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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥΣ 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εκδίδει το παρόν έγγραφο δυνάμει του περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

Νόμου 2001-2020 και των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 133/2019) 

με το οποίο ενημερώνει τους ειδικούς ιατρούς με ειδικότητα στην Γαστρεντερολογία ότι από την Πέμπτη 

14 Ιουλίου 2022, τίθενται σε εφαρμογή οι πιο κάτω κατευθυντήριες οδηγίες. 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2020 για την ειδικότητα της 

Γαστρεντερολογίας, με τίτλο «Ανακοίνωση προς Γαστρεντερολόγους για αλλαγές, προσθήκες και 

αφαιρέσεις στον κατάλογο δραστηριοτήτων και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παροχή 

φροντίδας υγείας από Γαστρεντερολόγους», ο Οργανισμός ενημερώνει τους παρόχους ότι οι ενδείξεις 

αναφορικά με την αποζημίωση αναισθησιολόγου κατά την διενέργεια γαστροσκόπησης/κολονοσκόπησης 

τροποποιούνται και ισχύουν όπως πιο κάτω: 

 

1. Άτομα υψηλού κινδύνου 

• Ασθενείς με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά νοσήματα 

• Ασθενείς με τεκμηριωμένο ή ύποπτο σύνδρομο υπνικής άπνοιας 

• Ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία (ΒΜΙ μεγαλύτερο από 40kg/m2) 

• Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια(δείκτης σπειραματικής διήθησης κάτω του 

60/m/min/1.73m2 για πάνω από τρεις μήνες ή στάδιο 3Α) 

• Ασθενείς με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια με δείκτη >=10) 

• Ηλικιωμένοι ασθενείς >70ετών με συνοδά νοσήματα 

• Ασθενείς στο στάδιο φυσικής κατάστασης III έως ΙV σύμφωνα με την ταξινόμηση της Αμερικανικής 

Εταιρείας Αναισθησιολόγων (ASA physical status) 

• Ασθενείς που λόγω έντονης δυσανεξίας ή διέγερσης δεν ολοκληρώθηκε η παρούσα ή 

προηγούμενη εξέταση με τη συνήθη καταστολή. 

 



2. Ασθενείς με προηγούμενες πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις 

3. Ασθενείς με Νευρολογικά (π.χ. μυασθένεια) ή σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα. 

4. Θεραπευτικές  ενδοσκοπικές πράξεις μεγάλης διάρκειας  

 

Να σημειωθεί ότι κατά κανόνα ΔΕΝ επιβάλλεται η παρουσία αναισθησιολόγου σε κάθε 

γαστροσκόπηση/κολονοσκόπηση εκτός  των  πιο πάνω περιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει και να 

τεκμηριώνονται επαρκώς. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που υποβληθούν απαιτήσεις με ανεπαρκή 

τεκμηρίωση των πιο πάνω, ο Οργανισμός δεν θα τις αποζημιώνει.    

 

 

14 Ιουλίου 2022 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

 


