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ΤΟΥ ΟΚΥπΥ
 Οι εγγεγραμμένοι ΠΠ στελεχώνουν τα ακόλουθα νοσοκομεία και ΚΥ
o ΝΑΜΙΙΙ
o ΓΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
o ΓΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
o ΓΝ ΠΑΦΟΥ
o ΓΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
o ΝΟΣ.ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
o ΝΟΣ. ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
o ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΑΛΙΟΥ
 Ο κάθε ΠΠ διαθέτει δική του λίστα με δικαιούχους
 Πέρα από τους άλλους επαγγελματίες υγείας που θα εργάζονται στα
Νοσοκομεία, οι ΠΠ θα τυγχάνουν και γραμματειακής υποστήριξης.
 Ο ασθενής θα μπορεί να επισκέπτεται μόνο τον δικό του ΠΠ εκτός και αν
αυτός απουσιάζει και έχει οριστεί αντικαταστάτης του
 Για κάθε ιατρική πράξη θα χρησιμοποιεί κωδικούς που του έχουν δοθεί
από τον ΟΑΥ για να συνδεθούν με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΥ
 Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού θα είναι ως ακολούθως:
 Καλοκαίρι: 08.00πμ-19.00μμ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
 Χειμώνα: 07.30πμ-18.00μμ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
 Οι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ προσέρχονται για επίσκεψη στον ΠΠ κατόπιν
ραντεβού.
 Όταν ο ασθενής προσέλθει στον ΠΠ αυτός θα δημιουργήσει στο σύστημα
του ΟΑΥ την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
 Ο ΠΠ θα εξετάσει τον ασθενή
 Ο ΠΠ θα περάσει στο σύστημα του ΟΑΥ τυχόν αναλύσεις, ακτινογραφίες
και φάρμακα που χρειάζεται ο ασθενής και ακολούθως θα τυπώνει την
συνταγή.
 Ο ασθενής θα μπορεί να προμηθεύεται τα συνταγογραφημένα φάρμακα
μόνον από συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ, ιδιωτικά φαρμακεία
 Μόνο τα φάρμακα τα οποία εμπίπτουν στην κατάσταση των ακριβών
εξειδικευμένων φαρμάκων, θα μπορεί ο ασθενής να τα προμηθεύεται από
τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του ΟΚΥΠΥ ή των ΚΠΥ.
 Οι αναλύσεις μπορούν να γίνουν είτε στα Εργαστήρια των Νοσοκομείων
ΟΚΥπΥ, είτε σε συμβεβλημένα Εργαστήρια στον ιδιωτικό τομέα όπως και
οι ακτινολογικές/διαγνωστικές εξετάσεις.
 Το σύστημα του ΟΑΥ βάση της συνταγής του ΠΙ θα δημιουργήσει την
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ η οποία θα αφορά:
o Βιοχημεία
o Ανοσολογία
o Μικροβιολογία
o Αιματολογία

o Ακτινολογία
o Φάρμακα
 O ΠΠ θα μπορεί να παραπέμψει τον ασθενή σε Ειδικό Ιατρό επιλογής του
ασθενή μέσω παραπεμπτικού που θα δημιουργήσει στην Παραγγελία για
τον ασθενή στο σύστημα του ΟΑΥ.
 Για επισκέψεις δικαιούχων σε ΠΙ, εκτός ωρών εργασίας (8μμ-8πμ και
κυρίως Σάββατα) ο προσερχόμενος ασθενής στο ΚΠΦΥ θα καταβάλλει
στον γραφέα το ποσόν των €25 σε ένσημα.

