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Αρ. Ανακοίνωσης: A2022093 

 
Προς: Οφθαλμιάτρους 

 

            ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ BEOVU, EYLEA ΚΑΙ LUCENTIS ΣΤΟ ΓΕΣΥ 

A. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) επιθυμεί να ενημερώσει τους Οφθαλμίατρους ότι από την 01/06/2022 

θα αποζημιώνεται η χορήγηση των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων Beovu, Eylea και Lucentis σε δικαιούχους του 

ΓεΣΥ στη βάση πρωτοκόλλων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  

Οι παροχείς θα πρέπει να αγοράζουν τις αναγκαίες ποσότητες φαρμακευτικού προϊόντος μετά από 

συνεννόηση με τον τοπικό αντιπρόσωπο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

BEOVU SOLUTION FOR INJECTION 
120MG/ML PACK WITH 1 PRE-FILLED 

SYRINGE X 0.165ML 
BROLUCIZUMAB 893.62 

A. POTAMITIS 
MEDICARE 

22583333 

EYLEA SOLUTION FOR INJECTION 
40MG/ML PACK WITH 1 VIAL 

AFLIBERCEPT 725.22 PHARMALINK 22747700 

LUCENTIS SOLUTION FOR INJECTION 
10MG/ML PACK WITH 1 PRE-FILLED 

SYRINGE X 0.165ML 
RANIBIZUMAB 674.96 

A. POTAMITIS 
MEDICARE 

22583333 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

• ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-1η ΔΟΣΗ 

Πριν από την έναρξη θεραπείας  με ένα από τα φαρμακευτικά προϊόντα Beovu, Eylea και Lucentis, οι 

θεράποντες ιατροί θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα αίτημα προ-έγκρισης μέσω του Συστήματος 

Πληροφορικής  (ΣΠ).  

Τα έντυπα έναρξης θεραπείας για κάθε ένδειξη επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Οι κωδικοί CPT μέσω των οποίων θα γίνεται η υποβολή αιτήματος προ-έγκρισης για έναρξη 

θεραπείας συνοψίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 

 

 

 

http://www.gesy.org.cy/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΩΔΙΚΟΙ CPT ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

CPT ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

CY216 ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 PRE-FILLED SYRINGE BEOVU SOLUTION FOR INJECTION 120MG/ML 

CY217 ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 VIAL (1 DOSE) EYLEA SOLUTION FOR INJECTION 40MG/ML 

CY218 ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 PRE-FILLED SYRINGE LUCENTIS SOLUTION FOR INJECTION 
10MG/ML 

 

Επισημαίνεται ότι: 

- Θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό αίτημα προ-έγκρισης για κάθε οφθαλμό 

- Θα υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα φαρμάκου που μπορεί να αιτηθεί ο ιατρός σε κάθε 

αίτημα (ποσότητα 1). 

 

H διαδικασία υποβολής αιτήματος προ-έγκρισης περιγράφεται στον ΟΔΗΓΟ (ΜΕΡΟΣ Ε). 

 

• ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ 

Για δικαιούχους που εγκρίθηκαν από τον ΟΑΥ για έναρξη θεραπείας (1η δόση) αλλά και για 

δικαιούχους που βρίσκονται υπό θεραπεία με ένα εκ των φαρμακευτικών προϊόντων Beovu, Eylea 

και Lucentis κατόπιν έγκρισης από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, οι 

θεράποντες ιατροί θα πρέπει να συμπληρώνουν στο ΣΠ αυτόματο ερωτηματολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).  

 

Επιπρόσθετα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, ο ΟΑΥ δύναται να καλέσει τους θεράποντες 

ιατρούς να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. OCT, FFA κλπ.).   

Τόσο τα δικαιολογητικά, όσο και οι απαντήσεις στο αυτόματο ερωτηματολόγιο, ενδέχεται να 

αξιολογούνται περιοδικά από την Επιτροπή Ειδικών έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται 

τα κριτήρια στα  πρωτόκολλα θεραπείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  

 

Οι κωδικοί CPT μέσω των οποίων θα γίνεται η συμπλήρωση του αυτόματου ερωτηματολογίου για 

συνέχιση θεραπείας συνοψίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ CPT ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

CPT ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

CY220 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -1 PRE-FILLED SYRINGE BEOVU SOLUTION FOR INJECTION 

120MG/ML ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

CY221 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -1 PRE-FILLED SYRINGE BEOVU SOLUTION FOR INJECTION 

120MG/ML ΔΕΞΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

CY222 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -1 VIAL (1 DOSE) EYLEA SOLUTION FOR INJECTION 40MG/ML 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

CY223 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- 1 VIAL (1 DOSE) EYLEA SOLUTION FOR INJECTION 40MG/ML 

ΔΕΞΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

CY224 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -1 PRE-FILLED SYRINGE LUCENTIS SOLUTION FOR INJECTION 

10MG/ML ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

http://www.gesy.org.cy/
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CY225 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -1 PRE-FILLED SYRINGE LUCENTIS SOLUTION FOR INJECTION 

10MG/ML ΔΕΞΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Για τους δικαιούχους που διαπιστώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια των πρωτοκόλλων και θα 

εγκρίνονται για θεραπεία, οι ιατροί θα μπορούν να υποβάλλουν στον Οργανισμό απαίτηση για 

αποζημίωση έτσι ώστε να τους καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά του φαρμάκου. 
 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στο φαρμακευτικό προϊόν EYLEA SOLUTION FOR INJECTION 

40MG/ML,  αρχικά θα είναι διαθέσιμη η συσκευασία του φιαλιδίου. Το κάθε φιαλίδιο σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) προορίζεται για μία μόνο 

χρήση ανά οφθαλμό.  Ως εκ τούτου, η αποζημίωση απαιτήσεων για το συγκεκριμένο προϊόν θα 

γίνεται κατόπιν συμψηφισμού των ποσοτήτων του φαρμάκου που ο γιατρός αγόρασε από την 

εταιρεία με τις ποσότητες που απαιτήθηκαν μέσω του συστήματος πληροφορικής.  

 

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 

Υπενθυμίζουμε ότι οι κωδικοί για την υποβολή απαίτησης αποζημίωσης της δραστηριότητας για την 

χορήγηση ενδοϋαλοειδικής έγχυσης είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός Δραστηριότητας Επεξήγηση 

67028-RT 
Intravitreal injection of a pharmacologic agent (separate 

procedure)  

67028-LT 
Intravitreal injection of a pharmacologic agent (separate 

procedure)  

 

Επισημαίνεται ότι υποβολή απαίτησης αποζημίωσης για τη δραστηριότητα της χορήγησης ενδοϋαλοειδικής 

έγχυσης θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή απαίτησης αποζημίωσης για τα φαρμακευτικά 

προϊόντα όπως περιγράφεται στoν ΟΔΗΓΟ (ΜΕΡΟΣ Ε). 

 

Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ, XΡΗΣΗΣ ΠΡΟ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

➢ Οδηγίες για υποβολή αιτήματος προ-έγκρισης  από τον ιατρό κατά την εξωνοσοκομειακή επίσκεψη: 

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

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

δικαιούχο. 

2. Προσθέστε διάγνωση. 

http://www.gesy.org.cy/
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3. Στην ενότητα Προ-Εγκρίσεις (1) πατήστε στο κουμπί ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ (2) και επιλέξτε την 

επιλογή Εξωνοσοκομειακή Δραστηριότητα (3).  

 

 

4. Η οθόνη των Προ-εγκρίσεων για δραστηριότητες φορτώνεται στο σύστημα. Στο πεδίο Εξωνοσοκομειακή 

Δραστηριότητα επιλέξτε τη δραστηριότητα (1) για την οποία προτίθεστε να υποβάλετε αίτημα. Αφού 

επιλέξετε δραστηριότητα, πατήστε στο σύνδεσμο «Έντυπο Προ-Έγκρισης» (2) και αποθηκεύσετε στον Η/Υ 

σας το έντυπο. 

 

 

5. Αφού έχετε κατεβάσει το έντυπο: 

a. Σε περίπτωση εκτύπωσης: 

(1) (2) 

(3) 

(1) 

(2) 

http://www.gesy.org.cy/
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i. Αφού συμπληρωθεί το έντυπο, σαρώστε το 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 και στη συνέχεια την επιλογή PDF.  

 

6. Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ (1). Στο παράθυρο που παρουσιάζεται, εντοπίστε το αρχείο PDF(2) που 

αποθηκεύσατε και επιλέξτε το. Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί Open (3). 

 

 

 

Σημείωση: Στο παρόν στάδιο το σύστημα αποδέχεται για φόρτωση μόνο αρχεία τύπου PDF. Ως εκ τούτου, 

άλλα αρχεία δεν εμφανίζονται κατά την αναζήτηση των αρχείων για φόρτωση. 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

http://www.gesy.org.cy/
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7. Αφού φορτώσετε το αρχείο (1) πατήστε ΥΠΟΒΟΛΗ (2).  

 

8. Η προέγκριση παρουσιάζεται στην επίσκεψη κάτω από τη σχετική ενότητα «Προ-εγκρίσεις» (1) με 

κατάσταση «Υποβλήθηκε» (2): 

 

 

 

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

ενημέρωση για απόρριψη ή έγκριση του αιτήματος.  Σε περίπτωση που το αίτημα απορριφθεί, η 

ειδοποίηση που θα λάβετε θα περιέχει και τον λόγο απόρριψης του αιτήματός σας. Ακολούθως, και 

εφόσον τα αιτήματα εγκριθούν, η κατάσταση τους αλλάζει σε «Εγκεκριμένο» (1)  και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά την επίσκεψη στην οποία θα γίνει η χορήγηση της ένεσης.  

 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

http://www.gesy.org.cy/
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➢ Οδηγίες για χρήση προέγκρισης και υποβολή αποζημίωσης  

1. Οι προ-εγκρίσεις οι οποίες έχουν εξεταστεί και εγκριθεί από τον ΟΑΥ μπορούν πλέον να 

χρησιμοποιηθούν κατά την επίσκεψη στην οποία θα γίνει χορήγηση της ένεσης. 

2. Πριν κάνετε χρήση της προ-έγκρισης, στο πεδίο «Σημειώσεις» (1) προσθέστε τουλάχιστον μία 

κλινική σημείωση.  

 

 

 

 

 

3. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα «Προεγκρίσεις». Για τις εγκεκριμένες προ-εγκρίσεις 

παρουσιάζονται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί 

αυτή να χρησιμοποιηθεί (Ημερομηνία Λήξης). Για να τη χρησιμοποιήσετε, πατήστε στο κουμπί 

 δίπλα από την εγκεκριμένη προ-έγκριση που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε.  

(1) 

 

(1) 

http://www.gesy.org.cy/
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4. Το παράθυρο της Απαίτησης φορτώνεται στο σύστημα. Η προ-έγκριση καταχωρείται στην 

Απαίτηση της συγκεκριμένης επίσκεψης(1)  

 

 

Σημείωση: Εφόσον η δραστηριότητα έχει χρησιμοποιηθεί μετά από την εξασφάλιση της 

σχετικής έγκρισης, αυτή θα καλύπτεται από το ΓεΣΥ. Προ-εγκρίσεις για τις οποίες έχει παρέλθει 

το διάστημα κατά το οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, θα παρουσιάζονται ως 

«Εκπρόθεσμες» και δεν θα μπορεί πλέον να γίνει χρήση τους. 

 

5. Πριν να γίνει η τελική υποβολή απαίτησης αποζημίωσης, τονίζεται πως θα πρέπει να προστεθεί 

και ο κωδικός δραστηριότητας της χορήγησης (67028-LT ή 67028-RT). 

• Πατήστε «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» και επιλέξτε την κατηγορία «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ». 

• Επιλέξτε τον κωδικό 67028-LT ή 67028-RT και συμπληρώστε το αυτόματο ερωτηματολόγιο (1). 

(1) 

http://www.gesy.org.cy/
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• Τέλος, επιλέξτε «Υποβολή»(2) για να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για τις δραστηριότητες. 

 

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

1. Αφού ανοίξετε την επίσκεψη κατά την οποία θα γίνει η χορήγηση της ένεσης, επιλέξτε διάγνωση, 

προσθέστε κλινική σημείωση και πατήστε «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Επιλέξετε 

«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».  

2. Επιλέξτε τον κωδικό συνέχισης θεραπείας(1) που αντιστοιχεί στο φάρμακο που θα χορηγήσετε και 

προχωρήστε στη συμπλήρωση του αυτόματου ερωτηματολογίου (2). 

3. Προσθέστε και τον κωδικό δραστηριότητας χορήγησης (67028-LT ή 67028-RT)(3) και συμπληρώστε το 

αυτόματο ερωτηματολόγιο(4). 

4. Τέλος επιλέξτε υποβολή.  

(1) 

(2) 

http://www.gesy.org.cy/
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20 Μαΐου 2022  

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) (4) 

http://www.gesy.org.cy/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

1) Πρωτόκολλο χορήγησης VEGF αναστολέων για τη θεραπεία της νεοαγγειακής 

(υγρής μορφής) ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (wAMD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάρμακο Bevacizumab Ranibizumab Aflibercept Brolucizumab 

Εγκεκριμένη 

ένδειξη από EMA* 

Όχι  Ναι Ναι Ναι 

*Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

1η γραμμή θεραπείας: 
Bevacizumab (Avastin), με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών 
επιπλοκών: μη ελεγχόμενη υπέρταση, ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ιστορικό διαταραχών 
αιμορραγίας ή πήξης αίματος 
 
Κριτήρια έναρξης αγωγής 1ης γραμμής για τον επηρεαζόμενο οφθαλμό: 
- Βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) μεταξύ 20/32 και 20/320 (με εξαίρεση τους ασθενείς 
με όραση μόνο στον έναν οφθαλμό οι οποίοι δύναται να έχουν BCVA 20/20)  
- Χωρίς μόνιμη βλάβη στην κεντρική περιοχή της ωχράς (OCT ή/και FFA) 
- Μέγεθος βλάβης ≤12-disc areas (OCT ή/και FFA) 
- Με σημεία ενεργής εξέλιξης της νόσου 
 

Αλλαγή θεραπείας σε άλλο VEGF αναστολέα (Αξιολόγηση από Επιτροπή Ειδικών (ΕΕ)) 

(Πίνακας 1) 

2η ή μετέπειτα γραμμή θεραπείας: 
Aflibercept (Eylea) ή  
Ranibizumab (Lucentis) ή 
Brolucizumab (Beovu)* 
 
Έγκριση για χορήγηση της πρώτης δόσης  

Συνέχιση θεραπείας με anti-VEGF 
 
Σε σταθερό, PRN (Πίνακες 3 και 4) ή TREX 
(Πίνακας 3 και 5) δοσολογικό σχήμα  
 

Διακοπή θεραπείας με 
anti-VEGF 
(Πίνακας 2) 
 

3 δόσεις 

*Δεν συστήνεται η χορήγηση του Brolucizumab σε ασθενείς με όραση μόνο στον έναν οφθαλμό ή για τους οποίους 

απαιτείται αμφοτερόπλευρη θεραπεία, λόγω αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αγγειίτιδας του αμφιβληστροειδούς 

ή/και απόφραξης των αμφιβληστροειδικών αγγείων. 

http://www.gesy.org.cy/
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Πίνακας 1: Κριτήρια αλλαγής θεραπείας με anti-VEGF 

1) Δυσανεξία στην προηγούμενη θεραπεία με VEGF αναστολέα ή 

2) Ανεπαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία με VEGF αναστολέα μετά τη χορήγηση της 

δόσης εφόδου, με τρεις αρχικές μηνιαίες ενέσεις (πρωτοβάθμια μη ανταπόκριση).  

Η πρωτοβάθμια μη ανταπόκριση ορίζεται ως εξής: 

- Μη αύξηση στο BCVA ή μειωμένο αποτέλεσμα στο BCVA ή 

- Αυξημένη ή εμμένουσα συσσώρευση υποαμφιβληστροειδικού υγρού (OCT/FFA) ή 

- Αυξημένη αιμορραγία (OCT/FFA) 

 

Πίνακας 2: Κριτήρια διακοπής θεραπείας με anti-VEGF 

1) BCVA ≤15 γράμματα στον επηρεαζόμενο οφθαλμό σε δύο διαδοχικές επισκέψεις, 

που οφείλεται στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ή 

2) Μείωση στο BCVA κατά ≥30 γράμματα σε σύγκριση με την αρχική μέτρηση ή/και με 

τη βέλτιστη μέτρηση μετά από την αρχική ή 

3) Υπάρχουν στοιχεία αλλοίωσης της μορφολογίας της βλάβης (OCT/FFA) ή 

4) Σταθερή νόσος μετά από 12 μήνες παρακολούθησης χωρίς θεραπεία με VEGF 

 

Πίνακας 3: Κριτήρια μετάβασης ασθενή από σταθερό δοσολογικό σχήμα σε PRN ή 

TREX θεραπεία με anti-VEGF 

Σε ασθενείς οι οποίοι σε 3 συνεχόμενες επισκέψεις, δεν εμφανίζουν ενεργότητα νόσου 

που οφείλεται στη χοριοειδική νεοαγγείωση. Η απουσία ενεργότητας νόσου 

καταδεικνύεται από αποτελέσματα BCVA, OCT & FFA. 

 

Πίνακας 4: Κριτήρια επαναχορήγησης anti-VEGF στα πλαίσια της PRN θεραπείας 

1) Αύξηση στο κεντρικό πάχος αμφιβληστροειδούς κατά ≥100 μm σε σύγκριση με το 

χαμηλότερο προηγούμενο αποτέλεσμα (OCT) ή 

2) Απώλεια ≥5 BCVA ETDRS γράμματα σε σύγκριση με προηγούμενη αξιολόγηση σε 

συνδυασμό με επανεμφάνιση υγρού, όπως διαπιστώνεται από το OCT ή 

3) Νέα ή εμμένουσα συσσώρευση υγρού (OCT) ή 

4) Νέα εμφάνιση κλασσικής νεοαγγείωσης ή 

5) Νέα ή εμμένουσα διαρροή στα αιμοφόρα αγγεία (FFA) ή 

6) Νέα αιμορραγία ωχράς  

 

http://www.gesy.org.cy/
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Πίνακας 5: Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστεί το 

μεσοδιάστημα χορήγησης ενέσεων anti-VEGF σε TREX θεραπεία 

1) Υγρό στην ωχρά κηλίδα (OCT) 

2) Οπτική οξύτητα 

3) Μεσοδιάστημα από την τελευταία ένεση (να μην ξεπερνιούνται 16 εβδομάδες από 

την τελευταία ένεση) 

 

Fast Track Appraisal Brolucizumab for treating wet age-related macular degeneration 

[ID1254] Committee Paper National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2020 

 

 

http://www.gesy.org.cy/
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2) Πρωτόκολλο χορήγησης VEGF αναστολέων για τη θεραπεία της έκπτωσης της 

όρασης που οφείλεται σε δευτεροπαθές οίδημα της ωχράς κηλίδας από 

απόφραξη κλαδικής ή κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς (BRVO ή CRVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάρμακο Bevacizumab Ranibizumab Aflibercept 

Εγκεκριμένη ένδειξη από 

EMA* 

Όχι  Ναι Ναι 

*Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

1η γραμμή θεραπείας:  
Bevacizumab (Avastin), με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών 
επιπλοκών: μη ελεγχόμενη υπέρταση, ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ιστορικό διαταραχών 
αιμορραγίας ή πήξης αίματος 
 
Κριτήρια έναρξης αγωγής για τον επηρεαζόμενο οφθαλμό: 
- Βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) μεταξύ 20/32 και 20/320 (με εξαίρεση τους ασθενείς 
με όραση μόνο στον έναν οφθαλμό, οι οποίοι δύναται να έχουν BCVA στα 20/20) 
- Κεντρικό πάχος υποπεδίου ≥250 μm (OCT) 

Αλλαγή θεραπείας σε άλλο VEGF αναστολέα (Αξιολόγηση από Επιτροπή Ειδικών (ΕΕ)) 

(Πίνακας 1) 

2η ή μετέπειτα γραμμή θεραπείας: 
Aflibercept (Eylea) ή  
Ranibizumab (Lucentis)  
 
Έγκριση για χορήγηση της πρώτης δόσης 

Διακοπή θεραπείας 
(Πίνακας 2) 
 
 
 

Συνέχιση θεραπείας με anti-VEGF 
 
*Σε σταθερό, PRN (Πίνακες 3 και 4) ή TREX 
(Πίνακας 3 και 5) δοσολογικό σχήμα  
 

3 δόσεις 

http://www.gesy.org.cy/
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Πίνακας 1: Κριτήρια αλλαγής με anti-VEGF 

1) Δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία με anti-VEGF ή 

2) Ανεπαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία με VEGF αναστολέα μετά τη χορήγηση των 

τριών / έξι αρχικών μηνιαίων ενέσεων, η οποία ορίζεται ως εξής: 

- Μη βελτίωση της οπτικής οξύτητας κατά τουλάχιστον 5 γράμματα στο BCVA από 

την αρχική μέτρηση και 

- Μη βελτίωση του κεντρικού πάχους του αμφιβληστροειδούς σε σχέση με την 

αρχική μέτρηση  

 

Πίνακας 2: Κριτήρια διακοπής θεραπείας με anti-VEGF 

Ανεπαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία με VEGF αναστολέα μετά τη χορήγηση τριών/έξι 

αρχικών μηνιαίων ενέσεων, η οποία ορίζεται ως εξής: 

- Μη βελτίωση της οπτικής οξύτητας κατά τουλάχιστον 5 γράμματα στο BCVA από την 

αρχική μέτρηση και 

- Μη βελτίωση του κεντρικού πάχους του αμφιβληστροειδούς σε σχέση με την αρχική 

μέτρηση  

Στην περίπτωση που δεν παρατηρηθεί βελτίωση μετά από χορήγηση 3 δόσεων, να αξιολογηθεί το 

ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας. Στην περίπτωση μη βελτίωσης μετά από χορήγηση 6 δόσεων 

συστήνεται διακοπή της θεραπείας. 

 

Πίνακας 3: Κριτήρια μετάβασης ασθενή από σταθερό δοσολογικό σχήμα σε PRN ή 

TREX θεραπεία με anti-VEGF 

Σε ασθενείς στους οποίους επιτεύχθηκε μέγιστη οπτική οξύτητα η οποία είναι σταθερή 

σύμφωνα με 3 συνεχόμενες μηνιαίες επισκέψεις 

 

Πίνακας 4: Κριτήρια επαναχορήγησης anti-VEGF στα πλαίσια PRN θεραπείας 

1) Μέγιστη διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) ≤20/40 ή 

2) Απώλεια ≥5 γραμμάτων στο BCVA σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση και αύξηση 

στο κεντρικό πάχος ωχράς ή 

3) Αύξηση ≥50 μm στο κεντρικό πάχος ωχράς (OCT) σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση 

ή 

4) Εμμένον οίδημα με πάχος ≥250 μm στο κεντρικό υποπεδίο (OCT) ή 

5) Νέα ή εμμένουσα κυστική μεταβολή (cystic retinal change) στον αμφιβληστροειδή ή 

συσσώρευση υποαμφιβληστροειδικού υγρού (OCT) 

http://www.gesy.org.cy/
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Πίνακας 5: Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστεί το 

μεσοδιάστημα χορήγησης ενέσεων anti-VEGF σε TREX θεραπεία 

1) Οπτική οξύτητα 

2) Ανατομικοί παραμέτροι 
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3) Πρωτόκολλο χορήγησης VEGF αναστολέων για τη θεραπεία της έκπτωσης της 

όρασης που οφείλεται σε διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (DME)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάρμακο Bevacizumab Ranibizumab Aflibercept 

Εγκεκριμένη ένδειξη από 

EMA* 

Όχι  Ναι Ναι 

*Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

1η γραμμή θεραπείας:  
Bevacizumab (Avastin), με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών 
επιπλοκών: μη ελεγχόμενη υπέρταση, ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ιστορικό διαταραχών 
αιμορραγίας ή πήξης αίματος 
 
Κριτήρια έναρξης αγωγής για τον επηρεαζόμενο οφθαλμό: 
- Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με  εμπλοκή του κέντρου της κηλίδας (πάχυνση με ζώνη κεντρικού 
υποπεδίου διαμέτρου 1 mm) (OCT)  
- Βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) μεταξύ 20/32 και 20/320 (με εξαίρεση τους ασθενείς 
με όραση μόνο στον έναν οφθαλμό, οι οποίοι δύναται να έχουν BCVA στα 20/20)  
- HbA1c ≤12% 

Αλλαγή θεραπείας σε άλλο VEGF αναστολέα (Αξιολόγηση από Επιτροπή Ειδικών (ΕΕ)) 

(Πίνακας 1) 

2η ή μετέπειτα γραμμή θεραπείας: 
Aflibercept (Eylea) ή  
Ranibizumab (Lucentis)  
 
Έγκριση για χορήγηση της πρώτης δόσης 

Συνέχιση θεραπείας με anti-VEGF: 
 
Σε σταθερό, PRN (Πίνακες 3 και 4) ή 
TREX (Πίνακες 3 και 5) δοσολογικό 
σχήμα  

Διακοπή θεραπείας με 
anti-VEGF (Πίνακας 2) 
 
 

5 δόσεις 

http://www.gesy.org.cy/
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Πίνακας 1: Κριτήρια αλλαγής θεραπείας με anti-VEGF 

1) Δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία με anti-VEGF ή 

2) Ανεπαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία με VEGF αναστολέα μετά τη χορήγηση της 

δόσης εφόδου, με πέντε αρχικές μηνιαίες ενέσεις. Η ανεπαρκής ανταπόκριση 

ορίζεται ως εξής: 

≤20% μείωση στο κεντρικό πάχος ωχράς (OCT) και απουσία ισχαιμίας (FFA)  

 

Πίνακας 2: Διακοπή anti-VEGF θεραπείας (μη ανταπόκριση) 

1) Υπάρχει ≤20% μείωση στο κεντρικό πάχος ωχράς (OCT) 

 

Πίνακας 3: Κριτήρια μετάβασης ασθενή από σταθερό δοσολογικό σχήμα σε PRN ή 

TREX θεραπεία με anti-VEGF 

Σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν: 

1) Οπτική οξύτητα BCVA στα 20/20 ή 

2) Φυσιολογικό OCT χωρίς την παρουσία οιδήματος ή  

3) Σταθερή οπτική οξύτητα και κεντρικό πάχος υποπεδίου (CST) σε 2 συνεχόμενες 

επισκέψεις 

 

Πίνακας 4: Κριτήρια επαναχορήγησης anti-VEGF θεραπείας στα πλαίσια PRN 

θεραπείας 

1) BCVA χειρότερη από 20/30 ή 

2) Απώλεια ≥10 γράμματα στην οπτική οξύτητα σε σχέση με τη μέτρηση στο σημείο 3 

του Πίνακα 3. ή 

3) Κεντρικό πάχος υποπεδίου ≥250 μm  

 

Πίνακας 5: Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστεί το 

μεσοδιάστημα χορήγησης ενέσεων anti-VEGF σε TREX θεραπεία 

1) Οπτική οξύτητα 

2) Ανατομικοί παραμέτροι 

 

 

 

 

http://www.gesy.org.cy/
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4) Πρωτόκολλο χορήγησης VEGF αναστολέων για τη θεραπεία της έκπτωσης της 

όρασης που οφείλεται σε χοριοειδική νεοαγγείωση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάρμακο Bevacizumab Ranibizumab Aflibercept 

Εγκεκριμένη ένδειξη από 

EMA* 

Όχι  Ναι Ναι** 

*Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

**μόνο για την ένδειξη της χοριοειδικής νεοαγγείωσης λόγω δευτεροπαθούς παθολογικής μυωπίας (mCNV) 

Χοριοειδική νεοαγγείωση λόγω 
δευτεροπαθούς παθολογικής μυωπίας 
(mCNV) 
 
1η γραμμή θεραπείας:  
Bevacizumab (Avastin), με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης 
καρδιακών επιπλοκών: μη ελεγχόμενη 
υπέρταση, ιστορικό θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων, ιστορικό διαταραχών αιμορραγίας ή 
πήξης αίματος 
 
Κριτήρια έναρξης αγωγής για τον επηρεαζόμενο 
οφθαλμό: 

- Βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα 
(BCVA) μεταξύ 20/32 και 20/320 (με 
εξαίρεση τους ασθενείς με όραση μόνο 
στον έναν οφθαλμό, οι οποίοι δύναται να 
έχουν BCVA στα 20/20)  

- Υψηλή μυωπία (>-6D ή αξονικό μήκος >26 
mm) 

- Ενεργή υποβόθρια ή κοντά στο κεντρικό 
βοθρίο (εντός 1-199 μm) βλάβη 

 

Αλλαγή θεραπείας σε άλλο VEGF αναστολέα (Αξιολόγηση από Επιτροπή Ειδικών (ΕΕ)) 

(Πίνακας 1) 

2η ή μετέπειτα γραμμή θεραπείας: 
Aflibercept (Eylea) ή  
Ranibizumab (Lucentis) 
 
Έγκριση για χορήγηση της πρώτης δόσης 
 
Έναρξη αγωγής με εφάπαξ ένεση και στη συνέχεια επανάληψη θεραπείας όταν χρειάζεται (PRN) στη 
βάση των κριτηρίων επαναχορήγησης (Πίνακας 2 και 3) 
 
 
 
 

Xοριοειδική νεοαγγείωση (εκτός από την 
δευτεροπαθή από παθολογική μυωπία 
και την υγρής μορφής ηλικιακή εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας) 
 
1η γραμμή θεραπείας:  
Bevacizumab (Avastin), με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης 
καρδιακών επιπλοκών: μη ελεγχόμενη 
υπέρταση, ιστορικό θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων, ιστορικό διαταραχών 
αιμορραγίας ή πήξης αίματος 
 
Κριτήριο έναρξης αγωγής για τον 
επηρεαζόμενο οφθαλμό: 
- Βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα 
(BCVA) μεταξύ 20/25 και 20/320 (με εξαίρεση 
τους ασθενείς με όραση μόνο στον έναν 
οφθαλμό, οι οποίοι δύναται να έχουν BCVA 
στα 20/20) 
 

1 δόση 1 δόση 

http://www.gesy.org.cy/
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Πίνακας 1: Κριτήρια αλλαγής θεραπείας με anti-VEGF 

1) Δυσανεξία στην προηγούμενη θεραπεία με VEGF αναστολέα ή 

2) Ανεπαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία με VEGF αναστολέα μετά τη χορήγηση της 

δόσης εφόδου, η οποία ορίζεται ως εξής: 

- Μη αύξηση στο BCVA ή μειωμένο αποτέλεσμα στο BCVA ή 

- Αυξημένη ή εμμένουσα συσσώρευση υποαμφιβληστροειδικού υγρού (OCT/FFA) ή 

- Αυξημένη αιμορραγία (OCT/FFA) 

3) Έχει χορηγηθεί μεγάλος αριθμός ενέσεων  

 

Πίνακας 2 : Κριτήρια επαναχορήγησης anti-VEGF ένεσης σε mCNV σε περίπτωση 

ενεργότητας της νόσου η οποία ορίζεται ως εξής: 

1) Νέα ή επιμένοντα συμπτώματα όρασης. Για παράδειγμα μεταμορφοψία ή 

2) Μείωση οπτικής οξύτητας (απώλεια ≥5 BCVA ETDRS γράμματα σε σύγκριση με 

προηγούμενη αξιολόγηση) ή 

3)  Σημεία ενεργότητας mCNV (OCT ή/και FFA). Για παράδειγμα ενδοαμφιβληστροειδικό 

ή υποαμφιβληστροειδικό υγρό ή ενεργή διαρροή ή αύξηση στο κεντρικό πάχους 

αμφιβληστροειδούς κατά ≥50 μm σε σύγκριση με προηγούμενη αξιολόγηση. 

 

Πίνακας 3: Κριτήρια επαναχορήγησης anti-VEGF ένεσης σε χοριοειδική 

νεοαγγείωση  (εκτός από την δευτεροπαθή από παθολογική μυωπία και την υγρής 

μορφής ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας) 

1) Μείωση οπτικής οξύτητας (απώλεια ≥1 BCVA ETDRS γράμματα σε σύγκριση με 

προηγούμενη αξιολόγηση) ή 

2)  Σημεία ενεργότητας CNV (OCT ή/και FFA). Για παράδειγμα ενδοαμφιβληστροειδικό ή 

υποαμφιβληστροειδικό υγρό ή ενεργή διαρροή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gesy.org.cy/
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5) Πρωτόκολλο χορήγησης VEGF αναστολέων για τη θεραπεία της παραγωγικής 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (PDR) χωρίς προσβολή της ωχράς κηλίδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Φάρμακο Bevacizumab Ranibizumab Aflibercept 

Εγκεκριμένη ένδειξη 

από EMA* 

Όχι  Ναι Όχι 

*Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

1η γραμμή θεραπείας: 
Bevacizumab (Avastin), με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών 
επιπλοκών: μη ελεγχόμενη υπέρταση, ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ιστορικό 
διαταραχών αιμορραγίας ή πήξης αίματος 
 
Κριτήρια έναρξης αγωγής για τον επηρεαζόμενο οφθαλμό: 

- Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (PDR) με νεοαγγείωση ή/και 
υαλοειδική/προαμφιβληστροειδική αιμορραγία 

- Βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) ίση ή καλύτερη από 20/320  
- Χωρίς παρουσία DME (Εάν υπάρχει παρουσία DME συστήνεται όπως ακολουθηθεί το 

σχετικό πρωτόκολλο) 
 
 4 δόσεις 

Αλλαγή θεραπείας σε άλλο VEGF αναστολέα (Αξιολόγηση από Επιτροπή Ειδικών (ΕΕ)) 

(Πίνακας 1) 

2η ή μετέπειτα γραμμή θεραπείας: 
Aflibercept (Eylea) ή  
Ranibizumab (Lucentis) 
 
Έγκριση για χορήγηση της πρώτης δόσης 
Έγκριση για χορήγηση 4 αρχικών μηνιαίων ενέσεων (δόση εφόδου) 

Συνέχιση θεραπείας με anti-VEGF: 
 
Σε σταθερό ή PRN δοσολογικό 
σχήμα (Πίνακες 3, 4)   
 
 

Διακοπή θεραπείας με 
anti-VEGF (Πίνακας 2) 
 
 

Η laser παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία (PRP) αποτελεί τη βασική θεραπεία για την 

αντιμετώπιση της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 

http://www.gesy.org.cy/
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Πίνακας 1: Κριτήρια αλλαγής θεραπείας σε 2η ή μετέπειτα γραμμή θεραπεία με anti-

VEGF 

1) Δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία με anti-VEGF ή 

2) Ανεπαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία με VEGF αναστολέα μετά τη χορήγηση 

τουλάχιστον της δόσης εφόδου, με τέσσερις αρχικές μηνιαίες ενέσεις, η οποία ορίζεται 

ως επιδείνωση της νεοαγγείωσης, δηλαδή: 

- Νεοαγγείωση η οποία είναι πιο εκτεταμένη σε σύγκριση με την νεοαγγείωση κατά την 

έναρξη θεραπείας μετά από τη χορήγηση τουλάχιστον 4 ενέσεων τους τελευταίους 4 

μήνες 

- Εμφάνιση νέας νεοαγγείωσης στην περιοχή της γωνίας 

- Επιμονή ή επανεμφάνιση νεοαγγείωσης στον ίδιο ή μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση 

με την νεοαγγείωση κατά την έναρξη θεραπείας, μετά από χορήγηση τουλάχιστον 5 

ενέσεων τους τελευταίους 6 μήνες. 

 

Πίνακας 2: Κριτήρια διακοπής anti-VEGF θεραπείας (μη ανταπόκριση) 

1) Επιμονή ή επανεμφάνιση νεοαγγείωσης στον ίδιο ή μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με 

την νεοαγγείωση κατά την έναρξη θεραπείας, μετά από χορήγηση τουλάχιστον 5 

ενέσεων τους τελευταίους 6 μήνες ή 

2) Νεοαγγείωση η οποία είναι πιο εκτεταμένη σε σύγκριση με την νεοαγγείωση κατά την 

έναρξη θεραπείας μετά από τη χορήγηση τουλάχιστον 4 ενέσεων τους τελευταίους 4 

μήνες, ή επιδείνωση νεοαγγείωσης που σύμφωνα με την κρίση του θεράποντα ιατρού 

δύναται να οδηγήσει σε απώλεια όρασης εάν δεν γίνει έναρξη με laser φωτοπηξία 

(PRP) θεραπεία ή 

3) Επιδείνωση νεοαγγείωσης ή εμφάνιση νέας νεοαγγείωσης στην περιοχή της γωνίας. 

 

Πίνακας 3: Κριτήρια μετάβασης ασθενή από σταθερό δοσολογικό σχήμα σε PRN 

Σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν εξάλειψη ή σταθεροποίηση της νεοαγγείωσης 

σύμφωνα με τρεις συνεχόμενες μηνιαίες επισκέψεις (OCT ή/και FFA).  

 

Πίνακας 4: Κριτήρια επαναχορήγησης anti-VEGF στα πλαίσια της PRN θεραπείας 

1) Επιδείνωση νεοαγγείωσης (OCT ή/και FFA) ή 

2) Εμφάνιση νέου σημείου με νεοαγγείωση ή 

3) Υαλοειδική/προαμφιβληστροειδική αιμορραγία 

http://www.gesy.org.cy/
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Διάγραμμα: Αντιστοιχίες τιμών οπτικής οξύτητας σε διαφορετικές κλίμακες 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETDRS (γράμματα) Snellen (ft) Snellen (m) Decimal 

5 20/800 6/240 0.025 

10 20/640 6/192 0.031 

15 20/500 6/150 0.04 

20 20/400 6/120 0.05 

25 20/320 6/95 0.06 

30 20/250 6/75 0.08 

35 20/200 6/60 0.10 

40 20/160 6/48 0.125 

45 20/125 6/38 0.16 

50 20/100 6/30 0.20 

55 20/80 6/24 0.25 

60 20/63 6/19 0.32 

65 20/50 6/15 0.40 

70 20/40 6/12 0.50 

75 20/32 6/9.5 0.625 

80 20/25 6/7.5 0.80 

85 20/20 6/6 1.00 

90 20/15 6/4.5 1.33 

95 20/12 6/3.6 1.67 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1) ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΗ (ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ) ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ 

(WAMD) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ LUCENTIS/EYLEA/BEOVU 

(Παρακαλώ συμπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε οφθαλμό) 

Ονοματεπώνυμο ασθενούς:  

……………………………………………………………………………… 

Κωδικός ΓεΣΥ: 

………………………… 

ΑΔΤ: 

……………………… 

Ημερομηνία γέννησης:  

……………………… 

Επηρεαζόμενος οφθαλμός (δεξιός ή αριστερός) 

………………….. 

Ασθενής με όραση μόνο στον ένα οφθαλμό 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)      ……………… 

Θεράπων οφθαλμίατρος:  

…………………………………………………………….. 

Τηλ. επικοινωνίας: 

……………………. 

Email: 

……………………………… 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Παρακαλώ επιλέξτε με √ το αιτούμενο φαρμακευτικό προϊόν: 

 Κωδικός 
CPT 

VEGF αναστολέας 

Το αίτημα αφορά στην πρώτη 
δόση φαρμάκου 

 CY218 1 PRE-FILLED SYRINGE LUCENTIS 
SOLUTION FOR INJECTION 10MG/ML 
 

 CY217 1 VIAL (1 DOSE) EYLEA SOLUTION FOR 
INJECTION 40MG/ML 
 

 CY216 1 PRE-FILLED SYRINGE BEOVU 
SOLUTION FOR INJECTION 120MG/ML 
 

 

Το αίτημα έναρξης θεραπείας αφορά: 

1) 1ης γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα, σε περίπτωση αντένδειξης στη θεραπεία με 

Avastin (παρακαλώ προχωρήστε στο Α1)  

2) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω σοβαρής ανεπιθύμητης 

ενέργειας στον υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α2) 

3) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω μη ανταπόκρισης στον 

υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α3) 
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Α1. Ασθενής με αντένδειξη στη θεραπεία με Avastin  λόγω: 

• αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών  

• μη ελεγχόμενης υπέρτασης 

• ιστορικού θρομβοεμβολικών επεισοδίων 

• ιστορικού διαταραχών αιμορραγίας ή πήξης αίματος 

 

(Απαραίτητη η επισύναψη γνωμάτευσης από ειδικό καρδιολόγο/αιματολόγο) 

 

Να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας: 

Ημερομηνία μέτρησης BCVA Αποτέλεσμα μέτρησης BCVA 
 

 

………………… 

 

………………… 

Δεν υπάρχει μόνιμη βλάβη στην κεντρική περιοχή της ωχράς *  
 
 

 
Disc areas * 

  
……………….. 
 

 
Υπάρχουν σημεία ενεργής εξέλιξης νόσου * 
 

*Να επισυναφθούν αποτελέσματα OCT ή/και FFA 
 

 

Α2. Ασθενής με σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σε θεραπεία με VEGF αναστολέα 

(Avastin, Eylea, Lucentis, Beovu) 

VEGF 
αναστολέας 

Ημ/νία έναρξης Ημ/νία διακοπής Περιγραφή δυσανεξίας (σοβαρής 
ανεπιθύμητης ενέργειας) 

 

 

   

 

    

 

 

    

 

 

 

(Απαραίτητη η επισύναψη αντίγραφου του εμπιστευτικού δελτίου αναφοράς ανεπιθύμητων 

ενεργειών, κίτρινη κάρτα, που κατατέθηκε στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) 
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Α3. Ασθενής με μη ανταπόκριση σε θεραπεία με VEGF αναστολέα (Avastin, Eylea, 

Lucentis, Beovu) 

 

VEGF αναστολέας 
 

 

Αριθμός ενέσεων που χορηγήθηκαν  
 

 

 

i) Πρωτοβάθμια μη ανταπόκριση 

Παρακαλώ επιλέξτε με √ τι ισχύει από τα πιο κάτω: 

 Μη αύξηση στο BCVA ή μειωμένο αποτέλεσμα στο BCVA 

 

 Αυξημένη ή εμμένουσα συσσώρευση υποαμφιβληστροειδικού υγρού (OCT/FFA) 

 

 Αυξημένη αιμορραγία (OCT/FFA) 

 

 

Πίνακας με ευρήματα για την περίοδο θεραπείας με τον VEGF αναστολέα που δεν 

επιτεύχθηκε ανταπόκριση: 

 

Βέλτιστη αρχική όραση: ……………………………….  

Ημερομηνία ένεσης   Αποτέλεσμα μέτρησης BCVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να επισυναφθούν τρία OCT και FFA αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις πιο πάνω 
ημερομηνίες αξιολόγησης της θεραπείας.  
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ii) Απώλεια ανταπόκρισης 

Παρακαλώ επιλέξτε με √ τι ισχύει από τα πιο κάτω: 

 BCVA ≤15 γράμματα στον επηρεαζόμενο οφθαλμό σε δύο διαδοχικές επισκέψεις, 

που οφείλεται στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας 

 

 Μείωση στο BCVA κατά ≥30 γράμματα σε σύγκριση με την αρχική μέτρηση ή/και 

με τη βέλτιστη μέτρηση μετά από την αρχική  

 

 Υπάρχουν στοιχεία αλλοίωσης της μορφολογίας της βλάβης (OCT/FFA)  

Να επισυναφθούν τα αποτελεσματα OCT και FFA  

 

Πίνακας με ευρήματα για την περίοδο θεραπείας με τον VEGF αναστολέα στον οποίο 

παρατηρείται απώλεια ανταπόκρισης: 

 

Αρχική μέτρηση ή βέλτιστη μέτρηση όρασης μετά την αρχική: …………………………. 

Ημερομηνία ένεσης   Αποτέλεσμα BCVA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Βεβαιώνω ότι η χορήγηση των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων θα γίνεται υπό άσηπτες 

(καθαρές και με αποστείρωση) συνθήκες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή οφθαλμιάτρου: …………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………… 
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2) ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ 

ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΟΥ 

ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (BRVO/CRVO) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ LUCENTIS/EYLEA 

(Παρακαλώ συμπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε οφθαλμό) 

Ονοματεπώνυμο ασθενούς:  

……………………………………………………………………………… 

Κωδικός ΓεΣΥ: 

………………………… 

ΑΔΤ: 

……………………… 

Ημερομηνία γέννησης:  

……………………… 

Επηρεαζόμενος οφθαλμός (δεξιός ή αριστερός) 

………………….. 

Ασθενής με όραση μόνο στον ένα οφθαλμό 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)      ……………… 

Θεράπων οφθαλμίατρος:  

…………………………………………………………….. 

Τηλ. επικοινωνίας: 

……………………. 

Email: 

……………………………… 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Παρακαλώ επιλέξτε με √ το αιτούμενο φαρμακευτικό προϊόν: 

 Κωδικός 
CPT 

VEGF αναστολέας 

Το αίτημα αφορά στην πρώτη 
δόση φαρμάκου 

 CY218 1 PRE-FILLED SYRINGE LUCENTIS 
SOLUTION FOR INJECTION 10MG/ML 
 

 CY217 1 VIAL (1 DOSE) EYLEA SOLUTION FOR 
INJECTION 40MG/ML 

 

Το αίτημα έναρξης θεραπείας αφορά: 

1) 1ης γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα, σε περίπτωση αντένδειξης στη θεραπεία με 

Avastin (παρακαλώ προχωρήστε στο Α1) 

2) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω σοβαρής ανεπιθύμητης 

ενέργειας στον υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α2) 

3) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω μη ανταπόκρισης στον 

υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α3) 
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Α1.  Ασθενής με αντένδειξη στη θεραπεία με Avastin  λόγω: 

• αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών  

• μη ελεγχόμενης υπέρτασης 

• ιστορικού θρομβοεμβολικών επεισοδίων 

• ιστορικού διαταραχών αιμορραγίας ή πήξης αίματος 

 

(Απαραίτητη η επισύναψη γνωμάτευσης από καρδιολόγο/αιματολόγο) 

 

Να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας: 

Ημερομηνία μέτρησης BCVA Αποτέλεσμα μέτρησης 

 

……………………………. 

 

…………………………… 

Κεντρικό πάχος υποπεδίου 

(να επισυναφθεί αποτέλεσμα OCT) 

 

………………………….. 

 

 

 

 

Α2. Ασθενής με σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σε θεραπεία με VEGF αναστολέα 

(Avastin, Eylea, Lucentis) 

VEGF 

αναστολέας 

Ημ/νία έναρξης Ημ/νία διακοπής Περιγραφή δυσανεξίας (σοβαρής 

ανεπιθύμητης ενέργειας) 

  

 

  

  

 

  

 

(Απαραίτητη η επισύναψη αντίγραφου του εμπιστευτικού δελτίου αναφοράς ανεπιθύμητων 

ενεργειών, κίτρινη κάρτα, που κατατέθηκε στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) 
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Α3. Ασθενής με μη ανταπόκριση σε θεραπεία με VEGF αναστολέα (Avastin, Eylea, 

Lucentis): 

VEGF αναστολέας  

 

Αριθμός ενέσεων που χορηγήθηκαν   

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε με √ τι ισχύει από τα πιο κάτω: 

 Μη βελτίωση της οπτικής οξύτητας κατά τουλάχιστον 5 γράμματα στο BCVA από 

την αρχική μέτρηση 

 Μη βελτίωση του κεντρικού πάχους του αμφιβληστροειδή σε σχέση με την αρχική 

μέτρηση (OCT) 

 

Πίνακας με ευρήματα για την περίοδο θεραπείας με τον VEGF αναστολέα στον οποίο δεν 

επιτεύχθηκε ανταπόκριση 

 

Αρχική μέτρηση BCVA: …………     Αρχικό κεντρικό πάχος αμφιβληστροειδούς: ………… 

Ημερομηνία 
ένεσης   

Αποτέλεσμα μέτρησης BCVA Κεντρικό πάχος 
αμφιβληστροειδούς 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Να επισυναφθούν τρία OCT αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις πιο πάνω ημερομηνίες 
αξιολόγησης της θεραπείας.  

 

Βεβαιώνω ότι η χορήγηση των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων θα γίνεται υπό άσηπτες 

(καθαρές και με αποστείρωση) συνθήκες.  

 

 

 

 

Υπογραφή οφθαλμιάτρου: …………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………… 
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3) ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ 

ΚΗΛΙΔΑΣ (DME) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ LUCENTIS/EYLEA 

 

(Παρακαλώ συμπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε οφθαλμό) 

Ονοματεπώνυμο ασθενούς:  

……………………………………………………………………………… 

Κωδικός ΓεΣΥ: 

………………………… 

ΑΔΤ: 

……………………… 

Ημερομηνία γέννησης:  

……………………… 

Επηρεαζόμενος οφθαλμός (δεξιός ή αριστερός) 

………………….. 

Ασθενής με όραση μόνο στον ένα οφθαλμό 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)      ……………… 

Θεράπων οφθαλμίατρος:  

…………………………………………………………….. 

Τηλ. επικοινωνίας: 

……………………. 

Email: 

……………………………… 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Παρακαλώ επιλέξτε με √ το αιτούμενο φαρμακευτικό προϊόν: 

 Κωδικός CPT VEGF αναστολέας 
 

Το αίτημα αφορά 
στην πρώτη δόση 
φαρμάκου 

 CY218 1 PRE-FILLED SYRINGE LUCENTIS SOLUTION 
FOR INJECTION 10MG/ML 
 

 CY217 1 VIAL (1 DOSE) EYLEA SOLUTION FOR 
INJECTION 40MG/ML 
 

 

Το αίτημα έναρξης θεραπείας αφορά: 

1) 1ης γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα, σε περίπτωση αντένδειξης στη θεραπεία με 

Avastin (παρακαλώ προχωρήστε στο Α1)  

2) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω σοβαρής ανεπιθύμητης 

ενέργειας στον υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α2) 

3) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω μη ανταπόκρισης στον 

υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α3) 
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Α1.  Ασθενής με αντένδειξη στη θεραπεία με Avastin  λόγω: 

• αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών  

• μη ελεγχόμενης υπέρτασης 

• ιστορικού θρομβοεμβολικών επεισοδίων 

• ιστορικού διαταραχών αιμορραγίας ή πήξης αίματος 

 

(Απαραίτητη η επισύναψη γνωμάτευσης από καρδιολόγο/αιματολόγο) 

 

Να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας: 

 Αποτέλεσμα μέτρησης Ημερομηνία μέτρησης 

 BCVA 

 

  

Διάμετρος κεντρικού υποπεδίου 

(να επισυνάπτεται αποτέλεσμα 

OCT) 

  

HbA1c 

(να επισυνάπτεται το εργαστηριακό 

αποτέλεσμα) 

  

 

 

Α2. Ασθενής με σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σε θεραπεία με VEGF αναστολέα 

(Avastin, Eylea, Lucentis) 

VEGF 

αναστολέας 

Ημ/νία έναρξης Ημ/νία διακοπής Περιγραφή δυσανεξίας (σοβαρής 

ανεπιθύμητης ενέργειας) 

    

 

    

 

    

 

(Απαραίτητη η επισύναψη αντίγραφου του εμπιστευτικού δελτίου αναφοράς ανεπιθύμητων 

ενεργειών, κίτρινη κάρτα, που κατατέθηκε στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) 
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Α3. Ασθενής με μη ανταπόκριση σε θεραπεία με VEGF αναστολέα (Avastin, Eylea, 

Lucentis: 

VEGF αναστολέας  

 

Αριθμός ενέσεων που χορηγήθηκαν   

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε με √ το πιο κάτω σε περίπτωση που ισχύει: 

 ≤20% μείωση στο κεντρικό πάχος ωχράς 

 απουσία ισχαιμίας 

 

Πίνακας με ευρήματα για την περίοδο θεραπείας με τον VEGF αναστολέα στον οποίο δεν 

επιτεύχθηκε ανταπόκριση: 

 
Αρχικό κεντρικό πάχος ωχράς: ………………..   
 

Ημερομηνία 
ένεσης   

Κεντρικό πάχος ωχράς  Απουσία ισχαιμίας   

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  
 
 

 

Να επισυναφθούν OCT + FFA αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις πιο πάνω ημερομηνίες 
αξιολόγησης της θεραπείας.  

 

Βεβαιώνω ότι η χορήγηση των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων θα γίνεται υπό άσηπτες 

(καθαρές και με αποστείρωση) συνθήκες. 

 

 

 

 

Υπογραφή οφθαλμιάτρου: …………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………… 
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4) ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ LUCENTIS/EYLEA 

 

(Παρακαλώ συμπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε οφθαλμό) 

Ονοματεπώνυμο ασθενούς:  

……………………………………………………………………………… 

Κωδικός ΓεΣΥ: 

………………………… 

ΑΔΤ: 

……………………… 

Ημερομηνία γέννησης:  

……………………… 

Επηρεαζόμενος οφθαλμός (δεξιός ή αριστερός) 

………………….. 

Ασθενής με όραση μόνο στον ένα οφθαλμό 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)      ……………… 

Θεράπων οφθαλμίατρος:  

…………………………………………………………….. 

Τηλ. επικοινωνίας: 

……………………. 

Email: 

……………………………… 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Παρακαλώ επιλέξτε με √ τι ισχύει: 

 

 Χοριοειδική νεοαγγείωση λόγω δευτεροπαθούς παθολογικής μυωπίας (mCNV) 

 

Χοριοειδική νεοαγγείωση άλλης αιτιολογίας (εκτός από παθολογική μυωπία και την 

υγρής μορφής ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας) 

 

Παρακαλώ επιλέξτε με √ το αιτούμενο φαρμακευτικό προϊόν: 

 Κωδικός 
CPT 

VEGF αναστολέας 

Το αίτημα αφορά στην 
πρώτη δόση φαρμάκου 

 CY218 1 PRE-FILLED SYRINGE LUCENTIS SOLUTION 
FOR INJECTION 10MG/ML 
 

 CY217 1 VIAL (1 DOSE) EYLEA SOLUTION FOR 
INJECTION 40MG/ML 
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Το αίτημα έναρξης θεραπείας αφορά: 

1) 1ης γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα, σε περίπτωση αντένδειξης στη θεραπεία με 

Avastin (παρακαλώ προχωρήστε στο Α1) 

2) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω σοβαρής ανεπιθύμητης 

ενέργειας στον υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α2) 

3) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω μη ανταπόκρισης στον 

υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α3) 

 

Α1.  Ασθενής με αντένδειξη στη θεραπεία με Avastin  λόγω: 

• αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών  

• μη ελεγχόμενης υπέρτασης 

• ιστορικού θρομβοεμβολικών επεισοδίων 

• ιστορικού διαταραχών αιμορραγίας ή πήξης αίματος 

(Απαραίτητη η επισύναψη γνωμάτευσης από καρδιολόγο/αιματολόγο) 

 

• Να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας για CNV άλλης αιτιολογίας: 

Ημερομηνία μέτρησης BCVA Αποτέλεσμα μέτρησης 

  

 

 

• Να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας για mCNV: 

 Αποτέλεσμα μέτρησης Ημερομηνία μέτρησης 

BCVA  

 

 

Βαθμοί μυωπίας:  

 

 

Αξονικό μήκος:  

 

 

Ενεργή υποβόθρια ή κοντά 
στο κεντρικό βοθρίο βλάβη 
(μm)  
 

  

 

Να επισυναφθεί OCT/FFA. 
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Α2. Ασθενής με σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σε θεραπεία με VEGF αναστολέα 

(Avastin, Eylea, Lucentis) 

VEGF 

αναστολέας 

Ημ/νία έναρξης Ημ/νία διακοπής Περιγραφή δυσανεξίας (σοβαρής 

ανεπιθύμητης ενέργειας) 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

(Απαραίτητη η επισύναψη αντίγραφου του εμπιστευτικού δελτίου αναφοράς ανεπιθύμητων 

ενεργειών, κίτρινη κάρτα, που κατατέθηκε στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) 

 

Α3. Ασθενής με μη ανταπόκριση σε θεραπεία με VEGF αναστολέα (Avastin, Eylea, 

Lucentis): 

VEGF αναστολέας  

 

Αριθμός ενέσεων που χορηγήθηκαν   

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε με √ τι ισχύει από τα πιο κάτω: 

 Μη αύξηση στο BCVA ή μειωμένο αποτέλεσμα στο BCVA 

 Αυξημένη ή εμμένουσα συσσώρευση υποαμφιβληστροειδικού υγρού (OCT/FFA) 

 Αυξημένη αιμορραγία (OCT/FFA) 

 Έχει χορηγηθεί μεγάλος αριθμός ενέσεων. Παρακαλώ αναφέρετε αριθμό ενέσεων 

που χορηγήθηκε …………….. 
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Πίνακας με ευρήματα για την περίοδο θεραπείας με τον VEGF αναστολέα στον οποίο δεν 

επιτεύχθηκε ανταπόκριση 

 

Βέλτιστη αρχική όραση: ………………….. 

Ημερομηνία ένεσης   BCVA 

  

Να επισυναφθεί το αποτέλεσμα OCT + FFA που αντιστοιχεί στις πιο πάνω ημερομηνίες 

αξιολόγησης της θεραπείας.  

 

 

Βεβαιώνω ότι η χορήγηση των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων θα γίνεται υπό άσηπτες 

(καθαρές και με αποστείρωση) συνθήκες.  

 

 

 

 

 

Υπογραφή οφθαλμιάτρου: …………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………… 
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5) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (PDR) ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ LUCENTIS/EYLEA 

 

(Παρακαλώ συμπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για κάθε οφθαλμό) 

Ονοματεπώνυμο ασθενούς:  

……………………………………………………………………………… 

Κωδικός ΓεΣΥ: 

………………………… 

ΑΔΤ: 

……………………… 

Ημερομηνία γέννησης:  

……………………… 

Επηρεαζόμενος οφθαλμός (δεξιός ή αριστερός) 

………………….. 

Ασθενής με όραση μόνο στον ένα οφθαλμό 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)      ……………… 

Θεράπων οφθαλμίατρος:  

…………………………………………………………….. 

Τηλ. επικοινωνίας: 

……………………. 

Email: 

……………………………… 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Παρακαλώ επιλέξτε με √ το αιτούμενο φαρμακευτικό προϊόν: 

 Κωδικός 
CPT 

VEGF αναστολέας 

Το αίτημα αφορά στην πρώτη 
δόση φαρμάκου  

 CY218 1 PRE-FILLED SYRINGE LUCENTIS 
SOLUTION FOR INJECTION 10MG/ML 

 CY217 1 VIAL (1 DOSE) EYLEA SOLUTION FOR 
INJECTION 40MG/ML 

 

Το αίτημα έναρξης θεραπείας αφορά: 

1) 1ης γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα, σε περίπτωση αντένδειξης στη θεραπεία με 

Avastin (παρακαλώ προχωρήστε στο Α1)  

2) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω σοβαρής ανεπιθύμητης 

ενέργειας στον υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α2)  

3) 2ης ή μετέπειτα γραμμής θεραπεία με VEGF αναστολέα λόγω μη ανταπόκρισης στον 

υφιστάμενο VEGF αναστολέα (παρακαλώ προχωρήστε στο Α3)  
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Α1.  Ασθενής με αντένδειξη στη θεραπεία με Avastin λόγω: 

• αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών  

• μη ελεγχόμενης υπέρτασης 

• ιστορικού θρομβοεμβολικών επεισοδίων 

• ιστορικού διαταραχών αιμορραγίας ή πήξης αίματος 

(Απαραίτητη η επισύναψη γνωμάτευσης από καρδιολόγο/αιματολόγο) 

 

Να συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας 

Ημερομηνία μέτρησης BCVA Αποτέλεσμα μέτρησης 

  

Να επισυνάπτεται αποτέλεσμα OCT ή/και FFA 

 

 

 

Α2. Ασθενής με σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σε θεραπεία με VEGF αναστολέα 

(Avastin, Eylea, Lucentis) 

VEGF 
αναστολέας 

Ημ/νία έναρξης Ημ/νία διακοπής Περιγραφή δυσανεξίας (σοβαρής 
ανεπιθύμητης ενέργειας) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

(Απαραίτητη η επισύναψη αντίγραφου του εμπιστευτικού δελτίου αναφοράς ανεπιθύμητων 

ενεργειών, κίτρινη κάρτα, που κατατέθηκε στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) 

 

Α3. Ασθενής με μη ανταπόκριση σε θεραπεία με VEGF αναστολέα (Avastin, Eylea, 

Lucentis): 

VEGF αναστολέας  

 

Αριθμός ενέσεων που χορηγήθηκαν   

 

Ημερομηνία έναρξης θεραπείας  
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Παρακαλώ επιλέξτε με √ τι ισχύει από τα πιο κάτω: 

 Νεοαγγείωση η οποία είναι πιο εκτεταμένη σε σύγκριση με τη νεοαγγείωση κατά 

την έναρξη θεραπείας μετά από χορήγηση τουλάχιστον 4 ενέσεων τους 

τελευταίους 4 μήνες 

 Εμφάνιση νέας νεοαγγείωσης στην περιοχή της γωνίας 

 

 Επιμονή ή επανεμφάνιση νεοαγγείωσης στον ίδιο ή μεγαλύτερο βαθμό σε 

σύγκριση με τη νεοαγγείωση κατά την έναρξη θεραπείας, μετά από χορήγηση 

τουλάχιστον 5 ενέσεων τους τελευταίους 6 μήνες. 

 
 

 
Ημερομηνίες χορήγησης του VEGF αναστολέα 

 

1. 4. 
 

2. 
 

5. 

3. 
 

 

Να επισυναφθούν: 

• OCT ή/και FFA πριν την έναρξη θεραπείας  

• Να επισυναφθούν τα αποτέλεσμα OCT + FFA που αντιστοιχούν στις πιο πάνω 

ημερομηνίες αξιολόγησης της θεραπείας.  

 

 

 

 

Βεβαιώνω ότι η χορήγηση των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων θα γίνεται υπό άσηπτες 

(καθαρές και με αποστείρωση) συνθήκες.  

 

Υπογραφή οφθαλμιάτρου: …………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

_________________________________________________________________________ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ερωτήσεις που σημειώνονται με * πρέπει να απαντώνται ΜΟΝΟ σε 

περίπτωση που ισχύουν, διαφορετικά ΠΡΕΠΕΙ να αφήνονται κενές. Σε αυτή την περίπτωση 

το φαρμακευτικό προϊόν δε θα καλύπτεται. Παρακαλώ συμπληρώστε ξεχωριστό 

ερωτηματολόγιο για κάθε οφθαλμό. 

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Α. Βεβαιώνω ότι έχω ήδη εξασφαλίσει έγκριση για έναρξη θεραπείας με το φάρμακο 

Lucentis/Eylea/Beovu για τον ασθενή μου από το Υπουργείο Υγείας ή από τον Οργανισμό 

Ασφάλισης Υγείας (επιλέξτε το κουτί μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ, διαφορετικά αφήστε το κενό)* 

* 

 

 

B. Σημειώστε στο κουτί τον αριθμό της ένδειξης για την οποία γίνεται το αίτημα συνέχισης (1-6) *: 

 

 

1) Νεοαγγειακή (υγρής μορφής) ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (wAMD) 

2) Δευτεροπαθές οίδημα της ωχράς κηλίδας από απόφραξη κλαδικής ή κεντρικής φλέβας του 

αμφιβληστροειδούς (CRVO ή BRVO) 

3) Διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (DME) 

4) Χοριοειδική νεοαγγείωση λόγω δευτεροπαθούς παθολογικής μυωπίας (mCNV) 

5) Xοριοειδική νεοαγγείωση (CNV) άλλης αιτιολογίας (εκτός από την δευτεροπαθή από 

παθολογική μυωπία και την υγρής μορφής ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας) 

6) Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (PDR) χωρίς προσβολή της ωχράς κηλίδας 

 

Γ. Ο ασθενής έχει όραση μόνο στον έναν οφθαλμό (παρακαλώ συμπληρώστε ΝΑΙ/ΟΧΙ) * 

 

 

 

Δ. Αποτέλεσμα μέτρησης BCVA πριν την τελευταία ένεση * 

 

 

Αποτέλεσμα μέτρησης BCVA μετά την τελευταία ένεση * 
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E. Αποτέλεσμα μέτρησης κεντρικού πάχους ωχράς πριν την τελευταία ένεση * 

 

 

Αποτέλεσμα μέτρησης κεντρικού πάχους ωχράς μετά  την τελευταία ένεση * 

  

 

 

ΣΤ. Ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ένεσης * 

 

 

 

Ζ. Συνολικός αριθμός προηγούμενων εγχύσεων με το εν λόγω φάρμακο στον συγκεκριμένο 

οφθαλμό * 

 

 

 

Η. Συγκατατίθεμαι όπως προσκομίσω στον Οργανισμό οποιαδήποτε δικαιολογητικά (π.χ. OCT, 

FFA κλπ.) μου ζητηθούν που να τεκμηριώνουν ότι ο/η δικαιούχος πληροί τα κριτήρια συνέχισης 

θεραπείας όπως αυτά αναφέρονται στα πρωτόκολλα του ΟΑΥ για χορήγηση VEGF αναστολέων 

(επιλέξτε το κουτί μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ, διαφορετικά αφήστε το κενό) * 

 

 

 

Θ. Βεβαιώνω ότι η χορήγηση των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων θα γίνεται υπό άσηπτες (καθαρές και 

με αποστείρωση) συνθήκες (επιλέξτε το κουτί μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ, διαφορετικά αφήστε 

το κενό)* 

 

 

 

Ι. Διαβεβαιώνω ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι σχετικές, ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες 

(επιλέξτε το κουτί μόνο εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ, διαφορετικά αφήστε το κενό)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


