
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: OS20220411 

   

Ανακοίνωση προς Γαστρεντερολόγους για τροποποιήσεις και εφαρμογή  περιορισμών στον 

κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας 

 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, OS20210819,  ημερομηνίας 19 

Αυγούστου 2021, αναφορικά με τη διενέργεια εγχύσεων,  θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα: 

Εφαρμογή περιορισμού αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής δραστηριοτήτων στην ίδια απαίτηση 

Κωδικοί 
Δραστηριοτήτων 

Περιγραφή Δραστηριοτήτων Σχόλια 

96360 Intravenous infusion, hydration; 
initial, 31 minutes to 1 hour 

Δύναται να υποβληθεί μόνο μια φορά 
ανά απαίτηση. Δεν μπορεί να 
συνδυαστεί με οποιονδήποτε κωδικό  
ενδοσκόπησης (κωδικοί 43239, 43239-
53, 43243,  43244, 43247, 
43249,43251,43255,43760,44388,4440
5,45300,45330,45331,45378,45378-
52,45378-53, 45380,45381, 45382, 
45385, 45386, 45390, 45600), δοκιμασία 
οισοφαγικής λειτουργίας (κωδικοί 
91010, 91034, 91035, 91038), 
ενδοσκοπική κάψουλα (91110), 
ορθοπρωκτική μανομετρία (91122), 
facility fee (κωδικός CY089-GASTRO) 
καθώς και με οποιοδήποτε κωδικό 
αναλωσίμων (κωδικοί CY094, CY095, 
CY108, CY109, CY110, CY111, CY112) 

96361 Intravenous infusion, hydration; 
each additional hour (List separately 
in addition to code for primary 
procedure) 

Δύναται να υποβληθεί μαζί με τον 
κωδικό 96360 για κάθε επιπλέον ώρα 
ενυδάτωσης. Δεν μπορεί να υποβληθεί 
περισσότερο από 2 φορές  ανά 
απαίτηση. Επιπρόσθετα ισχύουν οι ίδιοι 
περιορισμοί όπως πιο πάνω αναφορικά 
με τις ενδοσκοπήσεις, δοκιμασία 



οισοφαγικής λειτουργίας, ορθοπρωκτική 
μανομετρία, facility fee και αναλώσιμα. 

96365 Intravenous infusion, for therapy, 
prophylaxis, or diagnosis (specify 
substance or drug); initial, up to 1 
hour 

Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί όπως πιο 
πάνω αναφορικά με τις ενδοσκοπήσεις, 
δοκιμασία οισοφαγικής λειτουργίας, 
ορθοπρωκτική μανομετρία, facility fee 
και αναλώσιμα. 
Δεν δύναται επίσης να υποβληθεί επίσης 
με τους κωδικούς  96360 και 96361 στην 
ίδια απαίτηση. Μπορεί να υποβληθεί 
μέχρι 1 φορά ανά απαίτηση. 

96366 Intravenous infusion, for therapy, 
prophylaxis, or diagnosis (specify 
substance or drug); each additional 
hour (List separately in addition to 
code for primary procedure) 

Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί όπως πιο 
πάνω αναφορικά με τις ενδοσκοπήσεις, 
δοκιμασία οισοφαγικής λειτουργίας, 
ορθοπρωκτική μανομετρία, facility fee 
και αναλώσιμα. 
Δεν δύναται να  υποβληθεί επίσης με τον 
96360 και 96361 στην ίδια απαίτηση. 
Δύναται να υποβληθεί μαζί με τον 
κωδικό 96365 για κάθε επιπλέον ώρα 
έγχυσης. 

 

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ άμεσα. 

 

 

 11 Απριλίου 2022 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 


