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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 
Πληροφορήστε ότι ο Οργανισμός πραγματοποίησε συνάντηση με τους εκπροσώπους της  
Κυπριακής Εταιρείας Μαιευτικής - Γυναικολογίας με σκοπό τον έλεγχο των δραστηριοτήτων 
που καταχωρήθηκαν και απαιτήθηκαν από τους Μαιευτήρες - Γυναικολόγους στα πλαίσια του 
ΓεΣΥ μέχρι σήμερα καθώς και την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης 
κατάχρησης αλλά και τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 
Στα πλαίσια της υπό αναφορά συνάντησης διαφάνηκε ότι υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης διεθνών 
δεικτών απόδοσης (benchmarks) και κατευθυντηρίων οδηγιών/πρωτοκόλλων που να 
ρυθμίζουν τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.  
 
Μέχρι την υιοθέτηση δεικτών απόδοσης και κατευθυντηρίων οδηγιών/πρωτοκόλλων ο 
Οργανισμός ανακοινώνει την εφαρμογή των πιο κάτω προτύπων ποιότητας:  

 
1. Εφαρμογή των ακόλουθων περιορισμών για τις δραστηριότητες που αναγράφονται 

στο πιο κάτω πίνακα:   
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Περιορισμός  
(ποσοστό επί του μηνιαίου 

αριθμού επισκέψεων) 

76830 Ultrasound, transvaginal 
 

30% 

 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των πιο πάνω περιορισμών ο συνολικός μηνιαίος αριθμός 
της κάθε δραστηριότητας για την οποία θα αμείβεται ο παροχέας δεν μπορεί να ξεπερνά το 
ποσοστό επί του συνολικού μηναίου αριθμού επισκέψεων του παροχέα όπως φαίνεται πιο 
πάνω. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των πιο πάνω περιορισμών στις περιπτώσεις όπου 
υποβληθούν απαιτήσεις οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως το καθοριζόμενο ποσοστό για την κάθε 
δραστηριότητα ο Οργανισμός δεν θα τις αποζημιώνει.    
 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου διενεργηθούν οι υπό αναφορά 
δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται στα πλαίσια του Συστήματος άλλα ξεπερνούν το 
καθορισμένο ποσοστό, δεν θα επιτρέπεται να λάβετε αμοιβή από τους δικαιούχους σύμφωνα 
με τον άρθρο 37(5) του Περί Γενικού Συστήματος υγείας Νομού. 
 

2. Μέγιστος μέσος αριθμός επισκέψεων ανά ημέρα ανά μήνα 

Για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας, ο Οργανισμός θα αποζημιώνει  κατά μέσο όρο, μέχρι 

20 επισκέψεις ανά ημέρα ανά μήνα. 

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του πιο πάνω περιορισμού ο μέσος ημερήσιος αριθμός 
επισκέψεων για τις οποίες θα αμείβεται ο παροχέας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20. 
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του πιο πάνω περιορισμού στις περιπτώσεις όπου 
υποβληθούν απαιτήσεις οι οποίες ξεπερνούν μηνιαίως τον καθοριζόμενο κατά μέσο όρο 
αριθμό επισκέψεων ανά ημέρα, ο Οργανισμός δεν θα τις αποζημιώνει.    
 
 



3. Προσθήκη Δραστηριοτήτων 

Η πιο κάτω δραστηριότητα προστίθεται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της Μαιευτικής 

Γυναικολογίας 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας Βαρύτητα  

99203-Μ Office or other outpatient visit for the evaluation and management of 
a new patient, which requires these 3 key components: A detailed 
history; A detailed examination; 
Medical decision making of low complexity. Counseling and/or 
coordination of care with other physicians, other qualified health care 
professionals, or agencies are 
provided consistent with the nature of the problem(s) and the patient's 
and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) are of 
moderate severity. Typically, 30minutes are spent face-to-face with 
the patient and/or family 

2.5 

 

Ο πιο πάνω κωδικός θα χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις επισκέψεων για σκοπούς 

παρακολούθησης κυήσεως μόνο. 

 

4. Μέγιστος αριθμός επισκέψεων ανά δικαιούχο ανά χρόνο 

Ο Οργανισμός θα αποζημιώνει μέχρι 4 επισκέψεις ανά δικαιούχο, ανά έτος, για επισκέψεις 

που δεν σχετίζονται με κύηση. 

Αναφορικά με τις επισκέψεις για σκοπούς κυήσεως, ο Οργανισμός θα αποζημιώνει την 
δραστηριότητα 99203 – Μ, μέχρι 15 επισκέψεις ανά δικαιούχο, ανά έτος. 
 
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω περιορισμοί ισχύουν για όλες τις επισκέψεις δικαιούχων σε 
γυναικολόγους ανεξαρτήτως αριθμού ιατρών και ως εκ τούτου καλείστε όπως συμβουλεύεστε 
το ιατρικό ιστορικό των δικαιούχων που σας επισκέπτονται προτού προβείτε σε 
επίσκεψη/εξέταση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δικαιούχος έχει υπερβεί τους πιο 
πάνω αριθμούς, οι σχετικές επισκέψεις συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων 
δραστηριοτήτων έχουν παρασχεθεί, δεν θα αποζημιώνονται. 
 
 

5. Εφαρμογή περιορισμών απαίτησης δραστηριοτήτων:   
 
Σημειώνεται οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα μπορούν να 

απαιτηθούν μόνο σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές δραστηριότητες 99205 - Office or 

other outpatient visit for the evaluation and management of a new patient, which requires 

these 3 key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical 

decision making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other 

physicians, other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent 

with the nature of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the 

presenting problem(s) are of moderate to high severity. Typically, 60 minutes are spent face-

to-face with the patient and/or family ή 99215 - Office or other outpatient visit for the 

evaluation and management of an established patient, which requires at least 2 of these 3 

key components: A comprehensive history; A comprehensive examination; Medical decision 

making of high complexity. Counseling and/or coordination of care with other physicians, 

other qualified health care professionals, or agencies are provided consistent with the nature 

of the problem(s) and the patient's and/or family's needs. Usually, the presenting problem(s) 

are of moderate to high severity. Typically, 40 minutes are spent face-to-face with the patient 

and/or family. 



 
 

Κωδικός 
Δραστηριότητας 

Περιγραφή Δραστηριότητας 

 

10006 
 

Fine needle aspiration biopsy, including ultrasound guidance; each additional 
lesion (List separately in addition to code for primary procedure) 
 

 
56501  

 
Destruction of lesion(s), vulva; simple (eg, laser surgery, electrosurgery, 
cryosurgery, chemosurgery) 
 

 
57511 

 
Cautery of cervix; cryocautery, initial or repeat 
 

 
57420 

 
Colposcopy of the entire vagina, with cervix if present;  
 

 
57421 

 
Colposcopy of the entire vagina, with cervix if present with biopsy(s) of 
vagina/cervix 
 

 
57452 

 
Colposcopy of the cervix including upper/adjacent vagina 
 

 
 
Καταληκτικά, πληροφορείστε ότι ο Οργανισμός, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 

δυνάμει του άρθρου 39 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, δύναται όπως προβαίνει 

σε ελέγχους στο σύστημα πληροφορικής για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των 

παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν 

εφαρμόζονται τα πρότυπα ποιότητας που υιοθετούνται από το Συστήματα δύναται, σύμφωνα 

με το άρθρο 63 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου αρ. 89(Ι)/2001, να: (α) να διατάξει 

ή να συστήσει στον ενδιαφερόμενο παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την 

παράβαση και αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον, (β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, 

ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις  τριάντα χιλιάδες ευρώ ή/και (γ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση 

συνέχισης της παράβασης, θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο από  τριακόσια σαράντα μέχρι 

τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη 

βαρύτητα αυτής.  

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020. 

 
22/07/2020 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 


