
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: ΟS20211110 

 

Ανακοίνωση προς Αναισθησιολόγους αναφορικά με την υποβολή 

απαιτήσεων για την χρήση ραδιοσυχνοτήτων 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς αναφορικά με τις 

προϋποθέσεις υποβολής απαίτησης αποζημίωσης για τον πιο κάτω κωδικό δραστηριότητας: 

CY158 Insulated hybrid cannula 

Προϋποθέσεις χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

- Διενέργεια πέραν της 1 θεραπείας ανά εντόπιση εντός 6 μηνών ή εφαρμογή πέραν 

των 2 θεραπειών ανά έτος ανεξαρτήτως εντόπισης, δεν θα αποζημιώνεται από τον 

Οργανισμό 

- Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων με συχνότητα 6 μηνών ή μεγαλύτερη (≤2 φορές σε 

διάστημα 12 μηνών ανά εντόπιση) προϋποθέτει τεκμηρίωση σημαντικής μείωσης 

πόνου με βάση την οπτική αναλογική κλίμακα (visual analogue scale) για τουλάχιστον 

10 εβδομάδες από την πρώτη εφαρμογή π.χ. από  πολύ σοβαρό σε μέτριας ή ήπιας 

έντασης πόνο. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την υποβολή απαίτησης αποζημίωσης θα προϋποθέτει συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου προέγκρισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ Παρασεκυή,12 Νοεμβρίου 2021. 

 

10 Νοεμβρίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ερωτηματολόγιο Διενέργειας Ραδιοσυχνοτήτων  

(Για τον κωδικό CY158) 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων μόνο στις 

περιπτώσεις νευροπαθητικού πόνου ή  καρκινικού πόνου μετά το πέρας καθορισμένου 

χρονικού διαστήματος φαρμακευτικής αγωγής, στη μέγιστη ανεκτή δόση. 

Ενδείξεις 

Νευροπαθητικός Πόνος 

1. Αποτυχία διαχείρισης πόνου μετά το πέρας ≥2 μηνών από την λήψη κατάλληλης 

φαρμακευτικής αγωγής στη μέγιστη ανεκτή δόση ή  

2. Διακοπή φαρμακευτικής αγωγής λόγω τεκμηριωμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 

Καρκινικός Πόνος 

3. Αποτυχία διαχείρισης πόνου μετά το πέρας ≥1 μηνός από την λήψη κατάλληλης 

φαρμακευτικής αγωγής στη μέγιστη ανεκτή δόση ή 

4. Διακοπή φαρμακευτικής αγωγής λόγω τεκμηριωμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 

Προϋποθέσεις χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

- Διενέργεια πέραν της 1 θεραπείας ανά εντόπιση εντός 6 μηνών ή εφαρμογή πέραν 

των 2 θεραπειών ανά έτος ανεξαρτήτως εντόπισης, δεν θα αποζημιώνεται από τον 

Οργανισμό 

- Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων με συχνότητα 6 μηνών ή μεγαλύτερη (≤2 φορές σε 

διάστημα 12 μηνών ανά εντόπιση) προϋποθέτει τεκμηρίωση σημαντικής μείωσης 

πόνου με βάση την οπτική αναλογική κλίμακα (visual analogue scale) για τουλάχιστον 

10 εβδομάδες  από την πρώτη εφαρμογή π.χ. από  πολύ σοβαρό σε μέτριας ή ήπιας 

έντασης πόνο. 

*Παρακαλείστε όπως αναφέρετε την ένδειξη (1-4) για την οποία υποβάλλεται το αίτημα 

προέγκρισης:_______________________________________________________________ 

*Παρακαλείστε όπως αναφέρετε την εντόπιση εφαρμογής των 

ραδιοσυχνοτήτων:____________________________________________________________ 

Σε περίπτωση επανάληψης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στον ίδιο ασθενή στο ίδιο σημείο (≤2 

ανά έτος ανά εντόπιση), παρακαλώ όπως τεκμηριώσετε σημαντική μείωση πόνου με βάση 

την οπτική αναλογική κλίμακα (visual analogue scale) για τουλάχιστον 10 εβδομάδες από την 

πρώτη εφαρμογή. 

 Ημερομηνία πρώτης εφαρμογής:_______________________________________________ 

Τεκμηρίωση ύφεσης πόνου (VAS score πριν και μετά την εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων): 

___________________________________________________________________________ 

Σημείωση: 



Για να μπορείτε να υποβάλετε τo αίτημα για προέγκριση πρέπει να είναι συμπληρωμένο  

τουλάχιστον  το πεδίο της ένδειξης πιο πάνω. Προκειμένου το αίτημα να αξιολογηθεί δύναται 

να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα ανωτέρω. 

Κατά την υποβολή απαίτησης αποζημίωσης για ιατρική πράξη η οποία συνδέεται με 

αναλώσιμα που εντάσσονται ξεχωριστά στον κατάλογο δραστηριοτήτων εξωνοσοκομειακής 

φροντίδας,  παρακαλείστε όπως καταγράψετε πιο κάτω τον μοναδικό αριθμό αναλωσίμου 

και αριθμό παρτίδας όπου υπάρχει. 

 

α)* Μοναδικός Κωδικός αναλωσίμου: …………………… 

                      β) *Αριθμός Παρτίδας: …………………… 

 

 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα 

πιο πάνω, 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. 

 

 


