
 

Αρ. Ανακοίνωσης: ORTHO20200717 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 
Πληροφορήστε ότι ο Οργανισμός πραγματοποίησε συνάντηση με τους εκπροσώπους της  
Κυπριακής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με σκοπό τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων που καταχωρηθήκαν και απαιτήθηκαν από τους Ορθοπαιδικούς 
Τραυματολόγους στα πλαίσια του ΓεΣΥ μέχρι σήμερα καθώς και την λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενης κατάχρησης αλλά και τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Στα πλαίσια της υπό αναφορά συνάντησης διαφάνηκε ότι 
υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης διεθνών δεικτών απόδοσης (benchmarks) και κατευθυντηρίων 
οδηγιών/πρωτοκόλλων που να ρυθμίζουν τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.  
 
Μέχρι την υιοθέτηση δεικτών απόδοσης και κατευθυντηρίων οδηγιών/πρωτοκόλλων ο 
Οργανισμός ανακοινώνει την εφαρμογή των πιο κάτω προτύπων ποιότητας:  

 
1. Εφαρμογή των ακόλουθων περιορισμών για τις δραστηριότητες που αναγράφονται 

στο πιο κάτω πίνακα:   
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός  
(ποσοστό επί του μηνιαίου 

αριθμού επισκέψεων) 

20550 Injection(s); single tendon sheath, or ligament, 
aponeurosis (eg, plantar "fascia") 

5% 

20610 Arthrocentesis, aspiration and/or injection, major 
joint or bursa (e.g. shoulder, hip, knee, 
subacromial bursa); without ultrasound guidance 

15% 

76882 Ultrasound, limited, joint or other nonvascular 
extremity structure(s). (eg, joint space, peri-
articular tendon[s], muscle[s], nerve[s], other soft-
tissue structure[s], or soft-tissue mass[es]), real-
time with image documentation 

15% 

96372 Therapeutic, prophylactic, or diagnostic injection 
(specify substance or drug); subcutaneous or 
intramuscular 

15% 

 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των πιο πάνω περιορισμών ο συνολικός μηνιαίος αριθμός 
της κάθε δραστηριότητας για την οποία θα αμείβεται ο παροχέας δεν μπορεί να ξεπερνά το 
ποσοστό επί του συνολικού μηναίου αριθμού επισκέψεων του παροχέα όπως φαίνεται πιο 
πάνω. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των πιο πάνω περιορισμών στις περιπτώσεις όπου 
υποβληθούν απαιτήσεις οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως το καθοριζόμενο ποσοστό για την κάθε 
δραστηριότητα ο Οργανισμός δεν θα τις αποζημιώνει.    
 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου διενεργηθούν οι υπό αναφορά 
δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται στα πλαίσια του Συστήματος άλλα ξεπερνούν το 
καθορισμένο ποσοστό, δεν θα επιτρέπεται να λάβετε αμοιβή από τους δικαιούχους σύμφωνα 
με τον άρθρο 37(5) του Περί Γενικού Συστήματος υγείας Νομού. 
 



2. Μέγιστος μέσος αριθμός επισκέψεων ανά ημέρα ανά μήνα 

Για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας, ο Οργανισμός θα αποζημιώνει  κατά μέσο όρο, 

μέχρι 25 επισκέψεις ανά ημέρα ανά μήνα. 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του πιο πάνω περιορισμού ο μέσος ημερήσιος αριθμός 
επισκέψεων για τις οποίες θα αμείβεται ο παροχέας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25. 
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του πιο πάνω περιορισμού στις περιπτώσεις όπου 
υποβληθούν απαιτήσεις οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως τον καθοριζόμενο κατά μέσο όρο 
αριθμό επισκέψεων ανά ημέρα, ο Οργανισμός δεν θα τις αποζημιώνει.    
 
3. Εφαρμογή των ακόλουθων περιορισμών για τις δραστηριότητες που αναγράφονται 

στο πιο κάτω πίνακα:  
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός 

 
96372 

Therapeutic, prophylactic, or 
diagnostic injection (specify 
substance or drug); subcutaneous 
or intramuscular 

Δεν μπορεί να απαιτηθεί 
περισσότερες από 3 φορές στην 
ίδια επίσκεψη 
 

 
4. Αφαίρεση Δραστηριοτήτων 

 
Οι πιο κάτω δραστηριότητες αφαιρούνται από τον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας: 

76881  Ultrasound, complete joint (ie, joint space and peri-articular soft tissue 

structures) realtime with image documentation 

64483  Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, transforaminal epidural, with 

imaging guidance (fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, single level 

77003 Fluoroscopic guidance and localization of needle or catheter tip for spine or 

paraspinous diagnostic or therapeutic injection procedures (epidural or 

subarachnoid) 

77012 Computed tomography guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, 

injection, localization device), radiological supervision and interpretation 

 
Καταληκτικά, πληροφορείστε ότι ο Οργανισμός, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 

δυνάμει του άρθρου 39 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, δύναται όπως προβαίνει 

σε ελέγχους στο σύστημα πληροφορικής για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των 

παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν 

εφαρμόζονται τα πρότυπα ποιότητας που υιοθετούνται από το Συστήματα δύναται, σύμφωνα 

με το άρθρο 63 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου αρ. 89(Ι)/2001, να: (α) να διατάξει 

ή να συστήσει στον ενδιαφερόμενο παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την 

παράβαση και αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον, (β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, 

ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις  τριάντα χιλιάδες ευρώ ή/και (γ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση 

συνέχισης της παράβασης, θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο από  τριακόσια σαράντα μέχρι 

τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη 

βαρύτητα αυτής.  
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