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ΘΕΜΑ: «Οδηγία σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης ελέγχου κολπικού και 

ενδοτραχηλικού επιχρίσματος». 

Σχετ.: 1. το υπ΄αρ. πρωτ. ΓΕ οικ.806/16.5.2016 έγγραφο πόρισμα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ 

         2. το από 13.9.2016 e-mail έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής 

              Βιοπαθολογίας  

           3. η υπ΄αριθμόν Α69/15.12.2016 απόφαση της Ομάδας Ελεγκτών Ιατρών 

              ΕΟΠΥΥ 

           

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης ελέγχου κολπικού και 

ενδοτραχηλικού επιχρίσματος, που κατά καιρούς δεχόμαστε από συμβεβλημένους παρόχους 

καθώς και από τη Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης του Οργανισμού μας και λαμβάνοντας 

υπόψη το πόρισμα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, την άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας και τη γνωμοδότηση της Ομάδας Ελεγκτών Ιατρών του ΕΟΠΥΥ επί του 

θέματος, σας ενημερώνουμε ως προς τα ακόλουθα: 

 

Προκειμένου ο θεράπων ιατρός να διενεργήσει έλεγχο κολπικού και ενδοτραχηλικού 

επιχρίσματος μπορεί ανάλογα με το αίτιο της διερεύνησης να χρησιμοποιεί έναν ή 

περισσότερους από τους ακόλουθους κωδικούς εξετάσεων: 

1.Καλλιέργεια εξιδρωμάτων (συνταγογράφηση δύο φορές με υποχρεωτικό σχόλιο  για 

αερόβια και αναερόβια αντίστοιχα), 

2.Καλλιέργεια μυκοπλασμάτων (συνταγογράφηση μία φορά καθόσον η καλλιέργεια 

ουρεοπλασμάτων είναι ταυτόσημη), 
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3.Αναζήτηση χλαμυδίων (συνταγογράφηση μία φορά), 

4.Μικροσκοπική εξέταση (συνταγογράφηση ανά παρασκεύασμα το οποίο θα περιγράφεται 

με σχετικό σχόλιο π.χ. χρώση κατά Gramm κλπ). 

 

Σημείωση: η εξέταση ‘έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά-αντιβιόγραμμα’  

μπορεί να συνταγογραφηθεί τόσες φορές όσες και οι καλλιέργειες που έχουν ζητηθεί. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή του σχολίου ‘μόνο επί θετικής καλλιέργειας’, 

ώστε ο δικαιούχος να μην ταλαιπωρείται και επιβαρύνεται με δεύτερη επίσκεψη για 

συμπληρωματική έκδοση παραπεμπτικού, αλλά και ο πάροχος να δεσμεύεται να την εκτελεί 

μόνο εφόσον υπάρχει η προαναφερθείσα προϋπόθεση (θετικό αποτέλεσμα καλλιέργειας). 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με ευθύνη των Προϊσταμένων να ενημερώσουν τους 

ενδιαφερόμενους) 

1. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. 

2. Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ 

3. Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. 

4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Προέδρου 

(Σχετ.: το ΔΒ3Β/74/17.1.2017 έγγραφό της Δ/νσής μας) 

2. Γραφείο Αντιπροέδρου 

(Σχετ.: το ΔΒ3Β/74/17.1.2017 έγγραφό της Δ/νσής μας) 

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή 

(Σχετ.: το ΔΒ3Β/74/17.1.2017 έγγραφό της Δ/νσής μας) 

 
 

                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 

 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ  

 


