
 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20220331 

 

Ανακοίνωση προς Παιδοψυχίατρους για τροποποίηση του καταλόγου 
δραστηριοτήτων της ειδικότητας  

 
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει τους παροχείς αναφορικά με τις πιο κάτω 
τροποποιήσεις στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας.   

1. Τροποποίηση Βαρύτητας 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή δραστηριότητας ΝΕΑ 
Βαρύτητα 

Σχόλια 

99205 Office or other outpatient visit for the 
evaluation and management of a new patient, 
which requires these 3 key components: A 
comprehensive history; A comprehensive 
examination; Medical decision making of high 
complexity. Counseling and/or coordination of 
care with other physicians, other qualified 
health care professionals, or agencies are 
provided consistent with the nature of the 
problem(s) and the patient's and/or family's 
needs. Usually, the presenting problem(s) are of 
moderate to high severity. Typically, 60 minutes 
are spent face-to-face with the patient and/or 
family. 

6,85 

 

99244 Office consultation for a new or established 
patient, which requires these 3 key 
components: A comprehensive history; A 
comprehensive examination; and Medical 
decision making of moderate complexity. 
Counseling and/or coordination of care with 
other physicians, other qualified health care 
professionals, or agencies are provided 
consistent with the nature of the problem(s) 
and the patient's and/or family's needs. Usually, 
the presenting problem(s) are of moderate to 
high severity. Typically, 60 minutes are spent 
face-to-face with the patient and/or family. 

6,85 

 



99244-95 Office consultation for a new or established 
patient, which requires these 3 key 
components: A comprehensive history; A 
comprehensive examination; and Medical 
decision making of moderate complexity. 
Counseling and/or coordination of care with 
other physicians, other qualified health care 
professionals, or agencies are provided 
consistent with the nature of the problem(s) 
and the patient's and/or family's needs. Usually, 
the presenting problem(s) are of moderate to 
high severity. Typically, 60 minutes are spent 
face-to-face with the patient and/or family. 

6,85 

Υπενθυμίζεται 
ότι η 
δραστηριότητα 
αυτή αφορά στην 
διενέργεια 
επισκέψεων 
μέσω 
τηλεϊατρικής. 

 

2. Τροποποίηση τεκμηρίωσης 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή δραστηριότητας Σχόλια 

90792 Psychiatric diagnostic evaluation with medical 
services 

 

Τροποποιείται το ερωτηματολόγιο 
το οποίο θα πρέπει να 
συμπληρώνεται κατά την 
υποβολής της απαίτησης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Δύναται να 
υποβληθεί μέχρι 2 φορές ανά έτος 
για τον ίδιο δικαιούχο. 

 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ στις 31 Μαρτίου 2022. 

 

 

31 Μαρτίου 2022 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Έντυπο αξιολόγησης ασθενούς  

(για τον κωδικό 90792) 

 

*Ονοματεπώνυμο:  

*Ημερομηνία Γέννησης :  

*Α.Δ.Τ. : 

*Διάγνωση:  

 

*Ονοματεπώνυμο Παιδοψυχίατρου: 

 

 

*Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω:  

A. Ψυχομετρικά Εργαλεία (παρακαλείστε όπως όπως γίνει αναφορά στο συγκεκριμένο εργαλείο): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Επικοινωνία με άλλους φορείς/ επαγγελματίες που εμπλέκονται στο περιστατικό: (π.χ.  
Παιδίατρος, Γραφείο Ευημερίας, Αστυνομία) (παρακαλείστε όπως καταγραφούν οι φορείς με 
τους οποίους υπήρχε επικοινωνία): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Πολυθεματική συνάντηση με άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στη θεραπεία του ασθενή 
(π.χ. Εργοθεραπευτής, Λογοπαθολόγος, Κλ.Ψυχολόγος) (παρακαλείστε όπως καταγραφούν οι 
ειδικοί με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η συνάντηση) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

*Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί 
είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι 
ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό 

αδίκημα. 

 

 

 


