
     

   

   

                                       

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Συμβουλευτικές δραστηριότητες/Κλινικές σημειώσεις  

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει ότι από τις 12/12/2019 θα εφαρμοστούν τα 

ακόλουθα στο Σύστημα Πληροφορικής: 

(α) Επισκέψεις χρονικής διάρκειας 

O Οργανισμός κρίνει αναγκαία την εφαρμογή των επισκέψεων χρονικής διάρκειας στη βάση 

του συστήματος κωδικοποίησης του CPT. Ως εκ τούτου, θα εισαχθούν στο Σύστημα 

Πληροφορικής πέντε (5) διαφορετικές επισκέψεις που θα αντιστοιχούν σε πέντε (5) 

διαφορετικούς χρόνους διάρκειας. Οι εν λόγω επισκέψεις θα αντικαταστήσουν τις επισκέψεις 

με τους ακόλουθους κωδικούς: CY001, CY002 καθώς και τις δραστηριότητες CY029, 92002, 

92012, 99241, 99242, 99243 και 99244 οι οποίες θα παραμείνουν ενεργές μέχρι και τις 

19/12/2019 ώστε να δοθεί χρόνος υποβολής αποθηκευμένων πρόχειρων απαιτήσεων.  Ως εκ 

τούτου, από τις 12/12/2019 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πιο πάνω κωδικοί.  

Οι συμβουλευτικές δραστηριότητες που θα προστεθούν είναι οι ακόλουθες:  

 

CPT 

Code 

CPT Short Description GR CPT Short Description EN 
Βαρύτητα 

 

Νέα Επίσκεψη 

99201 Νέα επίσκεψη ασθενούς στο 

ιατρείο, κατά κανόνα 10 λεπτά 

New patient office or other 

outpatient visit, typically 10 minutes 
1.25 

 

99202 Νέα επίσκεψη ασθενούς στο 

ιατρείο, κατά κανόνα 20 λεπτά 

New patient office or other 

outpatient visit, typically 20 minutes 
2.10 

 

99203 Νέα επίσκεψη ασθενούς στο 

ιατρείο, κατά κανόνα 30 λεπτά 

New patient office or other 

outpatient visit, typically 30 minutes 
3.05 

 

99204 Νέα επίσκεψη ασθενούς στο 

ιατρείο, κατά κανόνα 45 λεπτά 

New patient office or other 

outpatient visit, typically 45 minutes 
4.65 

 

99205 Νέα επίσκεψη ασθενούς στο 

ιατρείο, κατά κανόνα 60 λεπτά 

New patient office or other 

outpatient visit, typically 60 minutes 
5.85 

 



 Επιπρόσθετη επίσκεψη    

99212 Επιπρόσθετη επίσκεψη, κατά 

κανόνα 10 λεπτά 

Established patient office or other 

outpatient visit, typically 10 minutes 

(follow up) 

1.25 

 

99213 Επιπρόσθετη επίσκεψη, κατά 

κανόνα 15 λεπτά 

Established patient office or other 

outpatient visit, typically 15 minutes 

(follow up) 

2.00 

 

99214 Επιπρόσθετη επίσκεψη, κατά 

κανόνα 25 λεπτά 

Established patient office or other 

outpatient, visit typically 25 minutes 

(follow up) 

3.05 

 

99215 Επιπρόσθετη επίσκεψη, κατά 

κανόνα 40 λεπτά 

Established patient office or other 

outpatient, visit typically 40 minutes 

(follow up) 

4.10 

 

Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου  

99441 Συμβουλευτική ασθενούς από 

το τηλέφωνο 

Telephone consultation 
0.50 

 

 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να επιλέγεται ο κατάλληλος κωδικός ώστε να καλύπτει τον 

πραγματικό χρόνο διάρκειας της επίσκεψης που διενεργήθηκε, συμπεριλαμβανομένων και 

των όποιων άλλων δραστηριοτήτων διενεργήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη επίσκεψη. 

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία της επίσκεψης στο Σύστημα Πληροφορικής θα πρέπει να 

γίνεται την ώρα διενέργειας της επίσκεψης του ασθενή. Διευκρινίζεται ότι η συνολική διάρκεια 

των επισκέψεων που καταχωρούνται κάθε μέρα, θα ελέγχεται από τον Οργανισμό και δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό ωράριο εργασίας.  

Σημειώνεται ότι ορισμένες δραστηριότητες θα συνδυαστούν με συγκεκριμένη διάρκεια 

επισκέψεων και δεν θα μπορεί να υποβληθεί απαίτηση εάν δεν συνδυαστούν με την ανάλογη 

χρονική διάρκεια της επίσκεψης.   

Το σύστημα θα καθορίζει αυτόματα ως αρχική επίσκεψη αυτή των 20 λεπτών, ενώ η 

αντίστοιχη επαναληπτική επίσκεψη θα καθορίζεται αυτόματα αυτή των 10 λεπτών. Σε 

περίπτωση που ο πραγματικός χρόνος της επίσκεψης είναι διαφορετικός, θα μπορείτε να  τον 

αλλάξετε επιλέγοντας άλλο κωδικό επίσκεψης που αντιστοιχεί στον ανάλογο χρόνο. Είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος κωδικός για κάθε επίσκεψη.  

(β) Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου 

Εισάγεται κωδικός για παροχή συμβουλών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον ασθενή. 

Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση συνταγών και παραπεμπτικών 

όταν και εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Ο κωδικός θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον 

έχει προηγηθεί η πρώτη επίσκεψη ασθενούς κατόπιν παραπεμπτικού. Η συμβουλευτική από 

το τηλέφωνο θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ασθενή 

εντός των έξι μηνών που ισχύει το παραπεμπτικό. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει 

προηγηθεί επίσκεψη του ασθενή εντός των προηγούμενων 7 ημερών ή αν θα διενεργηθεί νέα 

επίσκεψη εντός των επόμενων 24 ωρών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 



χρησιμοποιείται η τελευταία επίσκεψη του ασθενή που παραμένει ανοικτή για 30 ημέρες για 

την έκδοση οποιωνδήποτε επιπρόσθετων συνταγών ή παραπεμπτικών. 

(γ) Συμπλήρωση κλινικού ιστορικού 

Καθίσταται υποχρεωτική η συμπλήρωση των κλινικών σημειώσεων από όλους τους 

προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του συγκεκριμένου 

πεδίου ΔΕΝ θα μπορείτε να προχωρήσετε σε έκδοση παραπεμπτικών σε Ειδικούς Ιατρούς, 

απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα η μη συμπλήρωση του εν λόγω 

πεδίου ΔΕΝ θα επιτρέπει την υποβολή αιτήματος αποζημίωσης με εξαίρεση τους ιατρούς με 

ειδικότητα στην ακτινοδιαγνωστική, στην ιστοπαθολογία και στην παθολογοανατομία οι οποίοι 

ανεβάζουν στο ΣΠ σχετική έκθεση για το σκοπό αυτό.  

Προσοχή, επειδή για τα παραπεμπτικά προς ειδικούς ιατρούς και εργαστηριακές εξετάσεις η 
λειτουργία της προσωρινής αποθήκευσης δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, θα πρέπει η 
συμπλήρωση του πεδίου των κλινικών σημειώσεων να γίνεται πριν την έκδοση των 
παραπεμπτικών αλλιώς η ετοιμασία του παραπεμπτικού θα χαθεί και θα πρέπει να 
επαναληφθεί αφού προστεθούν πρώτα οι κλινικές σημειώσεις.  
 
Η συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου θα πρέπει να περιγράφει τα πορίσματα/ευρήματα από 
την εξέταση του δικαιούχου και να τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους έχετε προβεί 
στις συγκεκριμένες δραστηριότητες, ή θα εκδώσετε παραπεμπτικό για ειδικό ιατρό, 
ακτινοδιαγνωστικές ή/και εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις διενέργειας 
διαγνωστικών δραστηριοτήτων ειδικών ιατρών το πεδίο των κλινικών σημειώσεων θα πρέπει 
να περιλαμβάνει, πέραν της τεκμηρίωσης των λόγων για τους οποίους προβήκατε στις 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και τα οποιαδήποτε αποτελέσματα ή/και ευρήματα σας.  
 

Ανεπαρκής τεκμηρίωση παραπεμπτικών ή δραστηριοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει σε 
απόρριψη απαιτήσεων αποζημίωσης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gesy.org.cy. 
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