
  

 

 

 

20 Ιουλίου 2018 

 

Άθως Τσινωντίδης 

Αν. Γενικός ∆ιευθυντής 

Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας 

 

Θέµα: ∆ιαβουλεύσεις για το Σφαιρικό Προϋπολογισµό του Γενικού Συστήµατος 

Υγείας (ΓεΣΥ) 

 

Αγαπητέ κύριε Τσινωντίδη, 

Σε συνέχεια της απαντητικής σας επιστολής µε ηµεροµηνία 6 Ιουνίου 2018 και 
µε βάση την κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων που διαδοχικά µας έχετε 
αποστείλει, θα θέλαµε µε την παρούσα να θέσουµε τις θέσεις, εισηγήσεις και 
αιτήµατα του ΠΙΣ σε καθοριστικά, για την εξέλιξη του ΓεΣΥ, θέµατα. 

Αρχικά, θα θέλαµε να σηµειώσουµε τη διαπίστωσή µας ότι σηµαντικά 
ερωτήµατα τα οποία έχουµε θέσει και στο παρελθόν, δεν έχουν ακόµη 
απαντηθεί επαρκώς και για ορισµένα από αυτά αναφέρεται ότι θα απαντηθούν 
σε µεταγενέστερο στάδιο. Ως εκ τούτου, θα θέλαµε για ακόµη µια φορά να 
τονίσουµε τη σηµαντικότητα για πιο άµεση και ουσιαστική διαχείριση θεµάτων 
που αφορούν την υλοποίηση του ΓεΣΥ.  

Ακολούθως, αναφορικά µε τον προϋπολογισµό που έχει καθοριστεί για την 
εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, θα θέλαµε να εκφράσουµε τον προβληµατισµό 
µας, καθώς διαφαίνεται ότι δεν είναι επαρκής. Συγκεκριµένα, µε βάση το µέσο 
όρο ασθενών που αναµένεται να εγγραφούν σε συµβεβληµένους µε το ΓεΣΥ 
παιδίατρους, δηλαδή 850 ασθενείς, ένα παιδίατρος δύναται να λαµβάνει 
καθαρά εισοδήµατα της τάξεως των €2.000 - €2.200 µηνιαίως. Εάν ο εν λόγω 
συνάδελφος πραγµατοποιεί επιπρόσθετες δραστηριότητες οι οποίες εµπίπτουν 
στις Κατηγορίες 2&3, για παράδειγµα εφηµερίες, τότε το προαναφερθέν ποσό 
δύναται να αυξηθεί µέχρι και περίπου €750 - €1.000 µηνιαίως. Στο σηµείο 
αυτό θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι για τον υπολογισµό των καθαρών 
εισοδηµάτων των ιατρών έχει σχεδιαστεί εξειδικευµένο χρηµατοοικονοµικό 
µοντέλο, το οποίο είναι στη διάθεση σας για επιβεβαίωση των πιο πάνω. Όπως 
αναµένεται, οι καθαρές απολαβές για ιατρούς, οι οποίοι θυσίασαν τόσα πολλά 
για να εξασκούν σήµερα την ιατρική, να ανέρχονται στις €24.000 ετησίως, µας 
βρίσκει αντίθετους. Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι πρέπει να εξασφαλιστεί 
επιπρόσθετος προϋπολογισµός, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει πλήρως την αξία 
της παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας.  

 

 



Η πρόταση του ΟΑΥ, λαµβάνοντας υπόψιν τον αναµενόµενο αριθµό 
επισκέψεων όπως αυτός έχει υπολογιστεί από τον ΟΑΥ, ερµηνεύεται ότι για 
κάθε επίσκεψη ο ιατρός θα αποζηµιώνεται καθαρά µε περίπου €6. Το εν λόγω 
ποσό αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω από την υπερεπισκεψιµότητα και την 
απουσία ασφαλιστικών δικλείδων. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δεν έχουν 
εφαρµοστεί συγκεκριµένες πρόνοιες οι οποίες θα προστατεύουν το σύστηµα 
από την αχρείαστη υπερφόρτωση σε επισκέψεις, αναµένεται να  αυξήσει 
σηµαντικά τον όγκο µη απαραίτητων δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση να 
επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να υιοθετηθούν ασφαλιστικές δικλίδες, όπως µέγιστες ώρες εργασίας σε 
ηµερήσια και εβδοµαδιαία βάση, καθώς και οι ώρες ανάπαυσης των ιατρών, 
που να συνάδουν πλήρως µε τις σχετικές νοµοθεσίες (δηλ. περί οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας και περί Ετήσιων Αδειών µετ’ Απολαβών Νόµος του 1967 
έως 2011). Σηµαντικό επίσης είναι να καθοριστεί και ο µέγιστος αριθµός 
επισκέψεων, ανά ηλικιακή οµάδα. Επίσης, θεωρούµε σηµαντικό όπως 
υπάρχουν ξεκάθαρες ρυθµίσεις αναφορικά µε την αναπληρωµατική υπηρεσία, 
για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά τη διάρκεια των διακοπών, για 
λόγους ασθενείας ή εκτός του καθορισµένου ωραρίου.  

Επιπρόσθετα, σε σχέση µε τους Προσωπικούς Ιατρούς ενηλίκων και 
λαµβάνοντας υπόψιν το µέσο όρο σε αριθµό ασθενών που µας έχει 
κοινοποιηθεί (και συγκεκριµένα τους 1300 ασθενείς), παρακαλώ σηµειώστε ότι 
οι καθαρές απολαβές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των €1.500 µηνιαίως, που 
δύναται να αυξηθούν µε πιθανές επιπρόσθετες ιατρικές πράξεις, όπως 
εφηµερίες µέχρι και €1.000. Τα εν λόγω ποσά, όπως αναµένεται, δεν είναι 
αποδεκτά από το σύνολο του ιατρικού κόσµου. 

Επίσης το γεγονός ότι για τον καθορισµό των ηλικιακών οµάδων και κατ’ 
επέκταση των συντελεστών βαρύτητάς που έχουν αποδοθεί, έχουν αξιοποιηθεί 
δεδοµένα της Εσθονίας, δηµιουργεί έντονο προβληµατισµό. Συγκεκριµένα, δεν 
είναι γνωστό αφενός κατά πόσο υπάρχουν δηµογραφικές οµοιότητες της 
Κύπρου µε την εν λόγω χώρα και αφετέρου γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα 
δεδοµένα της Κύπρου και οι κατά καιρούς εισηγήσεις του ΠΙΣ, οι οποίες 
ενδεχοµένως να οδηγούσαν σε πιο αντιπροσωπευτικά συµπεράσµατα. 

Σηµαντικό επίσης, είναι να αναφέρουµε ότι θεωρούµε την εφαρµογή του 
θεσµού των Κέντρων Υγείας, στα οποία θα εφηµερεύουν Προσωπικοί Ιατροί 
ενηλίκων και παιδιών, αναχρονιστική και µη συγκλίνουσα µε τα δεδοµένα της 
Κύπρου, εφόσον οι γεωγραφικές αποστάσεις δεν είναι περιοριστικές για την 
άµεση πρόσβαση των ασθενών σε Τµήµατα Ατυχηµάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Συγκεκριµένα, η εν λόγω πρακτική ουσιαστικά αποτελεί 
ενδιάµεσο σταθµό για διακοµιδή των ασθενών στα ΤΑΕΠ, µε αποτέλεσµα να 
χάνεται σηµαντικός χρόνος για την αντιµετώπιση των θεµάτων υγείας, ο 
οποίος χρόνος ενδεχοµένως σε ορισµένες περιπτώσεις να αποβεί µοιραίος. Ως 
εκ τούτου, είναι σηµαντικό όπως τα εν λόγω Κέντρα Υγείας, να είναι άρτια 
στελεχωµένα µε διάφορες ειδικότητες, π.χ. ακτινολόγοι, αναισθησιολόγοι, κλπ. 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η άµεση αντιµετώπιση των θεµάτων υγείας των 
ασθενών.  

Επίσης, οι κανονισµοί που µας έχουν αποσταλεί χρήζουν σηµαντικής 
επεξεργασίας και ενδεικτικά παραθέτουµε πιο κάτω τις απόψεις µας: 

• Το χρονικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί για υποβολή αιτήσεως για 
αµοιβή από τον ιατρό στο σύστηµα πληροφορικής, ίσως να µην είναι 
εφικτό (δηλ. µέχρι τις 12 µ.µ. της ηµέρας κατά την οποία παρέχεται η 
υπηρεσία ιατρικής φροντίδας ή µόλις είναι διαθέσιµα τα αποτελέσµατα 
εξέτασης ανάλογα µε την ιατρική πράξη ή δραστηριότητα), 
λαµβάνοντας υπόψη τον όγκο εργασίας του ιατρού και το χρόνο που 
απαιτείται για ενηµέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου. Ως εκ τούτου, 



αναµένουµε από τον ΟΑΥ να διευρύνει το εν λόγω χρονικό πλαίσιο, π.χ. 
υποβολή της αιτήσεως εντός 24 ωρών από την παροχή της ιατρικής 
πράξης 

• Εισηγούµαστε όπως το ποσό της συµπληρωµής ή της συνεισφοράς Ι, το 
οποίο θα καταβάλλεται από το δικαιούχο, όπως παραµένει στον ιατρό, 
αντί να πηγαίνει κατευθείαν στο Σύστηµα 

• Προτείνουµε όπως αποστέλλεται η σχετική ανάλυση τυχών διαφορών 
που δύναται να προκύπτουν από οποιαδήποτε πληρωµή στον Ειδικό 
Ιατρό, εκ των προτέρων, ούτως ώστε να δίδεται η ευκαιρία στον ιατρό 
να παραθέσει την άποψή του και να προσκοµίσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά, εκεί και όπου ισχύουν 

• Αναφορά γίνεται επίσης σε «τυχόν οφειλόµενα ποσά από διοικητικά 
πρόστιµα χρηµατικές ποινές, τέλη και έξοδα». Παρόλα αυτά, τα εν λόγω 
ποσά δεν είναι ξεκάθαρο σε τι αναφέρονται  

• Αναµένεται να ξεκαθαριστεί κατά πόσο θα δοθεί συγκεκριµένη 
οικονοµική στήριξη για διαµόρφωση των ιατρείων µε τον απαιτούµενο 
ελάχιστο εξοπλισµό (π.χ. καρδιογράφος, διευθετήσεις για αποστείρωση, 
διευθετήσεις για την αποθήκευση και απόρριψη κλινικών αποβλήτων, 
κ.α.) 

• Αναφορικά µε τους ∆είκτες Απόδοσης, δεν είναι ξεκάθαρο πως ακριβώς 
ερµηνεύονται. Αντίθετα, είναι γενικοί και ως εκ τούτου αναµένουµε 
όπως διασαφηνιστούν 

• Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας εισηγούµαστε όπως γίνουν 
πιο στοχευµένοι και υιοθετηθεί διαφορετική κατηγοριοποίηση, ανά 
ηλικιακή οµάδα. Για παράδειγµα, εισηγούµαστε την ακόλουθη 
κατηγοριοποίηση για τους Προσωπικούς Ιατρούς παιδιών: Γέννηση-5 
µηνών, 6 µηνών-2 ετών, 3-4 ετών, 5-14 ετών, 15-18 ετών 

• Στους κανονισµούς αναφέρεται ότι ο Προσωπικός Ιατρός αναµένεται 
όπως καταχωρεί στον ηλεκτρονικό φάκελο του δικαιούχου τη διάγνωση 
πριν την έκδοση συνταγής ή παραπεµπτικού. Για την εκτέλεση της εν 
λόγω εργασίας, απαιτείται σηµαντικός χρόνος και ως εκ τούτου 
διερωτόµαστε κατά πόσο έχει υπολογιστεί στο χρόνο που αναµένεται να 
αφιερώνεται ανά επίσκεψη 

 
Επιπρόσθετα, πιο κάτω παραθέτουµε κάποιες επιπλέον σηµαντικές εισηγήσεις: 

• Αναφορικά µε τη Μέση Κατά Κεφαλήν Αµοιβή (Κ1) των Προσωπικών 
Ιατρών για παιδιά, εισηγούµαστε όπως το εν λόγω ποσό αυξηθεί από 
€80 σε €150 συν της αµοιβής για τις υπηρεσίες υγείας Κατηγορίας 2&3. 
Αντιστοίχως, για τους Προσωπικούς Ιατρούς για ενήλικες, εισηγούµαστε 
το εν λόγω ποσό αυξηθεί από €60 σε €100 συν της αµοιβής για τις 
υπηρεσίες υγείας Κατηγορίας 2&3 

• Προτείνουµε όπως γίνει εισαγωγή συµπληρωµής σε περιπτώσεις 
υπερεπισκεψιµότητας, τόσο για τους Προσωπικούς Ιατρούς ενηλίκων 
όσο και παιδιών. Συγκεκριµένα, προτείνουµε όπως καθοριστεί ανώτατος 
αριθµός επισκέψεων ετησίως για κάθε ηλικιακή οµάδα και στις 
περιπτώσεις όπου ο εν λόγω αριθµός υπερβαίνεται, ο δικαιούχος να 
καλείται να καταβάλλει το ποσό των €15 ευρώ, ως συµπληρωµή, για 
κάθε επιπρόσθετη επίσκεψη  

• Αναφορικά µε τους Ειδικούς Ιατρούς, εισηγούµαστε ότι η βάση για τον 
καθορισµό των τιµών ανά ιατρική πράξη αποτελεί ο µέσος όρος των 
αποζηµιώσεων που καλύπτονται σήµερα από τα ασφαλιστικά σχέδια 

• Σχετικά µε τη συνταγογράφηση των φαρµάκων, είναι σηµαντικό όπως 
διαµορφωθεί µε βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα και µε τη σύµφωνη γνώµη 
του ΠΙΣ και των φαρµακευτικών υπηρεσιών. Νοείται ότι κανένας άλλος 



φορέας υλοποίησης δεν θα µπορεί να διαφοροποιεί τη συνταγογραφία 
του ιατρού καθότι ο ιατρός φέρει την ιατρονοµική ευθύνη της 
συνταγογραφίας του 

Όσον αφορά την κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων για τους Ειδικούς 
Ιατρούς, δηµιουργείται  προβληµατισµός σχετικά µε τη µη-εξατοµίκευση τους 
στα δεδοµένα της Κύπρου. Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι δηµιουργείται ρίσκο 
επηρεασµού της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, εφόσον δεν λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της χώρας. Ως 
εκ των πιο πάνω, είµαστε σίγουροι ότι αντιλαµβάνεστε και αναγνωρίζετε ότι θα 
απαιτηθεί σηµαντικότατος χρόνος για να προσαρµοστούν, µε την στήριξη του 
ΠΙΣ και των αντίστοιχων επιστηµονικών εταιριών, η κωδικοποίηση και η 
σχετική βαρύτητα των ιατρικών πράξεων. Επίσης, για να γίνει ουσιαστική 
εργασία, αναµένουµε από τον ΟΑΥ να παρουσιάσει ιστορικά δεδοµένα από την 
Κύπρο, ούτως ώστε να σχεδιάσουµε τις σχετικές πρόνοιες ανά ειδικότητα. 

Θα θέλαµε επίσης να αναφέρουµε ότι ο ελλιπής προϋπολογισµός 
επιβεβαιώνεται και στην εν λόγω οµάδα ιατρών, όπου εάν λάβουµε υπόψη το 
παράδειγµα για τιµή µονάδας στα €15, παρουσιάζονται αξιοσηµείωτες 
αποκλείσεις από τα υφιστάµενα δεδοµένα. Ενδεικτικά, στον πιο κάτω πίνακα 
παρουσιάζουµε αποκλείσεις ανά ειδικότητα. Ως εκ τούτου, καταλήγουµε ότι ο 
σφαιρικός προϋπολογισµός θα πρέπει να είναι συγκρίσιµος µε την τιµολόγηση 
των ιατρικών πράξεων όπως αυτές ισχύουν σήµερα.  

Ιατρική Πράξη Αµοιβή (βάση CPT) Υφιστάµενη Μέση 

Αµοιβή 

Ενδοκρινολογία  

Παρακέντηση θυροειδούς 

δια λεπτής βελόνας 
€52.05 €214.00 

Πνευµονολογία 

Σπιροµέτρηση (προ και 

µετά βρογχοδιαστολής) 
€25.80 €68.00 

∆οκιµασία Βρογχικής 

Υπεραντιδραστικότητας  
€25.80 €160.00 

Γαστρεντερολογία 

Οισοφαγική-γαστρο-

δωδεκαδακτυλοσκόπηση 
€109.65 €315.00 

Μανοµετρία Ορθού €98.25 €600.00 

Κολονοσκόπηση 
€168.86 

€360.00 (κατά 

προσέγγιση) 

Καρδιολογία 

Καρδιοαναπνευστική 

∆οκιµασία Κοπώσεως 
€30.30 €350.00 

Υπερηχοκαρδιογράφηµα µε 

Doppler 
€23.10 €270.00 



Χειρουργική 

Βιοψία Μαστού €64.35 €462.00 

Αφαίρεση ξένου σώµατος 

από εν τω βάθει ιστούς 
€127.65 €453.00 

 

Με βάση τα πιο πάνω συµπεράσµατα, αναµένουµε όπως πραγµατοποιηθεί 
συνάντηση µε την αρµόδια αρχή και τον ΟΑΥ, για ουσιαστική συζήτηση των 
πιο πάνω, καθώς επίσης και µε τις Επιστηµονικές Εταιρίες, ΠΙΣ και ΟΑΥ για 
περαιτέρω διευκρινήσεις σε θεµελιώδη αιτήµατα των εταιριών και που 
αφορούν τους κανονισµούς που θα διέπουν τη συµµετοχή των Προσωπικών 
και Ειδικών ιατρών στην πρωτοβάθµια εξωνοσοκοµειακή φροντίδα και 
σχετίζονται µε την κάλυψη ιατρικών πράξεων και αµοιβές αυτών.  

Σηµειώνεται ότι ως ΠΙΣ θεωρούµε την επίλυση σηµαντικών θεµάτων που 

δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα, αποτελεσµατικότητα και 

προσβασιµότητα του ΓεΣΥ, υψίστης σηµασίας και ως εκ τούτου, αναµένουµε 

τις σχετικές απαντήσεις για να είµαστε σε θέση να συναινέσουµε σε 

οποιεσδήποτε πρόνοιες. Ταυτόχρονα αναµένουµε τις λεπτοµέρειες που 

αφορούν το πλαίσιο συµµετοχής των Ειδικών Ιατρών, όχι µόνο στην 

εξωνοσοκοµειακή, αλλά και στην ενδονοσοκοµειακή περίθαλψη και που 

αντιλαµβάνεστε ότι χωρίς την ολοκλήρωση αυτής της διαβούλευσης, οι Ειδικοί 

Ιατροί µέλη µας δε θα είναι σε θέση να προχωρήσουν µε σιγουριά και 

ασφάλεια να συµβληθούν µε το εθνικό σχέδιο υγείας. Στόχος όλων είναι µέσα 

από δοµηµένο και εποικοδοµητικό διάλογο να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο 

συµµετοχής που να αποτελεί κίνητρο και όχι αντικίνητρο για τον ιατρικό κόσµο 

να συµµετάσχει µε υπερηφάνεια στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Να τονισθεί 

επίσης ότι στο ευρύτερο πλαίσιο εφαρµογής της σύγχρονης ιατρικής η 

εξωνοσοκοµειακή και ενδονοσοκοµειακή περίθαλψη είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένες.  

Τέλος, θέλουµε να προσθέσουµε τη σηµαντικότητα για εκπροσώπηση του ΠΙΣ 

στο διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΥ και προσβλέπουµε στην ικανοποίηση του εν 

λόγω αιτήµατος.   

Παραµένουµε στη διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω και αναµένουµε τις 
απαντήσεις και τα σχόλια σας αναφορικά µε τα πιο πάνω.  

 

Με εκτίµηση,  

 

 

∆ρ Πέτρος Αγαθαγγέλου 

Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 


