
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: SGOS20220215 
 

 

Ανακοίνωση προς Ακτινολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Κυτταρολόγους και 

Παθολογοανατόμους αναφορικά με αλλαγή στο σύστημα πληροφορικής 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς αναφορικά με 
επερχόμενη τροποποίηση στο σύστημα πληροφορικής. 

Πιο συγκεκριμένα, η διάγνωση που αναγράφεται στο παραπεμπτικό δεν θα μεταφέρεται 
αυτόματα και στην επίσκεψη του ιατρού στον οποίο παραπέμπεται το περιστατικό. Η 
διάγνωση που αναγράφεται στο παραπεμπτικό, θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη ως 
πληροφορία στην ενότητα «Πληροφορίες Παραπεμπτικού» (Referral Details) της επίσκεψης.  

Συνεπώς ο ιατρός θα πρέπει να επιλέξει μία ή περισσότερες διαγνώσεις, όπως αυτή/ές 
προκύπτουν από την επίσκεψη, είτε είναι η ίδια/ες είτε όχι με αυτή/ές που 
αναγράφεται/ονται στο παραπεμπτικό.  

Εσωκλείεται οδηγός αναφορικά με την διαδικασία αναζήτησης και προσθήκης διάγνωσης. 

Τα πιο πάνω τίθενται σε εφαρμογή στις 3 Μαρτίου 2022. 

 

 

15 Φεβρουαρίου 2022 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Οδηγός Χρήσης 

Αναζήτηση και προσθήκη διάγνωσης 

 

 

Στόχος του οδηγού αυτού είναι να επεξηγηθεί η διαχείριση παραπεμπτικών, και 

συγκεκριμένα η αναζήτηση και η προσθήκη διάγνωσης που αφορά στις ειδικότητες της 

Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής, Κυτταρολογίας και Παθολογοανατομίας.  

 

Με την αναβάθμιση του ΣΠ του ΓεΣΥ στις αρχές Μαρτίου 2022, η διάγνωση δεν θα 

αντιγράφεται πλέον αυτόματα στην επίσκεψη από το παραπεμπτικό.  Οι χρήστες στις 

συγκεκριμένες ειδικότητες θα πρέπει να προσθέτουν οι ίδιοι τη διάγνωση με βάση τα 

ευρήματα τους από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που θα εκτελούν.   

 

Σημειώστε ότι η καταχώρηση της απαίτησης χωρίς προσθήκη διάγνωσης δεν επιτρέπεται. Η 

διάγνωση όμως μπορεί να αλλάξει, όπως επίσης μπορεί και να προστεθούν περισσότερες 

από μια διάγνωση, αν αυτό ισχύει για ένα περιστατικό. 

 

Τα παραδείγματα στον οδηγό αυτό είναι από το περιβάλλον δοκιμών ή/και 

εκπαίδευσης/προσομοίωσης του συστήματος πληροφορικής(ΣΠ) του ΓεΣΥ, οι διαδικασίες 

όμως που επεξηγούνται είναι οι ίδιες με το πραγματικό περιβάλλον του ΣΠ του ΓεΣΥ. 

 

  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Α. Διαχείριση επισκέψεων και καταχώρηση διάγνωσης 

1. Δημιουργία επίσκεψης 

2. Αναζήτηση και προσθήκη διάγνωσης 

3. Επιλογή διάγνωσης ως αποθηκευμένη 

 

Β. Εξοικείωση με τον κατάλογο διαγνώσεων ICD-10 

 

 

 

 

 

 

 

  



Α. Δημιουργία επίσκεψης και καταχώρηση 

διάγνωσης 

1. Δημιουργία επίσκεψης  

 

1: Από την αρχική σελίδα επιλέξτε «ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ». 

 

 

Καταχωρήστε: 
1. τον αριθμό του παραπεμπτικού, ή 

2. αριθμό εγγράφου ταυτοποίησης του δικαιούχου (π.χ. αριθμό ταυτότητας) και 
ημερομηνία γεννήσεως, 

και επιλέξτε «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ». 
 



 

Η αναζήτηση αναδείχνει για έλεγχο/ταυτοποίηση τα πιο κάτω: 
(1) τα στοιχεία του δικαιούχου 
(2) τα στοιχεία του παραπεμπτικού (συμπερ. τη/τις δραστηριότητα/ες) 
 
Αφού ταυτοποιήσετε τον/τη δικαιούχο, επιλέξτε «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ» (3). H επίσκεψη 
θα δημιουργηθεί και θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα της επίσκεψης. 

2. Καταχώρηση Διάγνωσης  

Στην ενότητα «Διαγνώσεις» της επίσκεψης, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη Διάγνωσης» για 

να αναζητήσετε μέσα στον κατάλογο διαγνώσεων ICD10: 

 

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, θα πρέπει να εισάγετε τον όρο με τον οποίο θέλετε να 

αναζητήσετε στο πεδίο «Αναζήτηση ICD10», και έπειτα να πατήσετε στο κουμπί 

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ». 



 

Χρήσιμοι Κανόνες Αναζήτησης 

 Χρησιμοποιούμε ορθό τονισμό 
 Γράφουμε ορθογραφημένα 
 Για την εισαγωγή της λέξης κλειδί, αν το σύστημα εμφανίζεται στην ελληνική γλώσσα 

χρησιμοποιούμε Ελληνικά. Αν εμφανίζεται στην αγγλική, χρησιμοποιούμε Αγγλικά. 
 Μπορείτε να αναζητήσετε και με κωδικό διάγνωσης ICD10 

 

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας θα εμφανιστούν σε λίστα, ως πιο κάτω: 

 

 
Σημαντικό: Για αναζήτηση κωδικών χρησιμοποιούμε ΠΑΝΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ (Αγγλικούς) 

χαρακτήρες. 



 

Να σημειωθεί ότι η λίστα με τις διαγνώσεις βρίσκεται αναρτημένη στη ιστοσελίδα του ΓεΣΥ 
(βλέπε ενότητα Β. Εξοικείωση με τον κατάλογο διαγνώσεων).  
 
Αφού εντοπίσετε την επιθυμητή διάγνωση, πατήστε στο εικονίδιο «Προσθήκη στην 

Επίσκεψη» (+) (1) για να την συμπεριλάβετε στην λίστα «Διαγνώσεις προς προσθήκη» (2). 

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία διαγνώσεις. Αφού ολοκληρώσετε τη 

διαδικασία προσθήκης διαγνώσεων στη λίστα «Διαγνώσεις προς προσθήκη», πατήστε το 

κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» (3). 

 

 

 

 

 

Παρατηρήστε ότι η/οι επιθυμητή/ές διάγνωση/εις έχουν προστεθεί στην ενότητα 

«Διαγνώσεις» της επίσκεψης. 



 

 

3. Επιλογή διάγνωσης ως αποθηκευμένη 

Εντοπίστε την επιθυμητή διάγνωση και πατήστε στο εικονίδιο «Προσθήκη σε 

αποθηκευμένες» για να την συμπεριλάβετε στη λίστα με τις «Αποθηκευμένες» σας 

διαγνώσεις. 

 

 

Επιλέξτε τη λίστα «Αποθηκευμένες» για να δείτε όλες τις αποθηκευμένες διαγνώσεις που 

προσθέσατε στη λίστα αυτή. 



 

Στη συγκεκριμένη λίστα εμφανίζονται οι ήδη αποθηκευμένες διαγνώσεις σας, από τις οποίες 

μπορείτε να προσθέσετε με το εικονίδιο «Προσθήκη στην Επίσκεψη» όποιες θέλετε να  

συμπεριλάβετε στην λίστα «Διαγνώσεις προς προσθήκη». 

 

Β. Εξοικείωση με τον κατάλογο διαγνώσεων ICD-10 
Ο κατάλογος διαγνώσεων που χρησιμοποιείται είναι βασισμένος στο διεθνές πρότυπο ICD-
10, είναι αναρτημένος στη ιστοσελίδα του ΓεΣΥ,  και βρίσκεται στο σύνδεσμο Κατάλογος 
διαγνώσεων ICD-10 σε μορφή αρχείου excel.  
 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κατάλογο αυτό στον υπολογιστή σας και να εξοικειωθείτε 
με τις διαγνώσεις που εμπεριέχονται σε αυτόν, σε σχέση με τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας 
που παρέχετε. 
 

 

 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiodiagnosiscatalogues-gr
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiodiagnosiscatalogues-gr

