
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20210616 

 

Ανακοίνωση προς Οφθαλμίατρους για τροποποιήσεις στον 

κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις αναφορικά με τον 

κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας. 

1. Εφαρμογή Περιορισμών 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Σχόλια 

92060 Sensorimotor examination with 
multiple measurements of ocular 
deviation (eg, restrictive or paretic 
muscle with diplopia) with 
interpretation and report (separate 
procedure) 

- Αφορά στη διενέργεια της εν λόγω 
δραστηριότητας σε άτομα ≥6 
ετών. Συνεπώς δεν μπορεί να 
υποβληθεί σε άτομα <6 ετών. 

- Δύναται να υποβληθεί προς 
αποζημίωση μόνο επί 
παθολογικού αποτελέσματος το 
οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
στις κλινικές σημειώσεις της 
επίσκεψης. 

67938 Removal of embedded foreign body, 
eyelid 

- Απαιτεί μεταφόρτωση αρχείου 
φωτοτεκμηρίωσης όπου θα 
τεκμηριώνεται η εικόνα πριν και 
μετά την αποκατάσταση.  

65275 Repair of laceration; cornea, 
nonperforating, with or without 
removal foreign body 

- Απαιτεί μεταφόρτωση αρχείου 
φωτοτεκμηρίωσης όπου θα 
τεκμηριώνεται η εικόνα πριν και 
μετά την αποκατάσταση. 

 

2. Εφαρμογή περιορισμού επί του μηνιαίου αριθμού επισκέψεων 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός 
(ποσοστό επί του μηνιαίου 

αριθμού επισκέψεων) 

67800 Excision of chalazion; single 5% 

67801 Excision of chalazion; multiple, same lid 4% 



67805 Excision of chalazion; multiple, different lids 2% 

67938 Removal of embedded foreign body, eyelid 1% 

68801 Dilation of lacrimal punctum, with or without 
irrigation 

6% 

68810 Probing of nasolacrimal duct, with or without 
irrigation; 

6% 

92025 Computerized corneal topography, unilateral or 
bilateral, with interpretation and report 

6% 

92060 Sensorimotor examination with multiple 
measurements of ocular deviation (eg, 
restrictive or paretic muscle with diplopia) with 
interpretation and report (separate procedure) 

6% 

92225 Ophthalmoscopy, extended, with retinal 
drawing (e.g., for retinal detachment, 
melanoma), with interpretation and report; 
Initial 

50% 

92250 Fundus photography with interpretation and 
report 

10% 

92285 External ocular photography with interpretation 
and report for documentation of medical 

progress (eg, close-up photography, slit lamp 
photography, goniophotography, stereo-

photography) 

8% 

 

Οι εν λόγω περιορισμοί τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2021. 

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 δραστηριότητα, ο Οργανισμός δεν θα 

τις αποζημιώνει.    

3. Προσθήκη Δραστηριότητας  
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Σχόλια 

92060-CHILD Sensorimotor examination with multiple 
measurements of ocular deviation (eg, 
restrictive or paretic muscle with diplopia) with 
interpretation and report (separate procedure) 

Αφορά στη διενέργεια της 
εν λόγω δραστηριότητας 

σε παιδία κάτω των 6 
ετών. Συνεπώς δεν μπορεί 
να υποβληθεί σε άτομα ≥6 

ετών. 

 

4. Αφαίρεση Δραστηριοτήτων 
 

Οι πιο κάτω κωδικοί αφαιρούνται από τον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας: 



99201  Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient. 

Typically, 10 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family. 

92227 Remote imaging for detection of retinal disease (eg, retinopathy in a patient with 

diabetes) with analysis and report under physician supervision, unilateral or bilateral 

92228 Remote imaging for monitoring and management of active retinal disease (eg, diabetic 

retinopathy) with physician review, interpretation and report, unilateral or bilateral 

 

Οι πιο αλλαγές τίθενται σε ισχύ την 18 Ιουνίου 2021 ,εκτός των αλλαγών που περιγράφονται στο 

σημείο 2 οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2021. 
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