ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Λευκωσία , 9 Μαΐου 2019

Ι. ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Ο ΟΚΥπΥ θα προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στα Κέντρα
όπου θα τοποθετηθούν Προσωπικοί Ιατροί. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού
για προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων θα είναι από Δευτέρα -Παρασκευή από τις
7.30.00-20.00 και Σάββατο από τις 7.30-1.00 και θα διενεργούντα με ραντεβού.
Κάθε κέντρο θα υποστηρίζεται από γραμματειακό προσωπικό το οποίο θα
φέρει την ευθύνη διευθέτησης των ραντεβού και είσπραξης των τελών (εκεί και
όπου εφαρμόζεται)
Οι υπηρετούντες που θα εγγραφούν ως Προσωπικοί Ιατροί για Ενήλικες θα
προσφέρουν υπηρεσίες 7.5 ωρών την ημέρα (37.5 συνολικά ωρών την
εβδομάδα) και οι ώρες εργασίας θα κατανεμηθούν σύμφωνα με το υπάρχον
σύστημα. ( 2 βάρδιες)
Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάλληλος εκφράσει την επιθυμία να εργάζεται
πέραν των 37.5 ωρών, θα αμείβεται με υπερωριακή αποζημίωση, το ύψος της
οποίας θα συμφωνηθεί.
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Για υπηρεσίες Προσωπικού Ιατρού, θα καταβάλλεται αποζημίωση από
τον ΟΑΥ προς τον ΟΚΥπΥ, ο οποίος συμβάλλεται μαζί του. Οι Ιατροί που
θα ορισθούν ως ΠΙ για ενήλικες, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τον μηνιαίο
μισθό τους από τον ΟΚΥπΥ.
Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, επιπλέον του μισθού
τους, θα παραχωρηθούν τα πιο κάτω οικονομικά κίνητρα και επιπλέον
ωφελήματα:
(α) Οικονομικά κίνητρα για το 2019
1. Κίνητρο για εγγραφή δικαιούχων 2019
Για το έτος 2019, θα δοθεί στους Προσωπικούς Ιατρούς για ενήλικες, ποσό
ύψους 10 ευρώ/ έτος για κάθε δικαιούχο που θα εγγράψουν στον κατάλογό
τους. Ο υπολογισμός του ύψους της μηνιαίας πληρωμής κάθε ΠΙ με βάση τους
εγγεγραμμένους σε αυτόν δικαιούχους, θα είναι με βάση τον μηνιαίο
υπολογισμό εγγεγραμμένων δικαιούχων του ΟΑΥ, όπως η ενημέρωση αυτή θα
παρέχεται προς τον ΟΚΥπΥ από τον Οργανισμό. Για το σκοπό αυτό,
ετοιμάζεται Σχέδιο με ακριβείς λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του
κινήτρου.
Για τις ως ανωτέρω αποδόσεις, το χρονικό σημείο πληρωμής θα είναι
ως εξής:
 Για την περίοδο 1/6/2019-31/8/2019 η 30/9/2019
 Για την περίοδο 1/9/2019-30/11/2019 η 31/12/2019
 Την 31/1/2020 θα γίνεται η εκκαθάριση έως την 31/12/2019
λαμβάνοντας υπόψη την εκκαθάριση και των αντικαταστατών.



Για το 2020 η απόδοση θα γίνεται για κάθε τρίμηνο στο τέλος του
μήνα που έπεται της λήξης του τριμήνου.

2. Κίνητρα για απομακρυσμένες περιοχές
Ο ΟΚΥπΥ, για το έτος 2019, θα παραχωρήσει κατ’ αποκοπή ποσό, ως κίνητρο
σε ΠΙ που θα υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες / αγροτικές περιοχές. Το ποσό
αυτό, ενδεχομένως να διαφοροποιείται, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως
π.χ πληθυσμιακά κριτήρια, την ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην
περιοχή κτλ.
(β) Εισαγωγή νέων κινήτρων από το 2020
Το κίνητρο για εγγραφή δικαιούχων για το 2019, θα επαναξιολογηθεί στα
πλαίσια της ετοιμασίας του ετήσιου προϋπολογισμού του 2020 (εκτιμάται να
ολοκληρωθεί και να εγκριθεί από το ΔΣ του Οργανισμού στη συνεδρίαση του
16/5/2019), λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συντεχνιών των ιατρών στο
έγγραφο που έθεσε ενώπιον τους και συζήτησε εκπρόσωπος του ΔΣ του
ΟΚΥπΥ στις 10/11/2019.
(β) Άλλα Ωφελήματα


Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση για ώρες πέραν των 37.5ωρων
που θα συμφωνηθεί.

Αποζημίωση για παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους της λίστας τους εκτός
ωρών εργασίας τα Σάββατα. Συγκεκριμένα, οι Προσωπικοί Ιατροί για ενήλικες,
που δυνατόν να κληθούν να παράσχουν τέτοιες υπηρεσίες το Σαββατο, θα
δικαιούνται να χρεώσουν τον ασθενή επιπλέον, με ποσό ύψους μέχρι 25 ευρώ,
από τα οποία, ένα ποσοστό θα παραμένει στον ΟΚΥπΥ.


Κάλυψη/ αναπλήρωση εγγεγραμμένων σε ΠΙ δικαιούχων από άλλο ΠΙ.
Θα μελετηθεί με βάση τον αριθμό που θα εξυπηρετεί ως αντικαταστάτης.



Κάλυψη/ αναπλήρωση εγγεγραμμένων σε ΠΙ από Σχολιάτρους που θα είναι
εγγεγραμμένοι ως αντικαταστάτες ΠΙ κατά τις θερινές διακοπές, λόγω
άδειας οποιασδήποτε μορφής, δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε επιπλέον
αποζημίωση.

ΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σήμερα, όλα τα Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΟΚΥπΥ, πληρούν
τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς για ΠΙ, τόσο
σε εξοπλισμό, όσο και κτηριακές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα:

(α) Έχει διασφαλιστεί ότι όλοι οι Προσωπικοί Ιατροί έχουν εξασφαλίσει
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και
πρόσβαση σε σαρωτές.
(β) Όλα τα ΚΠΦΥ έχουν τύχει καλωδίωσης και έχουν συνδεθεί με το διαδίκτυο.
(γ) Όλος ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων
Καρδιογράφου, απινιδωτή κλπ, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα
αναλώσιμα και άλλος εξοπλισμός, όπως καταγράφονται στους Κανονισμούς
των Προσωπικών Ιατρών, είναι διαθέσιμα στα ΚΠΦΥ.
(δ) Η κτιριακή αναβάθμιση όλων των ΚΠΦΥ συνεχίζεται. Μετά από
χαρτογράφηση των αναγκών από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και
κοστολόγηση, ποσό ύψους 300 000 ευρώ έχει διατεθεί για το σκοπό αυτό.
(ε) Προχωρεί από ιδιωτική εταιρεία, η ολοκλήρωση των απαραίτητων από τους
κανονισμούς επιγραφών, με προσφορά η οποία κατακυρώθηκε το Δεκέμβριο
2018. Αναμένεται η ανάρτησή τους να ξεκινήσει σύντομα.
Θα γίνει επί τόπου επιθεώρηση των ΚΠΦΥ και επιβεβαίωση της ετοιμότητάς
τους, από ομάδα Λειτουργών, με επισκέψεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες
μέρες
ΙΙΙ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Για κάθε ΠΙ για ενήλικες θα ορισθεί αντικαταστάτης, ο οποίος θα μπορεί να
εξυπηρετήσει τον ΠΙ κατά την ώρα απουσίας του ή αδυναμίας του να
εξυπηρετήσει τον ασθενή. Ο αντικαταστάτης θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο του
ΠΙ (προώθηση group practice).
Η εκχώρηση λίστας δικαιούχων, δύναται
να επιτυγχάνεται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΑΥ για διάρκεια μέχρι ενός μήνα, με δικαίωμα
ανανέωσης. Στο σύστημα του ΟΑΥ, υπάρχει η δυνατότητα πολλοί ιατροί να
εκχωρήσουν τη λίστα τους στον ίδιο ιατρό. (Μόνιμος αντικαταστάτης).
Οι ΠΙ για ενήλικες, πριν την ολοκλήρωση της υπηρεσίας τους, θα εκχωρούν
στον ΠΙ για ενήλικες που θα προσφέρει υπηρεσία μέχρι τις 20.00, τη λίστα
δικαιούχων τους.
Σχολιατρική Υπηρεσία
(α) Όλοι οι Ιατροί που παρέχουν σήμερα υπηρεσίες στη Σχολιατρική Υπηρεσία
και έχουν δυνατότητα να εγγραφούν ως Προσωπικοί Ιατροί, θα εγγραφούν στις
Διευθύνσεις που προσφέρουν σήμερα υπηρεσίες. Για αυτούς, θα ισχύουν οι
πρόνοιες για τους Προσωπικούς Ιατρούς.
(β) Ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό που θα προκύψουν από όσους θα
μετακινηθούν στον ΟΚΥπΥ ή λόγω επιπλέον αναγκών σε προσωπικό, θα
καλυφθούν με ανειδίκευτους, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας και

τον ΟΑΥ για την εγγραφή τους ως Προσωπικοί Ιατροί ή που δεν θα
ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία. Οι Λειτουργοί αυτοί θα τύχουν
κατάλληλης εκπαίδευσης σε θέματα Σχολιατρικής Υπηρεσίας.
(γ) Για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, έχει αποφασιστεί ότι, αριθμός Ιατρών
που μπορούν να εγγραφούν ως ΠΙ για ενήλικες, θα παραμείνει στη Σχολιατρική
Υπηρεσία. Αυτοί, θα μπορούν να εγγραφούν ως Προσωπικοί Ιατροί και να
παρέχουν υπηρεσίες αναπλήρωσης κατά τη διάρκεια των διακοπών ή εκτός
ωρών εργασίας (σε τέτοια περίπτωση, έναντι αποζημίωσης που θα
συμφωνηθεί), με συμβληθέντα ως πάροχο τον ΟΚΥπΥ. Οι ίδιοι δεν θα έχουν
δικαίωμα να διατηρούν κατάλογο ούτε να εγγράφουν δικαιούχους.

