
 
 

 
Αρ. Ανακοίνωσης: SGOS20210906 

 
 

Ανακοίνωση προς Ακτινολόγους αναφορικά με τη δυνατότητα  
 μεταφόρτωσης αρχείου και αντικατάσταση κωδικών δραστηριοτήτων 

 
 
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσει  τους παροχείς αναφορικά με τη 
δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείου για συγκεκριμένες δραστηριότητες καθώς και για την 
αντικατάσταση κωδικών δραστηριοτήτων. 
 

1. Μεταφόρτωση Αρχείου 
 
Οι πιο κάτω δραστηριότητες θα προστεθούν σε αυτές που προϋποθέτουν μεταφόρτωση 
αρχείου: 
 

CPT Code CPT Long Description (EN) 

64483 Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, transforaminal epidural, with 
imaging guidance (fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, single level 

64484 Injection(s), anesthetic agent and/or steroid, transforaminal epidural, with 
imaging guidance (fluoroscopy or CT); lumbar or sacral, each additional level (List 
separately in addition to code for primary procedure) 

64490 Injection(s), diagnostic or therapeutic agent, paravertebral facet (zygapophyseal) 
joint (or nerves innervating that joint) with image guidance (fluoroscopy or CT), 
cervical or thoracic; single level 

 
2. Αντικατάσταση κωδικών  

 
Οι πιο κάτω κωδικοί 

CPT Code CPT Long Description (EN) 

77003 Fluoroscopic guidance and localization of needle or catheter tip for spine or 
paraspinous diagnostic or therapeutic injection procedures (epidural or 
subarachnoid) 

 

77012 Computed tomography guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, 
injection, localization device), radiological supervision and interpretation 

 

  

διαγράφονται και αντικαθίστανται με τους πιο κάτω κωδικούς 

 



 
CPT Code CPT Long Description (EN) 

77003- RAD Fluoroscopic guidance and localization of needle or catheter tip for spine or 
paraspinous diagnostic or therapeutic injection procedures (epidural or 
subarachnoid) 

 

77012-RAD Computed tomography guidance for needle placement (eg, biopsy, aspiration, 
injection, localization device), radiological supervision and interpretation 

 

 
Κατά συνέπεια, παραπεμπτικά για εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα και 
τα οποία δεν έχουν δεσμευτεί μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 συμπεριλαμβανομένης, δεν θα 
πρέπει να δεσμεύονται αφού για αυτά δεν θα επιτρέπεται η υποβολή απαίτησης. Τα εν λόγω 
παραπεμπτικά θα πρέπει να εκδοθούν εκ νέου, κάνοντας χρήση των καινούριων κωδικών 
που περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο κατάλογο Ακτινολογίας. 
 
 
Τα πιο πάνω τίθενται σε ισχύ στις 16 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
 
 
06 Σεπτεμβρίου 2021 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 


