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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ  

 
Πληροφορείστε ότι ο Οργανισμός πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της  
Κυπριακής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας με σκοπό τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που 
καταχωρηθήκαν και απαιτήθηκαν από τους Ωτορινολαρυγγολόγους στα πλαίσια του ΓεΣΥ 
μέχρι σήμερα καθώς και τη 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 κλινικών κατευθυντηρίων οδηγιών/πρωτοκόλλων που να ρυθμίζουν τη 
διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.  
 
Μέχρι την υιοθέτηση δεικτών απόδοσης και κλινικών 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 (σημ. ο περιορισμός ισχύει για καθένα από τους κωδικούς 
ξεχωριστά):   

 

Κωδικοί 
Δραστηριοτήτων 

Περιγραφή  
Δραστηριοτήτων 

Περιορισμός 
(ποσοστό επί του μηνιαίου 

αριθμού επισκέψεων) 

31231, 31233, 31235 Nasal and Nasal/Sinus endoscopies. 45% 
 

31513,31572, 31573, 
31574, 31575, 31575-58, 

31576, 31577, 31579 

 
Laryngoscopies, indirect, flexible or rigid. 

 
25% 

 

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 

20 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 20. 
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. Αποζημίωση συμβουλευτικής δραστηριότητας: 

Η μέθοδος αποζημίωσης της συμβουλευτικής δραστηριότητας διαμορφώνεται ως ακολούθως 

με την αποκλειστική χρήση των τριών παρακάτω δραστηριοτήτων, που προστίθενται στον 

κατάλογο δραστηριοτήτων της Ωτορινολαρυγγολογίας .  

Οι νέοι αυτοί κωδικοί τίθενται σε ισχύ στις 30/07/2020: 

 

Κωδικοί 
Δραστηριοτήτων 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων Χρήση 

 
 

99202 - ENT 

 
Consultation: Typically, 20 minutes are 

spent face-to-face with the patient 
and/or family 

 

 
Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται 

σε όλες τις αρχικές επισκέψεις. 

 
 
 

99212 - ENT 

 
 

Follow-up Consultation: Typically, 10 
minutes are spent face-to-face with the 

patient and/or family 
 

 
Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται 

σε όλες τις επαναληπτικές 
επισκέψεις με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις διερεύνησης ιλίγγου και 
καρκίνου κεφαλής/ λαιμού. 

 

 
 
 
 

99215 - ENT 

 
 
 

Follow-up Consultation: Typically, 40 
minutes are spent face-to-face with the 

patient and/or family 
 

 
 

Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται 
στις επαναληπτικές επισκέψεις που 
αφορούν περιπτώσεις διερεύνησης 

ιλίγγου και καρκίνου κεφαλής/ 
λαιμού.  

 
 

 
Διευκρινίζεται ότι οι κωδικοί συμβουλευτικής δραστηριότητας 99201, 99202, 99203, 99204 
99205, 99212, 99213, 99214 και 99215 που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα αφαιρούνται 
από τον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας. 
 
 

4. Προσθήκη της ακόλουθης δραστηριότητας για χρήση όπως αναγράφεται στο 
πιο κάτω πίνακα: 

 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Χρήση 

 

 
 

92553-76 

 

 
Pure tone audiometry (threshold); air 

and bone 

 

Κωδικός ο οποίος θα χρησιμοποιείται 
στις περιπτώσεις που χρειάζεται 

επανάληψη της δραστηριότητας πριν 
την πάροδο 30 ημερών. Η χρήση του 
κωδικού προϋποθέτει την απάντηση 

σχετικού ερωτηματολογίου. 
 

 
Διευκρινίζεται ότι η χρήση του πιο πάνω κωδικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
που έχουν δοθεί πιο πάνω. Εάν παρατηρηθεί χρήση του κωδικού με μη-ενδεδειγμένο τρόπο 
ή σε μη-ενδεδειγμένες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες δραστηριότητες θα απορρίπτονται χωρίς 
οποιαδήποτε προειδοποίηση.  
 
Η δραστηριότητα αυτή τίθεται σε ισχύ στις 30/07/2020 



 
 

5. Εφαρμογή των ακόλουθων περιορισμών που αναγράφονται στο πιο κάτω 
πίνακα: 

 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός 

 

 
 

92552 

 

 
Pure tone audiometry (threshold); air 

only 
 
 
 

 
 

 

Οι δραστηριότητες ακοομετρίας δεν 
μπορούν να απαιτηθούν σε 

συνδυασμό με οποιαδήποτε εκ των 
31231, 31233, 31235 που αφορούν 
ρινοσκοπήσεις, ή οποιαδήποτε εκ 
των 31513,31572, 31573, 31574, 
31575, 31575-58, 31576, 31577, 

31579 που αφορούν 
λαρυγγοσκοπήσεις. 

 
Σε περίπτωση διενέργειας 

δραστηριότητας ακοομετρίας και 
ενδοσκοπικής δραστηριότητας στην 

ίδια επίσκεψη, η δραστηριότητα 
ακοομετρίας δεν πρέπει να 

απαιτείται. 
 

 

 
 

92553 

 

 
Pure tone audiometry (threshold); air 

and bone 
 
 

 
Διευκρινίζεται ότι η χρήση του πιο πάνω κωδικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
που έχουν δοθεί πιο πάνω. Εάν παρατηρηθεί χρήση του κωδικού με μη-ενδεδειγμένο τρόπο 
ή σε μη-ενδεδειγμένες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες δραστηριότητες θα απορρίπτονται χωρίς 
οποιαδήποτε προειδοποίηση.  
 

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.  

 
24/07/2020 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 
 
 
 

 

 

Ερωτηματολόγιο που αφορά την χρήση της Δραστηριότητας 92553 – 76  Pure tone audiometry 

(threshold); air and bone 

 

Ο Οργανισμός επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την επανάληψη διενέργειας Τονικής ακοομετρία (ουδός), 

αέρινη και οστέινη αγωγή, πριν την πάροδο 30 ημερών, μέσω της χρήσης της Δραστηριότητας 92553 

– 76, μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

1. Σύνδρομο Meniere 
2. Περιπτώσεις αιφνίδιας βαρηκοΐας 
3. Ακουστικό τραύμα 

4. Νευρίτιδα χαμηλών συχνοτήτων 

 

Παρακαλώ καταχωρήστε πια από τις πιο πάνω περιπτώσεις (1-4) ισχύει: ……….. 

Σημείωση: 

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα ΟΛΑ 

τα πεδία πιο πάνω.  

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, 

η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις 

θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. 

 

Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν 

καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και 

καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις 

συνιστούν ποινικό αδίκημα. 

 


