
 

Αρ. Ανακοίνωσης: ΟS20210719 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς αναφορικά με τον 
καθορισμό ενδείξεων σε σχέση με τις δραστηριότητες που αφορούν στη χορήγηση αναισθητικού 
παράγοντα. Οι ενδείξεις αυτές εφαρμόζεται μέσω ερωτηματολογίου κατά την υποβολή της 
απαίτησης αποζημίωσης (Παράρτημα 1). 

Οι εν λόγω ενδείξεις αφορούν τις πιο κάτω δραστηριότητες: 

Κωδικοί 
Δραστηριοτήτων 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

64400 Injection, anesthetic agent; trigeminal nerve, any division or branch 
 

64402 Injection, anesthetic agent; facial nerve 
 

64408 Injection, anesthetic agent; vagus nerve 
 

64410 Injection, anesthetic agent; phrenic nerve 
 

64413 Injection, anesthetic agent; cervical plexus 
 

64415 Injection, anesthetic agent; brachial plexus, single 
 

64417 Injection, anesthetic agent; axillary nerve 
 

64418 Injection, anesthetic agent; suprascapular nerve 
 

64420 Injection, anesthetic agent; intercostal nerve, single 
 

64421 Injection, anesthetic agent; intercostal nerves, multiple, regional block 
 

64425 Injection, anesthetic agent; ilioinguinal, iliohypogastric nerves 
 

64430 Injection, anesthetic agent; pudendal nerve 
 

64445 Injection, anesthetic agent; sciatic nerve, single 
 

64447 Injection, anesthetic agent; femoral nerve, single 
 

64450 Injection, anesthetic agent; other peripheral nerve or branch 
 

 



Επιπρόσθετα οι πιο πάνω δραστηριότητες δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο μαζί με μία εκ των 
πιο κάτω διαγνώσεων: 

Κωδικοί Περιγραφή 

G57.6 Lesion of plantar nerve 

M25.5 Pain in joint 

M54.1 Radiculopathy 

M54.2 Cervicalgia 

M54.5 Low back pain 

M54.6 Pain in thoracic spine 

M70.6 Trochanteric bursitis 

M70.7 Other bursitis of hip 

M72.2 Plantar fascial fibromatosis 

M75.0 Adhesive capsulitis of shoulder 

M76.0 Gluteal tendinitis 

M79.2 Neuralgia and neuritis, unspecified 

M79.6 Pain in limb 

N94.8 
Other specified conditions associated with female genital organs and 
menstrual cycle 

Q85.0 Neurofibromatosis (nonmalignant) 

R07.1 Chest pain on breathing 

T87.3 Neuroma of amputation stump 

 

Τα πιο πάνω τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021. 

 

19 Ιουλίου 2021 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

(για κωδικούς 64400, 64402, 64408, 64410, 64413, 64415, 64417, 64418, 64420, 64421, 64425, 64430, 64445, 

64447 και 64450) 

Η χορήγηση αναισθητικού παράγοντα δύναται να αποζημιωθεί μόνο επί των πιο κάτω ενδείξεων: 

Συμπαθητικά νεύρα 

Α. Σύνδρομο Περίπλοκου Περιοχικού Πόνου (complex regional pain syndrome CRPS) 

• Συνεχής πόνος με διάρκεια > 4 βδομάδων και 

• Απουσία ανταπόκρισης σε όλες τις ακόλουθες συμβατικές θεραπείες 

1. Χορήγηση Αντικαταθλιπτικών ή αντισπασμωδικών φαρμακευτικών ουσιών και 

2. Φυσιοθεραπεία, Εργοθεραπεία ή κατ οικον  άσκησης διάρκειας > 4 εβδομάδων 

Β.  Ισχαιμικός πόνος στα άκρα 

• Πόνος που δεν υφίεται κατά την ανάπαυση ή 

• Έλκη  τα οποία δεν επουλώνονται 

1. Σοβαρή περιφερική αρτηριακή νόσος 

2. Ο ασθενής αντενδείκνυται να υποβληθεί σε επέμβαση επαναγγείωσης ή 

3. Μετά από αποτυχημένη επέμβαση επαναγγείωσης  

Γ. Καρκίνος Παγκρέατος 

• Σοβαρός Κοιλιακός πόνος ή πόνος στην πλάτη και 

• Μετά από αποτυχία προηγούμενης προσπάθειας αντιμετώπισης ή δεν συνίσταται άλλη α-

ντιμετώπιση  

Δ.  Χρόνια παγκρεατίτιδα 

• Χρόνιος Κοιλιακός πόνος ή πόνος στην πλάτη και 

• Πόνος που επιμένει μετά από παρεντερική χορήγηση  οπιούχων αναλγητικών για > 1 βδο-

μάδα 



Σημ: Ο αποκλεισμός tου γαγγλίου του IMPAR της ιεροκοκκυγικής άρθρωσης  όπως επίσης και ο  αποκλεισμός 

σφηνοϋπερώιου Γαγγλίου πόνο θεωρείται ότι βρίσκεται σε πειραματικό ή ερευνητικό στάδιο συνεπώς δεν εμπίπτει σε 

αυτά που τεκμηριώνουν την ιατρική αναγκαιότητα και δεν δύναται να αποζημιωθούν. 

 

Περιφερικά Νεύρα 

E. Νεύρωμα Morton 

• Πόνος στα πόδια ή και στα δάκτυλα των ποδιών και 

• Υποψία ύπαρξης νευρώματος Morton μετά από την κλινική εξέταση και ιστορικό του ασθε-

νούς. 

Z. Πελματιαία απονευρωσίτιδα και άλλη νευρίτιδα του ποδιού 

• Πόνος στα πόδια και 

• Υποψία για πελματιαία απονευρωσίτιδα ή άλλη νευρίτιδα του ποδιού την κλινική εξέταση 

και ιστορικό του ασθενούς και 

• Παραμονή των συμπτωμάτων μετά και από συντηρητική αντιμετώπιση για ≥ 3 εβδομάδες 

συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός εκ των πιο κάτω: 

1. Αλλαγή σωματικής δραστηριότητας ή 

2. Τοποθέτηση ορθοτικών ειδών/ νάρθηκα/ταινίας  ή 

3. Χορήγηση αντιφλεγμονωδών  φαρμάκων (π.χ. ΜΣΑΦ) 

Σημ: Η όποια απεικόνιση (υπερηχογραφική ή άλλη) για αποκλεισμό των νεύρων του άκρου ποδός δεν πληροί τα 

κριτήρια της ιατρικής αναγκαιότητας. 

H. Όλα τα άλλα περιφερικά νεύρα 

• Πόνος στην επηρεασμένη περιοχή και 

• Μη ανταπόκριση σε συντηρητική θεραπεία (π.χ. ΜΣΑΦ, αλλαγή σωματικής δραστηριότητας 

κ.α.) και 

• Επανάληψη του αποκλεισμού νεύρων θεωρείται ως ιατρικά απαραίτητη μόνο εφόσον κατα-

δειχθεί ότι παρουσιάστηκε τουλάχιστον 50% ύφεση του πόνου για χρονικό διάστημα 6-8 ε-

βδομάδων 



Σημ: Ο αποκλεισμός οποιουδήποτε ινιακού ή κρανιακού νεύρου για τη θεραπεία της ινιακής νευραλγίας ή κεφαλαλγίας, 

αποκλεισμός οποιουδήποτε περιφερικού νεύρου για την αντιμετώπισης της διαβητικής νευροπάθειας και ο 

αποκλεισμός των μικρών αισθητικών νεύρων (genicular nerves) για την θεραπεία του χρόνου πόνους στο γόνατο   

θεωρούνται ότι βρίσκονται  σε πειραματικό ή ερευνητικό στάδιο συνεπώς δεν εμπίπτουν  σε αυτά που τεκμηριώνουν 

την ιατρική αναγκαιότητα και δεν δύναται να αποζημιωθούν. 

 

* Παρακαλώ καταχωρίστε ποια από τις περιπτώσεις A-H ισχύει ………………………………………………. 

 

*Παρακαλώ όπως καταγράψετε πιο κάτω την ουσία και η δοσολογία που χορηγήθηκε 

α) Ουσία*: …………………… 

                      β)Δοσολογία* : …………………… 

 

Σημείωση: 

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα και τα 
τρία πιο πάνω πεδία.  

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. 

 


