
 
 

Αρ Ανακοίνωσης OS20220429 

Ανακοίνωση αναφορικά με την τροποποίηση των  ενδείξεων διενέργειας 

ενδοσκοπικού υπέρηχου 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης OS20220317, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

(ΟΑΥ) επιθυμεί να ενημερώσει τους Γαστρεντερολόγους  ότι οι ενδείξεις και το έντυπο προέγκρισης για 

διενέργεια των πιο κάτω δραστηριοτήτων τροποποιούνται:  

Κωδικός Περιγραφή 

CY 212 Endoscopic Ultrasound (EUS) 

CY213 Endoscopic Ultrasound w FNA 

CY214 Endoscopic Ultrasound w FNB 

CY215 Endoscopic Ultrasound w FNA and FNB 

 

Νέες ενδείξεις/τεκμηρίωση ενδοσκοπικού υπέρηχου 

Η διενέργεια του ενδοσκοπικού υπέρηχου, με ή χωρίς FNA/FNB, θα αποζημιώνεται μόνο εφόσον πληρούνται 

τουλάχιστον μιας εκ των πιο κάτω ενδείξεων, μετά από εξασφάλιση προέγκρισης: 

 Ενδείξεις Τεκμηρίωση** 

1. EUS +/- FNB Αξιολόγηση ανωμαλιών του χοληδόχου πόρου ή του 
παγκρεατικού πόρου. Ανεξήγητη διάταση του χοληδόχου πόρου ή του 
παγκρεατικού πόρου, με ή χωρίς παθολογικά ηπατικά ένζυμα. Ανησυχία 
για υποκείμενη κακοήθεια (παγκρεατικό, χολαγγειοκαρκίνωμα, 
χοληφόρων), η οποία μπορεί να μην είναι εμφανής στην απεικόνιση 
διατομής ή στην αρχική ενδοσκόπηση. 

(α) Ενδοσκόπηση ή          
(β) Προηγούμενη  
απεικόνιση (CT/MRI) και                     
(γ) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία)  

2. EUS +/- FNB Αξιολόγηση αλλοιώσεων φύματος Vater όταν η αρχική 
απεικόνιση και οι βιοψίες δεν είναι σε θέση να προσφέρουν διάγνωση 
ή να αποκλείσουν την κακοήθεια. 

(α)Ενδοσκόπηση και          
(β) Προηγούμενη 
απεικόνιση (CT/MRI) και      
(γ) Βιοψία και            
(δ) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία) 

3. EUS FNB - Βιοψία μάζας παγκρέατος στην οποία η διάγνωση δεν είναι 
σαφής* ή σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση 
και υπάρχει ανησυχία για αγγειακή συμμετοχή (τοπικά προχωρημένο 
αδενοκαρκίνωμα) και η βιοψία είναι απαραίτητη για πιθανή 
νεοεπικουρική χημειοθεραπεία. 

(α) Προηγούμενη 
απεικόνιση(CT/MRI) και    
(β) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία) 



 
 
* οι πιθανότητες περιλαμβάνουν αδενοκαρκίνωμα, νευροενδοκρινείς 
όγκους, μεταστατική νόσο, λέμφωμα, αυτοάνοση παγκρεατίτιδα 

4. EUS +/- FNA/FNB σε παγκρεατικές κύστεις > 2 cm ή σε οποιαδήποτε 
παγκρεατική κύστη με ανησυχητικά χαρακτηριστικά, όπως πάχυνση 
τοιχώματος, διατεταμένοι πόροι, οζίδια τοιχώματος, όπου τα 
αποτελέσματα της EUS μπορεί να αλλάξουν τη διαχείριση του ασθενούς. 

(α) Προηγούμενη 
απεικόνιση(CT/MRI) και    
(β) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία) 

5. Αξιολόγηση με EUS FNB των υποβλεννογονίων αλλοιώσεων > 2 cm σε 
ασθενείς που είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή εξετάζονται 
για νεοεπικουρική θεραπεία. Η οριστική διάγνωση θα επιτρέψει στον 
ιατρό να καθορίσει εάν είναι απαραίτητο ένα σχέδιο παρακολούθησης 
ή χειρουργική επέμβαση.   

(α) Προηγούμενη 
απεικόνιση(CT/MRI)  και                                  
(β) Ενδοσκοπικός έλεγχος 
και                                       
(γ) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία) 

6. EUS για τη σταδιοποίηση όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του οισοφάγου, του στομάχου ή 
του ορθού, σε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν τη 
διαχείριση.    

(α) Ενδοσκόπηση και        
(β) βιοψία και                    
(γ) Προηγούμενη 
απεικόνιση(CT/MRI) και        
(δ) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία)  

7. EUS FNA για νευρόλυση του κοιλιακού πλέγματος σε περιπτώσεις 
χρόνιας παγκρεατίτιδας ή πόνου που σχετίζεται με κακοήθεια. 

(α) Προηγούμενη 
Απεικόνιση) (CT/MRI) και    
(β) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία) 

8. EUS FNB λεμφαδένων ή μαζών που γειτνιάζουν με τον γαστρεντερικό 
σωλήνα, όπου είναι προσβάσιμες. 

(α) Προηγούμενη 
απεικόνιση(CT/MRI) και    
(β) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία) 

9. EUS FNB για πάχυνση του τοιχώματος του γαστρεντερικού σωλήνα και 
υποψία κακοήθειας με βάση τα αποτελέσματα της απεικόνισης και της 
γαστροσκόπησης, σε περιπτώσεις όπου η αρχική γαστροσκόπηση με 
βιοψίες δεν είναι διαγνωστική. 

(α) Ενδοσκόπηση και         
(β) Προηγούμενη 
Απεικόνιση (CT/MRI) και    
(γ) Εργαστηριακός 
Έλεγχος (συμπ. Ηπατική 
βιοχημεία)  

 

** Σε περίπτωση  όπου υπάρχει απόφαση πολυθεματικού Ογκολογικού Συμβουλίου, η απόφαση αυτή, θα 

προσκομίζεται τεκμηριωμένη κατά την υποβολή του αιτήματος προέγκρισης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 

απαιτείται η προσκόμιση των υπόλοιπων τεκμηρίων ανά ένδειξη. 

 
To αίτημα προέγκρισης (Παράρτημα 1) μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωση, θα πρέπει να υποβάλλεται κατά την 

επίσκεψη του δικαιούχου σε Γαστρεντερολόγο κατά τη διάρκεια εξωνοσοκομειακής επίσκεψης η οποία 

προηγείται της επίσκεψης στην οποία θα υποβληθεί η εν λόγω δραστηριότητα. 

 



 
Οδηγίες για υποβολή αιτήματος προέγκρισης  από τον ιατρό κατά την εξωνοσοκομειακή επίσκεψη: 

1. Για την υποβολή αιτήματος προ-έγκρισης, εντοπίστε/δημιουργείστε μια εξωνοσοκομειακή επίσκεψη του 

δικαιούχου 

2. Αφού ανοίξετε/δημιουργήσετε την επίσκεψη, στην ενότητα Προ-Εγκρίσεις πατήστε στο κουμπί ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΠΡΟ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ και επιλέξτε την επιλογή Εξωνοσοκομειακή Δραστηριότητα  

3. Η οθόνη των Προ-εγκρίσεων για δραστηριότητες φορτώνεται στο σύστημα. Στο πεδίο Δραστηριότητα 

επιλέξτε τη δραστηριότητα για την οποία προτίθεστε να υποβάλετε αίτημα 

4. Αφού επιλέξετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πατήστε στο σύνδεσμο «Έντυπο Προ-Έγκρισης», αποθηκεύσετε 

στον Η/Υ σας το έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί 

5. Αφού έχετε κατεβάσει το αντίστοιχο έντυπο: 

a. Σε περίπτωση εκτύπωσης: 

i. Αφού συμπληρωθεί το έντυπο, σαρώστε μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης και 

αποθηκεύστε τα στον Η/Υ σας. 

b. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης:  

i. Αφού συμπληρώσετε το έντυπο, αποθηκεύσετε το συμπεριλαμβάνοντας και τα υπόλοιπα 

στοιχεία τεκμηρίωσης και  μετατρέψτε το σε PDF. Για να το κάνετε αυτό, από τον 

επεξεργαστή κειμένου σας επιλέξτε Save as. Στο παράθυρο που παρουσιάζεται, στο πεδίο 

Save as επιλέξτε την επιλογή PDF.  

6. Πατήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ. Στο παράθυρο που παρουσιάζεται, εντοπίστε το αρχείο PDF που αποθηκεύσατε 

και επιλέξτε το. Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί Open. 

7. Αφού φορτώσετε το αρχείο, πατήστε στο κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ 

8. Όταν εξεταστεί το αίτημά σας θα λάβετε Ειδοποίηση (Notification) στην Πύλη Παροχέων με την ανάλογη 

ενημέρωση. Ακολούθως, και εφόσον τα αιτήματα εγκριθούν, η κατάσταση τους αλλάζει και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε επόμενη επίσκεψη του δικαιούχου. 

9.  

Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για περιστατικά που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης, 

παρακαλείστε όπως το τεκμηριώνεται στο αίτημα προέγκρισης ούτως ώστε τα αιτήματα αυτά να τυγχάνουν 

άμεσης αξιολόγησης.  Επιπρόσθετα ο προγραμματισμός των επισκέψεων προς διενέργεια της εν λόγω 

δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από την έγκριση της δραστηριότητας από τον ΟΑΥ.  

Τα πιο πάνω τίθενται σε ισχύ τη Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022. 

29 Απριλίου 2022 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ  

 

ΜΕΡΟΣ Α 

 
Αριθμός ΓεΣΥ Δικαιούχου:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ημερομηνία Γέννησης :…………………………………........Φύλο:……………………………………………………………………………… 
 
Διάγνωση (ICD10):………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σύντομη περιγραφή της κλινικής εικόνας/ιστορικού του ασθενούς:  

…………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………………………….……

…...……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΜΕΡΟΣ Β 

Ενδείξεις 

Παρακαλώ σημειώστε την ένδειξη/ενδείξεις για την οποία προτίθεστε να διενεργήσετε την εν λόγω 
διεργασία: 
 

➢ EUS +/- FNB Αξιολόγηση ανωμαλιών του χοληδόχου πόρου ή του παγκρεατικού πόρου.   
 

➢ EUS +/- FNB Αξιολόγηση αλλοιώσεων φύματος Vater όταν η αρχική απεικόνιση και οι 
βιοψίες δεν είναι σε θέση να προσφέρουν διάγνωση ή να αποκλείσουν την 
κακοήθεια.  
 

➢ EUS FNB - Βιοψία μάζας παγκρέατος στην οποία η διάγνωση δεν είναι σαφής ή σε 
ασθενείς που είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση και υπάρχει ανησυχία για 
αγγειακή συμμετοχή (τοπικά προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα) και η βιοψία είναι 
απαραίτητη για πιθανή νεοεπικουρική χημειοθεραπεία.  
 

➢ EUS +/- FNA/FNB σε παγκρεατικές κύστεις > 2 cm ή σε οποιαδήποτε παγκρεατική 
κύστη με ανησυχητικά χαρακτηριστικά, όπως πάχυνση τοιχώματος, διατεταμένοι 
πόροι, οζίδια τοιχώματος, όπου τα αποτελέσματα της EUS μπορεί να αλλάξουν τη 
διαχείριση του ασθενούς. 

 

 

 

 



 
 

➢ Αξιολόγηση με EUS FNB των υποβλεννογονίων αλλοιώσεων > 2 cm σε ασθενείς που 
είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή εξετάζονται για νεοεπικουρική 
θεραπεία.  
 

➢ EUS για τη σταδιοποίηση όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα, συμπεριλαμβανομένου 
του καρκίνου του οισοφάγου, του στομάχου ή του ορθού, σε περιπτώσεις όπου τα 
αποτελέσματα θα επηρεάσουν τη διαχείριση.    
 

➢ EUS FNA για νευρόλυση του κοιλιακού πλέγματος σε περιπτώσεις χρόνιας 
παγκρεατίτιδας ή πόνου που σχετίζεται με κακοήθεια.  
 
 

➢ EUS FNB λεμφαδένων ή μαζών που γειτνιάζουν με τον γαστρεντερικό σωλήνα, όπου 
είναι προσβάσιμες.  
 

➢ EUS FNB για πάχυνση του τοιχώματος του γαστρεντερικού σωλήνα και υποψία 
κακοήθειας με βάση τα αποτελέσματα της απεικόνισης και της γαστροσκόπησης, σε 
περιπτώσεις όπου η αρχική γαστροσκόπηση με βιοψίες δεν είναι διαγνωστική. 
 

Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τις απαραίτητες υποστηρικτικές πληροφορίες σε σχέση με την 
επιλογή σας πιο πάνω,  όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική κατευθυντήρια οδηγία. 

pA 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

 
Ονοματεπώνυμο θεράποντος ιατρού:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Κωδικός ΓεΣΥ ιατρού:………………………….. Τηλ. Επικοινωνίας:……………………………………………………………………………. 
 
Υπογραφή:………………………………………...Ημερομηνία:……………………………………………………………………………………….. 
 
Σφραγίδα:  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προεγκρίσεως εξωνοσοκομειακών ιατρικών πράξεων, 
παρακαλούμε αποταθείτε στο cpt@hio.org.cy. 
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