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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣ:    Μέλη Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
 
ΗΜΕΡ.:  19 Ιουνίου 2020 
 
ΘΕΜΑ:   Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη - Ενημέρωση Μελών (03) 
 

 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεών μας (επισυνάπτονται) αναφορικά με την Νέα 
Διαφοροποιημένη Σύμβαση η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από 01/06/2020 για ενδονοσοκομειακή 
κάλυψη (Πίνακας Ωφελημάτων) και σε συνέχεια Συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής (ΔΕ) που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/06/2020, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε τα ακόλουθα: 
 

1. Η ΔΕ αποφάσισε να καλέσει σε Συναντήσεις τα Μέλη για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις 
που αφορούν στον Τομέα της Υγείας, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την έναρξη της 2ης φάσης 
του ΓεΣΥ. Έχουν προγραμματιστεί δύο (2) συναντήσεις στην αίθουσα Β108, κτήριο 
Συμβουλίου-Συγκλήτου Α. Λεβέντης  τη Δευτέρα, 22/06/2020, 10:00 π.μ. -11:00 π.μ. και 
11:30 π.μ. – 12:30μ.μ.. Δεδομένων των περιοριστικών μέτρων, ο αριθμός των μελών που θα 
μπορούν να παρευρεθούν σε κάθε συνάντηση είναι 75 άτομα (συμπεριλαμβανομένων και 
των μελών της ΔΕ). Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας εδώ. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα. 
 

2. Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση που λάβατε σχετικά με το αίτημα συνεισφοράς του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) στο Ταμείο για καλύψεις που δεν προσφέρονται από το ΓεΣΥ, 
θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι το Συμβούλιο τοποθετείται καταρχήν πολύ θετικά. 
Αναμένουμε να εξετασθούν πολύ σύντομα όλες οι σχετικές παράμετροί, έτσι ώστε να 
εγκριθεί το αίτημά μας από το Συμβούλιο του ΠΚ. 
 

3. Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στον τομέα της Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης στην Κύπρο. Ειδικότερα μετά την ένταξη αριθμού Νοσηλευτηρίων/Κλινικών στη 
2η φάση του ΓεΣΥ, η ΔΕ κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των Μελών μας να αποταθούμε εκ 
νέου σε ασφαλιστικές εταιρείες για υποβολή νέων προσφορών. Η ΔΕ έχει καταρτίσει 
Προσχέδιο Πίνακα Ιατροφαρμακευτικών Ωφελημάτων (Βασική και Προαιρετική) η οποία 
θα σας παρουσιαστεί στις ενημερώσεις που θα γίνουν και θα σας δοθεί χρόνος για 
εισηγήσεις.  

 
4. Ενόψει των πιο πάνω ενεργειών και δεδομένου του ότι η ΔΕ θα πρέπει να προχωρήσει με 

ενημέρωση τόσο της Ασφαλιστικής Εταιρείας όσο και του Συστήματος Μισθοδοσίας για τις 
σχετικές αποκοπές, καλείστε μέχρι την Τρίτη, 23/06/2020 να δηλώσετε εδώ εκ νέου την 
παραμονή σας ή όχι στην Νέα Διαφοροποιημένη Σύμβαση, η οποία έχει τεθεί σε  ισχύ από 
01/06/2020. 

 
Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία,     
 
Διαχειριστική Επιτροπή  
Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
ΑΣ/ΜΧ  

  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  

https://www.ucy.ac.cy/hr/documents/Iatrofar/Symplhromatikh/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3_2020.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tObRjayNjkCNjWdT6YAFMHo_8sXQfp5Bsrs-Kw6ov6BUNEdYRDRJUDJHMllDT0NHOU1HSUdDV1I5Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tObRjayNjkCNjWdT6YAFMHo_8sXQfp5Bsrs-Kw6ov6BUM0E0QkFSMkg3WjJRTzBLODA0RUUyV0NQOS4u

