
 
Αρ. Ανακοίνωσης: OS20211216 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης OS20211124, 
ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2021, επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς ότι το πρωτόκολλο 
διενέργειας απεικόνισης με  ενδοσκοπική κάψουλα τροποποιείται μερικώς (Παράρτημα 1)  
και σε αναλογία τροποποιείται επίσης και το σχετικό έντυπο  (Παράρτημα 2). 
 
Τα πιο πάνω τίθενται σε εφαρμογή στις 17 Δεκεμβρίου 2021. 
 
 
 
 
 
 

16 Δεκεμβρίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Διερεύνηση Σιδηροπενικής αναιμίας μετά από  

γαστροσκόπηση και ολική  κολονοσκόπηση με 

αρνητικά ευρήματα 

 

1. Έκθεση Γαστροσκόπησης και 

Κολονοσκόπησης 

2. Βιοψίες από στόμαχο και δωδεκαδάκτυλο 

ή εναλλακτικά ορολογικός έλεγχος για 

κοιλιοκάκη (αντισώματα έναντι 

τρανσγλουταμινάσης IgA και μέτρηση 

ολικής IgA) 

Διερεύνηση μικροσκοπικής ή εμφανούς 

αιμορραγίας πεπτικού μετά από  

γαστροσκόπηση και ολική  κολονοσκόπηση με 

αρνητικά ευρήματα  

Σημείωση: 1. Ενδείκνυται να πραγματοποιείται εντός 14 

ημερών από το επεισόδιο. 2. Η διενέργεια επαναληπτικής 

γαστροσκόπησης- κολονοσκόπησης προ της ενδοσκοπικής 

κάψουλας δεν αποτελεί προϋπόθεση και πρέπει να 

αποφασίζεται κατά περίπτωση. 

1. Έκθεση Γαστροσκόπησης και 

Κολονοσκόπησης 

 

 

Διερεύνηση λεπτού εντέρου σε ασθενείς με 

υποψία νόσου Crohn και αρνητικά ευρήματα σε 

ειλεοκολονοσκόπηση  σε συνάρτηση με την 

κλινική συμπτωματολογία του ασθενή και των 

δεικτών φλεγμονής (CRP, calprotectin).  

Σημείωση: 1. Προϋπόθεση αποτελεί η απουσία 

συμπτωμάτων απόφραξης ή γνωστής στένωσης λεπτού 

εντέρου, 2. Σε ασθενείς με γνωστή στένωση λεπτού ή 

συμπτωματολογία απόφραξης, συνιστάται η διενέργεια 

1. Έκθεση ειλεοκολονοσκόπησης 

2. Αποτελέσματα δεικτών φλεγμονής (CRP, 
calprotectin 



 
MR ή CT εντερογραφίας ως εξέταση εκλογής για την 

απεικόνιση του λεπτού εντέρου και συνεπώς η διενέργεια 

απεικόνισης με ενδοσκοπική κάψουλα δεν θα 

αποζημιώνεται. 

Ασθενείς με σύνδρομο Peutz-Jeghers 

Σημείωση: 1. Η επιτήρηση μπορεί να γίνει και με MR 
εντερογραφία,  2. Η επιτήρηση ασθενών με οικογενή 
αδενωματώδη πολυποδίαση, καλύτερα να γίνεται με ενδοσκόπια 
πρόσθιας ή πλάγιας όρασης. 

1. Ιατρική έκθεση στην οποία  θα διαφαίνεται ότι 

ο ασθενής πληροί τα κριτήρια διάγνωσης του 

συνδρόμου π.χ. θετικό οικογενειακό ιστορικό, 

μελαγχρωματικές βλατίδες στο δέρμα ή στους 

βλεννογόνους, αμαρτωματώδεις πολύποδες 

πεπτικού σωλήνα(βιοψία) και όπου είναι 

δυνατόν παρουσία γενετικής μετάλλαξης στο 

γονίδιο LKB1/STK11. 

 

Ασθενείς με  υποψία κοιλιοκάκης 

Σημείωση: Σε περιπτώσεις υποψίας κοιλιοκάκης,  η 

ενδοσκοπική κάψουλα αποζημιώνεται  μόνο σε 

περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι δεν είναι σε θέση να 

υποβληθούν σε γαστροσκόπηση  

 

1. Εργαστηριακές Εξετάσεις 

 

Ασθενείς μη ανταποκρινόμενη ή ανθεκτική  

κοιλιοκάκη 

 

1. Έκθεση Γαστροσκόπησης  

2. Βιοψίες  

 

 

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΚΑΨΟΥΛΑ 

ΜΕΡΟΣ Α 

 
Ονοματεπώνυμο ασθενή:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Αριθμός Ταυτότητας:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ημερομηνία Γέννησης :…………………………………...........................Φύλο:……………………………………………………………….. 
 
Διάγνωση (ICD10): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

Σύντομη περιγραφή της κλινικής εικόνας του ασθενούς:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΕΡΟΣ Β:  

 
Παρακαλώ σημειώστε την ένδειξη για την διενέργεια της δραστηριότητας όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

➢ Σιδηροπενική αναιμία 

➢ Μικροσκοπική ή εμφανής αιμορραγία πεπτικού  

➢ Υποψία νόσου Crohn  

➢ Σύνδρομο Peutz-Jeghers 

➢ Κοιλιοκάκη  

o Υποψία 

o τεκμηριωμένη 

 
Βεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει τις απαραίτητες υποστηρικτικές πληροφορίες σε σχέση με την πιο 
πάνω ένδειξη. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

 
Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Κωδικός ΓεΣΥ ιατρού:………………………….. Τηλ. Επικοινωνίας:………………………………………………………………………………. 
 
Υπογραφή:………………………………………...Ημερομηνία:…………………………………………………………………………………………… 
 
Σφραγίδα:  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προεγκρίσεως εξωνοσοκομειακών ιατρικών 
πράξεων, παρακαλούμε αποταθείτε στο cpt@hio.org.cy 

mailto:cpt@hio.org.cy

