ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2018»
ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2017
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 22(1), 23(3)(β), 32Β(δ), 37(1), 64(1),(2)(α),(β),(γ), και (ζ)
89(Ι) του 2001
134(Ι) του 2002

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του
παρέχονται

δυνάμει των άρθρων 22(1), 23(3)(β), 32Β(δ), 37(1),

101(Ι) του 2004

64(2)(α),(β),(γ) και (ζ) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του

62(Ι) του 2005

2001 έως 2017, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους

74(Ι) του 2017.

ακόλουθους Κανονισμούς:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός Τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Γενικού
Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2018.

Ερμηνεία.

2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια –
«Νόμος» σημαίνει τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο·
(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και
δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε
αυτούς από το Νόμο.

Σκοπός των παρόντων
Κανονισμών.

3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι ο καθορισμός των
ειδικοτήτων ή ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων ιατρών με τις οποίες ο
Οργανισμός θα συμβάλλεται, των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας
υγείας από ειδικό ιατρό εξαιρούμενης της ενδονοσοκομειακής
φροντίδας υγείας, της αμοιβής, των ελάχιστων απαιτήσεων για την
παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, της διαδικασίας εγγραφής στο
Σύστημα, της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό και της τήρησης
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αρχείου από τον ειδικό ιατρό.
ΜΕΡΟΣ IΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
Ειδικότητες και
εξειδικεύσεις ειδικών
ιατρών .
Παράρτημα Ι.

4. Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ειδικούς
ιατρούς, ο Οργανισμός συμβάλλεται με ιατρούς με αναγνωρισμένη
από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ειδικότητα ή ειδικότητα και
εξειδίκευση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.
ΜΕΡΟΣ IΙΙ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσίες φροντίδας
υγείας από ειδικούς
ιατρούς.

5. (1) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς
περιλαμβάνουν-–
(α) Υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται από ειδικούς ιατρούς
και περιλαμβάνουν τις ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες που είναι
αναγκαίες για τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα
και τη συνέχεια αυτής, στη βάση τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής,
όπου εφαρμόζεται, και όπως εύλογα αναμένεται σύμφωνα και με το
καθήκον επιμέλειας, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας
υγείας ∙
(β) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της παραγράφου (α) οι
υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται από ειδικούς ιατρούς

Παράρτημα ΙΙ.

περιλαμβάνουν

τις

ιατρικές

πράξεις

και

δραστηριότητες

που

καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ∙
(γ) Παραπομπή, όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς, για
λήψη

υπηρεσιών φροντίδας υγείας από

παροχείς υπηρεσιών

φροντίδας υγείας, με βάση τα πρωτόκολλα και κλινικές κατευθυντήριες
οδηγίες, όπου εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από
τον Οργανισμό ∙
(δ) Συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών προϊόντων,
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών

με βάση τα
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πρωτόκολλα και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, όπου εφαρμόζεται,
που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από τον Οργανισμό.
(2)

Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς αφορούν

ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες φροντίδας υγείας και δεν περιλαμβάνουν
ιατρικές πράξεις ή δραστηριότητες, που παρέχονται για αισθητικούς
λόγους.
ΜΕΡΟΣ IV
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ελάχιστος Εξοπλισμός
και Κτηριακές

6. (1) Οι ειδικοί ιατροί έχουν υποχρέωση να διαθέτουν τον απαραίτητο
εξοπλισμό και τα απαραίτητα αναλώσιμα και να στεγάζονται σε

εγκαταστάσεις.

κατάλληλες

κτηριακές

εγκαταστάσεις,

για

την

ασφαλή

και

αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που
αναφέρονται στον Κανονισμό 5.
Νοείται ότι ο εξοπλισμός και οι κτηριακές εγκαταστάσεις των ιατρείων
των ειδικών ιατρών πρέπει να πληρούν τις όποιες νομοθετικές
διατάξεις που αφορούν στον εξοπλισμό ή/και στις εγκαταστάσεις που
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας της παραγράφου (1), ο
ελάχιστος
Παράρτημα IΙΙ.

εξοπλισμός

και

οι

ελάχιστες

απαιτήσεις

κτηριακών

εγκαταστάσεων καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
ΜΕΡΟΣ V
ΑΜΟΙΒΗ

Μέθοδος αμοιβής του
ειδικού ιατρού .

7.

(1) Κάθε ειδικός ιατρός αμείβεται με τις ακόλουθες μεθόδους(α) Αμοιβή ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας για τις ιατρικές
πράξεις και δραστηριότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, και

Παράρτημα IV.

(β)(i) Αμοιβή στη βάση τιμής μονάδας για επίτευξη των δεικτών
απόδοσης όπως καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV.
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(ii) O προϋπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την
ρύθμιση της υποπαραγράφου (i) καθορίζεται με Απόφαση.

(2)(i) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), σε έκτακτες
περιπτώσεις όπου δυσχεραίνεται η προσβασιμότητα των δικαιούχων
στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας ή/και όπου παρατηρείται χαμηλό
ενδιαφέρον συμμετοχής από ειδικούς ιατρούς, ο Οργανισμός δύναται
να παρέχει πρόσθετα χρηματικά ή/και άλλα κίνητρα και να
χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους αμοιβής.
(ii) O προϋπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την
ρύθμιση της υποπαραγράφου (i) καθορίζεται με Απόφαση.

8. (1) Κατά τον υπολογισμό της αμοιβής ανά ιατρική πράξη ή
Τρόπος υπολογισμού
αμοιβής ανά ιατρική

δραστηριότητα στη βάση τιμής μονάδας λαμβάνεται υπόψη-

πράξη ή

(α)

δραστηριότητα στη

δραστηριότητας, όπως αυτός καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ και

βάση τιμής μονάδας.

ο

συντελεστής

βαρύτητας

της

κάθε

ιατρικής

πράξης

ή

(β) η τιμή μονάδας για το σύνολο των ιατρικών πράξεων και
δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο Παράρτημα II, η οποία
υπολογίζεται ανά μήνα με βάση(i) τον προϋπολογισμό που αφορά στο σύνολο των ιατρικών πράξεων
και δραστηριοτήτων του Παραρτήματος II, ο οποίος καθορίζεται με
Απόφαση και κατανέμεται στον συγκεκριμένο μήνα, και
(ii) τον συνολικό αριθμό μονάδων των μηνιαίων απαιτήσεων που
υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν από τον Οργανισμό για την ιατρική
πράξη και δραστηριότητα του Παραρτήματος II.
(2) Στον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μονάδων δυνάμει της
υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) δεν περιλαμβάνονται οι
απαιτήσεις που αφορούν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε επισκέπτες
από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους
εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και
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(ΕΚ) αριθ. 987/2009.
(3) (α) Ο Οργανισμός δύναται να καθορίζει σε μηνιαία βάση μέγιστη
ή/και ελάχιστη τιμή μονάδας.
(β) Σε περίπτωση δημιουργίας πλεονάσματος ή ελλείμματος, το
πλεόνασμα ή έλλειμμα που δημιουργείται σε ένα μήνα, με εξαίρεση τον
τελευταίο μήνα του έτους, κατανέμεται στους επόμενους μήνες του
συγκεκριμένου έτους.
(γ) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) το πλεόνασμα
που δημιουργείται τον τελευταίο μήνα

κατανέμεται στο τέλος του

έτους, στον κάθε ειδικό ιατρό, με βάση τον ετήσιο συνολικό αριθμό
μονάδων του.

υποβολής

9. Ο ειδικός ιατρός υποβάλλει απαίτηση για καταβολή αμοιβής για τις

για

ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες, οι οποίες αμείβονται με αμοιβή

καταβολή αμοιβής από

ανά υπηρεσία, στο σύστημα πληροφορικής το αργότερο μέχρι τις 12

Διαδικασία
απαιτήσεων

τον ειδικό ιατρό.

μ.μ. της ημέρας κατά την οποία παρέχεται η υπηρεσία φροντίδας
υγείας ή μόλις είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της εξέτασης ανάλογα
με την ιατρική πράξη ή δραστηριότητα.

Νοείται ότι οποιαδήποτε απαίτηση για καταβολή αμοιβής υποβληθεί
μετά την λήξη της προθεσμίας δεν αποζημιώνεται από τον Οργανισμό.
10. (1) Ο Οργανισμός δεν αποζημιώνει απαίτηση για καταβολή αμοιβής
Αποδοχή ή απόρριψη
απαίτησης.

εάν δεν ικανοποιηθεί ότι η απαίτηση –
(α) τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα πρωτόκολλά και τους
περιορισμούς, που καθορίζονται από το Νόμο και τους δυνάμει αυτού
εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς και Αποφάσεις,
και
(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 .
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(2) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός αποδέχεται την απαίτηση ο
ειδικός ιατρός αμείβεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 11.
(3) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός δεν αποδέχεται την απαίτηση, η
απόφαση για απόρριψη της απαίτησης κοινοποιείται στον ειδικό ιατρό.
(4) Εναντίον της απόφασης του Οργανισμού για την απόρριψη της
απαίτησης επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, με γραπτή αίτηση στον
Οργανισμό σε τριάντα (3) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της
απόφασης σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με εσωτερικούς
κανονισμούς.

11. (1) Η αμοιβή του ειδικού ιατρού καταβάλλεται κάθε μήνα και αφορά
Καταβολή

αμοιβής

στα ακόλουθα:

στον ειδικό ιατρό.

(α) στις απαιτήσεις για καταβολή αμοιβής οι οποίες αφορούν ιατρικές
πράξεις και δραστηριότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα II, οι
οποίες παρασχέθηκαν μέχρι την τελευταία μέρα του προηγούμενου
μήνα και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων
Κανονισμών και εγκρίνονται από τον Οργανισμό μέχρι και την δέκατη
(10η) εργάσιμη ημέρα του μήνα, ή/και
(β) στην αμοιβή με βάση δείκτες απόδοσης που υπολογίστηκε μέχρι
την τελευταία μέρα του υπό εξέταση μήνα, ή/και
(γ) άλλες μεθόδους αμοιβής σύμφωνα με την παράγραφο (2) του
Κανονισμού 7.
(2) Το ποσό της συμπληρωμής ή της συνεισφοράς Ι, ανεξαρτήτως αν
καταβλήθηκε ή όχι από το δικαιούχο στον ειδικό ιατρό, που αφορά
στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που αμείβεται για τον συγκεκριμένο
μήνα, αφαιρείται από την αμοιβή που καταβάλλεται στον ειδικό ιατρό.
(3) Ο Οργανισμός δύναται κατά την καταβολή της αμοιβής να
συμψηφίζει τα ακόλουθα(α) Τυχόν ποσό διαφοράς που προκύπτει από οποιαδήποτε πληρωμή
στον ειδικό ιατρό εντός των δύο προηγουμένων ετών, η οποία ήταν
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χαμηλότερη ή ψηλότερη από την προβλεπόμενη για το 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.
ΜΕΡΟΣ VI
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Eγγραφή στο
Σύστημα.

12. (1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οι
ενώσεις αυτών ή οι κρατικές υπηρεσίες υγείας που επιθυμεί να
παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού υποχρεούται να –
(α)

συμπληρώσει

και

να

υποβάλει

μέσω

του

συστήματος

πληροφορικής την αίτηση εγγραφής στο Σύστημα στον τύπο που
καθορίζει για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός, και περιλαμβάνει τα
Παράρτημα V.

στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα V και μεταξύ άλλων:
(i) ετήσια άδεια ιατρικού επαγγέλματος,
(ii) πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο ιατρών Κύπρου, και
(iii)

πιστοποιητικό αναγνώρισης ιατρικής ειδικότητας.

(β) υποβάλει στον Οργανισμό, σε έντυπη μορφή τη συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη

αίτηση

εγγραφής

που

αναφέρεται

στην

υποπαράγραφο (α), μαζί με τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα
αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην
αίτηση.
(2) (α) Σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση ο αιτητής ενημερώνεται
από τον Οργανισμό.
(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α), ο Οργανισμός
δύναται να καλέσει τον αιτητή να προσέλθει σε χρόνο και τόπο που θα
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υποδειχθεί από τον Οργανισμό για να γίνει ταυτοποίηση του.
(3) Με την έγκριση της αίτησης ο αιτητής δύναται:
(α) να υποβάλλει αίτηση για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού, σύμφωνα με τη διαδικασία του
Κανονισμού 13, ή
(β) να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού εκ μέρους
παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
(4) Η ευθύνη της αληθούς, σωστής συμπλήρωσης και καταχώρησης
της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον αιτητή.
(5) Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση, η απόφαση του
Οργανισμού κοινοποιείται στον αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψής
Aίτηση για σύναψη

της.

σύμβασης.

13. (1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οι
ενώσεις αυτών ή οι κρατικές υπηρεσίες υγείας που έχει εγγράφει στο
Σύστημα δυνάμει του Κανονισμού 12 και επιθυμεί να συνάψει
σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας υποχρεούται
να –
(α)

συμπληρώσει

και

να

υποβάλει

μέσω

του

συστήματος

πληροφορικής την αίτηση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών
φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς στον τύπο που καθορίζει για το
σκοπό αυτό ο Οργανισμός, και περιλαμβάνει τα στοιχεία που
Παράρτημα VI.

καθορίζονται στο Παράρτημα VI και μεταξύ άλλων ασφαλιστήριο για
ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμέλειας.
(β) υποβάλει στον Οργανισμό, σε έντυπη μορφή την συμπληρωμένη
και υπογεγραμμένη αίτηση σύναψης σύμβασης που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (α), μαζί με τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα
αντίγραφα των υποστηρικτικών έγγραφων που καθορίζονται στην
αίτηση:
Νοείται ότι ο αιτητής δύναται να υποβάλει στο σύστημα πληροφορικής
ταυτόχρονα την αίτηση εγγραφής στο Σύστημα σύμφωνα με τον
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Κανονισμό 12 και την αίτηση για σύναψη σύμβασης.
(2) (α) Σε περίπτωση που ο Οργανισμός έχει ικανοποιηθεί ότι ο
αιτητής πληροί τους όρους και προϋποθέσεις για σύναψη σύμβασης,
εγκρίνεται η αίτηση και ο αιτητής ενημερώνεται από τον Οργανισμό και
καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε χρόνο και
τόπο που θα υποδειχθεί από τον Οργανισμό:
(β) Ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συνάπτει σύμβαση
με τον Οργανισμό οφείλει να συνεχίσει να πληροί τους όρους και
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 και
υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα κάθε μεταβολή, τροποποίηση,
ακύρωση των στοιχείων στον Οργανισμό.
(γ) Επιπρόσθετα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) ο παροχέας
υπηρεσιών φροντίδας υγείας υποχρεούται να υποβάλλει τα στοιχεία
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) στον
Οργανισμό, όποτε του ζητηθεί ή/και ετησίως στις περιπτώσεις
στοιχείων που ανανεώνονται ετησίως, όπως ετήσια άδεια ιατρικού
επαγγέλματος και το ασφαλιστήριο για ασφαλιστική κάλυψη έναντι
αμέλειας.
(3) Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση, η απόφαση του
Οργανισμού κοινοποιείται στον αιτητή μαζί με τους λόγους απόρριψης
της.
(4) Εναντίον της απόφασης του Οργανισμού για την απόρριψη της
αίτησης επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, με γραπτή αίτηση στον
Οργανισμό σε τριάντα (3) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της
απόφασης σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται με εσωτερικούς
κανονισμούς.
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ΜΕΡΟΣ VΙΙ
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
Τήρηση αρχείου.

14. (1) Ο Οργανισμός τηρεί στο σύστημα πληροφορικής φάκελο που
αφορά στο δικαιούχο και στις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες
φροντίδας υγείας στο Σύστημα.
(2) Ο ειδικός ιατρός, για σκοπούς παροχής υπηρεσιών φροντίδας
υγείας, έχει πρόσβαση στον φάκελο του δικαιούχου σύμφωνα με το
Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, εσωτερικούς
κανονισμούς και Αποφάσεις.
15. Ο ειδικός ιατρός σε κάθε επίσκεψη υποχρεούται(α) να ταυτοποιεί το δικαιούχο και, αν χρειάζεται, ενεργοποιεί το
δικαίωμα του για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
(β) να ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο του δικαιούχου σε σχέση με
κάθε επίσκεψη, και
(γ) να καταχωρεί στον ηλεκτρονικό φάκελο του δικαιούχου τη
διάγνωση πριν την έκδοση συνταγής ή παραπεμπτικού.
ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταβατική διάταξη.

16. Τηρουμένων

των

διατάξεων

του

Μέρους

VΙ,

ο

Οργανισμός

υποχρεούται για μια και μόνο φορά και για περίοδο τριών μηνών από
την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος, να εγγράψει στο Σύστημα ή/και
να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας
ειδικού ιατρού, με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου ή τις ενώσεις αυτών ή τις κρατικές υπηρεσίες υγείας
που θα υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρόντων Κανονισμών και πληροί τις διατάξεις του Νόμου, των
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και
Αποφάσεων.
Έναρξη της ισχύος.

17. (1) Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία
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δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2)

Ανεξάρτητα

από

τις

διατάξεις

της

παραγράφου

1,

η

υποπαράγραφος (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 7 τίθεται σε
ισχύ με Απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Κανονισμός 4)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
Α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1

Αιματολογία

2

Ακτινοδιαγνωστική & Ακτινολογία

3

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

4

Αλλεργιολογία

5

Αναισθησιολογία

6

Γαστρεντερολογία

7

Γενική Χειρουργική

8

Δερματολογία –Αφροδισιολογία

9

Ενδοκρινολογία

10

Καρδιολογία

11

Κυτταρολογία

12

Μαιευτική – Γυναικολογία

13

Νευρολογία

14

Νευροχειρουργική

15

Νεφρολογία

16

Ορθοπεδική

17

Ουρολογία

18

Οφθαλμολογία

19

Παθολογία

20

Παθολογική Ανατομική

12

21

Παθολογική Ογκολογία

22

Παιδοκαρδιολογία

23

Παιδοψυχιατρική

24

Πλαστική Χειρουργική

25

Πνευμονολογία – Φυματολογία

26

Πυρηνική Ιατρική

27

Ρευματολογία

28

Στοματογναθοπροσωποχειρουργική

29

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

30

Χειρουργική Αγγείων& Αγγειοχειρουργική

31

Χειρουργική Θώρακος

32

Χειρουργική Παίδων

33

Ψυχιατρική

34

Ωτορινολαρυγγολογία

Β.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

1

Παιδονευρολογία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Κανονισμός 5)
Κατάλογοι ιατρικών πράξεων ή δραστηριοτήτων
με βάση τις ειδικότητες ή ειδικότητες και εξειδικεύσεις.
Α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1

Αιματολογία

2

Ακτινοδιαγνωστική & Ακτινολογία

3

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία & Παθολογική Ογκολογία

4

Αλλεργιολογία

5

Αναισθησιολογία

6

Γαστρεντερολογία

7

Γενική Χειρουργική

8

Δερματολογία –Αφροδισιολογία

9

Ενδοκρινολογία

10

Καρδιολογία

11

Κυτταρολογία & Παθολογική Ανατομική

12

Μαιευτική – Γυναικολογία

13

Νευρολογία

14

Νευροχειρουργική

15

Νεφρολογία

16

Ορθοπεδική

17

Ουρολογία

18

Οφθαλμολογία

19

Παθολογία

14

20

Παθολογική Ανατομική*

21

Παθολογική Ογκολογία**

22

Παιδοκαρδιολογία

23

Παιδοψυχιατρική

24

Πλαστική Χειρουργική

25

Πνευμονολογία – Φυματολογία

26

Πυρηνική Ιατρική

27

Ρευματολογία

28

Στοματογναθοπροσωποχειρουργική

29

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

30

Χειρουργική Αγγείων& Αγγειοχειρουργική

31

Χειρουργική Θώρακος

32

Χειρουργική Παίδων

33

Ψυχιατρική

34

Ωτορινολαρυγγολογία

Β.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

1

Παιδονευρολογία

*Ο κατάλογος ιατρικών πράξεων ή δραστηριοτήτων της ειδικότητας της Παθολογική
Ανατομικής είναι κοινός με την ειδικότητα της Κυτταρολογίας (δες αρ. 11).
** Ο κατάλογος ιατρικών πράξεων ή δραστηριοτήτων της ειδικότητας της Παθολογική
Ογκολογίας είναι κοινός με την ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (δες αρ. 3).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Κανονισμός 6)
1. Ελάχιστος εξοπλισμός ιατρείων
i.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής με λογισμικά προγράμματα – εφαρμογή περιήγησης
διαδικτύου και εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων PDF (Portable Document Format)∙

ii.

Ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο (τουλάχιστον 5 Mbps)∙

iii.

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου∙

iv.

Συσκευές εκτυπωτή, σαρωτή και δημιουργίας αντιγράφων∙

v.

Κινητό τηλέφωνο από παροχέα της Κύπρου∙

vi.

Διευθετήσεις για την αποθήκευση και απόρριψη κλινικών αποβλήτων∙

vii.

Μέσα ασφαλούς αποθήκευσης φαρμάκων∙

2. Ελάχιστες κτηριακές εγκαταστάσεις ιατρείων
i.

επιγραφή με το όνομα και την ειδικότητα του ιατρού ∙

ii.

πρόσβαση σε χώρο υγιεινής ∙

iii.

σύστημα κλιματισμού και φωτισμού ∙

iv.

χώρος αναμονής ∙

v.

χώρος εξέτασης ∙
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
(Κανονισμός 7)
Δείκτες Απόδοσης:

1.

Αριθμός παραπομπών.

2.

Συνταγογράφηση φαρμάκων.

3.

Αξία εργαστηριακών και διαγνωστικών εξετάσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Κανονισμός 12)

Στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού:
Α.

Φυσικό Πρόσωπο

Β.

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις αυτών ή οι
κρατικές υπηρεσίες υγείας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
(Κανονισμός 13)
Στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού:
Α.

Φυσικό Πρόσωπο

Β.

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις αυτών ή οι
κρατικές υπηρεσίες υγείας
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