
 
 

Αρ Ανακοίνωσης OS20220317 

 

Ανακοίνωση προς Γαστρεντερολόγους αναφορικά θέσπιση ενδείξεων διενέργειας 

ενδοσκοπικού υπέρηχου 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) επιθυμεί να ενημερώσει τους Γαστρεντερολόγους ότι η διενέργεια των 

πιο κάτω δραστηριοτήτων:  

Κωδικός Περιγραφή 

CY 212 Endoscopic Ultrasound (EUS) 

CY213 Endoscopic Ultrasound w FNA 

CY214 Endoscopic Ultrasound w FNB 

CY215 Endoscopic Ultrasound w FNA and FNB 

 

θα αποζημιώνεται μόνο εφόσον πληρούνται τουλάχιστον μιας εκ των πιο κάτω ενδείξεων, μετά από 

εξασφάλιση προέγκρισης: 

1. Βλάβες τοιχώματος γαστρεντερικού σωλήνα: 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ι. 
Υποβεννογόνιοι 

όγκοι 

Α. Διενέργεια EUS FNA/FNB σε υποβλεννογγόνιο 
όγκο με πιθανή διάγνωση μη εγχειρίσιμου 
στρωματικού όγκου [gastrointestinal stromal 
tumor (GIST)] για τον οποίο προβλέπεται θεραπεία 
με αναστολείς τυροσινικής κινάσης 

(i) Έκθεση Ενδοσκόπησης  
και 
(ii) Απεικόνιση με Αξονική 
ή μαγνητική τομογραφία 
του όγκου και 
(iii) Αποτέλεσμα βιοψίας, 
εφόσον υπάρχει  



 

Β.  Διενέργεια EUS FNA/FNB σε ασθενείς με 
ιστορικό εμφάνισης κακοήθους υποβλεννογόνιου 
όγκου που προσομοιάζει σε μετάσταση 

(i) Έκθεση Ενδοσκόπησης  
και 
(ii) Απεικόνιση με Αξονική 
ή μαγνητική τομογραφία 
του όγκου και 
(iii) Αποτέλεσμα βιοψίας, 
εφόσον υπάρχει  

Γ. Διενέργεια EUS FNA/FNB σε πιθανή διάγνωση 
λεμφώματος, νευροενδοκρινούς όγκου ή 
εξωτερικού όγκου βάσει προηγούμενου EUS, 
βιολογικών ή κλινικών κριτηρίων 

(i)Προηγούμενο EUS, 
εφόσον υπάρχει  ή  
(ii) Ενδοσκόπηση και      
(iii) Απεικόνιση με 
Αξονική ή μαγνητική 
τομογραφία 

ΙΙ. Διάχυτη 
πάχυνση 

οισοφαγικού ή 
γαστρικού 

τοιχώματος 

Διενέργεια EUS FNA/FNB μετά από αποτυχία των 
κλασικών τεχνικών βιοψίας να οδηγήσουν σε 
διάγνωση 

(i) Έκθεση Ενδοσκόπησης    
και                                      
(ii) Αποτέλεσμα βιοψίας 

2. Βλάβες παγκρέατος: 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

I. Συμπαγείς 
μάζες 

παγκρέατος  

 Διενέργεια EUS FNA/FNB σε ανεγχείριτες 
μάζες που σχετίζονται με μεταστάσεις ή 
παρουσιάζονται σε ασθενείς με φτωχή 
φυσική κατάσταση 

 
Αξονική ή Μαγνητική 
τομογραφία 

II. Παγκρεατικές 
βλάβες που 

εμφανίζονται ως 
κυστικές 

Μόνο σε περιπτώσεις όπου η μη 
εγχειρητική διάγνωση τους δύναται να 
αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης του 
ασθενή:                                                                                                           
- EUS-FNA με καθορισμό επιπέδων 
αμυλάσης και καρκινοεμβρυικού 
αντιγόνου (CEA) και κυτταροπαθολογική 
εξέταση αναρροφώμενου υγρού για 
βλάβες διαμέτρου  > 2 cm.  

 
Αποτέλεσμα MRI όπου 
τεκμηριώνονται βλάβες 
διαμέτρου  > 2 cm 



 

III. Χρόνια 
παγκρεατίτιδα  

 
 Διενέργεια EUS  για παροχέτευση του 
κύριου παγκρεατικού πόρου ή 
ψευδοκύστεων 

MRI-MRCP 

Διενέργεια EUS FNA/FNB  σε εστιακές 
βλάβες 

(i)Αποτελέσματα εργαστηριακών 
εξετάσεων και 
 (ii) MRI-MRCP 

Νευρόλυση κοιλιακού πλέγματος 
καθοδηγούμενη με EUS 

Αξονική ή Μαγνητική 
τομογραφία 

3. Βλάβες του μεσοθωρακίου που δεν σχετίζονται με καρκίνο του πνεύμονα ή του 
οισοφάγου: 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Διενέργεια  EUS FNA / FNB για αρχική διερεύνηση/επεξεργασία 
συμπαγών βλαβών του μεσοθωρακίου και διευρυμένων 
λεμφαδένων αγνώστου προελεύσεως, προσβάσιμων με την 
συγκεκριμένη τεχνική 

(i) Απεικόνιση Βλαβών με Αξονική 
τομογραφία 

 

4. Καρκίνος Οισοφάγου: 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Διενέργεια EUS FNA/FNB για αρχική σταδιοποίηση στις περιπτώσεις 
όπου το αποτέλεσμα της βιοψίας δύναται να επηρεάσει την 
απόφαση για την θεραπεία (π.χ. πρωτογενή χειρουργική εκτομή ή 
οριστική ή επικουρική χημειοθεραπεία) 

(i) Έκθεση Ενδοσκόπησης και 
(ii)Βιοψία και 
(iii) Απεικόνιση με αξονική ή 
μαγνητική τομογραφία 

 

5. Καρκίνος Στομάχου: 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Διενέργεια EUS FNA/FNB στις ύποπτες μακρινές μεταστάσεις που 
εντοπίστηκαν κατά τον ενδοσκοπικό υπέρηχο, μόνο όταν το 
αποτέλεσμα είναι πιθανόν να αλλάξει τη διαχείριση του ασθενή 

 
(i) ‘Έκθεση ενδοσκοπικού 
υπέρηχου και                                               
(ii)’Έκθεση Ενδοσκόπησης και 
(iii) Βιοψία και 
(iv) Απεικόνιση βλαβών με αξονική 
ή μαγνητική τομογραφία 

 



 
6. Καρκίνος του Ορθού: 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Διενέργεια EUS FNA/FNB σε περιορθικές βλάβες μόνο όταν 
ενδέχεται να αλλάξει τη διαχείριση του ασθενή, δηλαδή  κυρίως σε 
ασθενείς με ιστορικό καρκίνου και όχι στις περιπτώσεις 
σταδιοποίησης του καρκίνου του ορθού 

(i) Έκθεση Ενδοσκόπησης και 
(ii) Βιοψία και 
(iii) Απεικόνιση με μαγνητική 
τομογραφία 

 

7. Άλλα: 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

I. Λεμφαδένες αγνώστου 
προελεύσεως/αιτιολογίας 

 Διενέργεια EUS FNA/FNB 
σε λεμφαδένες στις 
περιπτώσεις όπου:                                                                                                            
-αυτοί είναι προσβάσιμοι 
και                                                                                 
-κανένας άλλος σημαντικός 
λεμφαδένας δεν είναι 
εύκολα προσβάσιμος  (για 
παράδειγμα υποδόριος) και      
-πιθανό παθολογικό 
αποτέλεσμα θα μπορούσε 
να επηρεάσει τον τρόπο 
χειρισμού του ασθενή 

(i)Γνωμάτευση από Αιματολόγο 
κατόπιν εργαστηριακών 
εξετάσεων και 
(ii) Απεικόνιση με αξονική ή 
μαγνητική τομογραφία 

ΙΙ. Μάζες επινεφριδίων 

Διενέργεια EUS FNA/FNB 
στις περιπτώσεις όπου ένα 
θετικό για κακοήθεια 
κυτταροπαθολογικό 
αποτέλεσμα είναι πιθανόν 
να αλλάξει τη διαχείριση του 
ασθενούς 

 
(i) Απεικόνιση με Αξονική ή 
μαγνητική τομογραφία και 
(ii) Iστοπαθολογικά 
αποτελέσματα  

ΙΙΙ. Εστιακές ηπατικές βλάβες 

Διενέργεια EUS FNA σε 
περιπτώσεις όπου:   
(i) ένα παθολογικό 
αποτέλεσμα θετικό για 
κακοήθεια είναι πιθανόν να 
επηρεάσει τον χειρισμό του 
ασθενή και (ii) η βλάβη είναι 
δύσκολα προσβάσιμη σε 
υποδόριο FNA ή εντοπίζεται 
de novo στο EUS ή έχει 
ληφθεί δείγμα με υποδόριο 
FNA με μη διαγνωστικό 
αποτέλεσμα 

 
(i) Απεικόνιση βλαβών με αξονική 
ή μαγνητική τομογραφία 

 



 
 

To αίτημα προέγκρισης (Παράρτημα 1) μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωση, θα πρέπει να υποβάλλεται κατά την 

επίσκεψη του δικαιούχου σε Γαστρεντερολόγο κατά τη διάρκεια εξωνοσοκομειακής επίσκεψης η οποία 

προηγείται της επίσκεψης στην οποία θα υποβληθεί η εν λόγω δραστηριότητα. 

Οδηγίες για υποβολή αιτήματος προέγκρισης  από τον ιατρό κατά την εξωνοσοκομειακή επίσκεψη: 

1. Για την υποβολή αιτήματος προ-έγκρισης, εντοπίστε/δημιουργείστε μια εξωνοσοκομειακή επίσκεψη του 

δικαιούχου 

2. Αφού ανοίξετε/δημιουργήσετε την επίσκεψη, στην ενότητα Προ-Εγκρίσεις πατήστε στο κουμπί ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΠΡΟ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ και επιλέξτε την επιλογή Εξωνοσοκομειακή Δραστηριότητα  

3. Η οθόνη των Προ-εγκρίσεων για δραστηριότητες φορτώνεται στο σύστημα. Στο πεδίο Δραστηριότητα 

επιλέξτε τη δραστηριότητα για την οποία προτίθεστε να υποβάλετε αίτημα 

4. Αφού επιλέξετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε στο σύνδεσμο «Έντυπο Προ-Έγκρισης», αποθηκεύσετε 

στον Η/Υ σας το έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί 

5. Αφού έχετε κατεβάσει το αντίστοιχο έντυπο: 

a. Σε περίπτωση εκτύπωσης: 

i. Αφού συμπληρωθεί το έντυπο, σαρώστε μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης και 

αποθηκεύστε τα στον Η/Υ σας. 

b. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης:  

i. Αφού συμπληρώσετε το έντυπο, αποθηκεύσετε το συμπεριλαμβάνοντας και τα υπόλοιπα 

στοιχεία τεκμηρίωσης και  μετατρέψτε το σε PDF. Για να το κάνετε αυτό, από τον 

επεξεργαστή κειμένου σας επιλέξτε Save as. Στο παράθυρο που παρουσιάζεται, στο πεδίο 

Save as επιλέξτε την επιλογή PDF.  

6. Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ. Στο παράθυρο που παρουσιάζεται, εντοπίστε το αρχείο PDF που αποθηκεύσατε 

και επιλέξτε το. Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί Open. 

7. Αφού φορτώσετε το αρχείο, πατήστε στο κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ 

8. Όταν εξεταστεί το αίτημά σας θα λάβετε Ειδοποίηση (Notification) στην Πύλη Παροχέων με την ανάλογη 

ενημέρωση. Ακολούθως, και εφόσον τα αιτήματα εγκριθούν, η κατάσταση τους αλλάζει και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε επόμενη επίσκεψη του δικαιούχου. 

 

Η εξέταση των αιτημάτων προέγκρισης, θα πραγματοποιείται κάθε 15 ημέρες από Επιτροπή Αξιολόγησης.  Στις 

περιπτώσεις όπου πρόκειται για περιστατικά που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης, παρακαλείστε όπως το 

τεκμηριώνεται στο αίτημα προέγκρισης ούτως ώστε τα αιτήματα αυτά να τυγχάνουν άμεσης αξιολόγησης.  



 
 

Ως εκ τούτου ο προγραμματισμός των επισκέψεων προς διενέργεια της εν λόγω δραστηριότητας θα πρέπει να 

γίνεται μόνο μετά από την έγκριση της δραστηριότητας από τον ΟΑΥ.  

Τα πιο πάνω τίθενται σε ισχύ την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022. 

 

 

 

17 Μαρτίου 2022 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 



 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ  

ΜΕΡΟΣ Α 

 
Αριθμός ΓεΣΥ Δικαιούχου:……………………………………………………………………………….. 
 
Ημερομηνία Γέννησης :…………………………………........Φύλο:……………………………………. 
 
Διάγνωση (ICD10):………….…………………………………………………………………………….. 

 

Σύντομη περιγραφή της κλινικής εικόνας του ασθενούς:  

………………………………………………………………………………………………………………

….…….………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΕΡΟΣ Β 

 
Παρακαλείσθε σημειώστε την ένδειξη για την διενέργεια της διεργασίας (1I-7III) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Παρακαλείσθε όπως επισυνάψετε τις απαραίτητες υποστηρικτικές πληροφορίες σε σχέση με την πιο 
πάνω ένδειξη όπως αυτές προβλέπονται από την σχετική κατευθυντήρια οδηγία. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

 
Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού:………………………………………………………………………… 
 
Κωδικός ΓεΣΥ ιατρού:………………………….. Τηλ. Επικοινωνίας:………………………………………. 
 
Υπογραφή:………………………………………...Ημερομηνία:…………………………………………….. 
 
Σφραγίδα:  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προεγκρίσεως εξωνοσοκομειακών ιατρικών 
πράξεων, παρακαλούμε αποταθείτε στο cpt@hio.org.cy. 

 

 


