
 

 
 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20211221 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς αναφορικά με 

τροποποιήσεις στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας.  

 

1. Περιορισμός στον αριθμό δραστηριοτήτων ανά απαίτηση  

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Σχόλια* 

76827 
Doppler echocardiography, fetal, pulsed wave and/or 
continuous wave with spectral display; complete 

Δύναται να 
υποβληθεί 

μέχρι 3 φορές 
ανά κύηση 

76814 

Ultrasound, pregnant uterus, real time with image 
documentation, first trimester fetal nuchal 
translucency measurement, transabdominal or 
transvaginal approach; each additional gestation (List 
separately in addition to code for primary procedure) 

*Οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις που αφορούν στη διενέργεια των δραστηριοτήτων αυτών 

περιγράφονται στην ανακοίνωση του Οργανισμού με αριθμό OS20210419, ημερομηνίας 19 Απριλίου 

2021. 

 

2. Προσθήκη δραστηριοτήτων 

Οι πιο κάτω δραστηριότητες προστίθενται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της Μαιευτικής 

Γυναικολογίας: 

Κωδικός 
Δραστηριότητας  

 Περιγραφή Δραστηριότητας 

17110 
Destruction (eg, laser surgery, electrosurgery, cryosurgery, 
chemosurgery, surgical curettement), of benign lesions other than skin 
tags or cutaneous vascular proliferative lesions; up to 14 lesions 

17111 
Destruction (eg, laser surgery, electrosurgery, cryosurgery, 
chemosurgery, surgical curettement), of benign lesions other than skin 
tags or cutaneous vascular proliferative lesions; 15 or more lesions 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Τροποποίηση ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο που αφορά τον κωδικό 57421-Colposcopy of the entire vagina, 
with cervix if present with biopsy(s) of vagina/cervix τροποποιείται  (Παράρτημα 1).   

 

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ την Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021. 

 

21 Δεκεμβρίου 2021 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 

 

 

 

  



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Ερωτηματολόγιο για κολποσκόπηση με βιοψία 

(Για τον κωδικό 57421) 

 

Η κολποσκόπηση με βιοψία πρέπει να διενεργείται εφόσον έχει ήδη προηγηθεί τεστ 

Παπανικολάου με παθολογικά ευρήματα ή έχει προηγηθεί βιοψία τραχήλου με παθολογικά 

ευρήματα. Παρακαλούμε καταχωρείστε την ημερομηνία διενέργειας του Τεστ 

Παπανικολάου ή της διενέργειας της βιοψίας τραχήλου που δικαιολογούν τη διενέργεια της 

εξέτασης:   

a) *Ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ Παπανικολάου/ βιοψίας 

τραχήλου.…………………… 

b) *Καταχωρήστε συνοπτικά τα παθολογικά ευρήματα που δικαιολογούν την 

εξέταση: …………………. 

 

Σημείωση: 

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα 

ΟΛΑ τα πεδία πιο πάνω.  

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα 

πιο πάνω, η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι 

σχετικές απαιτήσεις θα απορρίπτονται χωρίς 

οποιαδήποτε προειδοποίηση. 

 

*Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν 

καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς 

και καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς 

δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα. 

 


