
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20220218 

   

Ανακοίνωση προς Ιατρούς αναφορικά με τη θέσπιση ελάχιστων στοιχείων καταγραφής στην 
ιατρική έκθεση ενδοσκόπησης  

 

O Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, επιθυμεί να ενημερώσει τους ιατρούς αναφορικά με τα ελάχιστα 

στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ιατρική έκθεση, μετά τη διενέργεια κολονοσκόπησης 

και γαστροσκόπησης (Παράρτημα I και II). Τα εν λόγω στοιχεία κρίνονται ως απαραίτητα προκειμένου να 

διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, ενώ εξασφαλίζεται επαρκής ενημέρωση άλλων 

παρόχων οι οποίοι διαχειρίζονται τον ίδιο δικαιούχο, αλλά και του ιδίου του δικαιούχου. 

Απαιτήσεις αποζημίωσης που περιλαμβάνουν τις εν λόγω ιατρικές πράξεις και οι οποίες δεν 

περιλαμβάνουν τα ελάχιστα στοιχεία όπως καθορίζονται στα Παραρτήματα I και II, θα απορρίπτονται. 

 
 
Τα πιο πάνω τίθενται σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2022.   
 

 

 

 

 

 

 

 

18 Φεβρουαρίου 2022 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ελάχιστα στοιχεία καταγραφής στην ιατρική έκθεση κολονοσκόπησης  

1. Ονοματεπώνυμο δικαιούχου 
2. Ημερομηνία γέννησης ή ηλικία δικαιούχου 
3. ΑΔΤ δικαιούχου 
4. Ημερομηνία εξέτασης 
5. Ώρα διεξαγωγής εξέτασης 
6. Κωδικός εξέτασης κατά CPT 
7. Ενδείξεις διενέργειας κολονοσκόπησης 
8. Καταγραφή χρήσης καταστολής ή όχι         
9. Καταγραφή παρουσίας Αναισθησιολόγου 
10. Καταγραφή φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ενδοσκόπηση (π.χ. πεθιδίνη, 

μιδαζολάμη, προποφόλη κ.α) 
11. Ποιότητα Προετοιμασίας (με βάση την κλίμακα Boston Bowel Preparation) 
12. Είδος ενδοσκοπίου 
13. Ευρήματα* 
14. Συμπέρασμα* 
15. Σύσταση (εφόσον υπάρχει) 
16. Συμπερίληψη τουλάχιστον 4 αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών στις οποίες να περιλαμβάνεται 

φωτογραφία και από το τυφλό ή τελικό ειλεό (εφόσον πρόκειται για ολοκληρωμένη 
κολονοσκόπηση) 

17. Ονοματεπώνυμο και υπογραφή ιατρού 

 

*Σημείωση: Απαιτείται  σαφής περιγραφή των ευρημάτων (π.χ. στην περίπτωση πολυπόδων  καταγραφή 
του μεγέθους, τύπου κ.α.), ενώ σε περιπτώσεις θεραπευτικής ενδοσκόπησης, απαιτείται η  περιγραφή 
της πράξης που διενεργήθηκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ελάχιστα στοιχεία καταγραφής στην ιατρική έκθεση γαστροσκόπησης  

18. Ονοματεπώνυμο δικαιούχου 
19. Ημερομηνία γέννησης ή ηλικία δικαιούχου 
20. ΑΔΤ δικαιούχου 
21. Ημερομηνία εξέτασης 
22. Ώρα διεξαγωγής εξέτασης 
23. Κωδικός εξέτασης κατά CPT 
24. Ενδείξεις διενέργειας γαστροσκόπησης 
25. Καταγραφή χρήσης καταστολής ή όχι         
26. Καταγραφή παρουσίας Αναισθησιολόγου 
27. Καταγραφή φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ενδοσκόπηση (π.χ. πεθιδίνη, 

μιδαζολάμη, προποφόλη κ.α) 
28. Ευρήματα* 
29. Συμπέρασμα* 
30. Σύσταση (εφόσον υπάρχει) 
31. Συμπερίληψη τουλάχιστον 4 αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών  
32. Ονοματεπώνυμο και υπογραφή ιατρού 

*Σημείωση: Απαιτείται  σαφής περιγραφή των ευρημάτων (π.χ. στην περίπτωση πολυπόδων  καταγραφή 
του μεγέθους & τύπου, μέγεθος διαφραγματοκήλης, βαθμός οισοφαγίτιδας κ.α.), ενώ σε περιπτώσεις 
θεραπευτικής ενδοσκόπησης, απαιτείται η  περιγραφή της πράξης που διενεργήθηκε. 

 

 


