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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5163 Παρασκεσή, 31 Μαΐοσ 2019 1375 

      

Αριθμός  186 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 2017 
_____________________ 

Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 22(6) θαη 25(β)   

 
89(Η) ηνπ 2001 

134(Η) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2004 

62(Η) ηνπ 2005 
74(Η) ηνπ 2017. 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 22(6) θαη 25(β) ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2017, εθδίδεη 
κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ηνπο αθφινπζνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο. 

ΜΔΡΟ Η 

ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 
(Πξνζσπηθνί Ηαηξνί) Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ηνπ 2019. 

Δξκελεία. 2. (1) ηνπο παξφληεο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα –  

«θαηάινγνο δηθαηνχρσλ» ζεκαίλεη ηνλ θαηάινγν πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ∙ 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙ 

«ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ» ζεκαίλεη πξνζσπηθφ πνπ έρεη δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
πιεξνθνξηθήο θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο γηα 
λα έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο εθ κέξνπο ηνπ∙ 

(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη δελ 
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν θαη ηνπο 
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο. 



θνπφο ησλ 
παξφλησλ 
εζσηεξηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

3. θνπφο ησλ παξφλησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ παξνρήο θαη 
πξφζβαζεο ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πξνζσπηθνχ ηαηξνχ θαηηνπ 
σξαξίνπ ησλ πξνζσπηθψλ ηαηξψλ γηα εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ. 

ΜΔΡΟ ΗI 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ 

Καηαρψξεζε 
δηάγλσζεο. 

4. Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ζε θάζε επίζθεςε δηθαηνχρνπ ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ 
θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ θαηαρσξεί ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ηε δηάγλσζε ή ηελ πηζαλή 
δηάγλσζε ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 5.  

χζηεκα 
θσδηθνπνίεζεο. 

5. Οη δηαγλψζεηο ή πηζαλέο δηαγλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ θσδηθνπνηνχληαη κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, κε βάζε ην δηεζλέο ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο πξσηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο ICPC-2 ή/θαη ην δηεζλέο ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ICD-10, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 

Έθδνζε 
παξαπεκπηηθνχ 
πξνο άιινπο 
παξνρείο 
ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο πγείαο. 

6. (1) Οη πξνζσπηθνί ηαηξνί εθδίδνπλ παξαπεκπηηθφ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, ζε 
δηθαηνχρν γηα λα ιάβεη ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ άιινπο παξνρείο ππεξεζηψλ 
θξνληίδαο πγείαο σο αθνινχζσο- 

(α) Γηα επίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ κε εμαίξεζε ηηο εηδηθφηεηεο ηεο αθηηλνδηαγλσζηηθήο, 
θπηηαξνινγίαο θαη παζνινγηθήο αλαηνκηθήο,  σο αθνινχζσο- 

(i) παξαπεκπηηθφ κε ηζρχ ηξηψλ (3) επηζθέςεσλ, δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ  απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ ∙ 

(ii) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i)θαη θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο 
απφ εηδηθφ ηαηξφ πξνο ηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ ηνπ δηθαηνχρνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
πιεξνθνξηθήο, παξαπεκπηηθφ πνπ αθνξά πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ζπρλή θαη 
παξαηεηακέλε παξαθνινχζεζε απφ εηδηθφ ηαηξφ κε ηζρχ δψδεθα (12) επηζθέςεηο θαη 
δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. 

Ννείηαη φηη φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε ν εηδηθφο ηαηξφο δχλαηαη 
λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεκα γηα έθδνζε επηπξφζζεηνπ παξαπεκπηηθνχ  πνπ αθνξά 
πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν απαηηείηαη ζπρλή θαη παξαηεηακέλε παξαθνινχζεζε.  

(β) Σεξνχκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α), γηα επίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ κε 
εηδηθφηεηα ζηελ ππξεληθή ηαηξηθή, αθηηλνδηαγλσζηηθή, θπηηαξνινγία θαη παζνινγηθή αλαηνκία 
γηα ηε δηεμαγσγή δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πξνζσπηθφ 
ηαηξφ, παξαπεκπηηθφ κε ηζρχ ελφο (1) κελφο  απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ.  

(γ) Γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, παξαπεκπηηθφ κε ηζρχ ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία 
ηζρχνο πνπ θαζνξίδεη ν πξνζσπηθφο ηαηξφο πνπ εθδίδεη ην παξαπεκπηηθφ. 

(2) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην δηθαηνχρν ην παξαπεκπηηθφ ζε 
έληππε κνξθή, φπσο απηφ εθδίδεηαη απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, θαηά ηελ επίζθεςε. 

Έθδνζε ζπληαγήο 
γηα θαξκαθεπηηθά 
πξντφληα, 
ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα θαη 
πγεηνλνκηθά είδε. 

 

 

7. (1) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο εθδίδεη ζπληαγή γηα ηα αλαγθαία θαξκαθεπηηθά πξντφληα, κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ. 

(2) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο εθδίδεη ζπληαγή γηα ηα αλαγθαία ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη 
πγεηνλνκηθά είδε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
θαηάινγν ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη πγεηνλνκηθψλ εηδψλ. 

(3) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην δηθαηνχρν ηε ζπληαγή ππνγε-
γξακκέλε, ζε έληππε κνξθή φπσο απηή εθδίδεηαη απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, θαηά ηελ 
επίζθεςε. 

(4) O πξνζσπηθφο ηαηξφο θαηά ηελ έθδνζε ζπληαγήο θαηαρσξεί, φπνπ ρξεηάδεηαη, δηάγλσζε 
κε βάζε ην δηεζλέο ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ICD-10. 

Πξφζβαζε ζε 
πξνζσπηθφ ηαηξφ. 

8. Γηα λα έρεη πξφζβαζε δηθαηνχρνο ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο απφ πξνζσπηθφ ηαηξφ 
πξέπεη: 

(α) λα εγγξαθεί ζην χζηεκα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο ή κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηαηξνχ πνπ έρεη επηιέμεη. 

Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνο επηιεγεί λα εγγξαθεί ζην χζηεκα κέζσ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ή ην ππνζηεξηθηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, εγγξάθεη ζην 
χζηεκα ην δηθαηνχρν.  
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(β) λα εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ 9. 

(γ) (i) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β), ζηελ πεξίπησζε 
λενγέλλεηνπ πνπ δελ έρεη αθφκε εγγξαθεί σο δηθαηνχρνο ζην χζηεκα εθφζνλ δελ δηαζέηεη 
αθφκα αξηζκφ ηαπηφηεηαο/πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ηεο επηινγήο ηνπ 
γνλέα ή θεδεκφλα δχλαηαη λα παξέρεη ζε απηφ ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο. 

(ii) Mε ηελ έθδνζε ηεο ηαπηφηεηαο/πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ην λενγέλλεην εγγξάθεηαη ζηνλ 
θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ πνπ παξείρε ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο 
θαη ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ακείβεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ παξείρε ζην 
λενγέλλεην πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, 
ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ ακνηβή ησλ Πξνζσπηθψλ Ηαηξψλ. 

Δγγξαθή  
δηθαηνχρνπ ζηνλ 
θαηάινγν 
δηθαηνχρσλ 
πξνζσπηθνχ 
ηαηξνχ. 

9. (1) Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ή ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ εγγξάθεη δηθαηνχρν ζηνλ θαηάινγν 
δηθαηνχρσλ ηνπ σο αθνινχζσο: 

(α) θαηφπηλ επίζθεςεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ, ή 

(β) κε ηελ απνδνρή αηηήκαηνο εγγξαθήο ην νπνίν ππνβιήζεθε απφ ην δηθαηνχρν κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο.  

(2) Σν αίηεκα εγγξαθήο ζε θαηάινγν δηθαηνχρσλ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ πνπ ππνβάιιεηαη απφ 
ηνλ δηθαηνχρν ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) , ηζρχεη γηα επηά (7) 
εκέξεο.  

Γηεξγαζίεο πνπ 
εθηειεί ην 
ππνζηεξηθηηθφ 
πξνζσπηθφ. 

10. Σν ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα εθηειεί ηηο πην θάησ δηεξγαζίεο ζην ζχζηεκα 
πιεξνθνξηθήο: 

(α) εγγξάθεη ην δηθαηνχρν ζην χζηεκα. 

(β) δηαρεηξίδεηαη ηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ,  

(γ) επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ,  

(δ) δηαγξάθεη ηνλ δηθαηνχρν απφ ηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, 

(ε) δεκηνπξγεί επίζθεςε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, 

(ζη) επηθαηξνπνηεί ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία  ηνπ δηθαηνχρνπ. 

(δ) ηππψλεη έγγξαθν απφ ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην πνζφ πνπ 
απαηηείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν λα θαηαβάιεη σο πξφζζεηε ζπκπιεξσκή, θαη  ην παξαδίδεη ζηνλ 
δηθαηνχρν. 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ 

ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

Ωξάξην. 

 

Παξάξηεκα Η. 

 

 

 

 

 

 

 

11. (1) Οη πξνζσπηθνί ηαηξνί θαζνξίδνπλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο φπσο θξίλνπλ ψζηε λα 
εμππεξεηνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ θαηάινγφ ηνπο.  

(2) Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ησλ δηθαηνχρσλ νη πξνζσπηθνί ηαηξνί δχλαληαη λα 
ζπκπιεξψλνπλ  ην Έληππν Γήισζεο Ωξαξίνπ Λεηηνπξγίαο  πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η 
θαη ην ππνβάινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ γηα αλάξηεζε ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο ή/θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(3) Σν σξάξην είλαη ελδεηθηηθφ θαη νη πξνζσπηθνί ηαηξνί κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα ην 
δηαθνξνπνηήζνπλ ζπκπιεξψλνληαο θαη ππνβάιινληαο λέν  Έληππν Γήισζεο Ωξαξίνπ 
Λεηηνπξγίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 

(εζσηεξηθφο θαλνληζκφο 11 (2)) 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΓΖΛΩΖ ΩΡΑΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 
 

Γηεχζπλζε Τπνζηαηηθνχ: 

Οδφο: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Υσξηφ/Πφιε: …………………………………………………………………………….   Σαρ. Κσδ.:  ………………….…………                             

Αξ. Σειεθψλνπ Δξγαζίαο:  ……………………………………….                                                
 
 
 
Ωξάξην: 
 
 
 Απφ – Μέρξη Απφ – Μέρξη 

   
Γεπηέξα ……………..–……………….. ……………..–……………….. 

Σξίηε ……………..–……………….. ……………..–……………….. 

Σεηάξηε ……………..–……………….. ……………..–……………….. 

Πέκπηε ……………..–……………….. ……………..–……………….. 

Παξαζθεπή ……………..–……………….. ……………..–……………….. 

άββαην ……………..–……………….. ……………..–……………….. 

Κπξηαθή ……………..–……………….. ……………..–……………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΣΥ.11 .ΩΡΑ-001 
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