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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ  

 
 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα:  

 

1. Εφαρμογή περιορισμών 

α. Εφαρμογή περιορισμού επί του μηνιαίου αριθμού επισκέψεων  

Κωδικοί 

Δραστηριοτήτων 

Περιγραφή  

Δραστηριοτήτων 

Περιορισμός 

(ποσοστό επί του 

μηνιαίου αριθμού 

επισκέψεων) 

95992 Canalith repositioning procedure(s) (eg, 

Epley maneuver, Semont maneuver), 

per day 

10% 

 

 

β. Εφαρμογή περιορισμού αναφορικά με τον χρόνο επανάληψης δραστηριοτήτων  

Οι πιο κάτω  κωδικοί που αφορούν σε ενδοσκοπήσεις λάρυγγα και ρινός δεν δύναται να 

πραγματοποιούνται από τον ίδιο γιατρό για τον ίδιο ασθενή σε χρονικό διάστημα  μικρότερο 

των 30ημερών. Εξαίρεση αποτελεί η δραστηριότητα με κωδικό 31575-58 ο οποίος 

υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις διερεύνησης καρκίνου κεφαλής ή/και λαιμού και 

διερεύνησης αποφρακτικής άπνοιας. 

 

Κωδικοί Δραστηριοτήτων Περιγραφή  

Δραστηριοτήτων 

31231 Nasal and Nasal/Sinus endoscopies. 

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

31576, 31577, 31579,92612 

 

Laryngoscopies, indirect, f lexible or rigid. 

 

 

 



γ. Εφαρμογή περιορισμού αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής δραστηριοτήτων 

στην ίδια απαίτηση 

 Οι πιο κάτω  κωδικοί που αφορούν σε ενδοσκοπήσεις λάρυγγα και ρινός δεν δύναται να 

υποβληθούν ταυτόχρονα στην ίδια απαίτηση.  

Κωδικοί Δραστηριοτήτων Περιγραφή  

Δραστηριοτήτων 

31231 Nasal and Nasal/Sinus endoscopies. 

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

31576, 31577, 31579,92612 

 

Laryngoscopies, indirect, f lexible or rigid. 

 

2. Τεκμηρίωση 

Η διενέργεια της εξέτασης κατάποσης 92612- Flexible endoscopic evaluation of 

swallowing by cine or video recording προϋποθέτει την διατήρηση ενυπόγραφης έκθεσης 

από Λογοπαθολόγο. Ο Οργανισμός, στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργεί ενδέχεται να σας 

καλέσει να τεκμηριώσετε την κάθε δραστηριότητα που έχετε διενεργήσει και απαιτήσει. 

 

3. Προσθήκη Δραστηριοτήτων 

Προστίθεται η δραστηριότητα 99350-Home visit for the evaluation and management of an 

established patient, which requires at least 2 of these 3 key components:1.A 

comprehensive interval history;2.A comprehensive examination;3.Medical decision 

making of moderate to high complexity. Counseling and/or coordination of care with 

other physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided 

consistent with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs.  

Usually, the presenting problem(s) are of moderate to high severity. The patient may 

be unstable or may have developed a significant new problem requiring immediate 

physician attention. Typically, 60 minutes are spent face-to-face with the patient 

and/or family. 

 

Η δραστηριότητα αυτή αφορά στην παροχή κατ’οίκον φροντίδας υγείας σε ασθενείς που είναι 

προσωρινά ή μόνιμα κατακεκλιμένοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αλλαγή 

τραχειοσωλήνα.  

Συνεπώς η δραστηριότητα 99350 δύναται να υποβληθεί ΜΟΝΟ με τους κωδικούς 



31502 Tracheotomy tube change prior to establishment of fistula tract  και  

31502-51 Tracheotomy tube change prior to establishment of fistula tract  (αλλαγή του 

τραχειοσωλήνα πέραν της πρώτης αλλαγής).  

 

Καλείστε όπως διατηρείτε αντίγραφα απεικονίσεων όλων των δραστηριοτήτων διαγνωστικής 

φύσης που διενεργείτε καθώς όπως και δικαιολογητικά ενδείξεων, φωτογραφίες ή/και 

απεικονίσεις που αφορούν δραστηριότητες επεμβατικής φύσεως. Ο Οργανισμός, στα πλαίσια 

των ελέγχων που διενεργεί ενδέχεται να σας καλέσει να τεκμηριώσετε την  κάθε 

δραστηριότητα που έχετε διενεργήσει και απαιτήσει.  Διευκρινίζεται ότι  σε περίπτωση που 

ζητηθούν οποιαδήποτε δικαιολογητικά, φωτογραφίες, αντίγραφα απεικονίσεων κλπ., τα οποία 

δεν προσκομιστούν, οι απαιτήσεις με τις οποίες απαιτήθηκαν οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Επιπλέον, σε 

περίπτωση μη τεκμηρίωσης για δραστηριότητες που απαιτήθηκαν, θα εφαρμόζονται οι 

πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών προστίμων ή/και 

άλλων μέτρων, όπως προνοούνται από την ισχύουσα Νομοθεσία (αφορά στο σημείο 2(α), 2 

(β) και 3).  
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