Ανακοίνωση Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ανταποκρινόμενος στα τηλεφωνικά αιτήματα των ιατρών
οι οποίοι ζητούν να ενημερωθούν για τα σενάρια αμοιβής στα πλαίσια του ΓεΣΥ,
ανακοινώνει ότι οι κατάλογοι δραστηριοτήτων, τα σενάρια αμοιβής των προσωπικών ιατρών
για ενήλικες και παιδιά, των ειδικών ιατρών για εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και των
νοσηλευτηρίων για την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού, στο σύνδεσμο http://hio.org.cy/gr/Activity_Cat.html
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν τις πιο πάνω πληροφορίες
αποτεινόμενοι στον Οργανισμό είτε τηλεφωνικώς, στο τηλέφωνο 22557200, ή ηλεκτρονικά
στην διεύθυνση hio@hio.org.cy.
Στην πιο πάνω διεύθυνση (URL) περιλαμβάνεται έγγραφο με τίτλο «Επεξηγηματικό
Σημείωμα» στο οποίο αναλύονται οι παραδοχές που χρησιμοποίησε ο Οργανισμός για την
ανάπτυξη των εν λόγω σεναρίων αμοιβής.
Όπως έχει συμφωνηθεί σε συνάντηση μεταξύ του Οργανισμού και του Συμβουλίου Ιατρικού
Σώματος (ΣΙΣ) του ΠΙΣ, ο Οργανισμός καλεί τις επιστημονικές εταιρείες να αποστείλουν τις
εισηγήσεις τους για τους καταλόγους δραστηριοτήτων και το μείγμα και τον όγκο των πιο
συχνών πράξεων ανά 100 επισκέψεις για να ληφθούν υπόψη από τον Οργανισμό στο πλαίσιο
αναπροσαρμογής και διόρθωσης των καταλόγων δραστηριοτήτων και των σεναρίων αμοιβής
αντίστοιχα.
Στόχος του Οργανισμού είναι όπως τα σενάρια διαμορφωθούν ώστε να παρουσιάζουν όσο το
δυνατόν πιο αντικειμενικά το ύψος της αμοιβής των ιατρών που θα παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ, έτσι ώστε οι ιατροί να ενημερωθούν σωστά για τις
προτάσεις του Οργανισμού και να διευκολυνθούν στη λήψη των αποφάσεων τους για
συμμετοχή τους στο ΓεΣΥ.
Τα δεδομένα στην ιατρική επιστήμη μεταβάλλονται συνεχώς, ως εκ τούτου η ανάγκη διαρκούς
διαλόγου, αναθεωρήσεων και αναπροσαρμογών είναι απαραίτητη. Ο Οργανισμός θα
συνεχίσει την προσπάθεια του για την προώθηση ενός γόνιμου διαλόγου με καλή πίστη,
πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Στόχος του Οργανισμού είναι η συνέχιση του
εποικοδομητικού διαλόγου και της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε
να επιτευχθεί ο κοινός στόχος που είναι η εφαρμογή ενός βιώσιμου, λειτουργικού και
σύγχρονου ΓεΣΥ.
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