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 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Τι είναι το ΓεΣΥ;
Το ΓεΣΥ είναι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας που έχει ως κύριο στόχο
την προσφορά υπηρεσιών υγείας στους πολίτες με βάση τις ανάγκες
τους. Το ΓεΣΥ διασφαλίζει:

 Καθολική κάλυψη και ισότιμη μεταχείριση
 Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών υγείας
 Υπηρεσίες υγείας υψηλού ποιοτικού επιπέδου
 Ελεύθερη επιλογή παροχέα της προτίμησης του ασθενή
 Δίκαιη κατανομή του κόστους των υπηρεσιών
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Γενικό Σύστημα Υγείας
ΓεΣΥ
“Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) είναι Οργανισμός δημοσίου
δικαίου και έχει την ευθύνη
εφαρμογής και διαχείρισης του ΓεΣΥ.”
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ;

Κύπριοι πολίτες οι οποίοι έχουν τη
συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες
από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας
περιοχές.
Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν και
εργάζονται, ή έχουν αποκτήσει δικαίωμα
μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας
περιοχές.
Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι έχουν
τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες
από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας
περιοχές.
Ποιες υπηρεσίες υγείας προσφέρονται
από το ΓεΣΥ;
 Φροντίδα υγείας που παρέχεται από
ιατρούς σε περιβάλλον εξωτερικού
ιατρείου
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 Νοσοκομειακή περίθαλψη
 Υπηρεσίες από τα Τμήματα Πρώτων
Βοηθειών
 Φάρμακα
 Κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις
 Υπηρεσίες υγείας από Νοσηλευτές,
Κλινικούς Ψυχολόγους, Κλινικούς
Διαιτολόγους, Φυσιοθεραπευτές,
Μαίες, Εργοθεραπευτές και
Λογοθεραπευτές
 Υπηρεσίες προληπτικής
οδοντιατρικής για παιδιά
 Υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας
και ιατρικής αποκατάστασης
Ποιοι παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας
στα πλαίσια του ΓεΣΥ;

Παροχείς υπηρεσιών υγείας του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Οι παροχείς υπηρεσιών υγείας στα
πλαίσια του ΓεΣΥ πληρούν ελάχιστες
απαιτήσεις που αφορούν στα προσόντα,
στην υποδομή και στον εξοπλισμό τους.
Πώς λαμβάνονται οι υπηρεσίες υγείας;
Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ αποκτούν
δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες
υγείας εφόσον πρώτα έχουν εγγραφεί
σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού για
ενήλικες ή για παιδιά, της επιλογής
τους.
Οι δικαιούχοι πλοηγούνται στο σύστημα
από τους Προσωπικούς Ιατρούς με την
έκδοση παραπεμπτικού.
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 Επίσκεψη σε οδοντίατρους για
παροχή προληπτικής
οδοντιατρικής φροντίδας από
παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση του
16ου έτους της ηλικίας τους

Το παραπεμπτικό καθορίζει την
ειδικότητα του παροχέα και ισχύει για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για
συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων.
Η επιλογή παροχέα γίνεται πάντα από
τον ασθενή.
Με το παραπεμπτικό ο ασθενής έχει τη
δυνατότητα επαναλαμβανόμενων
επισκέψεων σε ένα ειδικό ή τη λήψη
δεύτερης ιατρικής γνώμης από άλλο
ειδικό ιατρό.
Οι δικαιούχοι λαμβάνουν υπηρεσίες
κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων και
φάρμακα με συνταγή ιατρού.
“Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα
ελεύθερης επιλογής του παροχέα
υπηρεσιών υγείας (ιατρού,
φαρμακοποιού, νοσηλευτηρίου, κ.α)”
Υπάρχει δυνατότητα απευθείας
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας;

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας γίνεται
μέσω του Προσωπικού Ιατρού.
Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι έχουν το
δικαίωμα απευθείας πρόσβασης χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση στις πιο κάτω
περιπτώσεις:
 Επίσκεψη σε γυναικολόγους και
μαιευτήρες από γυναίκες που
έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος
της ηλικίας τους

 Επίσκεψη στα Τμήματα Πρώτων
Βοηθειών για ατυχήματα ή/και
επείγοντα περιστατικά
Σε περίπτωση απευθείας πρόσβασης
του δικαιούχου σε ειδικό ιατρό για
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πιο
πάνω, ο δικαιούχος καταβάλλει
συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση.
Πώς χρηματοδοτείται το ΓεΣΥ;

Το ΓεΣΥ χρηματοδοτείται από εισφορές.
Είναι αλληλέγγυο αφού οι εισφορές
γίνονται στη βάση των εισοδημάτων. Με
αυτό τον τρόπο συνεισφέρουν όλοι και
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτοί που
τις έχουν ανάγκη, οι ασθενείς.
“Το δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας
του ΓεΣΥ είναι ανεξάρτητο από την
καταβολή εισφοράς”.
Το ΓεΣΥ χρηματοδοτείται από εισφορές
από:







το κράτος
τους εργοδότες
τους μισθωτούς
τους αυτοτελώς εργαζόμενους
τους συνταξιούχους και
τους εισοδηματίες
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Η είσπραξη των εισφορών γίνεται από τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
Τμήμα Φορολογίας και το Γενικό
Λογιστήριο.
Πέραν των εισφορών οι ασθενείς
συμμετέχουν στο κόστος των υπηρεσιών
υγείας που λαμβάνουν με μικρά ποσά
συμπληρωμών κατά τη λήψη της
υπηρεσίας.
Πώς διασφαλίζεται η παροχή
υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας;

Στο σχεδιασμό του ΓεΣΥ εφαρμόζονται
βέλτιστες πρακτικές οι οποίες
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, όπως
η εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού
Ιατρού, η εφαρμογή κατευθυντήριων
οδηγιών, η χρήση ολοκληρωμένου
συστήματος πληροφορικής, κ.α.
Ο Προσωπικός Ιατρός διατηρεί στενή
και μακροχρόνια σχέση με τον ασθενή,
διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον
ιατρικό του φάκελο και προσφέρει
αποτελεσματική φροντίδα. Επίσης,
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών,
την προαγωγή της υγείας και την
πρόληψη ασθενειών με την εφαρμογή
προγραμμάτων πρόληψης και
ανίχνευσης.
Η εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών
στοχεύει στη διασφάλιση ποιοτικών και
επιστημονικά άρτιων υπηρεσιών υγείας.
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Το ολοκληρωμένο σύστημα
πληροφορικής διασφαλίζει την
αποτελεσματική διαχείριση και
παρακολούθηση των ασθενών από τους
ιατρούς, τη γρήγορη εξυπηρέτηση, το
συνεχή έλεγχο, την πρόληψη και τον
εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων απάτης ή
κατάχρησης.
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