
 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20220616 

 

Ανακοίνωση προς Καρδιολόγους  

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εκδίδει το παρόν έγγραφο δυνάμει του περί Γενικού Συστήματος 

Υγείας Νόμου 2001-2020 και των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 

133/2019) με το οποίο ενημερώνει τους ειδικούς ιατρούς με ειδικότητα στην Καρδιολογία ότι από 

την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, τίθενται σε εφαρμογή οι πιο κάτω περιορισμοί και κλινικές 

κατευθυντήριες οδηγίες. 

(α) Δεν δύναται η υποβολή απαίτησης για καταβολή αμοιβής για τη διενέργεια των πιο κάτω 

δραστηριοτήτων από τον ίδιο ειδικό ιατρό για τον ίδιο δικαιούχο σε χρονικό διάστημα μικρότερο 

των δέκα (10) μηνών από την τελευταία υποβολή απαίτησης για καταβολή αμοιβής για τις 

δραστηριότητες αυτές. 

CPT Code Description (EN) 

93015 

Cardiovascular stress test using maximal or submaximal treadmill or bicycle 

exercise, continuous electrocardiographic monitoring, and/or pharmacological 

stress; with supervision, interpretation and report 

93015-51 

Cardiovascular stress test using maximal or submaximal treadmill or bicycle 

exercise, continuous electrocardiographic monitoring, and/or pharmacological 

stress; with supervision, interpretation and report. 

93306 

Echocardiography, transthoracic, real-time with image documentation (2D), 

includes M-mode recording, when performed, complete, with spectral Doppler 

echocardiography, and with color flow Doppler echocardiography 

CY161 
Echocardiography, transthoracic real time and Electrocardiogram routine ECG with 

interpretation and report. 

 
(β) Σε περιπτώσεις όπου προκύπτει ανάγκη για τη διενέργεια των πιο πάνω δραστηριοτήτων από 

τον ίδιο ειδικό ιατρό και για τον ίδιο δικαιούχο σε διάστημα μικρότερο των δέκα (10) μηνών από 

την τελευταία υποβολή απαίτησης για καταβολή αμοιβής για τις δραστηριότητες αυτές, αυτό θα 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση των ακόλουθων νέων δραστηριοτήτων (κωδικών) οι 

οποίες προστίθενται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της Καρδιολογίας για σκοπούς της πιο 

πάνω αναφερόμενης ανάγκης.  

 

(γ) Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή των πιο κάτω δραστηριοτήτων (κωδικών) θα μπορεί να γίνει μόνο 

στις περιπτώσεις όπου κρίνεται κλινικά αναγκαία η επανάληψη των εν λόγω εξετάσεων και 



εφόσον γίνει αναφορά στις ενδείξεις διενέργειάς τους μέσω ερωτηματολογίων αυτόματης 

προέγκρισης  (Παραρτήματα 1 & 2). 

 

16 Ιουνίου 2022 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

CPT Code Description (EN) Weight Σχόλια 

93015-76 

Cardiovascular stress test using 

maximal or submaximal treadmill 

or bicycle exercise, continuous 

electrocardiographic monitoring, 

and/or pharmacological stress; 

with supervision, interpretation 

and report 

7.00 

➢ Ο συνολικός μηνιαίος αριθμός των 

δραστηριοτήτων για την οποία θα 

αμείβεται ο παροχέας δεν μπορεί να 

ξεπερνά το 15% επί του συνολικού 

μηναίου αριθμού επισκέψεων του 

παροχέα αθροιστικά για τις 

δραστηριότητες 93015, 93015-51 και 

93015-76. 

 

➢ Περαιτέρω, δεν δύναται να 

υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με 

τους κωδικούς 93015 και 93015-51.  

93306-76 

Echocardiography, transthoracic, 

real-time with image 

documentation (2D), includes M-

mode recording, when performed, 

complete, with spectral Doppler 

echocardiography, and with color 

flow Doppler echocardiography 

9.30 

➢ Ο συνολικός μηνιαίος αριθμός των 

δραστηριοτήτων για την οποία θα 

αμείβεται ο παροχέας δεν μπορεί να 

ξεπερνά το 50% επί του συνολικού 

μηναίου αριθμού επισκέψεων του 

παροχέα αθροιστικά για τις 

δραστηριότητες 93306, CY161, 

93306-76 και CY161-76. 

 

➢ Περαιτέρω, δεν δύναται να 

υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με τον 

κωδικό 93306, CY161 και CY161-76 

CY161-76 

Echocardiography, transthoracic 

real time and Electrocardiogram 

routine ECG with interpretation 

and report. 

9.50 

➢ Ο συνολικός μηνιαίος αριθμός των 

δραστηριοτήτων για την οποία θα 

αμείβεται ο παροχέας δεν μπορεί να 

ξεπερνά το 50% επί του συνολικού 

μηναίου αριθμού επισκέψεων του 

παροχέα αθροιστικά για τις 

δραστηριότητες 93306, CY161, 

93306-76 και CY161-76. 

 

➢ Περαιτέρω, δεν δύναται να 

υποβληθεί στην ίδια απαίτηση με τον 

κωδικό CY161, 93306 και 93306-76.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Ερωτηματολόγιο για την διενέργεια επαναληπτικής δοκιμασίας κοπώσεως 

 (Για τον κωδικό 93015-76) 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει την επαναληπτική δοκιμασία κοπώσεως από τον ίδιο 

ειδικό ιατρό προς τον ίδιο δικαιούχο εντός δέκα (10) μηνών από την τελευταία υποβολή απαίτησης, 

εφόσον τεκμηριωθεί η αναγκαιότητά της. Παρακαλούμε καταχωρείστε τον λόγο που δικαιολογεί τη 

διενέργεια επαναληπτικής δοκιμασίας κοπώσεως:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Σημείωση: 

 

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. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Ερωτηματολόγιο για την διενέργεια επαναληπτικού υπερηχοκαρδιογραφήματος, με ή χωρίς ΕCG                                         

    (Για τους κωδικούς 93306-76 και CY161-76) 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει το επαναληπτικό υπερηχοκαρδιογράφημα από τον 

ίδιο ειδικό ιατρό προς τον ίδιο δικαιούχο εντός δέκα (10) μηνών από την τελευταία υποβολή 

απαίτησης, εφόσον τεκμηριωθεί η αναγκαιότητά της με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις.  

Παρακαλώ συμπληρώστε ποια από τις πιο κάτω ενδείξεις ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση 

δικαιούχου: 

1. Σοβαρός βαθμός βαλβιδοπάθειας 

2. Πνευμονική υπέρταση 

3. Πρόσφατη (εντός 6 μηνών) καρδιοχειρουργική επέμβαση  

4. Πρόσφατο (εντός 6 μηνών) έμφραγμα μυοκαρδίου  

5. Πρόσφατη (εντός 6 μηνών) διαδερμική επέμβαση καρδιάς 

6. Χημειοθεραπεία με καρδιοτοξικά φάρμακα  

7. Πρόσφατη (εντός 6 μηνών) νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια  

 

Σημείωση: 

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένο 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ από τα πιο πάνω πεδία.  

Σε περίπτωση που δεν στοιχειοθετούνται 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


