
 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20210819 

   

Ανακοίνωση προς Γαστρεντερολόγους για τροποποιήσεις και εφαρμογή  

περιορισμών στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας 

 

O Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μετά από αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που 

καταχωρηθήκαν και απαιτήθηκαν από Γαστρεντερολόγους στα πλαίσια του ΓεΣΥ, καταλήγει 

ότι υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης διεθνών δεικτών απόδοσης και κατευθυντηρίων 

οδηγιών/πρωτοκόλλων που να ρυθμίζουν τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με 

σκοπό τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Μέχρι την 

υιοθέτηση δεικτών απόδοσης και κατευθυντηρίων οδηγιών/πρωτοκόλλων ο Οργανισμός 

ανακοινώνει την εφαρμογή των πιο κάτω προτύπων ποιότητας: 

1. Εφαρμογή Περιορισμών 
 

α.  Εφαρμογή περιορισμού αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής δραστηριοτήτων στην 

ίδια απαίτηση: 

Κωδικοί 
Δραστηριοτήτων 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων Σχόλια 

96360 Intravenous infusion, hydration; 
initial, 31 minutes to 1 hour 

Δύναται να υποβληθεί μόνο μια 
φορά ανά απαίτηση. Δεν μπορεί να 
συνδυαστεί με οποιονδήποτε κωδικό  
ενδοσκόπησης (κωδικοί 43239, 
43239-53, 43243,  43244, 43247, 
43249,43251,43255,43760,44388,44
405,45300,45330,45331,45378,4537
8-52,45378-53, 45380,45381, 45382, 
45385, 45386, 45390, 45600), 
δοκιμασία οισοφαγικής λειτουργίας 
(κωδικοί 91010, 91034, 91035, 
91038), ενδοσκοπική κάψουλα 
(91110), ορθοπρωκτική μανομετρία 
(91122), facility fee (κωδικός CY089-
GASTRO) καθώς και με οποιοδήποτε 
κωδικό αναλωσίμων (κωδικοί CY094, 
CY095, CY108, CY109, CY110, CY111, 
CY112) 

96361 Intravenous infusion, hydration; 
each additional hour (List 
separately in addition to code for 
primary procedure) 

Δύναται να υποβληθεί μαζί με τον 
κωδικό 96360 για κάθε επιπλέον ώρα 
ενυδάτωσης. Δεν μπορεί να 
υποβληθεί περισσότερο από 2 φορές  
ανά απαίτηση. Επιπρόσθετα ισχύουν 
οι ίδιοι περιορισμοί όπως πιο πάνω 



αναφορικά με τις ενδοσκοπήσεις, 
δοκιμασία οισοφαγικής λειτουργίας, 
ορθοπρωκτική μανομετρία, facility 
fee και αναλώσιμα. 

96365 Intravenous infusion, for therapy, 
prophylaxis, or diagnosis (specify 
substance or drug); initial, up to 1 
hour 

Δεν δύναται να υποβληθεί με τους 
κωδικούς  96360 και 96361 στην ίδια 
απαίτηση. Μπορεί να υποβληθεί 
μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση. 

96366 Intravenous infusion, for therapy, 
prophylaxis, or diagnosis (specify 
substance or drug); each additional 
hour (List separately in addition to 
code for primary procedure) 

Δεν δύναται να  υποβληθεί με τον 
96360 και 96361 στην ίδια απαίτηση. 
Δύναται να υποβληθεί μαζί με τον 
κωδικό 96365 για κάθε επιπλέον ώρα 
έγχυσης. 

99201 Office or other outpatient visit for 
the evaluation and management of 
a new patient, which requires these 
3 key components: A problem 
focused history; A problem focused 
examination; Straightforward 
medical decision making. 
Counseling and/or coordination of 
care with other physicians, other 
qualified health care professionals, 
or agencies are provided consistent 
with the nature of the problem(s) 
and the patient's and/or family's 
needs. Usually, the presenting 
problem(s) are self limited or minor. 
Typically, 10 minutes are spent 
face-to-face with the patient and/or 
family. 

Δεν μπορεί να συνδυαστεί  με 
οποιοδήποτε κωδικό ενδοσκόπησης 
στην ίδια απαίτηση (κωδικοί 43239, 
43239-53, 43243, 43244, 43247, 
43249, 43251, 43255, 
43760,44388,44405,45300,45330,45
331,45378,45378-52,45378-53, 
45380, 45381, 45382, 45385, 45386, 
45390) 
 
 
 
 

99202 Office or other outpatient visit for 
the evaluation and management of 
a new patient, which requires these 
3 key components: An expanded 
problem focused history; An 
expanded problem focused 
examination; Straightforward 
medical decision making. 
Counseling and/or coordination of 
care with other physicians, other 
qualified health care professionals, 
or agencies are provided consistent 
with the nature of the problem(s) 
and the patient's and/or family's 
needs. Usually, the presenting 
problem(s) are of low to moderate 
severity. Typically, 20 minutes are 
spent face-to-face with the patient 
and/or family. 



99203 Office or other outpatient visit for 
the evaluation and management of 
a new patient, which requires these 
3 key components: A detailed 
history; A detailed examination; 
Medical decision making of low 
complexity. Counseling and/or 
coordination of care with other 
physicians, other qualified health 
care professionals, or agencies are 
provided consistent with the nature 
of the problem(s) and the patient's 
and/or family's needs. Usually, the 
presenting problem(s) are of 
moderate severity. Typically, 30 
minutes are spent face-to-face with 
the patient and/or family. 

99204 Office or other outpatient visit for 
the evaluation and management of 
a new patient, which requires these 
3 key components: A 
comprehensive history; A 
comprehensive examination; 
Medical decision making of 
moderate complexity. Counseling 
and/or coordination of care with 
other physicians, other qualified 
health care professionals, or 
agencies are provided consistent 
with the nature of the problem(s) 
and the patient's and/or family's 
needs. Usually, the presenting 
problem(s) are of moderate to high 
severity. Typically, 45 minutes are 
spent face-to-face with the patient 
and/or family. 

99205 Office or other outpatient visit for 
the evaluation and management of 
a new patient, which requires these 
3 key components: A 
comprehensive history; A 
comprehensive examination; 
Medical decision making of high 
complexity. Counseling and/or 
coordination of care with other 
physicians, other qualified health 
care professionals, or agencies are 
provided consistent with the nature 
of the problem(s) and the patient's 
and/or family's needs. Usually, the 
presenting problem(s) are of 



moderate to high severity. 
Typically, 60 minutes are spent 
face-to-face with the patient and/or 
family. 

 

β. Εφαρμογή περιορισμού επί του μηνιαίου αριθμού επισκέψεων 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός 
 (ποσοστό επί του 
μηνιαίου αριθμού 
επισκέψεων) 

99204 Office or other outpatient visit for the evaluation 
and management of a new patient, which requires 
these 3 key components: A comprehensive history; 
A comprehensive examination; Medical decision 
making of moderate complexity. Counseling and/or 
coordination of care with other physicians, other 
qualified health care professionals, or agencies are 
provided consistent with the nature of the 
problem(s) and the patient's and/or family's needs. 
Usually, the presenting problem(s) are of moderate 
to high severity. Typically, 45 minutes are spent 
face-to-face with the patient and/or family. 

5% 

99205 Office or other outpatient visit for the evaluation 
and management of a new patient, which requires 
these 3 key components: A comprehensive history; 
A comprehensive examination; Medical decision 
making of high complexity. Counseling and/or 
coordination of care with other physicians, other 
qualified health care professionals, or agencies are 
provided consistent with the nature of the 
problem(s) and the patient's and/or family's needs. 
Usually, the presenting problem(s) are of moderate 
to high severity. Typically, 60 minutes are spent 
face-to-face with the patient and/or family. 

3% 

 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των  πιο πάνω περιορισμών, ο συνολικός μηνιαίος αριθμός 

της κάθε δραστηριότητας για την οποία θα αμείβεται ο παροχέας δεν μπορεί να ξεπερνά το 

ποσοστό επί του συνολικού μηναίου αριθμού επισκέψεων του παροχέα όπως φαίνεται πιο 

πάνω. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των πιο πάνω περιορισμών στις περιπτώσεις 

όπου υποβληθούν απαιτήσεις οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως το καθοριζόμενο ποσοστό για 

την δραστηριότητα, ο Οργανισμός δεν θα τις αποζημιώνει.    

2. Τροποποίηση βαρύτητας  
 

Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες των οποίων η βαρύτητα θα τροποποιηθεί 

ένεκα ενσωμάτωσης σε αυτές του κόστους των σχετικών με αυτές αναλωσίμων: 

 
 



Κωδικός  
 

Περιγραφή δραστηριότητας  Βαρύτητα Σχόλια 

43239* Esophagogastroduodenoscopy, flexible, 
transoral; with biopsy, single or multiple 

15 
 

Ενσωμάτωση 
του κόστους 
της λαβίδας 
βιοψίας 

45380 Colonoscopy, flexible; with biopsy, single or 
multiple 

18.5 

45385 Colonoscopy, flexible; with removal of 
tumor(s), polyp(s), or other lesion(s) by snare 
technique 

27.1 Ενσωμάτωση 
του κόστους 
του snare και 
needle injector 

43255 Esophagogastroduodenoscopy, flexible, 
transoral; with control of bleeding, any 
method 

17.4 Ενσωμάτωση 
του κόστους 
του needle 
injector 45382 Colonoscopy, flexible; with control of 

bleeding, any method 
17.4 

45390 Colonoscopy, flexible; with endoscopic 
mucosal resection 

18.9 Ενσωμάτωση 
του κόστους 
του snare και 
needle injector 

45381 Colonoscopy, flexible; with directed 
submucosal injection(s), any substance 

18.3 Ενσωμάτωση 
του needle 
injector 

*Ένεκα της διαγραφής του κωδικού 43235, ο κωδικός 43239 θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις 

όπου κατά την γαστροσκόπηση γίνεται συλλογή υλικού, είτε αποστέλλεται για βιοψία είτε τυγχάνει 

άλλης αξιολόγησης. 

 
3. Αφαίρεση δραστηριοτήτων  

 

Οι πιο κάτω δραστηριότητες διαγράφονται από τον  κατάλογο δραστηριοτήτων: 

 

Κωδικός 
δραστηριότητας 
 

Περιγραφή δραστηριότητας  

43235 Esophagogastroduodenoscopy, flexible, transoral; diagnostic, including 
collection of specimen(s) by brushing or washing, when performed 
(separate procedure) 

43235-53 Esophagogastroduodenoscopy, flexible, transoral; diagnostic, including 
collection of specimen(s) by brushing or washing, when performed 
(separate procedure) 

CY090 Biopsy forceps 

CY091 Endoscopy snare used to perform polypectomy and endoscopic foreign 
body removal 

CY092 Needle injector 

 

4. Προσθήκη δραστηριοτήτων 

 

Οι πιο κάτω δραστηριότητες προστίθενται στον  κατάλογο δραστηριοτήτων: 



 

Κωδικός 
δραστηριότητας 
 

Περιγραφή δραστηριότητας  Βαρύτητα Σχόλια 

43239-53 Esophagogastroduodenoscopy, 
flexible, transoral; with biopsy, single 
or multiple 

7.5 Χρησιμοποιείται 
στις 
περιπτώσεις 
όπου η 
ενδοσκόπηση 
δεν 
ολοκληρώθηκε, 
για σκοπούς 
ασφαλείας του 
ασθενή. 

96366 Intravenous infusion, for therapy, 
prophylaxis, or diagnosis (specify 
substance or drug); each additional 
hour (List separately in addition to 
code for primary procedure) 

0.5  

 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ Δευτέρα,23 Αυγούστου 2021. 

 

 

 19 Αυγούστου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 


