Οδηγός Χρήσης των Νέων Λειτουργιών
του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει το κοινό ότι έχει προχωρήσει στην
αναβάθμιση της Πύλης Δικαιούχων του ΓεΣΥ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
ιστοσελίδας του ΓεΣΥ, www.gesy.org.cy, προσθέτοντας τις ακόλουθες νέες λειτουργίες:
Α. Διαθέσιμες Παραπομπές - Πρόσβαση από Δικαιούχους στα διαθέσιμα παραπεμπτικά
που τους αφορούν
Μέσω της λειτουργίας αυτής, κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για
όλα τα παραπεμπτικά που του έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του ΓεΣΥ και για τα οποία δεν
έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως. Συγκεκριμένα, ο
δικαιούχος μπορεί να βλέπει:


όλα τα παραπεμπτικά που του έχουν εκδοθεί για τις διάφορες κατηγορίες
υπηρεσιών (π.χ. προς Ειδικό Ιατρό, προς Ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας,
προς Άλλους Επαγγελματίες Υγείας, κ.λπ.)



όλες

τις

συνταγές

για

φαρμακευτικά

προϊόντα

ή/και

αναλώσιμα

(επαναλαμβανόμενες και μη),


όλα τα παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις



όλες τις προ-εγκρίσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα.

Η πρόσβαση στα διαθέσιμα παραπεμπτικά μπορεί να γίνει μέσω της Αρχικής Σελίδας της
Πύλης Δικαιούχων επιλέγοντας είτε την ενότητα “Διαθέσιμες Παραπομπές” (1)
είτε μέσω της ενότητας “Το αρχείο μου” και μετά την επιλογή “Διαθέσιμες
Παραπομπές” (2).
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Η νέα λειτουργία χωρίζεται σε τέσσερις καρτέλες, σύμφωνα με την κατηγορία της
παραπομπής (1). Σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες παραπομπές
της κατηγορίας, μαζί με σχετικές πληροφορίες όπως σημειώσεις παραπομπής (2),
διαγνώσεις (3) αριθμός επαναλήψεων, και τα φάρμακα / αναλώσιμα (4) που έχουν
προστεθεί σε αυτή. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συνταγής, ο δικαιούχος μπορεί
να δει τις ημερομηνίες των επαναλήψεων καθώς επίσης και την κατάσταση εκτελέσεων
των περασμένων επαναλήψεων (
εκτελεσμένη,

= ανοικτή,

= δεν εκτελέστηκε,

= μερικώς

= πλήρως εκτελεσμένη) (5). Στη συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζεται

επίσης και πόσες φορές έχει εκτελεστεί η συνταγή είτε μερικώς, είτε πλήρως (6).
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Α1. Επιπρόσθετες δυνατότητες για την λειτουργία των διαθέσιμων παραπομπών
Α1.1 Απόκρυψη Παραπομπών
Σε όλες τις κατηγορίες, η πρόσβαση των παροχέων μπορεί να περιοριστεί
επιλέγοντας στην “Κατάσταση Ιδιωτικού Απορρήτου” το εικονίδιο

(7). Στην

περίπτωση αυτή, οι πάροχοι δεν μπορούν να δουν τη σχετική παραπομπή, αλλά
το μήνυμα «** Το περιεχόμενο έχει περιοριστεί από τον δικαιούχο **». Επιλέγοντας
ξανά το εικονίδιο, η “Κατάσταση Ιδιωτικού Απορρήτου” αλλάζει σε “Χωρίς
Περιορισμό Πρόσβασης” και οι πληροφορίες του παραπεμπτικού είναι και πάλι
διαθέσιμες στους πάροχους.

Α1.2 Εκτύπωση Παραπομπών
Σε όλες τις κατηγορίες υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των παραπεμπτικών,
συνταγών και παραπομπών εργαστηριακών εξετάσεων, επιλέγοντας το εικονίδιο
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(8) . Το ανάλογο αρχείο με τις πληροφορίες του παραπεμπτικού είναι διαθέσιμο
στον υπολογιστή για εκτύπωση.
Α1.3 Καταγραφή Πρόσβασης
Σε περίπτωση πρόσβασης των πάροχων στα διαθέσιμα παραπεμπτικά , αυτό
καταγράφεται στο αρχείο πρόσβασης του δικαιούχου, στο οποίο ο δικαιούχος έχει
πρόσβαση μέσω του λογαριασμού του στην Πύλη Δικαιούχων, από την επιλογή
«Αρχείο Καταγραφής Πρόσβασης» (9).
Β. Πληροφορίες Συμπληρωμών
Με τη λειτουργία αυτή, ο δικαιούχος έχει πλέον τη δυνατότητα να βλέπει μέσω της Πύλης
Δικαιούχων και να εξάγει αναφορά (report) σε μορφή pdf, τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας
που έχει λάβει στα πλαίσια του ΓεΣΥ και την αντίστοιχη Συμπληρωμή σε κάθε περίπτωση.
Η πρόσβαση στην εν λόγω λειτουργία, μπορεί να γίνει μέσω της ενότητας «Αρχείο
Δικαιούχου» από το Μενού Πλοήγησης και ακολούθως επιλέγοντας την επιλογή
«Πληροφορίες Συμπληρωμών» (1) , είτε από την Αρχική Σελίδα από την Ενότητα
«Πληροφορίες Συμπληρωμών» (2):
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Στη σελίδα εμφανίζεται η κατάσταση που αφορά τις Συμπληρωμές για το τρέχον έτος. Σε
περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη κατάσταση και για
προηγούμενα έτη, επιλέγοντας το έτος που επιθυμείτε (3). Η Μέγιστη Ετήσια
Συμπληρωμή (4) δείχνει το μέγιστο ποσό το οποίο προνοείται για την καταβολή
Συμπληρωμής κατά τη λήψη υπηρεσιών για το επιλεγμένο έτος.
Στα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται οι στήλες Ενδεικτική Συμπληρωμή (5)
και Συμπληρωμή (6). Η στήλη ‘Συμπληρωμή’ είναι ενημερωμένη μόνο για τις απαιτήσεις
με κατάσταση Ύποβλήθηκε’ ενώ η στήλη ‘Ενδεικτική Συμπληρωμή’ είναι ενημερωμένη
για όλες τις απαιτήσεις (είτε με κατάσταση ‘Υποβλήθηκε’, είτε με κατάσταση ‘Εκκρεμεί η
υποβολή΄).
Διευκρινίζεται ότι, για απαιτήσεις που έχουν υποβληθεί, το ποσό ενδεικτικής
Συμπληρωμής είναι το ίδιο με το ποσό Συμπληρωμής. Για απαιτήσεις που δεν έχουν
υποβληθεί, το ποσό ενδεικτικής Συμπληρωμής

ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε

περίπτωση που μέχρι την υποβολή τους προηγηθεί η υποβολή άλλων απαιτήσεων.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να ορίσει φίλτρα βάσει της κατάστασης της
απαίτησης, μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει φίλτρα (7) είτε να χρησιμοποιήσει λέξεις
κλειδιά π.χ. «φαρμακείο». Αν

επιθυμεί

να

εξάγει

αναφορά

με

την

κατάσταση

Συμπληρωμών σε μορφή pdf, θα πρέπει να επιλέξει την ένδειξη «Λήψη Κατάστασης
Συμπληρωμής» (8) και το αρχείο θα κατέβει αυτόματα στον υπολογιστή του.
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Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στις πιο πάνω λειτουργίες προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος έχει
λογαριασμό στην Πύλη Δικαιούχων και έχει συνδέσει το Αρχείο Δικαιούχου του.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε οδηγίες για να συνδέσετε τον λογαριασμό χρήστη σας με
το

Αρχείο

Δικαιούχου

σας,

ακολουθήστε

το

σύνδεσμο

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/elgr/&lookuppage=hiobeneficiariesregistrationfaq ή καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης του
ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
24 Νοεμβρίου 2022

6

