
 

 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20210409 

 

Ανακοίνωση προς Πλαστικούς Χειρούργους αναφορικά με τη 

διενέργεια βιοψιών δέρματος 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) κατόπιν αξιολόγησης δεδομένων που προκύπτουν 

από απαιτήσεις αποζημίωσης που έχουν υποβληθεί, επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η 

διενέργεια βιοψίας δέρματος αποτελεί ξεχωριστή ιατρική πράξη που περιλαμβάνει την 

αφαίρεση ιστού για διαγνωστικούς λόγους (π.χ. υποψία αυτοάνοσης νόσου). Η εκτέλεση 

διαγνωστικής βιοψίας διενεργείται ανεξάρτητα από την όποια εκτομή δερματικής βλάβης 

και συνεπώς οι δύο αυτές δραστηριότητες δεν δύναται να υποβληθούν ταυτόχρονα στις 

περιπτώσεις όπου πρόκειται για την ίδια βλάβη. Για σκοπούς αποφυγής διερεύνησης ή/και 

απόρριψης των απαιτήσεων που υποβάλλονται, καλείστε όπως τεκμηριώνετε επαρκώς στο 

πεδίο των κλινικών σημειώσεων, τη χρήση του κάθε κωδικού (π.χ. σε ποιο σημείο, για ποιο 

λόγο, κτλ). Επιπρόσθετα, η διενέργεια βιοψίας δέρματος που κωδικοποιείται με τους πιο 

κάτω κωδικούς, θα προϋποθέτει βεβαίωση από τον ιατρό όπως περιγράφεται στο 

Συνημμένο 1: 

11100 Biopsy of skin, subcutaneous tissue and/or mucous membrane (including 
simple closure), unless otherwise listed; single lesion 

11101 Biopsy of skin, subcutaneous tissue and/or mucous membrane (including 
simple closure), unless otherwise listed; each separate/additional lesion 
(List separately in addition to code for primary procedure) 

 

Τέλος, η πραγματοποίηση των πιο κάτω δραστηριοτήτων θα προϋποθέτει  την τήρηση 

φωτοτεκμηρίωσης πριν και μετά τη διενέργειά τους:  

17106: Destruction of cutaneous vascular proliferative lesions (eg, laser technique); less 

than 10 sq cm 

Στην φωτοτεκμηρίωση θα πρέπει να  σημειώνεται: 

(α) η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της δραστηριότητας, καθώς και  

(β) τα στοιχεία αναγνώρισης του δικαιούχου στον οποίο παρασχέθηκαν οι εν λόγω 

υπηρεσίες.  

Σε περίπτωση ελέγχου, θα κληθείτε να υποβάλετε το συγκεκριμένο υλικό. Δραστηριότητες 

που δεν τεκμηριώνονται θα απορρίπτονται και δεν θα αποζημιώνονται. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι 

 

Ερωτηματολόγιο για την βιοψία δέρματος 

(Για τους κωδικούς 11100 και 11101) 

 

 

Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι η εκτέλεση διαγνωστικής βιοψίας αφορά βλάβη 

που εκτέμνεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εκτομή δερματικής 

βλάβης. Οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και 

ακριβείς και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν 

ποινικό αδίκημα. 

 


