
 

Αρ. Ανακοίνωσης:OS20210714 

 

Ανακοίνωση προς Ειδικούς Ιατρούς για τροποποιήσεις στον κατάλογο 

δραστηριοτήτων της Γαστρεντερολογίας 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσεις τους παρόχους αναφορικά με 

τις πιο κάτω τροποποιήσεις στον κατάλογο  δραστηριοτήτων της Γαστρεντερολογίας. 

Ο κωδικός: 

Κωδικός δραστηριότητας 
 

Περιγραφή δραστηριότητας 

CY089 Facility fee ≤30min 
 

  

διαγράφεται και αντικαθίσταται με τον πιο κάτω κωδικό: 

Κωδικός δραστηριότητας 
 

Περιγραφή δραστηριότητας 

CY089-GASTRO Facility fee ≤30min 
 

 

Ο πιο πάνω κωδικός δεν δύναται να υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με οποιοδήποτε από τους  

πιο κάτω κωδικούς: 

 

Κωδικός 
δραστηριότητας 

Περιγραφή δραστηριότητας 

91034 Esophagus, gastroesophageal reflux test; with nasal catheter pH 
electrode(s) placement, recording, analysis and interpretation 

91035 Esophagus, gastroesophageal reflux test; with mucosal attached 
telemetry pH electrode placement, recording, analysis and interpretation 

91038 Esophageal function test, gastroesophageal reflux test with nasal catheter 
intraluminal impedance electrode(s) placement, recording, analysis and 
interpretation; prolonged (greater than 1 hour, up to 24 hours) 

91110 Gastrointestinal tract imaging, intraluminal (eg, capsule endoscopy), 
esophagus through ileum, with interpretation and report 

91122 Anorectal manometry 

99441 Telephone evaluation and management service by a physician or other 
qualified health care professional who may report evaluation and 
management services provided to an established patient, parent, or 
guardian not originating from a related E/M service provided within the 
previous 7 days nor leading to an E/M service or procedure within the next 



24 hours or soonest available appointment; 5-10 minutes of medical 
discussion 

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι: 

• η δραστηριότητα αυτή δύναται να υποβάλλεται μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση μαζί 

με τους κωδικούς δραστηριοτήτων οι οποίες δικαιολογούν την χρήση 

εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, εκτός του ιατρείου του παροχέα, πληρούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό ή βρίσκονται  εντός 

νοσηλευτηρίου. 

 

• Ελάχιστη τεκμηρίωση περιλαμβάνει την αναγκαιότητα χρήσης των 

εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, καταγραφή του ακριβή χώρου και χρόνου που 

διενεργήθηκε η δραστηριότητα στο πεδίο των και των κλινικών σημειώσεων των 

επισκέψεων 
 

 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021. 

 

14 Ιουλίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 


