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Αρ. Ανακοίνωσης: A2020150 

Ημερ.: 31/08/2020 

Προς: Νοσηλευτήρια, Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Ιατρούς, Φαρμακεία 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ 

 

Από την 1η Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναλαμβάνει την κάλυψη των 

φαρμακευτικών προϊόντων (ΦΠ) καθώς και των εξωνοσοκομειακών αναλωσίμων της 2ης 

φάσης. 

Δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν πλέον ΟΛΟΙ οι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ ιατροί.  

Επισημαίνεται ότι για κάποια ΦΠ και εξωνοσοκομειακά αναλώσιμα πιθανόν να υπάρχουν 

περιορισμοί ειδικότητας κατά τη συνταγογράφηση. 

Το δικαίωμα που είχαν με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου συγκεκριμένες ειδικότητες μη 

συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών (ογκολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γαστρεντερολόγοι) 

να συνταγογραφούν φάρμακα για δικαιούχους του δημοσίου, παύει να ισχύει από 1η 

Σεπτεμβρίου 2020, επίσης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΠ) 
 

A. Κατάλογοι ΦΠ 
 
Τα ΦΠ που θα προστεθούν ως αποζημιούμενα από το ΓεΣΥ από την 01/09/2020 θα 

περιλαμβάνονται σε 2 καταλόγους: 

 

i. Κατάλογος εξωνοσοκομειακών Φαρμακευτικών Προϊόντων  

- Ο κατάλογος εξωνοσοκομειακών ΦΠ της 1ης φάσης θα εμπλουτιστεί με τα 

εξωνοσοκομειακά ΦΠ της 2ης φάσης. 

- Τα ΦΠ αυτά προορίζονται ΜΟΝΟ για εξωνοσοκομειακή χρήση και θα χορηγούνται 

αποκλειστικά από τα νοσοκομειακά φαρμακεία του ΟΚΥπΥ, Ογκολογικού Κέντρου 

Τράπεζας Κύπρου, Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και του  

Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου.  Κατά τη συνταγογράφηση τα ΦΠ θα φέρουν 

το  διακριτικό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΟΝΟ» στο 

πεδίο «σχόλια ΟΑΥ». 
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Είναι σημαντικό να εκδίδεται ξεχωριστή συνταγή (μέχρι και 3 διαφορετικές) για την κάθε 

κατηγορία από τα πιο κάτω: 

a) Για φάρμακα της 1ης φάσης  (οι δικαιούχοι ήδη τα προμηθεύονται από τα ιδιωτικά 

φαρμακεία από την 1η Ιουνίου 2019). 

b) Για φάρμακα της 2ης φάσης και τα καλυπτόμενα Μη Συνταγογραφούμενα ΦΠ (οι 

δικαιούχοι θα τα προμηθεύονται από τα νοσοκομειακά φαρμακεία). 

c) Για αέριο οξυγόνο για κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία. Οι δικαιούχοι θα το προμηθεύονται  

απευθείας από την εταιρεία αλλά η συνταγή θα πρέπει να εκτελείται πρώτα από 

νοσοκομειακό φαρμακείο του ΟΚΥπΥ ούτως ώστε ο δικαιούχος να πληρώσει τη 

Συμπληρωμή του (1) ενός ευρώ, να παραλάβει την Κατάσταση Συμπληρωμής και να 

την παραδώσει στην εταιρεία (Linde – Χατζήκυριακος). 

 

 

Τον κατάλογο με τα εξωνοσοκομειακά ΦΠ της 2ης φάσης μπορείτε να τον βρείτε στην 

ιστοσελίδα του ΓεΣΥ κάτω από τον τίτλο «Παροχείς/Φάρμακα-Φαρμακεία-Αναλώσιμα/ 

Κατάλογοι Φαρμάκων»  

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-

gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19 

 

 

ii. Κατάλογος Ενδονοσοκομειακών Φαρμακευτικών Προϊόντων – Κατάλογος  Ζ.  

Τα ΦΠ τα οποία προορίζονται για ενδονοσοκομειακή χρήση (για εσωτερικούς 

ασθενείς ή για χορήγηση από το τμήμα ημερήσιας νοσηλείας) περιλαμβάνονται 

στον Κατάλογο Ζ στον οποίο θα έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ συμβεβλημένα 

νοσηλευτήρια ή/και κλινικές ημερήσιας νοσηλείας.  

Για αυτά τα ΦΠ ΔΕΝ μπορεί να εκδοθεί συνταγή αλλά υποβάλλεται απαίτηση για 

αποζημίωση μέσω του ΣΠ από το νοσηλευτήριο/κλινική ημερήσιας νοσηλείας. Ως 

εκ τούτου τα ΦΠ του Καταλόγου Ζ (πχ κυτταροστατικά φάρμακα, βιολογικοί 

παράγοντες, κ.α.): 

- ΔΕΝ θα μπορούν να χορηγούνται σε ιατρεία 

- ΔΕΝ θα παραδίνονται από τα φαρμακεία στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες 

στην παρ. C.II. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ΦΠ του Καταλόγου Ζ δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή του 
νοσηλευτηρίου η οποία γίνεται βάσει DRG και θα αποζημιώνονται επιπλέον του 
DRG. Αντιστοίχως, οποιαδήποτε ΦΠ ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ζ 
νοείται ότι καλύπτονται από την αποζημίωση του DRG και συνεπώς αγοράζονται 
από τα νοσηλευτήρια χωρίς περαιτέρω αποζημίωση από τον ΟΑΥ. 
 

Τον Κατάλογο  Ζ μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ  κάτω από τον 

τίτλο «Παροχείς/Φάρμακα-Φαρμακεία-Αναλώσιμα/ Κατάλογοι Φαρμάκων» 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-

gr/&lookuppage=hiopharmaciespage2020 

 

 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiopharmaciespage2020
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiopharmaciespage2020
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B. Προμήθεια ΦΠ 

Η προμήθεια των ΦΠ που αποζημιώνει ο ΟΑΥ θα γίνεται προς το παρόν από τη 

Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών (ΔΑ&Π) του Υπουργείου Υγείας. 

 

Τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ και τα ΟΚΤΚ, ΙΝΚΓ και ΓΟΚ τα οποία διαθέτουν 

νοσοκομειακά φαρμακεία, θα παραγγέλνουν απευθείας από τη ΔΑ&Π, ΦΠ του 

Καταλόγου Ζ και του καταλόγου με εξωνοσοκομειακά φάρμακα της 2ης φάσης.   

Η ΔΑ&Π θα αναλάβει για κάποιο διάστημα τη διανομή των ΦΠ προς τα πιο πάνω 

νοσοκομειακά φαρμακεία 

 

Τα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια/κλινικές ημερήσιας νοσηλείας τα οποία δεν 

διαθέτουν φαρμακοποιό/φαρμακείο θα προμηθεύονται MONO ΦΠ του Καταλόγου Ζ 

από τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ όπως περιγράφεται στην παράγραφο C (II). 

 

C. Περιπτώσεις που επιτρέπεται συνταγογράφηση εκτός του ΣΠ 

 

Προκειμένου να αποζημιωθούν τα ΦΠ της 2ης φάσης η συνταγογράφησή τους θα πρέπει να 

γίνεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Πληροφορικής (ΣΠ) του ΓεΣΥ.  

Εξαίρεση αποτελούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα ΜΟΝΟ οι πιο κάτω περιπτώσεις:  

I. Υφιστάμενες συνταγές που εκδόθηκαν πριν την 01/09/2020 για εξωνοσοκομειακά ΦΠ 

Δικαιούχοι με υφιστάμενες, επαναλαμβανόμενες, δίμηνες συνταγές που εκδόθηκαν πριν την 

1η Σεπτεμβρίου, που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ραντεβού στον ιατρό τους για να τους 

συνταγογραφήσει τα ΦΠ που ήδη λαμβάνουν μέσω του ΣΠ, θα μπορούν να συνεχίσουν να 

παίρνουν τα φάρμακά τους με τη χάρτινη συνταγή τους από τα νοσοκομειακά φαρμακεία.  

Ο ΟΑΥ θα προβεί σε χρέωση/αποζημίωση των ΦΠ αυτών όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο F. 

Όσον αφορά τα ΦΠ με εγκρίσεις σε ισχύ, παρακαλώ ανατρέξτε στην παράγραφο Ε(II). 

II. Συνταγές για ΦΠ Καταλόγου Ζ για χορήγηση σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια/κλινικές 

ημερήσιας νοσηλείας χωρίς φαρμακείο/φαρμακοποιό 

 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 (Α) (ΙΙ),  για τα ΦΠ του Καταλόγου Ζ δε θα μπορεί να 

εκδοθεί συνταγή αλλά μόνο να υποβληθεί απαίτηση μέσω του ΣΠ. 

ΜΟΝΟ για δικαιούχους που λαμβάνουν θεραπεία σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια/κλινικές που 

δεν έχουν φαρμακείο/φαρμακοποιό, θα πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα : 

• Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια/κλινικές για να προμηθευτούν με φάρμακα του καταλόγου Ζ, 

θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με τον ΟΑΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

pharmainventory@hio.org.cy προκειμένου να τους αποσταλεί excel με το όποιο θα 

γίνει παραγγελία των φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΟΚΥπΥ.  

• Οι συνταγές θα συλλέγονται από το ιδιωτικό νοσηλευτήριο/κλινική για να αποσταλούν 

μαζικά στο νοσοκομειακό φαρμακείο του ΟΚΥπΥ το οποίο θα εκτελέσει τις συνταγές. 

mailto:pharmainventory@hio.org.cy
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• Το ιδιωτικό νοσηλευτήριο/κλινική θα συμπληρώσει το αρχείο excel και θα το αποστείλει 

από την προηγούμενη μέρα στο νοσοκομειακό φαρμακείο το οποίο θα εκτελέσει τις 

συνταγές. 

• Κατόπιν συνεννόησης, το ιδιωτικό νοσηλευτήριο/κλινική θα αποστείλει 

εξουσιοδοτημένο άτομο με κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα για να παραδώσει τις 

συνταγές και να παραλάβει  τα φάρμακα. 

• Το φαρμακείο θα επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν εγκρίσεις για τα φάρμακα (αν 

εφαρμόζεται) και θα παραδώσει τα ΦΠ. 

• Το νοσοκομειακό φαρμακείο θα προωθεί το αρχείο excel που του έστειλε το ιδιωτικό 

νοσηλευτήριο στον ΟΑΥ (ηλεκτρονική διεύθυνση pharmainventory@hio.org.cy ). 

Προσοχή: Επειδή οι πιο πάνω διαδικασίες θα γίνονται εξ΄ολοκλήρου εκτός του ΣΠ, οι 

φαρμακοποιοί θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι: 

• ο ιατρός που συνταγογράφησε τα ΦΠ είναι συμβεβλημένος με τον ΟΑΥ 

• ο ασθενής είναι δικαιούχος 

 
 

D. Πρωτόκολλα 

 

Για αρκετά από τα ΦΠ και των δύο καταλόγων (ενδονοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών) 

υπάρχουν περιορισμοί/πρωτόκολλα.   

Οι ιατροί κατά τη συνταγογράφηση είτε θα καλούνται να υποβάλουν αιτήματα προέγκρισης σε 

προκαθορισμένα έντυπα είτε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια στο ΣΠ προκειμένου να 

διαπιστωθεί ότι οι δικαιούχοι πληρούν τις πρόνοιες των πρωτοκόλλων. 

Ο ΟΑΥ από την 1η Σεπτεμβρίου  2020, θα αναλάβει την εξέταση των πρωτοκόλλων (αιτήματα 

για προέγκριση) για τα φάρμακα της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ.  

Τόσο τα πρωτόκολλα όσο και τα έντυπα για υποβολή αιτήματος για προέγκριση για τα ΦΠ 

του Καταλόγου Ζ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ 

κάτω από τον τίτλο «Παροχείς/Φάρμακα-Φαρμακεία-Αναλώσιμα/ Κατάλογοι Φαρμάκων»   

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-

gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19 

Τα πρωτόκολλα για τα εξωνοσοκομειακά ΦΠ της 2ης  φάσης θα πρέπει να γίνουν download 

απευθείας από το ΣΠ όπως επεξηγείται στην παράγραφο E. 

 

E. Προεγκρίσεις 

 

Τα ΦΠ για τα οποία απαιτείται προέγκριση από τον ΟΑΥ προκειμένου να μπορούν να 

συνταγογραφηθούν/αποζημιωθούν, σημειώνονται στο ΣΠ με το διακριτικό «Μ». 

Επίσης οι δύο κατάλογοι (Kατάλογος Ζ και Κατάλογος Εξωνοσοκομειακών ΦΠ της 2ης φάσης) 

που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ κάτω από τον τίτλο «Παροχείς/Φάρμακα-

Φαρμακεία-Αναλώσιμα/ Κατάλογοι Φαρμάκων»,  έχουν πληροφορίες σχετικά με τα ΦΠ για τα 

οποία απαιτείται προέγκριση από τον ΟΑΥ. 

mailto:pharmainventory@hio.org.cy
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19
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https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-

gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19 

 

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, την ευθύνη για νέες εγκρίσεις ή για εγκρίσεις για συνέχιση 

θεραπείας θα την έχει ο ΟΑΥ.  

 

Ο υπεύθυνος φαρμακοποιός/φαρμακείο, οφείλει να επιβεβαιώνει την ύπαρξη έγκρισης από 

τον ΟΑΥ πριν να διαθέσει τα φάρμακα του καταλόγου Ζ προς χρήση.  

Στην περίπτωση που η εκτέλεση εξωνοσοκομειακών φαρμάκων γίνει μέσω του Συστήματος 

Πληροφορικής ισχύουν τα εξής: 

-Αν το ΦΠ είναι εγκεκριμένο από τον ΟΑΥ  (εμφανιζεται στη συνταγή ως καλυπτόμενο), τότε 

δεν εμφανίζεται κόστος στον δικαιούχο πέραν της Συμπληρωμής του ενός (1) ευρώ. 

- Αν το ΦΠ δεν είναι εγκεκριμένο από τον ΟΑΥ, τότε εμφανιζεται στη συνταγή ως ΜΗ 

καλυπτόμενο και ο δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος που αναγράφεται στη 

συνταγή. 

Στην περίπτωση που φάρμακο χορηγηθεί χωρίς να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προέγκριση, 

τότε το νοσηλευτήριο δε θα αποζημιωθεί για το κόστος του εν λόγω φαρμάκου.  

Επειδή μεταξύ της υποβολής του αιτήματος και της αποστολής της απόφασης, δύναται να 

μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει οι ιατροί να υποβάλλουν τα αιτήματά τους 

έγκαιρα. Επισημαίνεται επίσης ότι για κάποια από τα εν λόγω φάρμακα θα πρέπει να 

προηγηθεί αξιολόγηση των αιτημάτων από επιτροπές (πχ Επιτροπή Κατά Πλάκας 

Σκλήρυνσης) και ως εκ τούτου αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 

προγραμματισμό των θεραπειών.  

Εξαίρεση αποτελούν ΦΠ με χρήση από τις ΜΕΘ/ΤΑΕΠ για τα οποία το έντυπο μπορεί να 

υποβληθεί μετά τη χορήγηση του φαρμάκου εφόσον η κατάσταση του ασθενή δεν επιτρέπει 

την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας ή/και η ανάγκη για χορήγηση φαρμάκου 

σημειώνεται εκτός των ωρών γραφείου ή σε αργίες.  Στην περίπτωση όμως που κατά την 

μετέπειτα αξιολόγηση του αιτήματος διαπιστωθεί ότι παρόλο που ο δικαιούχος δεν τηρούσε 

τους όρους και περιορισμούς του πρωτοκόλλου και το νοσηλευτήριο προχώρησε στη 

χορήγηση του ΦΠ, τότε ο ΟΑΥ δε θα προχωρήσει σε αποζημίωση του φαρμάκου. 

 

• Διαδικασίες προέγκρισης  

 

Οι πιο κάτω, νέες διαδικασίες εγκρίσεων μέσω του ΣΠ θα εφαρμόζονται για: 

a) νέους ασθενείς/ασθενείς των οποίων οι εγκρίσεις θα λήξουν και θα χρειαστούν 

έγκριση για συνέχιση της θεραπείας (διαδικασίες Ia και Ib) 

b)  ασθενείς με υφιστάμενες εγκρίσεις από Φαρμακευτικές Υπηρεσίες /νοσοκομειακά 

φαρμακεία (διαδικασίες IIa και IIb) 

 

I. Διαδικασία για νέες εγκρίσεις/εγκρίσεις συνέχισης θεραπείας 

 

Ia. Προέγκριση ΦΠ καταλόγου Ζ  

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19
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- Ο ιατρός πριν την εισαγωγή του δικαιούχου στο Νοσηλευτήριο, θα πρέπει να 

αποστέλλει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pharmaprotocols@hio.org.cy  το 

αίτημα για προ-έγκριση (έντυπο). Για κάθε ΦΠ υπάρχει αναρτημένο 

προκαθορισμένο έντυπο στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ κάτω από τον τίτλο 

«Παροχείς/Φάρμακα-Φαρμακεία-Αναλώσιμα/ Κατάλογοι Φαρμάκων»   

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-

gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19 

- H απάντηση του Οργανισμού θα σταλεί στον ιατρό επίσης μέσω email.   

- Στην περίπτωση έγκρισης, ο ιατρός προχωρά ως εξής: 

• Επιλέξτε «Προσθήκη Προέγκρισης» 

• Επιλέξτε την κατηγορία «Δραστηριότητα» 

• Επιλέξτε συγκεκριμενο ΦΠ 

• Προχωρήστε σε «Λήψη εντύπου προέγκρισης»  

• Επιλέξτε «Μεταφόρτωση Εντύπου Προέγκρισης» και προχωρήστε σε upload 

της έγκρισης που στάληκε μέσω email από τον Οργανισμό.  

- Η έγκριση που έγινε upload παραλαμβάνεται από τον Οργανισμό και η απάντηση 

του Οργανισμού εισάγεται στο Σύστημα.  

- Ο ιατρός λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της Πύλης Παροχέων ότι το αίτημα εγκρίθηκε. 

- Ο ιατρός προχωρά σε χρήση της προέγκρισης (επιλογή του ΦΠ στο ΣΠ). 

 

Ib.  Προέγκριση για εξωνοσοκομειακά ΦΠ  

 

Για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα, η διαδικασία θα γίνεται εξολοκλήρου  μέσω του ΣΠ 

του ΓεΣΥ. Κατά τη συνταγογράφηση ΦΠ το οποίο χορηγείται κατόπιν έγκρισης, ο 

ιατρός ενημερώνεται ότι το φάρμακο υπόκειται σε περιορισμούς (πρωτόκολλο) από το 

διακριτικό «Μ» που υπάρχει δίπλα από την ονομασία του φαρμάκου.  

• Επιλέξτε «Προσθήκη Προέγκρισης» 

• Επιλέξτε την κατηγορία «Φάρμακο» 

• Επιλέξτε συγκεκριμενο ΦΠ 

• Προχωρήστε σε «Λήψη εντύπου προέγκρισης»  

• Συμπληρώστε το έντυπο προέγκρισης 

• Επιλέξτε «Μεταφόρτωση Εντύπου Προέγκρισης» και προχωρήστε σε upload 

του συμπληρωμένου εντύπου μαζί με όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα (ως ένα 

αρχείο). 

 

- Ο ΟΑΥ, εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα του ιατρού, ο οποίος λαμβάνει σχετικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της Πύλης Παροχέων.  

- Στις περιπτώσεις που το αίτημα εγκρίνεται, τότε ο ιατρός προχωρεί στην 

συνταγογράφηση του συγκεκριμένου ΦΠ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες με οθόνες (printscreens) για τη διαδικασία των προεγκρίσεων θα 

αποσταλούν σε επόμενη ανακοίνωση.   

 

II.  Διαδικασία για υφιστάμενες εγκρίσεις 

Οι εγκρίσεις οι οποίες έχουν δοθεί από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ή τα νοσοκομειακά 

φαρμακεία πριν την 01/09/2020 και βρίσκονται σε ισχύ, θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία 

mailto:pharmaprotocols@hio.org.cy
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiocataloguepharma14-08-19
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λήξης τους. Εγκρίσεις των οποίων δεν έχει καθοριστεί η διάρκεια τους, θα ισχύουν μέχρι την 

28/02/2021 το αργότερο.  

Για τους δικαιούχους που λαμβάνουν ΦΠ με έγκριση σε ισχύ θα πρέπει: 

 

IIa. Εξωνοσοκομειακά ΦΠ 

 

Η διαδικασία με την οποία λαμβάνει τα ΦΠ ο ασθενής από το φαρμακείο παραμένει ως είχε 

πριν την 01/09/2020. 

Το νοσοκομειακό φαρμακείο υποβάλει στον ΟΑΥ (pharmainventory@hio.org.cy) το 

τυποποιημένο αρχείο excel που του έχει αποσταλεί για να πιστωθεί την αξία των ΦΠ τα οποία 

έδωσε στους δικαιούχους. 

IIb. ΦΠ καταλόγου Ζ 

Ο ασθενής υποβάλλεται στη θεραπεία του βάσει των υφιστάμενων εγκρίσεων που έδωσαν οι 

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες/νοσοκομειακά φαρμακεία. 

 

Για να αποζημιωθεί όμως το νοσηλευτήριο τόσο για τη χορήγηση, ανασύσταση (όπου 

εφαρμόζεται) όσο και για τα ΦΠ που ήδη χρεωθεί (παράγραφος F) θα πρέπει να ακολουθηθεί 

η πιο κάτω διαδικασία μέσω του ΣΠ: 

• Επιλέξτε «Προσθήκη Προέγκρισης» 

• Επιλέξτε την κατηγορία «Δραστηριότητα» 

• Επιλέξτε συγκεκριμενο ΦΠ 

• Προχωρήστε σε «Λήψη εντύπου προέγκρισης»  

- Επιλέξτε «Μεταφόρτωση Εντύπου Προέγκρισης» και προχωρήστε σε upload της 

έγκρισης που έδωσαν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ή τα νοσοκομειακά φαρμακεία 

ή σχετικής βεβαίωσης. 

- Η έγκριση που έγινε upload παραλαμβάνεται από τον Οργανισμό και η απάντηση 

του Οργανισμού εισάγεται στο Σύστημα.  

- Ο ιατρός λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της Πύλης Παροχέων ότι το αίτημα εγκρίθηκε. 

- Ο ιατρός προχωρά σε χρήση της προέγκρισης (επιλογή του ΦΠ στο ΣΠ). 

 

 

F. Χρέωση και Αποζημίωση ΦΠ 

 

Η ΔΑ&Π θα ενημερώνει τον ΟΑΥ με μηνιαίο report για το σύνολο των παραλαβών του 

κάθε νοσηλευτηρίου.  

Ο ΟΑΥ θα αποκόπτει από τη συνολική, μηνιαία πληρωμή του κάθε νοσηλευτηρίου 

(οντότητα), ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική αξία των φαρμάκων που το 

νοσηλευτήριο παρέλαβε.  

 

Το κάθε νοσηλευτήριο θα αποζημιώνεται από τον ΟΑΥ για τα φάρμακα αυτά μετά την 

υποβολή απαίτησης στο ΣΠ ή την υποβολή τυποποιημένου excel.  

 

Αιτήματα για υποβολή αποζημίωσης θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ΣΠ για: 

mailto:pharmainventory@hio.org.cy
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- Όλες τις νέες εγκρίσεις/ανανεώσεις εγκρίσεων για τα εξωνοσοκομειακά ΦΠ 

- Όλες τις θεραπείες (νέες και υφιστάμενες) με ΦΠ του Καταλόγου Ζ 

  

Αιτήματα για υποβολή αποζημίωσης θα πρέπει να υποβάλλονται με αποστολή 

τυποποιημένου excel στο pharmainventory@hio.org.cy  για:  

- υφιστάμενες επαναλαμβανόμενες συνταγές εξωνοσοκομειακών ΦΠ  

- υφιστάμενες εγκρίσεις εξωνοσοκομειακών ΦΠ 

 

G. Άνοιγμα συσκευασιών και καταχώρηση ως «ένα τεμάχιο» 

 

Προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται από τους ιατρούς κατά τη συνταγογράφηση/κωδικοποίηση 

όσον αφορά τα πιο κάτω: 

I. Τα ΦΠ του Καταλόγου Ζ είναι ΟΛΑ καταχωρημένα ως ένα τεμάχιο (ένα φιαλίδιο, μία 

προγεμισμένη σύριγγα, ένα δισκίο κ.λ.π.) και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά τη υποβολή 

απαίτησης να δηλώνεται και η ποσότητα των τεμαχίων που χρησιμοποιήθηκαν. 

II. Κάποια ΦΠ του Καταλόγου εξωνοσοκομειακών Φαρμακευτικών Προϊόντων (πχ. 

ναρκωτικά, κυτταροστατικά σε μεγάλες συσκευασίες) έχουν καταχωρηθεί στην   

περιγραφή συσκευασίας ως «ένα τεμάχιο» και όχι με την πραγματική τους 

συσκευασία. Ο λόγος είναι ώστε ο φαρμακοποιός να μπορεί κατά την εκτέλεση της 

συνταγής να ανοίγει το κουτί και να δίνει επακριβώς την ποσότητα τεμαχίων που 

συνταγογραφεί ο ιατρός και όχι ολόκληρο το κουτί.  

Ως εκ τούτου, η ποσότητα των συσκευασιών που θα αναγράφεται στη συνταγή θα 

αφορά αριθμό τεμαχίων (πχ δισκίων, εμπλάστρων, αμπούλων) και όχι κουτιών. 

Λίστα με τα ΦΠ αυτά έχει αποσταλεί ήδη στα νοσοκομειακά φαρμακεία αλλά θα 

αποσταλεί και σχετική ανακοίνωση. 

 

H. Διάλυση κυτταροστατικών ΦΠ 

Για τη διάλυση/ ανασύσταση των κυτταροστατικών ΦΠ ή βιολογικών παραγόντων 

κ.λ.π για τα οποία απαιτούνται ειδικές συνθήκες ετοιμασίας, ο ΟΑΥ έχει καθορίσει 

ελάχιστες υποδομές  που πρέπει να διαθέτει η Μονάδα Διάλυσης έτσι ώστε να 

διαφυλαχθεί η ασφάλεια τόσο του προσωπικού της Μονάδας Διάλυσης όσο και των 

δικαιούχων.  

Παραδείγματα κατάλληλων υποδομών θεωρούνται τα ακόλουθα: 
 

• Κουβούκλιο ασφαλείας (Isolator for Cytotoxics) σε δωμάτιο κατηγορίας D ή  

• Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής (Vertical laminar air flow cabinet) σε δωμάτιο 

κατηγορίας B ή  

• Βιολογικός Θάλαμος Ασφαλείας (Biological safety cabinet) σε δωμάτιο κατηγορίας 

Β 

Επιπλέον: 

• Υποχρεωτικό συνολικό σύστημα εξαγωγής αέρα σε Θάλαμο Κάθετης Νηματικής 

Ροής / Βιολογικό Θάλαμο Ασφαλείας ως πρόσθετο μέτρο ασφάλειας  

mailto:pharmainventory@hio.org.cy
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• Δωμάτιο κατηγορίας C, όταν γίνεται επικύρωση διαδικασιών (validation). 

 

Η ανασύσταση/ διάλυση φαρμάκων για τη χορήγηση σε δικαιούχους του ΓεΣΥ πρέπει 

να γίνεται σε μονάδα που διαθέτει τις ελάχιστες αυτές υποδομές και επιπρόσθετα θα 

αναλάβει τη διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού διαλύσεων έτσι ώστε να μπορεί να 

επιτευχθεί οικονομία κλίμακας.  

 

Η υπηρεσία της ανασύστασης/ διάλυσης και της ετοιμασίας του τελικού προς έγχυση 

προϊόντος  θα αποζημιώνεται ως fixed fee ανά φάρμακο κατά την υποβολή απαίτησης 

από τον κωδικοποιητή του νοσηλευτηρίου που θα πραγματοποιήσει την έγχυση (κατά 

το εξιτήριο αν πρόκειται για φάρμακο του Ζ-καταλόγου για εσωτερικό ασθενή ή μετά 

το πέρας της χορήγησης/κύκλου θεραπείας αν πρόκειται για ημερήσια νοσηλεία). 

 

Σε περίπτωση που κάποιο νοσηλευτήριο δε θα διαθέτει μονάδα διάλυσης που να 

πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις (ελάχιστες υποδομές και διεκπεραίωση μεγάλου 

όγκου διαλύσεων) και θα πρέπει να προμηθεύεται το έτοιμο προς έγχυση τελικό 

προϊόν από νοσηλευτήριο που διαθέτει τέτοια μονάδα, θα πρέπει να καταβάλει στο 

νοσηλευτήριο που διεκπεραίωσε τη διάλυση το ποσό του fixed fee για τη διάλυση που 

θα λάβει από τον ΟΑΥ. Η πιο πάνω πληρωμή της μονάδας διάλυσης θα πρέπει να 

γίνεται κατά την παραλαβή του έτοιμου προς έγχυση  ΦΠ. 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος θα δοθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι την 

01/01/2021. 

 

I. Άλλες σημαντικές ανακοινώσεις που σχετίζονται με ΦΠ της δεύτερης φάσης 
Το τελευταίο διάστημα έχουν σταλεί μέσω της Πύλης Παροχέων αριθμός ανακοινώσεων που 

σχετίζονται με ΦΠ της 2ης φάσης.  Για διευκόλυνση των ιατρών παρατίθεται πιο κάτω λίστα με 

τις ανακοινώσεις αυτές: 

I. A2020144 Σημαντική ανακοίνωση για Φάρμακα 2ης φάσης 
II. A2020146 Ανακοίνωση σχετικά με ένεση ή έγχυση μη κυτταροστατικών ουσιών 

daycase 
III. A2020148 Ανακοίνωση σχετικά με την αποζημίωση του φαρμακευτικού Προϊόντος 

Prolia solution for injection (Denosumab 60mg) 
IV. A2020147 Συνταγογράφηση και υπολογισμός συνολικής ποσότητας οξυγόνου 
V. A2020149 Ανακοίνωση σχετικά με την αποζημίωση του φαρμακευτικού προϊόντος 

bevacizumab-(οφθαλμιατρική χρήση) 
VI. Α2020152 Ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα συσκευασιών για φάρμακα 2ης φάσης 

VII. Ανακοίνωση προς Νοσηλευτήρια και Ιατρούς σχετικά με την έναρξη παροχής 
ογκολογικών υπηρεσιών (θα σταλεί εντός των επόμενων ημερών) 
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2. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
Από την 1η Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναλαμβάνει την κάλυψη των 

εξωνοσοκομειακών αναλωσίμων της 2ης φάσης. 

Δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν πλέον ΟΛΟΙ οι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ ιατροί.  

Επισημαίνεται ότι για κάποια εξωνοσοκομειακά αναλώσιμα πιθανόν να υπάρχουν περιορισμοί 

ειδικότητας κατά τη συνταγογράφηση. 

Κατά τη συνταγογράφηση αναλωσίμων θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην περιγραφή της 

συσκευασίας γιατί για κάποια αναλώσιμα ο αριθμός τεμαχίων ο οποίος πρέπει να 

δίνεται/χορηγείται, δεν είναι ο ίδιος με την πραγματική συσκευασία.  

Είναι σημαντικό να εκδίδεται ξεχωριστή συνταγή (μέχρι και 2 διαφορετικές) για την 

κάθε κατηγορία από τα πιο κάτω: 

1. Για αναλώσιμα διαβήτη (βελόνες, σκαρφιστήρες, ταινίες) - οι δικαιούχοι ήδη τα 

προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία από την 1η Ιουνίου 2019.  

2. Για τα υπόλοιπα εξωνοσοκομειακά αναλώσιμα – οι δικαιούχοι θα τα προμηθεύονται από 

τα νοσοκομειακά φαρμακεία/ αποθήκη του κάθε νοσηλευτηρίου/ εξειδικευμένα κέντρα-

σημεία χορήγησης. 

 

Σημειώνεται ότι:  

1) Κατά την εκτέλεση συνταγών αναλωσίμων, δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει 

αντικατάσταση του αναλωσίμου με άλλο είδος στο φαρμακείο όπως γίνεται στην 

περίπτωση της γενερικής αντικατάστασης με τα φάρμακα.  

2) Τα αναλώσιμα τα οποία θα χορηγούνται τουλάχιστον στα αρχικά στάδια αφορούν 

προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω διαγωνισμών του ΥΥ ή/και του ΟΚΥπΥ και θα 

παρέχονται στα νοσοκομειακά φαρμακεία μέσω της ΔΑΠ του ΥΥ.  

 

Προεγκρίσεις  

Τα αναλώσιμα για τα οποία απαιτείται προέγκριση από τον ΟΑΥ προκειμένου να μπορούν να 

συνταγογραφηθούν/αποζημιωθούν, σημειώνονται στο ΣΠ με το διακριτικό «Μ».  Η διαδικασία 

η οποία ακολουθείται μέσω του Συστήματος Πληροφορικής είναι η ίδια με αυτή των φαρμάκων 

και περιγράφεται στην παράγραφο Ε. ii. πιο πάνω. Τα αναλώσιμα για τα οποία απαιτείται 

προέγκριση είναι μικρός στον αριθμό (πχ επεξεργαστές κοχλιακών εμφυτευμάτων, CPAP, BI-

PAP) και φαίνονται και στον Κατάλογο Εξωνοσοκομειακών Αναλωσίμων που βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα του ΓεΣΥ. 

Πέραν των προεγκρίσεων, σε αριθμό αναλωσίμων τα οποία δίνονταν μέχρι τώρα βάσει 

ονομαστικών εγκρίσεων (πχ. κολοστομίες), θα πρέπει κατά τη συνταγογράφηση να 

συμπληρώνεται  αίτημα υπό μορφή ερωτηματολογίου για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο 

δικαιούχος πληροί τους όρους ή όχι.   

 

Τον Κατάλογο Εξωνοσοκομειακών Αναλωσίμων μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα του 

ΓεΣΥ κάτω από τον τίτλο «Παροχείς/Φάρμακα-Φαρμακεία-Αναλώσιμα/ Κατάλογος 

Εξωνοσοκομειακών Αναλωσίμων» 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-

gr/&lookuppage=hiopharmaciespage2020 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiopharmaciespage2020
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