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Οδηγίες προς ιατρούς για την παραπομπή δικαιούχων σε υπηρεσίες  
 Άλλων Επαγγελματιών Υγείας (ΑΕΥ) 

 
Η παροχή υπηρεσιών ΑΕΥ εντάχθηκε στο ΓεΣΥ την 1η Δεκεμβρίου 2020.  
 
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές γίνεται κατόπιν παραπομπής από 
συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών και βάσει συγκεκριμένων διαγνώσεων για κάθε ΑΕΥ. 
Υπάρχει επίσης μέγιστος αριθμός συνεδριών ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο για κάθε ΑΕΥ  
που καλύπτει το ΓεΣΥ.   
 
Ο κατάλογος των συγκεκριμένων διαγνώσεων ανά ΑΕΥ καθώς και ο μέγιστος αριθμός συνεδριών 
δεν ελέγχονται στο παρόν στάδιο από το Σύστημα Πληροφορικής και οι ιατροί καλούνται όπως 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε να καταχωρούνται τα σωστά στοιχεία για να καθίσταται 
εφικτή η πρόσβαση σε υπηρεσίες ΑΕΥ εντός ΓεΣΥ. Ο Οργανισμός προωθεί προσαρμογές στο 
Σύστημα Πληροφορικής έτσι ώστε μελλοντικά οι συγκεκριμένες διαγνώσεις όσο και ο μέγιστος 
αριθμός συνεδριών να ελέγχονται συστημικά.  
 
Όσον αφορά στις ειδικότητες ιατρών που μπορούν να παραπέμπουν σε ΑΕΥ, το σύστημα 
πληροφορικής του ΓεΣΥ έχει ήδη ρυθμιστεί για να ελέγχει ότι οι ειδικότητες που εκδίδουν τα 
παραπεμπτικά εμπίπτουν στις επιτρεπόμενες.  
 
 
Βάσει  των πιο πάνω παρακαλούμε όπως τηρείται πιστά τις ακόλουθες οδηγίες:  
 
 

1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
 

• Οι ιατροί θα πρέπει να ελέγχουν ότι η διάγνωση που καταχωρούν στο Σύστημα, 
εμπίπτει στις διαγνώσεις των καταλόγων διαγνώσεων που δικαιούνται να 
παραπέμπουν ανά  ΑΕΥ. Οι ιατροί συστήνεται όπως είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και 
να γνωρίζουν ότι το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη για να 
ελέγχει συστημικά το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να επιτρέπει την καταχώρηση και των 
υπολοίπων, μη καλυπτόμενων διαγνώσεων του ICD10. Υπενθυμίζεται ότι διαγνώσεις 
μπορούν να καταχωρηθούν τόσο στο επίπεδο της επίσκεψης όσο και στο επίπεδο του 
παραπεμπτικού. 

 

• Αν ο παραπέμπων ιατρός καταχωρήσει, εκ παραδρομής, μια μη καλυπτόμενη 
διάγνωση σε ένα παραπεμπτικό και το εκδώσει, καλείται όπως προχωρήσει 
άμεσα στην ακύρωση του παραπεμπτικού εφόσον ο δικαιούχος δεν θα δικαιούται 
να λάβει υπηρεσίες από το συγκεκριμένο  ΑΕΥ μέσω του ΓεΣΥ.  

 

• Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός δεν θα αποζημιώνει υπηρεσίες από  ΑΕΥ για 
παραπεμπτικά που εκδόθηκαν  για μη καλυπτόμενες διαγνώσεις και οι 
αντίστοιχες απαιτήσεις και παραπεμπτικά θα ακυρώνονται.   
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• Eφιστούμε την προσοχή στους ΠΙ όπως χρησιμοποιούν τον κατάλογο διαγνώσεων  
ICD10 και όχι αυτό του ICPC 2 για την καταχώρηση διάγνωσης για έκδοση 
παραπεμπτικών σε υπηρεσίες ΑΕΥ.  

• Οι κατάλογοι διαγνώσεων ανά  ΑΕΥ έχουν αποσταλεί στους ιατρούς και βρίσκονται 
αναρτημένοι  στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.  

 
 
 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ / ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
 

• Εφόσον καταχωρηθεί η σωστή διάγνωση και η ειδικότητα ΑΕΥ, ο ιατρός θα επιλέξει 
τον αριθμό συνεδριών που θα λάβει ο δικαιούχος από τον ΑΕΥ μέσω της επιλογής 
κατηγορίας παραπεμπτικού.  

 

• Υπάρχει μέγιστος αριθμός συνεδριών ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο για κάθε ΑΕΥ που 
καλύπτει το ΓεΣΥ ο οποίος δεν υποστηρίζεται στο παρόν στάδιο από το Σύστημα 
Πληροφορικής. Ως εκ τούτου, ο παραπέμπων ιατρός θα πρέπει να ελέγξει, 
προτού εκδώσει ένα παραπεμπτικό, τον μέγιστο αριθμό συνεδριών που 
καλύπτει το Σύστημα για την συγκεκριμένη διάγνωση.  

 
 

• Ο παραπέμπων ιατρός μπορεί να επιλέξει να εκδώσει παραπεμπτικό για μια (1),  τρεις 
(3) ή έξι (6) συνεδρίες σε ΑΕΥ. Οι ιατροί καλούνται όπως ΜΗ εκδίδουν 
παραπεμπτικό μιας (1) συνεδρίας αλλά να επιλέγουν το παραπεμπτικό των 
τριών (3) ή των έξι (6) συνεδριών για τα επαγγέλματα της φυσιοθεραπείας, της 
εργοθεραπείας, της λογοπαθολογίας και της κλινικής ψυχολογίας.  

 

• Για το επάγγελμα της κλινικής διαιτολογίας, ο παραπέμπων ιατρός θα πρέπει  να 
επιλέξει να εκδώσει παραπεμπτικό το οποίο να περιλαμβάνει μία (1) συνεδρία 
την πρώτη φορά και στη συνέχεια τρείς (3) συνεδρίες στο κλινικό διαιτολόγο με 
μέγιστο αριθμό συνεδριών τις τέσσερις (4), ανά έτος. 

 

• Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των συνεδριών του πρώτου παραπεμπτικού, και δεν 
έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συνεδριών που καλύπτει το Σύστημα για τη 
συγκεκριμένη διάγνωση, ο ΑΕΥ θα επικοινωνεί με τον παραπέμπων ιατρό για την 
έκδοση νέου παραπεμπτικού  αναλόγως των υπολειπόμενων συνεδριών που 
καλύπτει το Σύστημα. Ο παραπέμπων ιατρός θα μπορεί να ελέγξει από το ιατρικό 
ιστορικό του δικαιούχου πόσες  συνεδρίες έγιναν ήδη στον συγκεκριμένο επάγγελμα 
υγείας για να εκδώσει το κατάλληλο παραπεμπτικό.  

 

• Οι πίνακες με τους μέγιστους αριθμούς  συνεδρίων ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο για 
κάθε ΑΕΥ έχουν αποσταλεί στους ιατρούς και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού. 

 
3. ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

• Τα παραπεμπτικά θα πρέπει να εκτυπώνονται και να παραδίδονται στον δικαιούχο. 
Στα εκτυπωμένα παραπεμπτικά αναγράφεται η διάγνωση του παραπεμπτικού την 
οποία ο δικαιούχος θα χρησιμοποιήσει για να κλείσει ραντεβού στον ΑΕΥ. 
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• Οι ιατροί ΔΕΝ θα υποβάλλουν απαίτηση αποζημίωσης κατά την έκδοση 
οποιουδήποτε επαναληπτικού παραπεμπτικού. 

• Συστημικά, οι κλινικές σημειώσεις παραμένουν υποχρεωτικές για την έκδοση 
οποιουδήποτε παραπεμπτικού.  

• Οι ιατροί πρέπει να επεξηγούν προς τον ΑΕΥ τους λόγους παραπομπής στις 
σημειώσεις παραπεμπτικού (referral notes).      

 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ. Ανακοίνωσης: ΠΙ&ΕΙ 17122020  

 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

17 Δεκεμβρίου 2020 

 
 
 
 
 
 
 


