
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20211227 

 

Ανακοίνωση προς Οφθαλμίατρους για τροποποιήσεις στον 

κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσεις τους ιατρούς αναφορικά με τις πιο κάτω 

τροποποιήσεις στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας. 

1. Εφαρμογή περιορισμού επί του μηνιαίου αριθμού επισκέψεων 
 
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας  κρίνει σκόπιμη 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, τίθενται σε 
εφαρμογή τα πιο κάτω: 
 

Κωδικός Δραστηριότητας 
Περιγραφή 

Δραστηριότητας 

Περιορισμός 
(ποσοστό επί 
του μηνιαίου 

αριθμού 
επισκέψεων) 

Σχόλια 

76514 Ophthalmic ultrasound, 
diagnostic; corneal 

pachymetry, unilateral 
or bilateral 

(determination of 
corneal thickness) 

7% Προϋποθέτει την συμπλήρωση 
ερωτηματολόγιου 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

92020 Gonioscopy (separate 
procedure) 

4%  Προϋποθέτει την συμπλήρωση 
ερωτηματολόγιου 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Δεν δύναται 
να υποβληθεί στην ίδια 
απαίτηση με την 
δραστηριότητα 65855 RT/LT. 
Eπιτρέπεται μόνο σε 
συνδυασμό με τις ακόλουθες 
διαγνώσεις: 

- Η40.0-9 
- Η21.0-8 
- Η35.2 
- Η36 



- E10 
- E11 
- H44.6-7 
- H59 

 

92060 Sensorimotor 
examination with 

multiple measurements 
of ocular deviation (eg, 

restrictive or paretic 
muscle with diplopia) 

with interpretation and 
report (separate 

procedure) 

6%  

65205 Removal of foreign 
body, external eye; 
conjunctival superficial 

2%  

65222 Removal of foreign 
body, external eye; 
corneal, with slit lamp 

2%  

95060 Ophthalmic mucous 
membrane tests 

12%  

 

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.    

Τα πιο πάνω τίθενται σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2022. 

2. Εφαρμογή Κανόνων Δραστηριοτήτων 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Σχόλια 

67028-LT Intravitreal injection of a 
pharmacologic agent 
(separate procedure) 

Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολόγιου 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 

67028-RT Intravitreal injection of a 
pharmacologic agent 
(separate procedure) 

Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολόγιου  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 

68200 Subconjunctival injection Προϋποθέτει την συμπλήρωση ερωτηματολόγιου  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 

92225 Ophthalmoscopy, extended, 
with retinal drawing (eg, for 
retinal detachment, 
melanoma), with 
interpretation and report; 
Initial 

Απαιτεί μεταφόρτωση ιατρικής έκθεσης 



76519 Ophthalmic biometry by 
ultrasound echography, A-
scan; with intraocular lens 
power calculation. 

1) Δύναται να υποβληθεί μόνο με τους 
κωδικούς 66984 RT/LT.  

2) Δεν είναι δυνατό να υποβάλλεται με τον 
κωδικό 92136.  

65855RT/LT Trabeculoplasty by laser 
surgery 

Δεν δύναται να υποβληθεί με τον κωδικό 92020 

92136  1) Δύναται να υποβληθεί μόνο με τους 
κωδικούς 66984 RT/LT.  

2) Δεν είναι δυνατό να υποβάλλεται με τον 
κωδικό 76519 .  

 

3. Διαγραφή δραστηριοτήτων 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας 

92230 Fluorescein angioscopy with interpretation and report 

 

4. Προσθήκη δραστηριοτήτων 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Βαρύτητα Σχόλια 

CY211 Κασέτα και ενδοφακός 150 ευρώ 
(σταθερή 

τιμή) 

Δύναται να υποβληθεί 
μόνο με τους κωδικούς 

66984RT/LT 
 

5. Τροποποίηση Βαρύτητας 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Σχόλια 

66984RT/LT Extracapsular cataract removal with 
insertion of intraocular lens prosthesis 
(1 stage procedure), manual or 
mechanical technique (eg, irrigation 
and aspiration or phacoemulsification) 

Η βαρύτητα  της ιατρικής 
πράξης στις  61,5 μονάδες. 
Κατά την διενέργεια ιατρικής 
πράξης δύναται να προστεθεί 
ο κωδικός  CY211  προς 
αποζημίωση των 
αναλωσίμων 
 

 

Οι τροποποιήσεις που αφορούν στα σημεία 2-5  τίθενται σε εφαρμογή την Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 

2022. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ερωτηματολόγιο για διενέργεια παχυμετρίας κερατοειδούς 

(Για τον κωδικο76514 ) 

 

Κατά την υποβολή απαίτησης αποζημίωσης για την ιατρική πράξη που αφορά στην παχυμετρία 

παρακαλείστε  όπως  συμπληρώνετε το ακόλουθο πεδίο: 

 

 Διάγνωση/Ένδειξη διενέργειας δραστηριότητας*…………………… 

 

Σημείωση: 

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

πεδία πιο πάνω.  

 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Ερωτηματολόγιο για την διενέργεια Γονιοσκόπησης 

(για τον κωδικό 92020) 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια της γoνιοσκόπησης εφόσον πληρείται 
τουλάχιστον μια εκ των πιο κάτω ενδείξεων: 

1. Γλαύκωμα  
2. Διαταραχές του βολβού  
3. Διαταραχές του αμφιβληστροειδούς  
4. Διαταραχές του χοριοειδούς 
5. Διαταραχές της ίριδας και του ακτινωτού σώματος  
6. Καταρράκτης 
7. Μελάγχρωση κερατοειδούς 
8. Αφασία 
9. Νεόπλασμα του οφθαλμού 
10. Τραυματισμός του οφθαλμού 
11. Ύπαρξη συστηματικών ασθενειών (π.χ. Σαρκοείδωση/Διαβήτης) 
12. Μετεγχειρητική αντιμετώπιση οφθαλμικών επεμβάσεων (π.χ. Ψευδοφακία)  

 
- Παρακαλώ καταχωρίστε ποια από τις περιπτώσεις (1-12) ισχύει*: ………………………………….. 

 
- Παρακαλώ όπως καταχωρίσετε τα ευρήματα σας μετά τη διενέργεια της δραστηριότητας*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Να σημειωθεί ότι για πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, η γονιοσκόπηση 
αποζημιώνεται μέχρι 4 φορές για το 1ο  έτος μετά και τη διάγνωση του ασθενούς και 
στην συνέχεια  μέχρι 2 φορές ετησίως (για τον ίδιο ασθενή).  

 
➢ Σε περίπτωση οξέος επεισοδίου γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας, η γονιοσκόπηση 

αποζημιώνεται για κάθε υφιστάμενο ασθενή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
o 24 ώρες μετά από επέμβαση περιφερικής ιριδοτομής με λέιζερ (LPI) και στη 

συνέχεια  
▪ μέχρι και 4 φορές για τον ίδιο ασθενή κατά την διάρκεια  του 1ου  έτους, 
▪ μέχρι και 2 φορές ετησίως για το 2ο  έτος παρακολούθησης του ίδιου 

ασθενή και 
▪ στη συνέχεια μέχρι και 1 φορά ανά έτος για τον υφιστάμενο ασθενή 

 
➢ Σε περίπτωση άλλων παθήσεων η γονιοσκόπηση αποζημιώνεται  μέχρι 1 φορά ανά έτος. 
 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Ερωτηματολόγιο για ενδοϋαλοειδική ένεση φαρμακολογικού παράγοντα 

(για  κωδικούς 67028RT, 67028 LT και 68200 ) 

 

Κατά την υποβολή απαίτησης αποζημίωσης για την ιατρική πράξη που αφορά στην ενδοϋαλοειδική 

ένεση φαρμακολογικού παράγοντα παρακαλείστε  όπως  συμπληρώνετε τα ακόλουθα πεδία: 

 

α) Διάγνωση*…………………… 

β) Όνομα φαρμακολογικού παράγοντα* ……………………  

 γ) Δοσολογία Φαρμακολογικού Παράγοντα* …………………… 

 

 

Σημείωση: 

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

πεδία πιο πάνω.  

 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, 

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. 

 

 


