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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας κατόπιν διαβούλευσης με τα αρμόδια επιστημονικά θέματα  

ενημερώνει αναφορικά με τις ακόλουθες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των 

προγεννητικών ελέγχων.  

 

Α. Προϋποθέσεις διεξαγωγής υπέρηχου 1ου (πρώτου) τριμήνου: 

1. Οι ιατροί που πραγματοποιούν τους εμβρυϊκούς υπέρηχους 1ο τριμήνου κύησης 

πρέπει να κατέχουν 

a.  Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης από αναγνωρισμένους οργανισμούς, το 

οποίο θα πρέπει να τυγχάνει ανανέωσης ετησίως από τους οργανισμούς 

αυτούς  ή/και 

b. Δίπλωμα  στην Εμβρυϊκή Ιατρική από αναγνωρισμένο οργανισμό   

2. Κατά την διεξαγωγή της διεργασίας αυτής  κατά το ελάχιστο θα πρέπει   να 

πραγματοποιείται  

a. μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας 

b. μέτρηση του κεφαλοουριαίου μήκους του εμβρύου  

c. εξέταση της βασικής ανατομίας του εμβρύου  (εγκέφαλος, καρδία, 

στομάχι, ουροδόχος κύστη, ομφαλός, σπονδυλική στήλη, άνω και κάτω 

άκρα) 

d. Σε περιπτώσεις δίδυμων κυήσεων, να καθορίζεται η χοριονικότητα 

Η μέτρηση και καταγραφή περαιτέρω δεικτών, παραμένουν στην διακριτική 

ευχέρεια του ιατρού. 

3. Με την ολοκλήρωση του προγεννητικού ελέγχου,  ο ιατρός  πρέπει να  χορηγεί 

στην δικαιούχο ολοκληρωμένη γραπτή έκθεση στην οποία να αναγράφεται  

a. το ονοματεπώνυμο του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την 

εξέταση και 

b.  ο εξατομικευμένος κίνδυνος της συγκεκριμένης εγκυμοσύνης για τις 

τρείς βασικές χρωμοσωμιακές ανωμαλίες (21,18 και 13) 

c. εξατομικευμένος κίνδυνος για προεκλαμψία (PET) και ενδομήτρια 

καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου (IUGR)- στην περίπτωση 

ιατρών που κατέχουν την σχετική πιστοποίηση  

 

 

 

 

 



Β. Προϋποθέσεις  διεξαγωγής υπέρηχου 2ου (δευτέρου) τριμήνου: 

1. Οι ιατροί που πραγματοποιούν τους  εμβρυϊκούς υπέρηχους 2ο τριμήνου κύησης θα 

πρέπει να κατέχουν 

a) Δίπλωμα Εμβρυικής Ιατρικής ή/και 

b) Πιστοποιητικό εξειδίκευσης για υπερηχογράφημα εμβρυικών ανωμαλιών 

από αναγνωρισμένο οργανισμό 

 

Υφιστάμενοι ιατροί οι οποίοι διενεργούν υπερήχους 2ου  τριμήνου για πολλαπλά 
συναπτά έτη και οι οποίοι δεν κατέχουν τα ανωτέρω προσόντα, μπορούν να 
συνεχίσουν να το πράττουν για 1 ακόμα έτος, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να 
προχωρήσουν στην εξασφάλιση των απαραίτητων προσόντων. Μετά την 
παρέλευση ενός έτους, μόνον όσοι κατέχουν τα προσόντα δύναται να λάβουν 
αποζημίωση για τη  διενέργεια υπερήχων δευτέρου τριμήνου.  
 
 Οι  Μαιευτήρες Γυναικολόγοι οι οποίοι δεν κατέχουν τα πιο πάνω προσόντα θα 
μπορούν  να απευθύνονται στην Επιστημονική Εταιρεία για όποιες διευκρινήσεις. 

 
Διευκρινίζουμε ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν αποζημιώνει τη 
διενέργεια υπέρηχου κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης. Για τις περιπτώσεις 
πολύδυμων κυήσεων δείτε παρακαλώ το σημείο Γ πιο κάτω. 
 

2. Κατά την διεξαγωγή της διεργασίας αυτής  κατά το ελάχιστο θα πρέπει   να 

πραγματοποιείται : 

a.  βιομετρία του εμβρύου: αμφιβρεγματική διάμετρος (BPD), περίμετρος 

κεφαλής (HC), κοιλιακή περίμετρος (AC), μήκος διάφυσης μηριαίου οστού 

(FL) 

b. Εξέταση ανατομίας εμβρύου (κρανίο, εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη, 

αυχένας,θώρακας, καρδία, κοιλιά, ουροποιητικό σύστημα, γεννητικό 

σύστημα, ακρα) 

c. Εξέταση πλακούντα και ομφάλιου λώρου 

 

3. Με την ολοκλήρωση του προγεννητικού ελέγχου,  ο ιατρός θα πρέπει να παρέχει 

στην δικαιούχο ολοκληρωμένη έκθεση στην οποία  να αναγράφονται οι πληροφορίες της 

εξέτασης, όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμο του ιατρού 

ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την εξέταση.  

 

Γ. Υπερηχογράφημα μήτρας εγκύου, σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων  

Η αποζημίωση διενέργειας προγεννητικών ελέγχων σε πολύδυμες κυήσεις (εξαιρουμένου 

αυτών του 1ου και 2ου/3ου τριμήνου) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πιο κάτω: 

1. Σε μονοχοριακές πολύδυμες κυήσεις κάθε δύο εβδομάδες, μετά την 16 εβδομάδα 

κύησης. 

2. Σε διχοριακες πολύδυμες κυήσεις κάθε μήνα, μετά την 20 εβδομάδα κύησης.  

 



 
Κωδικός 

Δραστηριότητας 

 
Περιγραφή Δραστηριότητας 

 
Σχόλια 

 

76816 για 
μονοχοριακά 
δίδυμα 

Ultrasound, pregnant uterus, real 
time with image documentation, 
follow-up (eg, re-evaluation of 
fetal size by measuring standard 
growth parameters and amniotic 
fluid volume, re-evaluation of 
organ system(s) suspected or 
confirmed to be abnormal on a 
previous scan), transabdominal 
approach, per fetus 

Μέχρι 3 φορές σε κάθε 
απαίτηση. Δεν μπορεί να 
συνδυαστεί με τον 
κωδικό 76816-59. Να μην 
υπάρχει επανάληψη της 
δραστηριότητας πριν 
περάσουν οι 15 ημέρες. 

76816-59 για 
διχοριακά δίδυμα 

Ultrasound, pregnant uterus, real 
time with image documentation, 
follow-up (eg, re-evaluation of 
fetal size by measuring standard 
growth parameters and amniotic 
fluid volume, re-evaluation of 
organ system(s) suspected or 
confirmed to be abnormal on a 
previous scan), transabdominal 
approach, per fetus 

Μέχρι 3 φορές σε κάθε 
απαίτηση. Δεν μπορεί να 
συνδυαστεί με τον 
κωδικό 76816. Να μην 
υπάρχει επανάληψη της 
δραστηριότητας πριν 
περάσουν οι 30 ημέρες. 

 

Σε περίπτωση απαίτησης της εν λόγω δραστηριότητας σε μη δικαιολογημένες περιπτώσεις 

ή επανάληψη των δραστηριοτήτων σε άλλον παροχέα, οι σχετικές απαιτήσεις θα 

απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.  

 

Δ. Σάρωση διπλής όψης της αρτηριακής εισροής και φλεβικής εκροής 

Ο κωδικός 93975 - Duplex scan of arterial inflow and venous outflow of abdominal, pelvic, 

scrotal contents and/or retroperitoneal organs; Complete δύναται να αποζημιωθεί μόνο μια 

φορά ανά κύηση, μόνο κατά το 1ο τρίμηνο εκάστης κύησης και μόνο σε περιπτώσεις 

κυήσεων υψηλού κινδύνου. 

Σημειώνεται ότι  ο περιορισμός μη δυνατότητας υποβολής της δραστηριότητας αυτής σε 

δίδυμες κυήσεις, αίρεται.  

Ε. Εμβρυϊκό Doppler ηχοκαρδιογράφημα, εναλλασσόμενο ή/και σταθερό κύμα με 

εμφάνιση φάσματος, πλήρες  

Ο κωδικός 76827 - Doppler echocardiography, fetal, pulsed wave and/or continuous wave with 

spectral display; complete καλύπτεται μόνο μια φορά ανά κύηση, κατά το 2ο τρίμηνο 

κύησης, και μόνο από άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης. 

Η πιο πάνω δραστηριότητα δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλους υπερήχους πέραν των  

76805 - Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal 

evaluation, after first trimester (> or = 14 weeks 0 days), transabdominal approach; single or 

first gestation.  



και 

76810- Ultrasound, pregnant uterus, real time with image documentation, fetal and maternal 

evaluation, after first trimester (> or = 14 weeks 0 days), transabdominal approach; each 

additional gestation (List separately in addition to code for primary procedure όπου 

ενδείκνυται.  
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Ερωτηματολόγιο για την διενέργεια Υπερηχογραφήματος μήτρας εγκύου, σε 

πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων  

(Για τον κωδικό 76816 και 76816-59) 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια Υπερηχογραφήματος μήτρας 

εγκύου, σε πραγματικό χρόνο με τεκμηρίωση εικόνων σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις 

μονοχοριακών πολύδυμων κυήσεων μετά την 16η εβδομάδα κύησης και σε περιπτώσεις 

διχοριακών κυήσεων μετά την 20 η εβδομάδα κύησης. 

Παρακαλούμε καταχωρείστε τις ενδείξεις που δικαιολογούν τη διενέργεια της πιο πάνω 

δραστηριότητας……………………………... 

Παρακαλώ καταχωρείστε ποια εβδομάδα κύησης διανύει η 

δικαιούχος…………………………………. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερωτηματολόγιο Διενέργειας Υπερήχων 1ου τριμήνου 

(Για τους κωδικούς 76813) 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια του υπερήχου πρώτου τριμήνου 

από ιατρούς που κατέχουν το πιστοποιητικό εξειδίκευσης από αναγνωρισμένο οργανισμό.  

Eπιβεβαιώνω ότι κατέχω ένα εκ των πιο κάτω: 

1. Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης για διεξαγωγή υπέρηχου 1ου (πρώτου) τριμήνου  

2. Δίπλωμα  στην Εμβρυϊκή Ιατρική  

Παρακαλώ σημειώστε ποιο από τα πιο πάνω (1,2) ισχύει: ……… και στην περίπτωση που 

επιλέξατε το (1) παρακαλώ καταγράψετε: 

Αριθμός πιστοποιητικού………. 

Έτος απόκτησης: ………………………………. 

Ημερομηνία Τελευταίας Ανανέωσης (όπου εφαρμόζεται):…………………………………….. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερωτηματολόγιο Διενέργειας Υπερήχων 2ου Τριμήνου 

(Για τους κωδικό 76805) 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια του υπερήχου δευτέρου 

τριμήνου από ιατρούς που κατέχουν το πιστοποιητικό εξειδίκευσης από αναγνωρισμένο 

οργανισμό. 

Eπιβεβαιώνω ότι κατέχω ένα εκ των πιο κάτω: 

1.Πιστοποιητικό εξειδίκευσης για υπερηχογράφημα εμβρυικών ανωμαλιών 

2. Δίπλωμα Εμβρυικής Ιατρικής 

3. Άλλο [Υφιστάμενοι ιατροί οι οποίοι διενεργούν υπερήχους δευτέρου τριμήνου για 

χρόνια και δεν είναι κάτοχοι του (1) ή (2)] 

 

Παρακαλώ σημειώστε ποιο από τα πιο πάνω (1,2,3) 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. 

 


