
   
 

 

 

 
 

Aνακοίνωση ΟΑΥ - Υιοθέτηση Ιατρικών Κωδικών CPT 
 

 
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος (American Medical 
Association (AMA)) σημειώνουν τον πρώτο χρόνο υιοθέτησης της Τρέχουσας Διαδικαστικής 
Ορολογίας  (CPT- Current Procedural Terminology ) και τη σημαντική πρόοδο που συνέβαλαν οι 
ιατρικοί αυτοί κωδικοί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
 
Η συμφωνία με τον ΑΜΑ παρέχει στον ΟΑΥ άδεια χρήσης του περιεχομένου του CPT, ενός 
ολοκληρωμένου και προηγμένου συστήματος κωδικών που αναπτύχθηκε από τον ΑΜΑ για τον 
εντοπισμό και την περιγραφή περισσότερων από 10,000 ιατρικών διαδικασιών και υπηρεσιών. 
Από την υπογραφή της συμφωνίας, ο ΟΑΥ χρησιμοποιεί το CPT, προκειμένου να βελτιώσει την 
ποιότητα τυποποίησης και δεδομένων, με σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην ικανότητα του ΟΑΥ να 
εντοπίζει δεδομένα, όσο και στη διαχείριση των απαιτήσεων. Προκειμένου να μειωθούν τυχόν 
σφάλματα κωδικοποίησης, ο ΟΑΥ έχει εισάξει ιατρικούς κανόνες για την ορθή κωδικοποίηση και, 
συνεπώς, τη μείωση αποκλίσεων και λανθασμένης χρήσης, βελτιώνοντας έτσι την ακεραιότητα 
ολόκληρου του συστήματος. Περαιτέρω, το ένα έτος υιοθέτησης του CPT, παρείχε στο ΟΑΥ 
αρκετό χρόνο για να εξαγάγει σημαντικά δεδομένα ώστε να καταρτήσει πολιτική και στρατηγική 
προς υποστήριξη της περαιτέρω εξέλιξης του συστήματος υγείας.  
 
Μετά την έναρξη του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο και την υιοθέτηση του CPT ως 
σύστημα κωδικών για σκοπούς εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς, ο ΟΑΥ 
εντοπίζει μέσα από τη χρήση των κωδικών του CPT τάσεις και μοτίβα στις υπηρεσίες που 
παρέχονται στους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τους κωδικούς 
CPT  έχουν συμβάλει στη χάραξη πολιτικής. Συγκεκριμένα, εκδίδονται κατευθυντήριες γραμμές 
για τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως μέτρο για την προώθηση της καλύτερης 
ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, τη σωστή κωδικοποίηση, αλλά και για τον έλεγχο του 
κόστους και τον καθορισμό της κάλυψης των υπηρεσιών. 
 
Επιπλέον, ο ΟΑΥ έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα για τη διαχείριση καταλόγων 
δραστηριοτήτων και την επικοινωνία με τις επιστημονικές εταιρείες, προκειμένου να βελτιώσει 
τους υφιστάμενους καταλόγους ως μέσο επίτευξης συνεχούς βελτίωσης. 
 
Ο ΟΑΥ δημιουργήθηκε με σκοπό την υλοποίηση και τη διαχείριση του ΓεΣΥ, ενός συστήματος 
υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, βασισμένο στην κοινωνική αλληλεγγύη, την καθολική κάλυψη 
του πληθυσμού, την ίση μεταχείριση όλων των δικαιούχων, την παροχή ενός ολοκληρωμένου 
πακέτου υπηρεσιών υγείας και την ελευθερία επιλογής παροχέα από τους δικαιούχους.   
 
Ο ΟΑΥ διαχειρίζεται το ταμείο του ΓεΣΥ από το οποίο πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές προς 
τους παροχείς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς τους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Οι κωδικοί 
του CPT χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων εξωνοσοκομειακών πράξεων 
που παρέχονται στους ασθενείς από ειδικούς ιατρούς, ενώ βελτιστοποιεί την αναφορά τέτοιων 
δεδομένων στον ΟΑΥ για έλεγχο και πληρωμή. 
 
Το CPT εξυπηρετεί τις ανάγκες δεδομένων συστημάτων υγείας, παρέχοντας στους παροχείς 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν 

https://www.ama-assn.org/amaone/cpt-current-procedural-terminology


εύκολα τυποποιημένα δεδομένα σχετικά με ιατρικές υπηρεσίες και διαδικασίες που παρέχονται 
στους ασθενείς. Αυτή η απρόσκοπτη ροή πληροφοριών διευκολύνει την ετοιμασία αναφορών και 
εκθέσεων, τη μέτρηση, την ανάλυση δεδομένων, την έρευνα και τη συγκριτική αξιολόγηση των 
ιατρικών υπηρεσιών και διαδικασιών με στόχο την παροχή καλύτερης φροντίδας ασθενών, 
καλύτερων αποτελεσμάτων και χαμηλότερου κόστους.  
 
«Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια, το CPT εξυπηρετεί τις ανάγκες ολοκληρωμένων 
συστημάτων υγείας που απαιτούν αποτελεσματική και αποδοτική ανταλλαγή πληροφοριών και 
δεδομένων για τη βελτίωση του κόστους, της ποιότητας και της πρόσβασης στη φροντίδα υγείας», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος της AMA Gerald E. Harmon, M.D. «Ως ένα ομοιόμορφο και 
ολοκληρωμένο σύνολο κωδικών, το CPT θεωρείται ευρέως ως η καθολική γλώσσα της ιατρικής 
για την αναφορά ιατρικών υπηρεσιών και διαδικασιών που παρέχονται σε ασθενείς”. 
 
Καθώς η ιατρική γνώση και η επιστήμη εξελίσσονται συνεχώς, η συντακτική ομάδα του  CPT 
διαχειρίζεται μια εκτεταμένη διαδικασία επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού των κωδικών CPT. 
Η ομάδα λαμβάνει ευρύτερη ενημέρωση από γιατρούς και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι το σύνολο των κωδικών CPT αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις 
κωδικοποίησης της ψηφιακής υγείας, της ιατρικής ακριβείας, της επαυξημένης νοημοσύνης και 
άλλων πτυχών ενός σύγχρονου συστήματος υγείας. Αυτή η αυστηρή διαδικασία διατηρεί τους 
κωδικούς CPT ενημερωμένους με τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη και τεχνολογία, έτσι ώστε να 
μπορεί να εκπληρώσει τον ζωτικό ρόλο της ως η γλώσσα της ιατρικής του σήμερα και οι κωδικοί 
του μέλλοντος. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Απαιτήσεων του Οργανισμού : 

 

Κωνσταντίνος Παναγίδης  

Διευθυντής, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  

Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: +357 22557200 

Φαξ: +357 22875021 

c.panayides@hio.org.cy 

https://www.gesy.org.cy 
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