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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΑΥ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

1) Θα υπάρχει συγκεκριμένο εβδομαδιαίο ωράριο; Δηλαδή ο ιατρός που είναι 

συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ, θα πρέπει να εξετάζει κάποιες ώρες; (8, 10 ώρες την 

ημέρα) και ακολούθως θα μπορεί να ασκεί ιδιωτικό επάγγελμα; 

Σε αυτό το διάστημα όπου ο γιατρός θα εξετάζει ιδιωτικά, εάν τηλεφωνήσει ο ασθενής 

του ΓεΣΥ για να κλείσει ραντεβού, θα χρεωθεί από τον ιατρό ως ιδιώτης; 

 

Οι ιατροί που ενδιαφέρονται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΓεΣΥ θα πρέπει να 
εγγραφούν και να συμβληθούν με τον Οργανισμό στην βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών.  
Η σχέση που θα δημιουργηθεί μεταξύ των συμβεβλημένων ιατρών και του Οργανισμού δεν 
είναι σχέση εργοδότη - εργαζομένου και ως εκ τούτου δεν θα καθοριστεί συγκεκριμένο 
εβδομαδιαίο ωράριο. 
 
Οι ιατροί θα εργάζονται σε ωράριο που επιλέγουν οι ίδιοι για να εξυπηρετούν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τους δικαιούχους του ΓεΣΥ.   
 
Ο νόμος δεν απαγορεύει στους ιατρούς που θα συμβληθούν με το ΓεΣΥ να περιθάλπουν και 
να χρεώνουν μη διακιούχους του ΓεΣΥ και για υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από το 
ΓεΣΥ. Αυτό που απαγορεύει είναι να χρεώνουν δικαιούχους του ΓεΣΥ για υπηρεσίες που 
παρέχονται στο ΓεΣΥ. Σχετική με το εν λόγω θέμα είναι η πρόταση του Υπουργού Υγείας η 
οποία περιγράφεται συνοπτικά στο τέλος του εγγράφου. 
 

2) Στις επαναξετάσεις, όπου υπάρχει τιμή μονάδας για επανεξέταση η οποία είναι 

χαμηλότερη από την βασική εξέταση ποια θα είναι η βαρύτητα της τιμής μονάδας για 

τις επιπρόσθετες εξετάσεις (πχ ακουογραμμα/τυμπανόγραμμα κοκ); Η τιμή μονάδας 

πχ για το ακουογράφημα θα παραμένει η ίδια; 

Η βαρύτητα της κάθε ιατρικής πράξης/δραστηριότητας είναι αυτή που αναγράφεται στους 

καταλόγους δραστηριοτήτων της κάθε ειδικότητας και δεν μεταβάλλεται. Βάσει αυτού, η 

βαρύτητα του ακουογράμματος για παράδειγμα θα παραμένει η ίδια είτε παρέχεται στα 

πλαίσια πρώτης επίσκεψης είτε παρέχεται στα πλαίσια επαναληπτικής επίσκεψης. Η τιμή 

μονάδας για όλες τις εξετάσεις/δραστηριότητες θα είναι η ίδια.   

3) Πότε και πως θα πληρωνόμαστε; Ποιες θα είναι οι αμοιβές για τις εκτός ωρών 

εργασίας επισκέψεις; 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τον επόμενο μήνα για τις ιατρικές πράξεις/δραστηριότητες του 

προηγούμενου μήνα. 

Δεν υπάρχει καθορισμένο ωράριο εντούτοις σχετική με το εν λόγω θέμα είναι η πρόταση του 
Υπουργού Υγείας η οποία περιγράφεται συνοπτικά στο τέλος του εγγράφου. 
  

4) Σε περίπτωση επιπλοκής μετά από χειρουργική επέμβαση και ενώ ο ασθενής έχει 

λάβει εξιτήριο, που θα πρέπει να αποταθεί ο ασθενής για να αντιμετωπιστεί το επείγον 

πρόβλημα του, εφόσον δεν θα πληρωνόμαστε για εκτός ωρών εργασίας υπηρεσίες; 

Είναι λογικό και αναμενόμενο ότι ο ασθενής με την επιπλοκή θα επικοινωνήσει με τον 

θεράπων ιατρό. Αν δεν μπορεί να τον εντοπίσει ή αν πρόκειται για επείγον περιστατικό ο 

δικαιούχος θα αποτείνεται στα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών.  

Με το εξιτήριο θα εκδίδεται παραπεμπτικό από το νοσηλευτήριο για επίσκεψη στο θεράπων 

ιατρό του δικαιούχου ο οποίος είχε την ευθύνη της περίθαλψης του δικαιούχου κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας του για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας. Το εν λόγω 
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παραπεμπτικό θα ισχύει για τρεις επισκέψεις οι οποίες θα αποζημιώνονται στα πλαίσια της  

εξωνοσοκομειακής φροντίδας. 

 

5) Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν σταθερές αμοιβές, ή θα αλλάζει η αμοιβή τους 

ανάλογα με το πόσους ασθενείς θα εξετάζουν; 

Οι αμοιβές των ιατρών που εργοδοτούνται  στο δημόσιο τομέα είναι θέμα που αφορά στις 

συμφωνίες μεταξύ του εργοδότη και των συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας. Ο ΟΑΥ θα 

αποζημιώνει τον συμβαλλόμενο παροχέα, δηλαδή τον ΟΚΥΠΥ για τις υπηρεσίες φροντίδας 

υγείας που θα παρέχουν οι εργοδοτούμενοι του στο ΓεΣΥ.          

6) Πως συμβαλλόμαστε και πως αναιρούμε την σύμβασή μας με τον ΟΑΥ; Θα υπάρχει 

χρονικό περιθώριο για την αποχώρησή μας; Θα υπάρχουν επιπτώσεις εάν 

συμβληθούμε και ακολούθως αποφασίσουμε να αποχωρήσουμε από τον ΟΑΥ, 

ακυρώνοντας την σύμβαση; Σε περίπτωση αποχώρησης θα υπάρχει το δικαίωμα 

επανένταξης; 

 

Όσοι ιατροί επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα πρέπει να 

εγγραφούν στον Οργανισμό και στην συνέχεια, εφόσον η εγγραφή τους ολοκληρωθεί με 

επιτυχία, να προχωρήσουν στην υπογραφή σύμβασης.     

 

Ιατροί που επιθυμούν να τερματίσουν την προσφορά υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα 

πλαίσια του ΓεΣΥ θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν μονομερώς την σύμβασή που έχουν 

υπογράψει με τον Οργανισμό δίδοντας προειδοποίηση ενός μηνός, χωρίς καμία επίπτωση 

στον ιατρό που θα επιλέξει να αποχωρίσει. 

 

Θα υπάρχει το δικαίωμα επανένταξης..  

 

7) Αν κάποιος ιατρός δεν συμμετέχει στο ΓεΣΥ, ενώ ο ασθενής είναι συμβεβλημένος, θα 

γίνονται δεκτές οι συνταγές και τα παραπεμπτικά από τον συγκεκριμένο ιατρό για τον 

ασθενή; 

Στην περίπτωση που δικαιούχος επισκέπτεται μη συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ ιατρό, 

οποιεσδήποτε υπηρεσίες του παρέχονται συμπεριλαμβανομένου της έκδοσης συνταγών, 

παραπεμπτικών κ.ο.κ δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ και κατ’ επέκταση δεν αποζημιώνονται 

από τον ΟΑΥ.        

8) Πως θα γνωρίζει ένας ιατρός, που  δεν είναι συμβεβλημένος, θα γίνονται δεκτές οι 

συνταγές και τα παραπεμπτικά από τον συγκεκριμένο ιατρό για τον ασθενή; 

Όλες οι διεργασίες (έκδοση συνταγών, παραπομπών) καθώς και όλες οι υπόλοιπες 

λειτουργίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από τους ιατρούς στο ΓεΣΥ θα γίνεται 

μέσω του Συστήματος Πληροφορικής (ΣΠ)  του ΟΑΥ. Ένας μη συμβεβλημένος ιατρός δεν 

θα έχει πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα.        

 

9) Στα DRG («πακέτα» εσωτερικών ασθενών), η αμοιβή του ιατρού, θα είναι ξεχωριστή ή 

θα πληρώνεται το νοσηλευτήριο και ακολούθως θα παραχωρεί τα χρήματα στον 

ιατρό? 

Θα υπάρχει η δυνατότητα ο ιατρός σε συνεννόηση με το κάθε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, 

να ενημερώνει τον ΟΑΥ μέσω της απαίτησης για αποζημίωση, το ποσοστό ή το ποσό που 

θα καταβάλλεται απευθείας από τον ΟΑΥ στον/στους ιατρούς. 

10) Ποια θα είναι τα χρονικά πλαίσια της άδειας που θα δικαιούνται να λαμβάνουν οι 

ιατροί; 
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Ο κάθε συμβαλλόμενος ιατρός θα ρυθμίζει από μόνος του τις άδειές του χωρίς οποιοδήποτε 

περιορισμό από τον ΟΑΥ.  

11) Τι ισχύει γενικά για ασθενείς οι οποίοι θα επιλέγουν απευθείας να εξεταστούν από 

ειδικό ΩΡΛ, χωρίς δηλαδή παραπεμπτικό από γενικό ιατρό;  Σε αυτή την περίπτωση, 

αν δεν ζητήσουμε και δεν λάβουμε το επιπλέον ποσό των €25, θα μας γίνει αποκοπή 

του εν λόγω ποσού κανονικά; 

Σε περίπτωση απ’ ευθείας πρόσβασης σε ειδικό ιατρό, ο ΟΑΥ θα αποκόπτει το ποσό των  

25 ευρώ από την αμοιβή του ιατρού είτε ο τελευταίος εισπράξει το ποσό αυτό είτε όχι.    

12) Σε περίπτωση, που εξετάσουμε κάποιον ασθενή χωρίς να του χρεώσουμε τα €25 (π.χ. 

σε κάποιον στενό συγγενή, γραμματέας μας, ή συνάδερφο μας) θα έχουμε τη 

δυνατότητα να παραπέμψουμε για εργαστηριακές – διαγνωστικές εξετάσεις; 

Η χρέωση γίνεται από το ΓεΣΥ και όχι από τον ιατρό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το 

ΓεΣΥ, είναι στις υποχρεώσεις του ιατρού να εισπράττει εκ μέρους του Συστήματος το εν λόγω 

ποσό. Η είσπραξη ή μη των 25 ευρώ δεν επηρεάζει την κάλυψη των δικαιούχων για άλλες 

υπηρεσίες εντός του ΓεΣΥ. Συνεπώς, ασχέτως αν η πρόσβαση στον ειδικό ιατρό έγινε μέσω 

παραπεμπτικού ή απ’ ευθείας, ο ειδικός  ιατρός θα μπορεί να εκδίδει συνταγές και 

παραπεμπτικά και ο δικαιούχος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση.  

13) Θα υπάρχει περιορισμός ως προς το είδος των εργαστηριακών και διαγνωστικών 

εξετάσεων, που μπορεί να παραπέμψει ο ιατρός τον ασθενή του; (π.χ. να παραπέμψει 

ΩΡΛ ιατρός ασθενή για έλεγχο προστάτη); 

Οι ειδικοί ιατροί θα μπορούν να παραπέμπουν τους δικαιούχους για τη διεξαγωγή 

διαγνωστικών εξετάσεων σε ακτινολόγους, κυτταρολόγους, παθολογοανατόμους,  

πυρηνικούς ιατρούς και σε εργαστήρια για τη διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων.  

Ο ειδικός ιατρός θα επιλέγει την εξέταση για την οποία παραπέμπει το δικαιούχο από το 

σχετικό κατάλογο διαγνωστικών εξετάσεων ανάλογα με την ειδικότητά του και με βάση 

πρωτόκολλα και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες που δύναται να υιοθετηθούν από τον 

Οργανισμό. 

 

Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων θα γίνει σε συνεργασία με τον ΠΙΣ και τις Επιστημονικές 

Εταιρείες. 

 

14) Τα 25 ευρώ της συμπληρωμής δεν θα έπρεπε κατά ένα ποσοστό να δίνονται στο 

γιατρό αφού θα πάρει ένα άρρωστο χωρίς την ευκολία της παραπομπής; 

 

Η απευθείας πρόσβαση στους Ειδικούς Ιατρούς έχει επιτραπεί μετά από αίτημα του ΠΙΣ. Το 

ποσό των 25 ευρώ, το οποίο ονομάζεται συνεισφορά Ι, καταβάλλεται από το δικαιούχο 

επειδή με την απ’ ευθείας πρόσβαση σε ειδικό ιατρό παρακάμπτει τον καθορισμένο τρόπο 

πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας που είναι μέσω του προσωπικού ιατρού του. 

 

15) Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ασθενών (εντός του ΓεΣΥ) που θα μπορεί ο κάθε 

ιατρός να εξετάζει καθημερινά; 

Όχι, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό δικαιούχων που ένας ιατρός μπορεί να εξετάζει 

καθημερινά  στα πλαίσια του ΓεΣΥ. 

16) Μας αναφέρετε ότι η ελάχιστη αμοιβή για τους ειδικούς ιατρούς θα είναι 150.000 ευρώ 

ετησίως για 8 ώρες εργασίας ημερησίως. Αυτό θα αναγράφεται στο συμβόλαιο που 

θα υπογραφεί; 

Το ποσό των 150.000 ευρώ αναφέρεται στο μέσο ετήσιο εισόδημα των ειδικών ιατρών για 

εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας και όχι σε ελάχιστη αμοιβή. Επίσης 

δεν έχουν τεθεί ώρες εργασίας ανά ημέρα από τον ΟΑΥ.  
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Ως εκ τούτου, στο συμβόλαιο δεν θα αναφέρεται ούτε ελάχιστη ούτε μέγιστη αμοιβή.  Ο κάθε 

ιατρός θα αμείβεται ανάλογα με τον όγκο των υπηρεσιών που παρέχει και αυτό συνεπάγεται 

ότι η αμοιβή του μπορεί να είναι πολλαπλάσια ή χαμηλότερη του μέσου όρου.   

17) Χειρισμός των εκτάκτων περιστατικών π.χ. ρινορραγία, ξένο σώμα σε αυτί, μύτη 

φάρυγγα: θα μπορεί ο ασθενής να αποταθεί απευθείας στον ειδικό ΩΡΛ ή θα πρέπει 

πάλι να λάβει παραπεμπτικό από γεν. ιατρό; 

 

Ο δικαιούχος θα μπορεί να αποταθεί στον ΩΡΛ είτε μέσω παραπεμπτικού από τον 

προσωπικό ιατρό του είτε απ’ ευθείας με την καταβολή της συνεισφοράς Ι,  δηλαδή του 

ποσού των 25 ευρώ, στον ΩΡΛ. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος θα μπορεί να 

απευθυνθεί σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Στην περίπτωση 

που ο ασθενής αποταθεί απευθείας στο ΤΑΕΠ και χρειαστεί να κληθεί ΟΡΛ, αυτός θα 

αποζημιωθεί από το ΤΑΕΠ.  

 

18) Με την έλλειψη στρατηγικής για τον αριθμό των γιατρών, όπως γίνεται και σε άλλες 

χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, ΗΒ, Αυστραλία), ποιες δικλίδες μπαίνουν για να καταστεί όσον 

το δυνατό πιο σταθερό το εισόδημα των γιατρών. 

Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει συστήσει ομάδα εργασίας η οποία με την καθοδήγηση 

εξωτερικού συμβούλου θα ετοιμάσει μελέτη που αφορά στον έλεγχο των δυνατοτήτων του 

τομέα. Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφούν οι σημερινές δυνατότητες του υφιστάμενου 

συστήματος, να εκτιμηθούν οι σημερινές και μελλοντικές ανάγκες ώστε το Υπουργείο και ο 

Οργανισμός να προωθήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές επί του θέματος (Capacity 

Planning).  

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τους Κανονισμούς του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός οφείλει να συμβληθεί 

με όλους τους παρόχους που, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που θα ανοίξουν οι 

κατάλογοι εγγραφής στο Συστήμα, θα αιτηθούν να συμβληθούν με το ΓεΣΥ. Μετά τη λήξη 

της συγκεκριμένης περιόδου ο Οργανισμός δύναται να συμβάλλεται με παρόχους στη βάση 

των πραγματικών αναγκών. 

 

19) Οι ΩΡΛ ιατροί ενίοτε χρειάζεται να παραπέμψουν ασθενείς με προβλήματα ακοής ή 

ομιλίας σε λογοπαθολόγους ή ακουολόγους. Που θα παραπέμπονται αυτοί οι 

ασθενείς μέχρι να ενταχθούν στο ΓεΣΥ οι ειδικότητες του λογοπαθολόγου και του 

ακουολόγου; Θα παραπέμπονται μόνο σε δημόσια νοσηλευτήρια ή θα υπάρχει η 

δυνατότητα παραπομπής τους και σε ιδιώτες; 

Οι λογοπαθολόγοι ανήκουν στην κατηγορία των άλλων επαγγελματιών υγείας (ΑΕΥ) που θα 

ενταχθούν στο ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου του 2020. Ως εκ τούτου, μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, 

περιστατικά που χρήζουν θεραπείας από λογοπαθολόγο θα εξυπηρετούνται εκτός ΓεΣΥ από 

το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Οι ακουολόγοι δεν περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του ΓεΣΥ, εντούτοις η συμπερίληψή τους 

θα εξεταστεί πριν την εφαρμογή της δεύτερης φάσης και εάν κριθεί αναγκαίο θα γίνουν οι 

αναγκαίες αλλαγές στο σχεδιασμό. 

Πληροφορικά οι ΑΕΥ που καλύπτονται από το ΓεΣΥ είναι οι κλινικοί ψυχολόγοι, κλινικοί 

διαιτολόγοι, λογοπαθολόγοι, εργοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές.     

20) Σε περίπτωση διενέργειας δοκιμασίας κατάποσης – F.E.E.S. ή video – 

ακτινοσκόπησης, εξετάσεις στις οποίες συνεργάζονται ΩΡΛ ιατρός, λογοπαθολόγος 

και ακτινολόγος, πως θα γίνεται η πληρωμή του ιατρού, του λογοπαθολόγου και του 

ακτινολόγου; 

  

 Βάσει του καταλόγου CPT, η  διενέργεια της δοκιμασίας κατάποσης – F.E.E.S. ή video – 

ακτινοσκόπησης, φέρει συγκεκριμένη βαρύτητα η οποία αφορά στην αμοιβή του ΩΡΛ μόνο. 
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Οι δραστηριότητες τόσο του λογοπαθολόγου όσο και του  ακτινολόγου που αφορούν στη 

συγκεκριμένη πράξη αποζημιώνονται ξεχωριστά.   

21) Ποιος θα χορηγεί τα αναλώσιμα και με ποια κριτήρια θα αγοράζονται τα αναλώσιμα; 

Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται για την κάθε δραστηριότητα θα καλύπτονται από το 

ποσό αποζημίωσης της δραστηριότητας. Εάν υπάρχουν αναλώσιμα μεγάλης αξίας που δεν 

καλύπτονται από την αποζημίωση της δραστηριότητας παρακαλούμε όπως μας τα 

κοινοποιήσετε για να το διερευνήσουμε περεταίρω.  

22) Τι γίνεται και πως τιμολογούνται χρόνια περιστατικά, που χρειάζονται πολλές και 

επανειλημμένες επισκέψεις στα ιατρεία, όπως για παράδειγμα «κακοήθης εξωτερική 

ωτίτιδα» ή «ωτομυκώσεις» ή για να καθαριστεί ένα χειρουργημένο χολοστεάτωμα, 

που μπορεί να επισκεφθεί ο ασθενής το ιατρείο 3-4 φορές; 

 

Οι επισκέψεις από χρόνιους ασθενείς θα αμείβονται με τον ίδιο τρόπο που θα αμείβονται και 

οι υπόλοιπες επισκέψεις προς ειδικούς ιατρούς. Ο ειδικός ιατρός θα υποβάλλει αίτηση 

αποζημίωσης προς τον ΟΑΥ αφού καταχωρήσει τις ιατρικές πράξεις/δραστηριότητες που 

διενήργησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.     

 

Με ένα παραπεμπτικό ο ασθενής μπορεί να επισκεφθεί τον ειδικό ιατρό τρεις φορές. Ο 

προσωπικός ιατρός χρόνιου ασθενή δύναται να εκδώσει μακροχρόνιο παραπεμπτικό προς 

συγκεκριμένη ειδικότητα (μετά από  σχετικό αίτημα του ειδικού ιατρού) το οποίο θα ισχύει για 

6 επισκέψεις και για 12 μήνες με σκοπό να διευκολύνεται η πρόσβαση του δικαιούχου στον 

ειδικό ιατρό. 

 

23) Μια χειρουργική επέμβαση, την οποία διενεργεί συχνά ο ΩΡΛ χειρουργός είναι η 

ευθείαση ρινικού διαφράγματος, η οποία καλύπτεται από το ΓεΣΥ. Σε κάποιες 

περιπτώσεις μαζί με την ευθείαση ρινικού διαφράγματος διενεργείται και 

ρινοπλαστική. Πως θα πληρώνεται ο ΩΡΛ χειρουργός για την ρινοπλαστική; Από το 

ΓεΣΥ, ή θα μπορεί να πληρωθεί απευθείας από τον ασθενή; Τι θα ισχύει γενικά για τις 

επεμβάσεις αισθητικής; Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλές φορές η ανάγκη να 

υποβληθεί ασθενής σε επέμβαση αισθητικής, όπως η ρινοπλαστική, προκύπτει μετά 

από κάποιο ατύχημα. 

Γενικά οι επεμβάσεις αισθητικής (ρινοπλαστική, ανάπλαση στήθους, κλπ) δεν θα 

αποζημιώνονται εκτός όταν προκύπτουν από ιατρικούς λόγους (ατύχημα, καρκίνο του 

μαστού, κλπ).  

Στις περιπτώσεις όπου θα διενεργούνται και θα δηλώνονται και οι δύο επεμβάσεις, θα 

ελέγχεται κατά πόσον η ρινοπλαστική διενεργήθηκε για ιατρικούς λόγους. Σε περίπτωση που 

κρίνεται ότι δεν δικαιολογείται η ρινοπλαστική το περιστατικό θα πρέπει να κωδικοποιείται 

ξανά και θα αποζημιώνεται μόνο η ευθείαση ρινικού διαφράγματος. Σε τέτοια περίπτωση ο 

ασθενής θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα της ρινοπλαστικής. 

24) Θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίζουμε την κατώτερη και την ανώτερη τιμή μονάδας 

για τις ιατρικές πράξεις στο ιατρείο και οι τιμές αυτές να είναι δεσμευτικές. 

Ο Οργανισμός έχει δώσει τις θέσεις του σε σχέση με τον εν λόγω θέμα γραπτώς στον ΠΙΣ 

στις 30 Νοεμβρίου 2018. Συνοπτικά, ο Οργανισμός θα μπορεί να εγγυηθεί την τιμή μονάδας 

μεταξύ 13 και 17 ευρώ νοουμένου ότι ο συνολικός ετήσιος όγκος επισκέψεων στους ειδικούς 

ιατρούς σε περιβάλλον ΓεΣΥ δε θα ξεπεράσει τα 2.4 εκ. επισκέψεις (γύρω στα 1,8 εκ. σήμερα 

και γύρω στα 2 εκ. βάση ευρωπαϊκού μέσου όρου) ήτοι 12.4 εκ. μονάδες. Οι πρόταση του 

Οργανισμού προς τον ΠΙΣ σε σχέση με το πιο πάνω θέμα περιγράφεται στο τέλος του 

εγγράφου. 

25) Ποιος θα ελέγχει το ΓεΣΥ; Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος και υπό ποιες συνθήκες θα 

γίνεται η καταμέτρηση των εξετάσεων από όλους παγκυπρίως, για να υπολογιστεί η 
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μονάδα; Πως κατοχυρώνεται η αξιοπιστία της καταμέτρησης των μονάδων; Πως θα 

ξέρουμε πως δεν λένε άλλα και άλλα ισχύουν, για να μοιράζονται λιγότερα στους 

ιατρούς και τα υπόλοιπα να εξοικονομούνται πλαγίως; Είναι κάτι, που το έχουμε 

βιώσει πολλές φορές.  

Όλα τα αιτήματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα καταγράφονται στο σύστημα 

πληροφορικής και ως εκ τούτου δεν θα είναι δυνατό να μην καταμετρηθούν όλες οι μονάδες 

των πράξεων. Για κάθε ιατρό θα εκδίδεται αναλυτική κατάσταση για τις υπηρεσίες που 

προσέφερε και θα φαίνεται ο υπολογισμός της αμοιβής του.  

Οι πραγματικές δαπάνες θα φαίνονται στους ελεγμένους λογαριασμούς του Οργανισμού 

τόσο στους ελεγμένους λογαριασμούς όσο και στα πλαίσια του προϋπολογισμού που 

υποβάλλεται στη Βουλή για ψήφιση.  

Ο Οργανισμός ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή  οποίος ασκεί οικονομικό, κανονιστικό και 

διαχειριστικό έλεγχο. Ο Οργανισμός, ως πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει υποχρέωση να 

ασκεί χρηστή διοίκηση και να ελέγχεται εκτός από το Γενικό Ελεγκτή, από το Υπουργείο 

Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή.   

Πέραν των πιο πάνω ο Νόμος προβλέπει το θεσμό του Επίτροπου Εποπτείας ο οποίος είτε 

κατόπιν καταγγελίας ή παραπόνου, είτε αυτεπάγγελτα θα εξετάζει θέματα που αφορά στην 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος. 

26) Θα υπάρχει περιορισμός στις εργαστηριακές εξετάσεις ανά ιατρό ή ανά ασθενή; 

 

Δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στις εργαστηριακές εξετάσεις αλλά η παραπομπή 

εργαστηριακών εξετάσεων θα ρυθμίζεται με βάση τα πρωτόκολλα και κλινικές 

κατευθυντήριες οδηγίες που θα υιοθετούνται και θα ανακοινώνονται από τον Οργανισμό και 

σύμφωνα με την ειδικότητα του κάθε ιατρού, όπου  εφαρμόζεται.  Τα πρωτόκολλα και κλινικές 

κατευθυντήριες οδηγίες θα καθορίζονται σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα. 

 

27) Θα απαιτείται κάποιου είδους αιτιολόγηση για την παραπομπή ασθενών για 

εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, π.χ. μαγνητική τομογραφία; 

 

Για την έκδοση παραπεμπτικού στις ειδικότητες της ακτινοδιαγνωστικής, κυτταρολογίας, 

ιστοπαθολογίας, πυρηνικής ιατρικής και τα κλινικά εργαστήρια, ο ιατρός πρέπει να 

καταχωρήσει στο Σύστημα Πληροφορικής το σκοπό διεξαγωγής της εξέτασης. Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού ή/και την εξέταση που θα 

γίνει θα εισαχθούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις στη βάση κλινικών κατευθυντηρίων γραμμών 

ή/και πρωτοκόλλων.       

 

28) Αν για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα, πως θα γίνεται η 

καταγραφή των στοιχείων των ασθενών; Θα μπορεί να γίνει μεταγενέστερα, και αν 

ναι, ποιο θα είναι το χρονικό περιθώριο; 

Το Σύστημα Πληροφορικής διαθέτει πρόνοια επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης 

από καταστροφές (business continuity disaster recovery). Αν για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί 

θα υπάρχουν ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν την καταγραφή των στοιχείων των δικαιούχων 

σε μεταγενέστερο στάδιο. Το χρονικό περιθώριο θα ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες.  

29)  Σε ποια γλώσσα θα λειτουργούν οι ιατροί στα πλαίσια του ΓεΣΥ; 

 

Στα πλαίσια του ΓεΣΥ οι ιατροί θα μπορούν να λειτουργούν είτε στην ελληνική είτε στην 

αγγλική γλώσσα. Το Σύστημα Πληροφορικής (ΣΠ) του ΟΑΥ, το οποίο θα χρησιμοποιούν 

δωρεάν όλοι οι επαγγελματίες υγείας που θα είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ,  θα είναι 

διαθέσιμο σε δύο γλώσσες – ελληνικά και αγγλικά. Ο χρήστης θα επιλέγει τη γλώσσα που 

επιθυμεί να χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές και διεργασίες του. Οι κατάλογοι ιατρικών 
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πράξεων/δραστηριοτήτων, διαγνώσεων και όλες οι λοιπές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες 

τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.     

Επιπλέον πληροφορίες για τους Ειδικούς Ιατρούς 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις του Οργανισμού για του ειδικούς ιατρούς σε σχέση με τα 
αιτήματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  του ΠΙΣ καθώς και η πρόταση του Υπουργού Υγείας 
σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών εκτός κανονικού πλαισίου.  

 
A. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΑΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 
 

1 Ελάχιστη τιμή μονάδας €13 και μέγιστη τιμή μονάδας στα €17 
 

 Εγγύηση της τιμής μονάδας από €13 μέχρι €17, νοουμένου ότι οι επισκέψεις στους Ειδικούς 
Ιατρούς δεν θα ξεπεράσουν τον ετήσιο όγκο των 2,400,000 επισκέψεων, ήτοι 12,400,0001 
μονάδες. Δηλαδή παρέχεται εγγύηση στην τιμή μονάδας ακόμη και αν υπάρξει αύξηση κατά 
20% στον αριθμό επισκέψεων σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ (2.000.000). 
 

 Αν διαφανεί ότι οι επισκέψεις προσεγγίζουν τον ετήσιο όγκο των 2.400.000 ήτοι 12.400.000 
μονάδες τότε θα ενεργοποιηθεί αρμόδια επιτροπή (ΟΑΥ, ΠΙΣ, ΥΥ) με σκοπό την εξέταση των 
δεδομένων για το λόγο της αύξησης και ανάλογα θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για 
συγκράτηση της τιμής μονάδας και του αριθμού των επισκέψεων.  
 

2 Καθορισμός ξεχωριστών προϋπολογισμών για επιλεγμένες ειδικότητες 
 

 Η εγγύηση της τιμής μονάδας για 2,4 εκ. επισκέψεις όπως περιγράφεται πιο πάνω δεν θα 
αφορά στις ειδικότητες της (α) Ακτινολογίας (β) Κυτταρολογίας/Ιστοπαθολογίας και (γ) 
Πυρηνικής Ιατρικής. Για τις πιο πάνω ειδικότητες θα δημιουργηθούν και θα καθοριστούν  
ξεχωριστοί προϋπολογισμοί. 
 

3 Ξεχωριστή αμοιβή για ενδονοσοκομειακά  περιστατικά 

 Το κάθε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο σε συνεννόηση με τον/τους Ιατρό/Ιατρούς θα 
ενημερώνει τον ΟΑΥ, μέσω της απαίτησης για αποζημίωση, το ποσοστό ή το ποσό που θα 
καταβάλλεται απευθείας από τον ΟΑΥ στον/στους Ιατρό/Ιατρούς. 
 

 Το πιο πάνω θα εφαρμοσθεί κατόπιν συνεννόησης και με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ). 
 

4 Εφαρμογή Πρωτοκόλλων και Κατευθυντήριων Οδηγιών 
 

 Ο Οργανισμός σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο 
θα προχωρήσει στον καθορισμό και υιοθέτηση πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών 
για την αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και τη συγκράτηση του κόστους. 
 

5 Ξεχωριστοί προϋπολογισμοί ανά Ειδικότητα 
 

 Διαμόρφωση ξεχωριστών σφαιρικών προϋπολογισμών ανά ειδικότητα μετά τους πρώτους 
18 μήνες λειτουργίας του ΓεΣΥ.  
 

B. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  
 

Για επισκέψεις που θα διενεργούνται τις καθημερινές μεταξύ 08:00 μ.μ. και 08:00 π.μ., τα 
Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε την ακόλουθη 
πρόταση προς τον ΠΙΣ: 

 

 Ο ιατρός θα έχει την δικαίωμα να ζητά από το Δικαιούχο για κάθε επίσκεψη συμπληρωμή 
€25 (ως επιπλέον αμοιβή) όταν η επίσκεψη γίνεται τις καθημερινές μεταξύ 08:00 μ.μ. και 

                                                           
1 Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο  η βαρύτητα της επίσκεψης ανέρχεται στις 5,19 μονάδες 
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08:00 π.μ., τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες. Το ποσό των €25 θα είναι επιπλέον 
της κανονικής αμοιβής που θα λαμβάνει από τον ΟΑΥ. 

 

 Οι Ιατροί που θα επιλέγουν να εξετάσουν το δικαιούχο του ΓεΣΥ για επίσκεψη εντός του πιο 
πάνω χρονικού πλαισίου, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφορικής του 
ΟΑΥ για να καταχωρούν απαίτηση για την επίσκεψη αλλά και για να εκδίδουν μέσω τους 
συστήματος συνταγές για φάρμακα και αναλύσεις που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ.  

 

 Η Συνεισφορά 1 (συμπληρωμή για απευθείας πρόσβαση) δεν θα ισχύει για υπηρεσίες που 
παρέχονται εντός του πιο πάνω χρονικού πλαισίου. Δηλαδή αν κάποιος δικαιούχος 
επισκεφθεί ειδικό ιατρό χωρίς παραπεμπτικό από τον ΠΙ εντός του πιο πάνω χρονικού 
πλαισίου, θα καταβάλλει μόνο €25 τα οποία θα κατακρατεί ο ιατρός. Η συμπληρωμή των €25 
δεν θα λογίζεται για σκοπούς υπολογισμού της μέγιστης ετήσιας οροφής. 
 
 

 

 

Ιανουάριος 2019 

Αρ. Φακ. ΟΑΥ χχχχ 


