτητή 

(όπως όνομα, επίθετο, εμπορική επωνυμία, αριθμός φορολογικής ταυτότητας, Αριθμός ΦΠΑ, 

Αριθμός εγγραφής εταιρείας/συνεταιρισμού ). 

2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου υπογράφοντος 

(όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης, Ταυτότητα, Αρ. 

Εγγράφου Ταυτοποίησης, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, Υπηκοότητα, Ιδιότητα). 

3. Στοιχεία επικοινωνίας 

(όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση επικοινωνίας). 

4. Στοιχεία διαχειριστή συστήματος πληροφορικής 

(όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης, Ταυτότητα Αρ. 

Εγγράφου Ταυτοποίησης, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, Υπηκοότητας, Τηλ. Επικοινωνίας, 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο). 

 

5.  Διεύθυνση υποστατικού που θα παρέχονται οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 

6.  Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αμέλειας. 

7. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα υποστηρικτικών εγγράφων (όπου ισχύουν)- 

 Αίτηση εγγραφής Παροχεα 

 Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου 

 Αντίγραφο Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Αντίγραφο Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης Αιτητή 

 Αντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης σε ισχύ (Δελτίου Ταυτότητας ή Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού) 

 Αντίγραφο Ετήσιας Αδείας Ιατρικού Επαγγέλματος 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού αλλαγής Ονόματος 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Ιατρικής Ειδικότητας / Εξειδίκευσης 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου/Διεύθυνσης 
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 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού με τον κατάλογο των Διευθυντών και του Γραμματέα  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι η Εταιρεία υφίσταται 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ότι ο συνεταιρισμός υφίσταται 

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης  

 Αντίγραφο Πιστοποιητικού ΦΠΑ (εάν υφίσταται) 

 Αντίγραφο της συμφωνίας συνεταίρων 

 Απαιτούμενα έγγραφα για εξουσιοδοτημένο διαχειριστή συστήματος αιτητή:  Αντίγραφο Δελτίου 

Ταυτότητας για Κύπριους πολίτες, Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC) 

 Απαιτούμενα έγγραφα για εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας για Κύπριους 

πολίτες, Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού για αλλοδαπούς (ARC) 

 Απόδειξη διεύθυνσης επικοινωνίας της Εταιρείας, όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 

 Απόδειξη διεύθυνσης εποικοινωνίας, όπως πρότυπο πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας 

 Απόδειξη διεύθυνσης του υποστατικού που παρέχονται οι υπηρεσίες  όπως πρότυπο πρόσφατο 

λογαριασμό κοινής ωφέλειας 

 Απόδειξη διεύθυνσης του υποστατικού που παρέχονται οι υπηρεσίες όπως πρόσφατο λογαριασμό κοινής 

ωφέλειας 

 Βεβαίωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα  

 Έντυπο ωραρίου λειτουργίας ανά υποστατικό (Έντυπο ΧΧΧΧΧ) 

 Έντυπο ωραρίου λειτουργίας υποστατικού 

 Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης της Εταιρείας και το δικαίωμα του εκπροσώπου να δεσμεύει 

την Εταιρεία 

 Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού και το δικαίωμα του εκπροσώπου να 

δεσμεύει το Συνεταιρισμό. 

 Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) που να επιβεβαιώνει τη 

διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)   

 Λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, υδατοπρομήθειας ή σταθερής τηλεφωνίας) που να επιβεβαιώνει τη 

διεύθυνση του υποστατικού που θα παρέχονται οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας 
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23/07/2020 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 


