
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: PSYCH20211110                                                                                                   

                                                                                                   

Διαδικασία καταχώρησης αιτημάτων επιπρόσθετων θεραπειών σε 

Κλινικό Ψυχολόγο για εξαιρετικές περιπτώσεις 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς αναφορικά με τη 

διαδικασία υποβολής αιτημάτων για παροχή επιπρόσθετων θεραπειών σε κλινικό ψυχολόγο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αιτήματα θα πρέπει να καταχωρούνται από τον κλινικό ψυχολόγο ο 

οποίος έχει διενεργήσει την αξιολόγηση του εν λόγω δικαιούχου από κοινού με τον θεράποντα 

ειδικό ιατρό. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήματος περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και 

υποβολής αυτού μαζί με τις όποιες συνοδές πληροφορίες απαιτούνται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση Alliedrequests@hio.org.cy. Το αίτημα θα τυγχάνει αξιολόγησης από επιτροπή 

ειδικών και στη συνέχεια οι αιτούντες θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

αναφορικά με την έκβαση της αξιολόγησης. 

Το έντυπο υποβολής εξαίρεσης είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα 1 και στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού   Αρχική Σελίδα ->  Παροχείς -> Νοσηλευτές, Μαίες και Άλλοι Επαγγελματίες 

Υγείας->Αιτήσεις/Έντυπα : 

(https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hio-allied-

entypa) 

 

 

 

10 Νοεμβρίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 

Υπηρεσίες Κλινικής Ψυχολογίας 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

Ονοματεπώνυμο ασθενή:……………………………………………………………………………………….. 

 

Αριθμός Ταυτότητας:……………………………………..Ημερομηνία Γέννησης ………………………….. 

    

Φύλο:………………………………………….Διάγνωση (ICD10):……………………………………………. 

 

ΜΕΡΟΣ Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1. Σύντομη περιγραφή του ιστορικού και κλινικής εικόνας του ασθενούς  

………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης και θεραπευτικό πλάνο 

………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Τρέχουσα ψυχιατρική ή  άλλη φαρμακευτική αγωγή (δοσολογία και συχνότητα)  

………………………………………………………………………………………………………...…

………….………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 



4. Θεραπευτική ψυχολογική παρέμβαση που χρησιμοποιήθηκε στις μέχρι τώρα συναντήσεις 

και θεραπευτικοί στόχοι που έχουν επιτευχθεί 

………………………………………………………………………………………………………...…

………….………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 α. Περιγράψτε την πιο πρόσφατη μετρήσιμη πρόοδο (π.χ. κλινικά ερωτηματολόγια, 

ψυχομετρικά δοκίμια κλπ.) και επισυνάψετε σχετικά στοιχεία 

………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ΜΕΡΟΣ Β- ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5. Στοιχεία της τρέχουσας κλινικής εικόνας/διάγνωσης του δικαιούχου που δικαιολογούν τον 

επιπρόσθετο αριθμό συναντήσεων (π.χ. αυτοκτονικός ιδεασμός, συνοσηρότητα, διάρκεια 

και σοβαρότητα συμπτωματολογίας) 

…………………………………………………………………………………………………………...

….………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

6. Συγκεκριμένοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι στο πλαίσιο των επιπρόσθετων συναντήσεων που 

απαιτούνται 

………………………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 α. Περιγράψτε τις μεθόδους επίτευξης θεραπευτικών στόχων που θα χρησιμοποιηθούν 

στις επιπρόσθετες επισκέψεις:  

………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Μετρήσιμα κριτήρια τερματισμού θεραπείας:  

………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



8. Προτεινόμενος αριθμός επιπλέον θεραπειών: 

…………………………………………………………. 

Παρακαλείστε όπως υποβάλετε οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες 

όπως για παράδειγμα διεθνής βιβλιογραφία/κατευθυντήριες οδηγίες κ.α. 

ΜΕΡΟΣ Γ 

 

Ονοματεπώνυμο Επαγγελματία Υγείας:………………………………………………………………………. 

 

Κωδικός ΓεΣΥ ΑΕΥ:………………………….. Τηλ. Επικοινωνίας:………………………………………….. 

 

Υπογραφή:………………………………………...Ημερομηνία:………………………………………………. 

 

Σφραγίδα:  

ΜΕΡΟΣ Δ 

 

Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού:………………………………………………………………………….. 

 

Κωδικός ΓεΣΥ ιατρού:………………………….. Τηλ. Επικοινωνίας:………………………………………… 

 

Υπογραφή:………………………………………...Ημερομηνία:……………………………………………… 

 

Σφραγίδα:  

 Το έντυπο να αποστέλλεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με ηλεκτρονική αλληλογραφία, 

στη διεύθυνση: Alliedrequests@hio.org.cy  
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