
 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20211116 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης OS20211105, ημερομηνίας 5 
Νοεμβρίου, επιθυμεί να προσθέσει τα πιο κάτω αναφορικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για  
μεταφόρτωση αρχείου.  

Κωδικός Δραστηριότητας Περιγραφή κωδικού Ελάχιστες προϋποθέσεις για 
μεταφόρτωση αρχείου 

93660 Evaluation of cardiovascular 
function with tilt table 
evaluation, with continuous 
ECG monitoring and 
intermittent blood pressure 
monitoring, with or without 
pharmacological 
intervention 
 

• Ένδειξη πραγματοποίησης 
εξέτασης 
 

• Πρωτόκολλο που 
χρησιμοποιήθηκε 
 

• Καταγραφή της χρήσης 
φαρμάκου (όπου ενδείκνυται)   
 

• Καταγραφή αρτηριακής πίεσης, 
καρδιακής συχνότητας και 
συμπτωμάτων ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα 
 

• Συμπέρασμα 
 

94621 Cardiopulmonary exercise 
testing, including 
measurements of minute 
ventilation, CO2 production, 
O2 uptake, and 
electrocardiographic 
recordings 
 

• Πληροφορίες αναφορικά με τον 
ασθενή (ηλικία, ύψος, βάρος, 
ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική 
αγωγή) 
 

• Περιγραφή 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος, 
καρδιακής συχνότητας και 
αρτηριακής πίεσης ηρεμίας και 
μεταβολές αυτών κατά την 
άσκηση 

 

• Είδος άσκησης (τάπητας ή 
ποδήλατο) 

 

• Πρωτόκολλο άσκησης 
 

• Μέθοδος ελέγχου αερίων 
 



• Λόγοι διακοπής άσκησης (όπου 
ενδείκνυται) 
 

• Καταγραφή τυχόν 
συμπτωμάτων ή επιπλοκών 
 

• Υποκειμενική αξιολόγηση 
προσπάθειας 

 

• Work Rate 
 

• Anaerobic threshold (AT) 
 

• Δεδομένα ανταλλαγής αερίων 
και αερισμού: maximum oxygen 
uptake - VO2 max, maximum 
heart rate - HR max, heart rate 
reserve - HRR,  O2 pulse, 
respiratory frequency - fR, 
ventilatory reserve - VR, 
maximal voluntary ventilation - 
MVV,  VE/VCO2 
 

• Συμπεράσματα 
 

CY161 Echocardiography, 
transthoracic real time and 
Electrocardiogram routine 
ECG with interpretation and 
report. 
 

• Εικόνα 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος  

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

 

• 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 
 

93241 External 
electrocardiographic 
recording for more than 48 
hours up to 7 days by 
continuous rhythm 
recording and storage; 
includes recording, scanning 
analysis with report, review 
and interpretation 
 

• Διάρκεια καταγραφής 
 

• Φαρμακευτική αγωγή 
 

• Βασικός ρυθμός 
 

• Μέση, ελάχιστη και μέγιστη 
καρδιακή συχνότητα 
 

• Παρουσία αρρυθμιών (όπου 
ενδείκνυται) 
 



• Συμπέρασμα 

 

 

Τα πιο πάνω τίθενται σε εφαρμογή την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021. 

 

 

 

16 Νοεμβρίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 


