
 

 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20211105 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς σε σχέση με αλλαγές στον 

κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας καθώς επίσης και την 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: 

1. Κατευθυντήριες οδηγίες για μεταφόρτωσης αρχείου  

Σε συνάφεια με τις ανακοινώσεις OS20210414 και OS20210602 αναφορικά με τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις* που ισχύουν για τις δραστηριότητες που προϋποθέτουν μεταφόρτωση αρχείου, 

παρακαλώ όπως δείτε πιο κάτω τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να 

μεταφορτώνονται σε κάθε απαίτηση η οποία περιλαμβάνει μια εκ των πιο κάτω δραστηριοτήτων:  

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή κωδικού Ελάχιστες προϋποθέσεις για μεταφόρτωση 
αρχείου 

93000 Electrocardiogram, routine 
ECG with at least 12 leads; 
with interpretation and 
report 
 

• Εικόνα ηλεκτροκαρδιογραφήματος  
 
Σημ: Η γνωμάτευση της εξέταση θα πρέπει να 
περιγράφεται επαρκώς στις κλινικές σημειώσεις της 
επίσκεψης   

93015 Cardiovascular stress test 
using maximal or 
submaximal treadmill or 
bicycle exercise, 
continuous 
electrocardiographic 
monitoring, and/or 
pharmacological stress; 
with supervision, 
interpretation and report 

• Περιγραφή του πρωτοκόλλου που 
ακολουθήθηκε 
 

• Διάρκεια άσκησης 
 

• Αρτηριακή πίεση σε ηρεμία   
 

• Μέγιστη αρτηριακή πίεση 
 

• Μέγιστη καρδιακή συχνότητα και ποσοστό 
επί της μέγιστης προβλεπόμενης συχνότητας 

 

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας 
 

• Ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα κατά την 
κόπωση 

 

•  Συμπτώματα (όπου ενδείκνυται) 
 



• Λόγος διακοπής (όπου ενδείκνυται) 
 

• Συμπέρασμα 

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 

• Περιγραφή του πρωτοκόλλου που 

ακολουθήθηκε 

• Διάρκεια άσκησης 

• Αρτηριακή πίεση ηρεμίας 

• Μέγιστη αρτηριακή πίεση 
 

•  Μέγιστη καρδιακή συχνότητα και ποσοστό 
επί της μέγιστης προβλεπόμενης συχνότητας 
 

•  Ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας 
 

•  Ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα κατά την 
κόπωση 

 

•  Συμπτώματα (όπου ενδείκνυται) 
 

•  Λόγος διακοπής (όπου ενδείκνυται) 
 

•  Συμπέρασμα 
 

93224 Activities External 
electrocardiographic 
recording up to 48 hours by 
continuous rhythm 
recording and storage; 
includes recording, 
scanning analysis with 
report, review and 
interpretation by a 
physician or other qualified 
health care professional 

• Διάρκεια καταγραφής 
 

• Φαρμακευτική αγωγή 
 

•  Βασικός ρυθμός 
 

• Μέση, ελάχιστη και μέγιστη καρδιακή 
συχνότητα 

 

• Παρουσία αρρυθμιών (όπου ενδείκνυται) 
 

• Συμπέρασμα 
 

93306 Echocardiography, 
transthoracic, real-time 
with image documentation 
(2D), includes Mmode 
recording, when 
performed, complete, with 
spectral Doppler 
echocardiography, and 
with color flow Doppler 
echocardiography 

• Καρδιακός ρυθμός κατά την εξέταση 
 

• Αριστερή κοιλία (διαστάσεις, συστολική 
λειτουργία – κλάσμα εξωθήσεως, διαστολική 
λειτουργία) 

  

• Δεξιά κοιλία (διαστάσεις, συστολική 
λειτουργία) 

 

• Αριστερός κόλπος (καταγραφή σχολίων για 
τις διαστάσεις και αριθμητική καταγραφή) 

 



• Δεξιός κόλπος (καταγραφή σχολίων για τις 
διαστάσεις και αριθμητική καταγραφή) 

 

•  Χώρος εξόδου αριστερής κοιλίας (διάμετρος) 
 

• Μιτροειδής βαλβίδα (περιγραφή, σχόλια για 
πιθανή ανεπάρκεια/στένωση, μετρήσεις 
παλμικού διαμιτροειδικού doppler  - Ε / Α) 

 

• Αορτική βαλβίδα (περιγραφή, σχόλια για 
πιθανή ανεπάρκεια/στένωση, μετρήσεις 
συνεχούς doppler και παλμικού doppler 
χώρου εξόδου αριστερής κοιλίας) 

 

• Τριγλώχινα βαλβίδα (περιγραφή, σχόλια για 
πιθανή ανεπάρκεια, μετρήσεις συνεχούς 
doppler ανεπάρκειας τριγλώχινας – 
υπολογισμός συστολικής πίεσης δεξιάς 
κοιλίας/πνευμονικής αρτηρίας) 

 

• Πνευμονική βαλβίδα (περιγραφή, σχόλια για 
πιθανή ανεπάρκεια/στένωση, μετρήσεις 
συνεχούς doppler πνευμονικής αρτηρίας) 

 

•  Αορτική ρίζα (διαστάσεις) 
 

• Περικάρδιο (σχόλια, μέτρηση πιθανής 
περικαρδιακής συλλογής όπου ενδείκνυται) 

 

•  Συμπέρασμα 
 

93308 Echocardiography, 
transthoracic, real-time 
with image documentation 
(2D), includes Mmode 
recording, when 
performed, follow-up or 
limited study 

• Σχόλια για όσες παραμέτρους αξιολογήθηκαν 
 

• Μετρήσεις που  πραγματοποιήθηκαν 

93312 Echocardiography, 
transesophageal, real-time 
with image documentation 
(2D) (with or without M- 
mode recording); including 
probe placement, image 
acquisition, interpretation 
and report 

• Καταγραφή σχολίων για τις δομές που 
αξιολογήθηκαν 



93351 Echocardiography, 
transthoracic, real-time 
with image documentation 
(2D), includes M-mode 
recording, when 
performed, during rest and 
cardiovascular stress test 
using treadmill, bicycle 
exercise and/or 
pharmacologically induced 
stress, with interpretation 
and report; including 
performance of continuous 
electrocardiographic 
monitoring, with 
supervision by a physician 
or other qualified health 
care professional 
 

• Μέθοδος φόρτισης (φάρμακα που 
χρησιμοποιήθηκαν και δοσολογία ή 
πρωτόκολλο άσκησης) 
 

•  Μέγιστη καρδιακή συχνότητα που 
επιτεύχθηκε και ποσοστό επί της μέγιστης 
προβλεπόμενης 

 

•  Αρτηριακή πίεση ηρεμίας και κατά τη 
φόρτιση 

 

•  Υπερηχοκαρδιογράφημα ηρεμίας 
 

• Υπερηχοκαρδιογράφημα φόρτισης 
 

• Στις περιπτώσεις που πρόκειται για exercise 
stress echo: Υπερηχογραφικές εικόνες 
τουλάχιστον από 1 τομή της καρδιάς σε 
ηρεμία και μέγιστη κόπωση και σε ηρεμίας. 
Να  συμπεριλαμβάνεται κα το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα  με καταγραφή της 
μέγιστης συχνότητας που επετεύχθη 

 

• Στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για 
φαρμακευτικό stress echo: υπερηχογραφικές 
εικόνες σε τουλάχιστον 1 τομή της καρδιάς σε 
ηρεμία, low dose, peak dose και recovery. Να  
συμπεριλαμβάνεται και το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα  με καταγραφή της 
μέγιστης συχνότητας που επετεύχθη 

 

•  Συμπέρασμα 

93784 Activities Ambulatory 
blood pressure monitoring, 
utilizing a system such as 
magnetic tape and/or 
computer disk, for 24 hours 
or longer; including 
recording, scanning, 
analysis, interpretation and 
report 

• Μέση συστολική και διαστολική πίεση 
24ώρου 
 

• Συμπέρασμα 

93880 ULTRASOUND Duplex scan 
of extracranial arteries; 
complete bilateral study 

• Καταγραφή σχολίων και συστολική 
διαστολική ταχύτητα ροής για την αριστερή 
δεξιά κοινή, έσω και έξω καρωτίδα 
 

• Καταγραφή σχολίων για την αριστερή και τη 
δεξιά σπονδυλική αρτηρία 



*Ελάχιστες προϋποθέσεις: ελάχιστα στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενή (ονοματεπώνυμο και αριθμό 

ταυτότητας), ημερομηνία, ώρα διεκπεραίωσης της δραστηριότητας και κωδικό της δραστηριότητας.  

 

Τα πιο πάνω τίθενται σε εφαρμογή την Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021. 

 

2. Εφαρμογή Περιορισμών επί του μηνιαίου αριθμού επισκέψεων 

 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός 
(ποσοστό επί του 
μηνιαίου αριθμού 

επισκέψεων) 

93351 Echocardiography, transthoracic, real-time with image 
documentation (2D), includes M-mode recording, when 
performed, during rest and cardiovascular stress test 
using treadmill, bicycle exercise and/or pharmacologically 
induced stress, with interpretation and report; including 
performance of continuous electrocardiographic 
monitoring, with supervision by a physician or other 
qualified health care professional 

 

 

 

10% 

 

 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του πιο πάνω περιορισμού, 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 του πιο πάνω περιορισμού στις περιπτώσεις όπου υποβληθούν απαιτήσεις οι 

οποίες ξεπερνούν μηνιαίως το καθοριζόμενο ποσοστό για την δραστηριότητα, ο Οργανισμός δεν θα 

τις αποζημιώνει.    

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

 

Περιγραφή Δραστηριότητας Αθροιστικός 
Περιορισμός  

(ποσοστό επί του 
μηνιαίου αριθμού 

επισκέψεων) 
93015 Cardiovascular stress test using maximal or submaximal 

treadmill or bicycle exercise, continuous 
electrocardiographic monitoring, and/or pharmacological 
stress; with supervision, interpretation and report 

 
 
 
 

15% 
 
 
 

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 

 

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

δραστηριοτήτων 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 και για τις δύο αυτές 

δραστηριότητες (93015 και 93015-51) αθροιστικά. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του πιο 



πάνω περιορισμού στις περιπτώσεις όπου υποβληθούν απαιτήσεις οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως το 

καθοριζόμενο ποσοστό για την δραστηριότητα αυτή  ο Οργανισμός δεν θα την  αποζημιώνει. 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ στις 1 Δεκεμβρίου 2021. 

 

3. Εφαρμογή Περιορισμών αναφορικά με υποβολή δραστηριοτήτων στην ίδια απαίτηση 

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω, δεν δύναται  να υποβληθούν στην ίδια απαίτηση 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 
 

Περιγραφή Δραστηριότητας 

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 

 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα , 22 Νοεμβρίου 2021. 

 

05 Νοεμβρίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 


