
 

 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20211222 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) επιθυμεί να ενημερώσει τους παρόχους αναφορικά με τις πιο κάτω 

αλλαγές των δραστηριοτήτων στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας τους: 

1. Προσθήκη Δραστηριοτήτων  

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Σχόλια 

77003 Fluoroscopic guidance and localization of needle or 
catheter tip for spine or paraspinous diagnostic or 
therapeutic injection procedures (epidural or 
subarachnoid) 

Η υποβολή της δραστηριότητας 
αυτής προβλέπει μεταφόρτωση 
αρχείου (Παράρτημα 1) 77012 Computed tomography guidance for needle placement 

(eg, biopsy, aspiration, injection, localization device), 
radiological supervision and interpretation 

 

2. Μεταφόρτωση Αρχείου 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Σχόλια 

64483 

Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, 
transforaminal epidural, with imaging guidance 
(fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, single level 

Η δραστηριότητα αυτή 
υποβάλλεται πάντα σε 
συνδυασμό με τον κωδικό 
77003 ή 77012. 

64484 

Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, 
transforaminal epidural, with imaging guidance 
(fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, each additional level 
(List separately in addition to code for primary procedure) 

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 



64491 

Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, 
paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves 
innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy 
or CT), cervical or thoracic; second level (List separately in 
addition to code for primary procedure) 

Η δραστηριότητα αυτή 
υποβάλλεται πάντα σε 
συνδυασμό με τον κωδικό 
77003 ή 77012 

64492 

Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, 
paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves 
innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy 
or CT), cervical or thoracic; third and any additional level(s) 
(List separately in addition to code for primary procedure) 

64493 

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

64494 

Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, 
paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves 
innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy 
or CT), lumbar or sacral; second level (List separately 
inaddition to code for primary procedure) 

64495 

Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, 
paravertebral facet (zygapophyseal) joint (or nerves 
innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy 
or CT), lumbar or sacral; third and any additional 
level(s)(List separately in addition to code for primary 
procedure) 

 
 
Τα πιο πάνω τίθενται σε εφαρμογή την Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 

22 Δεκεμβρίου 2021 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Βεβαίωση Χρήσης Εξειδικευμένων Ακτινολογικών Εγκαταστάσεων  

 
Βεβαιώνεται η αναγκαία χρήση εξειδικευμένων εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων υπό καθοδήγηση με αξονικό τομογράφο ή ακτινοσκόπηση. 

 

Διενεργηθείσα Διεργασία:……………………………………………………………………........................... 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης:……………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία και ώρα λήξης: ………………………………………………………………………………………… 

Όνομα Δικαιούχου:……………………….…..…………………………………………………………………………                                                                   

Αρ. Ταυτότητας Δικαιούχου: ………….…….……………………………………………………………………… 

 

Μεταφόρτωση Τιμολογίου: 

 

 

 

 

 

 

 

PLACEHOLDER FOR THE INVOICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


