
 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20210419 

 

Ανακοίνωση προς Ουρολόγους για αλλαγές, περιορισμούς και 

αφαιρέσεις από τον κατάλογο δραστηριοτήτων 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις αναφορικά με 

τον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας. 

1. Εφαρμογή Περιορισμών 
 

α.  Εφαρμογή περιορισμού αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής δραστηριοτήτων στην 

ίδια απαίτηση 

 Οι δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω δεν μπορούν να υποβληθούν σε συνδυασμό 

στην ίδια απαίτηση. 

 

Κωδικοί 
Δραστηριοτήτων 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

52000 Cystourethroscopy 

52224 Cystourethroscopy, with fulguration (including cryosurgery or laser 
surgery) or treatment of MINOR (less than 0.5 cm) lesion(s) with or 
without biopsy 

52281 Cystourethroscopy, with calibration and/or dilation of urethral 
stricture or stenosis, with or without meatotomy, with or without 
injection procedure for cystography, male or female 

 

β. Εφαρμογή περιορισμού επί του μηνιαίου αριθμού επισκέψεων  

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός 
 (ποσοστό επί του 
μηνιαίου αριθμού 
επισκέψεων) 

76872 Ultrasound, transvaginal 10% 

 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του πιο πάνω περιορισμού, 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 του πιο πάνω περιορισμού στις περιπτώσεις όπου 

υποβληθούν απαιτήσεις οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως το καθοριζόμενο ποσοστό για την 

δραστηριότητα, ο Οργανισμός δεν θα τις αποζημιώνει.    



 
2. Τροποποίηση βαρύτητας  

 

Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες των οποίων η βαρύτητα θα τροποποιηθεί: 

 

Κωδικός  

 

Περιγραφή δραστηριότητας  Βαρύτητα 

51729 (Complex cystometrogram (ie, calibrated electronic 
equipment); with voiding pressure studies 
 

12 
 

52000 Cystourethroscopy 10 

52281 Cystourethroscopy, with calibration and/or dilation of 
urethral stricture or stenosis, with or without 
meatotomy, with or without injection procedure for 
cystography, male or female) 
 

13 

 
 

3. Αφαίρεση δραστηριότητας  
 

Η πιο κάτω δραστηριότητα διαγράφεται από τον  κατάλογο δραστηριοτήτων. 

 

Κωδικός δραστηριότητας 
 

Περιγραφή δραστηριότητας  

54200 Injection procedure for Peyronie disease 

 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021. 

 

 

 

 

 

19 Απριλίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 


