
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20210616 

 

Ανακοίνωση προς Ορθοπεδικούς για τροποποιήσεις στον 

κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις αναφορικά με τον 

κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας. 

1. Εφαρμογή περιορισμού επί του μηνιαίου αριθμού επισκέψεων 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός 
(ποσοστό επί του μηνιαίου 

αριθμού επισκέψεων) 

20526 Injection, therapeutic (eg, local anesthetic, 
corticosteroid), carpal tunnel 

10% 

26055 Tendon sheath incision (eg, for trigger finger) 4% 

29240 Strapping; shoulder (eg, Velpeau) 10% 

29260 Strapping; elbow or wrist 7% 

64490 Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, 
paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or 
nerves innervating that joint) with image 
guidance (fluoroscopy or CT), cervical or 
thoracic; single level 

5% 

 

2. Τροποποίηση υφιστάμενου περιορισμού επί του μηνιαίου αριθμού επισκέψεων 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός 
(ποσοστό επί του μηνιαίου 

αριθμού επισκέψεων) 

20610 Arthrocentesis, aspiration and/or injection; 
major joint or bursa (eg, shoulder, hip, knee 
joint, subacromial bursa) 

25%* 

*Διευκρινίζεται ότι με την παλαιότερη ανακοίνωση ORTHO20200717 το ποσοστό είχε καθοριστεί στο 

15% 

Οι εν λόγω περιορισμοί ή τροποποίηση αυτών (Σημεία 1 και 2) 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. Αφαίρεση Δραστηριοτήτων 
 

Ο πιο κάτω κωδικός αφαιρείται από τον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας: 

99205  Office or other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient…. 

Typically, 60 minutes are spent face-to-face with the patient and/or family. 

 

Η πιο πάνω αλλαγή τίθεται σε ισχύ στις 18 Ιουνίου 2021. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 


