
9,65cm 10cm 10cm

Το φάρμακο
στο ΓεΣΥ

(δωρεάν κλήση)

&

Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με τη 

διαδικασία εγγραφής σας, ή για οποιαδήποτε απορία σχετικά 

με το ΓεΣΥ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με δωρεάν κλήση με 

το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ στο 17000 (κλήσεις εξωτερικού: 

+35722017000) από Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-20:00 και 

Σάββατο 08:00-16:00.

10   Πώς θα ξέρει ο γιατρός τα φάρμακα που παίρνω;
Την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε τον προσωπικό σας ιατρό 
καλό θα ήταν να πάρετε τα κουτιά των φαρμάκων μαζί σας για να δει 
τι παίρνετε και να τα καταγράψει στον προσωπικό σας φάκελο. Στη 
συνέχεια, όσα φάρμακα λαμβάνετε θα καταχωρούνται στο Σύστημα 
Πληροφορικής και θα μπορεί ο ιατρός που επισκέπτεστε να τα δει.

11  Θα καλύπτονται αναλώσιμα στα πλαίσια του ΓεΣΥ;
Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, καλύπτονται τα 
αναλώσιμα για τον έλεγχο του διαβήτη. Τα αναλώσιμα αυτά θα 
τα προμηθεύεστε από τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.
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1  Πότε εντάσσονται τα φάρμακα στο ΓεΣΥ;
Tα φάρμακα εντάσσονται στο ΓεΣΥ από την 1η Ιουνίου 2019.

2   Ποια φάρμακα καλύπτει το ΓεΣΥ;
Το ΓεΣΥ προσφέρει μια μεγάλη επιλογή φαρμάκων που 
χορηγούνται με βάση συνταγή ιατρού που συμμετέχει στο 
ΓεΣY. Το ΓεΣΥ καλύπτει φάρμακα που χρησιμοποιούνται τόσο 
στις οξείες και χρόνιες ασθένειες καθώς και στις σοβαρές και 
σπάνιες.

Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται απο το ΓεΣΥ περιλαμβάνονται 
στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων, τον οποίο μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy).

Το ΓεΣΥ καλύπτει τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή 
φάρμακα που για να τα πάρει κάποιος από το φαρμακείο, 
χρειάζεται να έχει ιατρική συνταγή, με βάση τη σχετική νομοθεσία.  
Τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μη 
Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) όπως βιταμίνες, παυσίπονα 
π.χ. παρακεταμόλη, σκευάσματα για την αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων κρυολογήματος όπως σιρόπια για το βήχα κ.α.) 
δεν θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

3   Τι είναι τα γενόσημα φάρμακα;
Τα γενόσημα είναι φάρμακα που κυκλοφορούν αφού λήξει 
η πατέντα των πρωτοτύπων και είναι εξίσου ασφαλή και 
αποτελεσματικά με τα πρωτότυπα. Το ΓεΣΥ καλύπτει τόσο 
γενόσημα όσο και πρωτότυπα φάρμακα. 

4   Από ποια φαρμακεία θα εξυπηρετούμαι;
Έχετε ελεύθερη επιλογή φαρμακείου. Μπορείτε δηλαδή να 
επισκεφθείτε οποιοδήποτε ιδιωτικό φαρμακείο είναι 
συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ  ή δημόσιο φαρμακείο (ΟΚΥπΥ) που 
βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει 
ιδιωτικό φαρμακείο.  Τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ 
φέρουν ειδική σήμανση και μπορείτε επίσης να τα βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας (www.gesy.org.cy).

Ορισμένα εξειδικευμένα φάρμακα, όπως αντικαρκινικά, 
ρευματολογικά και νευρολογικά, θα εξακολουθούν να διατίθενται 

μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία του δημοσίου (ΟΚΥπΥ), 
του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, του Γερμανικού 
Ογκολογικού Κέντρου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής 
όπως γίνεται και σήμερα.

5   Μπορώ να πάρω τα φάρμακα μου αν δεν έχω τη 
συνταγή μαζί μου;

Ο φαρμακοποιός μπορεί να βρει τη συνταγή σας στο Σύστημα 
Πληροφορικής του ΓεΣΥ αφού του δώσετε τον αριθμό ταυτότητας 
και την ημερομηνία γέννησής σας. 

6   Τι πληρώνω για τα φάρμακα;
Το ΓεΣΥ αποζημιώνει πλήρως το φθηνότερο διαθέσιμο φάρμακο και 
σε τέτοια περίπτωση πληρώνετε €1 ανά φάρμακο. Στην περίπτωση 
που συνταγογραφηθούν  δύο (2) κουτιά από το ίδιο φάρμακο λόγω 
αυξημένης δοσολογίας, θα πληρώσετε πάλι €1 σύνολο.  Αυτό το 
ποσό ονομάζεται Συμπληρωμή. 

Στην περίπτωση που ο ιατρός σας συνταγογραφήσει φαρμακευτικό 
προϊόν, άλλο από το φθηνότερο της κατηγορίας, θα καταβάλετε τη 
διαφορά της τιμής από αυτό που αποζημιώνει πλήρως το ΓεΣΥ. Το ποσό 
αυτό ονομάζεται Συνεισφορά ΙΙ. Η Συνεισφορά ΙΙ θα καταβάλλεται 
επιπρόσθετα της Συμπληρωμής.

7   Μέχρι πόση Συμπληρωμή μπορεί να πληρώσω;
Τα ποσά Συμπληρωμής όπως το €1 ανά φάρμακο, €1 ανά εργαστηριακή 
εξέταση, €6 για επίσκεψη στον Ειδικό Ιατρό κατόπιν παραπομπής, 
€10 ανά ακτινοδιαγνωστική εξέταση (πχ αξονική τομογραφία, 
MRI), αθροίζονται.  Όταν αυτά τα ποσά φθάσουν την ετήσια οροφή 
της Συμπληρωμής των €75 (για παιδιά και νεαρούς μέχρι 21 ετών, 
λήπτες ΕΕΕ ή χαμηλοσυνταξιούχους) ή €150 (για τους υπόλοιπους 
δικαιούχους) δεν θα πληρώνετε Συμπληρωμή για το υπόλοιπο έτος.

8   Πόσο ισχύει μία συνταγή από τη στιγμή που θα 
εκδοθεί; 

Με συνταγή που εκδίδεται για πρώτη φορά, μπορείτε να πάρετε τα 
φάρμακά σας από το φαρμακείο εντός δέκα  (10) ημερών. Μετά η 
συνταγή παύει να ισχύει και πρέπει να επισκεφθείτε τον ιατρό σας 
για να σας εκδώσει άλλη.

9   Πώς θα λαμβάνω φάρμακα για χρόνιες παθήσεις;

Οι συνταγές για φάρμακα που αφορούν χρόνιες παθήσεις ισχύουν 
μέχρι έξι (6) μήνες. Αυτές ονομάζονται επαναλαμβανόμενες 
συνταγές. Ο φαρμακοποιός θα σας δίδει ποσότητα φαρμάκου 
για ένα μήνα και θα μπορείτε να επισκέπτεστε οποιοδήποτε 
φαρμακείο κάθε μήνα για τη λήψη των φαρμάκων σας. Κατά τη 
διάρκεια των 6 μηνών μπορείτε να πάρετε τα φάρμακά σας χωρίς 
να χρειάζεται να επισκεφθείτε τον ιατρό σας για εξασφάλιση 
νέας συνταγής.


