
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: ΟS20210908 

 

Ανακοίνωση προς Ειδικούς Ιατρούς αναφορικά με τροποποιήσεις 

στον κατάλογο δραστηριοτήτων της Γενικής Χειρουργικής και 

Ακτινολογίας 

 

 Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΟS20210319 ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2021 για το ίδιο θέμα, ο 

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να ενημερώσεις τους παροχείς τα ακόλουθα: 

• Η  διενέργεια βιοψίας μαστού υπό αναρρόφηση (vacuum assisted breast biopsy) δύναται να 

πραγματοποιηθεί μόνο στη βάση ενδείξεων. Οι ενδείξεις τεκμηριώνονται με τη συμπλήρωση 

σχετικού ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1) το οποίο τροποποιείται μερικώς σε σχέση με το 

υφιστάμενο ερωτηματολόγιο 

• Το εν λόγω ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον παραπέμπων ιατρό κατά 

την έκδοση παραπεμπτικού για τις πιο κάτω διεργασίες  

o 19081-Biopsy, breast, with placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic 

pellet), when performed, and imaging of the biopsy specimen, when performed, 

percutaneous; first lesion, including stereotactic guidance   

o 19083-Biopsy, breast, with placement of breast localization device(s) (eg, clip, metallic 

pellet), when performed, and imaging of the biopsy specimen, when performed, 

percutaneous; first lesion, including ultrasound guidance  

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

 

08 Σεπτεμβρίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Ερωτηματολόγιο για διενέργεια Βιοψίας Μαστού υπό αναρρόφηση (Vacuum assisted breast 

biopsy) 

(για κωδικό 19081, 19083) 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη διενέργεια διαδερμικής βιοψίας μαστού υπό 

αναρρόφηση για διαγνωστικούς και  θεραπευτικούς σκοπούς. 

Υπερηχογραφική Καθοδήγηση 

Α. Διαγνωστικές Ενδείξεις 

Ψηλαφητές ή μη αλλοιώσεις BIRADS κατηγορίας 3 (αφού τύχουν παρακολούθησης με 

υπερηχογράφημα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών) και μικρές (έως 1εκ.) BIRADS 4Α 

αλλοιώσεις, για τις οποίες ισχύει ένα εκ των πιο κάτω: 

1. Ασθενείς που χρήζουν πλήρους εκτομής ένεκα του ότι: 

a. προγραμματίζουν να τεκνοποιήσουν εντός των επόμενων 12 μηνών 

b. η αλλοίωση αυξάνει σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης  

2. Αλλοιώσεις <5mm με ακανθώδεις αποφύσεις ή με διαταραχή της αρχιτεκτονικής 

3. Μονήρης επιπλεγμένη κυστική περιοχή εντός, υπό άλλες συνθήκες, φυσιολογικού 

παρεγχύματος και αφού έχει προηγηθεί βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core-needle biopsy) 

4. Αλλοιώσεις εγγύς της θηλής, του θωρακικού τοιχώματος, του δέρματος ή της μασχαλιαίας 

περιοχής  

5. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ κλινικής ή ακτινολογικής εικόνας και ιστολογικού 

αποτελέσματος μετά από  βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core-needle biopsy) και αφού αυτό 

έχει συζητηθεί σε Πολυθεματικό (ογκολογικό) Συμβούλιο (MDT meeting) 

Β. Θεραπευτικές Ενδείξεις 

Αλλοιώσεις για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί βιοψία με κόπτουσα βελόνα (core biopsy) και για τις 

οποίες ισχύει ένα εκ των πιο κάτω: 

1. Καλοήθεις αλλοιώσεις στο μαστό οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγέθους σε 2 

διαδοχικές απεικονίσεις με υπερηχογράφημα σε διάστημα 1 έτους 

2. Αλλοιώσεις με ιστολογική κατάταξη B3 οι οποίες έχουν τα πιο κάτω ιστολογικά 

χαρακτηριστικά: 

a. Επίπεδη επιθηλιακή υπερπλασία (FEA) 

b. Θηλώματα/Θηλωμάτωση 

c. Ακτινωτή ουλή  

d. Άτυπη επιθηλιακή ή άτυπη λοβιακή υπερπλασία 

 

 

 



Καθοδήγηση με Μαστογράφο  

Γ. Διαγνωστικές Ενδείξεις 

1. Επασβεστώσεις BIRADS κατηγορίας 4 ή 5 οι οποίες είναι νεοεμφανιζόμενες ή αυξανόμενες 

σε διαδοχικούς ελέγχους και είναι μορφολογικά ύποπτες: 

- άμορφες 

- αδρές ετερογενείς 

- λεπτές πλειόμορφες 

- λεπτές γραμμοειδείς 

- λεπτές γραμμοειδείς διακλαδιζόμενες 

- ή/και με ύποπτο πρότυπο κατανομής: 

i. περιοχικές 

ii. σε ομάδα 

iii. γραμμοειδείς 

iv. τμηματικές  

2. Επασβεστώσεις σε γυναίκα με επιβεβαιωμένο καρκίνο με ευρήματα στον ίδιο η στον 

ετερόπλευρο μαστό 

3. Μάζα BIRADS κατηγορίας 4 ή 5 η οποία διακρίνεται στη μαστογραφία/τομοσύνθεση και δεν 

διακρίνεται υπερηχογραφικά 

4. Διαταραχή αρχιτεκτονικής BIRADS κατηγορίας 4 η οποία διακρίνεται στη 

μαστογραφία/τομοσύνθεση και δεν διακρίνεται υπερηχογραφικά 

5. Αναπτυσσόμενη ασυμμετρία: Εστιακή ασυμμετρία ως νέο εύρημα ή παρουσιάζει αύξηση σε 

μέγεθος ή ακτινοσκιερότητα  η οποία δεν διακρίνεται υπερηχογραφικά 

 

*Παρακαλώ καταχωρίστε  

- ποια από τις περιπτώσεις Α1 – Α5 ισχύει σε περίπτωση Διαγνωστικής Ένδειξης με 

υπερηχογραφική καθοδήγηση (για παράδειγμα Α.2) καθώς και σε ποια κατηγορία ανήκει η βλάβη 

BIRADS 3 ή BIRADS 4 A   

Ή 

- ποια από τις περιπτώσεις Β1-Β2d ισχύει σε περίπτωση Θεραπευτικής Ένδειξης με 

υπερηχογραφική καθοδήγηση (για παράδειγμα Β.2c) 

 

Ή  

- ποια από τις περιπτώσεις Γ1-Γ5 ισχύει σε περίπτωση Διαγνωστικής Ένδειξης με καθοδήγηση από 

μαστογράφο καθώς και σε ποια κατηγορία ανήκει η βλάβη BIRADS 4 ή BIRADS 5 (όπου 

εφαρμόζεται). Στην περίπτωση που πρόκειται για τις ενδείξεις Γ3-Γ5, παρακαλώ καταχωρίστε την 

ημερομηνία της υπερηχογραφικής αξιολόγησης που προηγήθηκε 

 

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

C. Αναλώσιμο 

Παρακαλείστε όπως καταγράψετε πιο κάτω τον μοναδικό αριθμό αναλωσίμου και αριθμό παρτίδας 

όπου υπάρχει. 

 



I. Μοναδικός Κωδικός αναλωσίμου*: …………………… 

II. Αριθμός Παρτίδας: …………………… 

 

 

Σημείωση: 

Για να μπορείτε να υποβάλετε την απαίτηση για αποζημίωση πρέπει να είναι συμπληρωμένα 

τουλάχιστον το πεδίο των ενδείξεων και το πεδίο C.i αν αναφορικά με το αναλώσιμο.  

 

 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν τα πιο πάνω, 

η εξέταση δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ και οι σχετικές απαιτήσεις 

θα απορρίπτονται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. 

 

*Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί 

είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και καταλαβαίνω ότι 

ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


