
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20220927 

 

Ανακοίνωση προς Οφθαλμίατρους 

 
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 Οφθαλμολογία ότι από 

την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, τίθενται σε εφαρμογή τα πιο κάτω: 

 

• Προσθήκη των πιο κάτω δραστηριοτήτων στον κατάλογο της ειδικότητας: 

 

 

27 Σεπτεμβρίου 2022 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

CPT 

code 

Description (EN) Σχόλια 

CY170 

Excision other benign lesion 

including margins, excised 

diameter over 4.0 cm (first 

lesion) 

- Η αποζημίωση των εν λόγω δραστηριοτήτων 

από Οφθαλμίατρους περιορίζεται στην 

αφαίρεση αλλοιώσεων στην περιοχή των 

βλεφάρων για ιατρικά αναγκαίους σκοπούς, 

μόνο στις περιπτώσεις όπου τα 

χαρακτηριστικά των αλλοιώσεων αυτών 

πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού 

ερωτηματολογίου (επόμενη σελίδα).  

 
- Δύναται να υποβληθεί με τους κωδικούς 

χρήσης εξειδικευμένου χώρου (CY089 και 

CY125). 

CY171 

Excision other benign lesion 

including margins, excised 

diameter over 4.0 cm (each 

additional lesion) 

CY172 

Excision benign lesion including 

margins, excised diameter up to 

4.0cm (first lesion) 

CY173 

Excision other benign lesion 

including margins, excised 

diameter up to 4.0cm (each 

additional lesion) 



Ερωτηματολόγιο για την αφαίρεση καλοηθών δερματικών βλαβών 

(Για τους κωδικούς CY170, CY171,CY172,CY173) 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη αφαίρεση καλοηθών δερματικών βλαβών  στις 
παρακάτω περιπτώσεις:  
 

1. σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση 

2. σμηγματογόνες κύστεις 

3. σπίλοι 

4. επίκτητη υπερκεράτωση (κερατόδερμα) 

5. μολυσματική τέρμινθος 

6. οξυτενή κονδυλώματα 

7. κοινές μυρμηγκιές  

8. λιπώματα  

9. χηλοειδές μη καθορισμένο σε συνδυασμό με τοπική αναισθησία 

10. ξανθελάσματα 

 

Παρακαλώ καταχωρίστε ποια από τις περιπτώσεις (1 – 10) ισχύει …… 

Και  (β) παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

1. Αιμορραγία 

2. Έντονος κνησμός 

3. Πόνος 

4. Αλλαγή στη φυσική εμφάνιση (ερύθημα ή αλλαγές στο χρώμα)  

5. Πρόσφατη αύξηση στο μέγεθος 

6. Αύξηση του αριθμού των βλαβών 

7. Φυσικές ενδείξεις φλεγμονής ή λοίμωξης π.χ. πυώδης συλλογή, έκκριμα, οίδημα, ερύθημα  

8. Η βλάβη περιορίζει κλινικά τη λειτουργία: 

a.  των ματιών (π.χ. η βλάβη περιορίζει τη λειτουργία των βλεφάρων, την κατεύθυνση 

των βλεφαρίδων ή των βλεφάρων, τον δακρυϊκό πόρο και παρεμποδίζει τη ροή των 

δακρύων) ή 

b. άλλων  ανατομικών περιοχών  ( π.χ.  υπομαστική περιοχή, περιοχή γεννητικά 

όργανα κ.α.) 

9. Κλινική αβεβαιότητα ως προς την πιθανή διάγνωση, ιδίως όταν η κακοήθεια είναι μια 

ρεαλιστική εκτίμηση που βασίζεται στην εμφάνιση βλάβης. 

10. Προηγούμενη βιοψία που υποδηλώνει ή είναι ενδεικτική κακοήθους βλάβης. 

11. Κίνδυνος ρήξης επιδερμικής (σμηγματορροϊκής) κύστης (ιστορικό ρήξης  ή εντόπιση)  

 

Παρακαλώ καταχωρίστε ποια/ποιες από τις καταστάσεις (1 – 11) ισχύει ………………… 

Παρακαλώ σημειώστε το είδος της τεκμηρίωσης που διατηρείτε (φωτοτεκμηρίωση ή βιοψία) 

:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

Σημείωση: 

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα ΟΛΑ 

τα πεδία πιο πάνω.  

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν 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. 

 


