
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: PSYCH20210809                                                                                                  

                                                                                                   

Τροποποιήσεις στο Ερωτηματολόγιο Διενέργειας Εξειδικευμένης Αξιολόγησης 

για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου   

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ανακοινώνει τροποποιήσεις στο Ερωτηματολόγιο Διενέργειας 

Εξειδικευμένης Αξιολόγησης  σε σχέση με την εξασφάλιση προέγκρισης για τη διενέργεια της 

δραστηριότητας PSYCH05  Specialized Psychological evaluation and diagnosis  (Συνημμένο 

1). 

 

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ στις 09 Αυγούστου 2021. 

 

09 Αυγούστου 2021 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνημμένο 1 

Αίτημα Προέγκρισης για Διενέργεια Εξειδικευμένης Αξιολόγησης για 

Κλινικούς Ψυχολόγους 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αποζημιώνει τη δραστηριότητα Εξειδικευμένης Αξιολόγησης για 

Κλινικούς Ψυχολόγους μόνο σε νέους ασθενείς και μετά εξασφάλιση προ έγκρισης. 

1. Στοιχεία Δικαιούχου 

 Όνομα Δικαιούχου________________ 

Ο Δικαιούχος είναι νέος ασθενής? (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) ________________ 

Κωδικός και Διάγνωση Δικαιούχου: __________________________ 

2. Πρόσωπο ή Οργανισμός που κάνει την αρχική παραπομπή στον ψυχολόγο:  

□ Ψυχίατρος 

□ Προσωπικός Ιατρός 

□ Ειδικός Ιατρός 

□ Άλλο:______________________________________________________________________________ 

3. Ποιο είναι το κλινικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με την παρούσα 

αξιολόγηση; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Κλινική Αξιολόγηση 

Αναφέρατε ποιες από τις ακόλουθες μεθόδους αξιολόγησης έχουν ολοκληρωθεί.  

Για παιδιά  

☐ Σύντομα ερωτηματολόγια ή/και κλίμακες αξιολόγησης  

☐ Κλινική συνέντευξη με παιδί και γονείς  

☐ Διαβούλευση με τον παιδίατρο του ασθενούς ή τον παιδοψυχίατρο  

☐ Διαβούλευση με το σχολείο/άλλα σημαντικά πρόσωπα  

☐ Άμεση παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων γονέα-παιδιού  

☐ Οικογενειακό ιστορικό σχετικό με το αίτημα αξιολόγησης  



☐ Συνέντευξη με μέλη της οικογένειας  

☐ Ανασκόπηση ακαδημαϊκών αρχείων/Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Σχεδίου  

☐ Επανεξέταση των ιατρικών φακέλων   

Για ενήλικες 

☐ Σύντομα ερωτηματολόγια ή/και κλίμακες αξιολόγησης  

☐ Κλινική συνέντευξη 

☐ Διαβούλευση με τον προσωπικό γιατρό του ασθενούς ή τον ψυχίατρο 

☐ Οικογενειακό ιστορικό σχετικό με το αίτημα αξιολόγησης  

☐ Συνέντευξη με μέλη της οικογένειας όπου είναι αναγκαίο 

☐ Ιατρική αξιολόγηση  

☐ Ψυχιατρικό και ιατρικό ιστορικό  

☐ Επανεξέταση των ιατρικών φακέλων  

Εάν το τρέχον αίτημα αξιολόγησης σχετίζεται με ΔΕΠ-Υ, και θα αιτηθείτε για την χρησιμοποίηση 

του WISC-5  ή WAIS-4 αναφέρετε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της κλίμακας 

αξιολόγησης/ανίχνευσης ΔΕΠ-Υ αν έχει γίνει:  

□ Η αξιολόγηση δεν σχετίζεται με ΔΕΠ-Υ  

□ Δεν χορηγήθηκαν κλίμακες αξιολόγησης ΔΕΠ-Υ 

□ Οι κλίμακες αξιολόγησης ήταν θετικές (παρακαλώ επισυνάψτε περίληψη αποτελεσμάτων) 

□ Οι κλίμακες αξιολόγησης ήταν ασαφείς (παρακαλώ επισυνάψτε περίληψη αποτελεσμάτων) 

□  Οι κλίμακες αξιολόγησης ήταν αρνητικές (παρακαλώ επισυνάψτε περίληψη αποτελεσμάτων) 

Σύντομα Εργαλεία Αξιολόγησής που έχουν χρησιμοποιηθεί  

Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποιες σύντομες κλίμακες αξιολόγησης έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο της 

κλινικής αξιολόγησής σας. 

☐ BASC   ☐ TSCC   ☐ CDI   ☐ STAI  ☐ BDI  ☐ Conner’s     

☐Achenbach     ☐ Brief              ☐ MDQ   ☐ BAI  ☐ RAD  ☐ CBCL                 

☐ MASC  ☐ADHD rating ☐ PCL-5 

 Άλλα:_______________________________________________________________________________ 

 

5. Κλινικές πληροφορίες  

Αναφέρετε ποιο από τα ακόλουθα προβλήματα και συμπτώματα παρουσίασε την ανάγκη για έλεγχο.  



☐ Προβλήματα συμπεριφοράς 

☐ Άγχος  

☐ Αναζήτηση προσοχής  

☐ Αυταπάτες  

☐ Κατάθλιψη  

☐ Αποδιοργάνωση  

☐ Διάσπαση προσοχής  

☐ Παραισθήσεις  

☐ Παρορμητικότητα  

☐ Ευερεθιστότητα  

☐ Μικτή Διάθεση  

☐ Λήθαργος  

☐ Χαμηλή ανοχή απογοήτευσης  

☐ Χαμηλό κίνητρο  

☐ Άλλες αναπτυξιακές καθυστερήσεις  

☐ Καθυστερήσεις ομιλίας και γλώσσας  

☐ Αυτοκτονικός ή δολοφονικός ιδεασμός  

☐ Βία ή σωματική επιθετικότητα  

☐ Άλλα  

_____________________________________________________________________________________ 

Επισυνάψτε οποιοδήποτε σχετικό ιατρικό αρχείο ή/και κλινική διαγνωστική αξιολόγηση για να 

υποστηρίξετε το αίτημα για δοκιμή.  

Διάρκεια συμπτωμάτων:  

 ☐  0 έως 3 μήνες   

☐  3 έως 6 μήνες  

☐ 6 έως 9 μήνες  

☐  9 έως 12 μήνες  

☐ Περισσότερο από 12 μήνες 



Φαρμακευτική Αγωγή 

Ο δικαιούχος λαμβάνει ψυχοτρόπα φάρμακα (συμπεριλαμβανομένη της δόσης και της ημερομηνίας 

έναρξης. _________________________________________________________________________ 

Τρέχουσα χρήση ουσιών:  

Ο δικαιούχος κάνει κατάχρηση οποιασδήποτε ουσίας τις τελευταίες 30 ημέρες;    □ Ναι □ Όχι 

 Αν ναι, εξηγήστε:  

__________________________________________________________________________________ 

6. Γιατί το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί με διαγνωστική/κλινική 

συνέντευξη, μια ιατρική ή/ και νευρολογική συμβουλευτική, με ανασκόπηση 

ψυχολογικών/ ψυχιατρικών αρχείων, ή μια δεύτερη γνώμη;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Πώς τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα επηρεάσουν το πλάνο 

θεραπείας (συγκεκριμένες εισηγήσεις); 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Εξειδικευμένα τεστ 

Ονομασία εξειδικευμένου τεστ που θα χρησιμοποιηθεί: 

__________________________________________________________________________________ 

Συστοιχία τεστ? (ΝΑΙ/ΟΧΙ ) ___________   Αν ΝΑΙ προσδιορίστε τις ονομασίες: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Λόγοι εξειδικευμένης αξιολόγησης: ________________________________________________________ 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Διενέργειας Εξειδικευμένης Αξιολόγησης 

είναι η συλλογή και αποθήκευση των πιο κάτω σε αρχείο το οποίο θα διατηρεί ο ίδιος ο κλινικός 

ψυχολόγος τα οποία δύναται να ζητηθεί η διαβίβασή τους σε αρμόδιο λειτουργό του ΟΑΥ για έλεγχο 

ως αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υποβολή απαίτησης αποζημίωσης. Σε περίπτωση 

μη προσκόμισης τέτοιων στοιχείων, οι σχετικές απαιτήσεις/δραστηριότητες θα απορρίπτονται χωρίς 

οποιαδήποτε προειδοποίηση. 

 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – με την περάτωση της δραστηριότητας ο κλινικός 

ψυχολόγος υποχρεούται να διατηρεί σε προσωπικό του αρχείο αποδεικτικά για τη διενέργεια της 



«εξειδικευμένης ψυχολογικής αξιολόγησης», όπως πρωτότυπα φύλλα απαντήσεων, διαγράμματα 

σαρωμένα που εμπεριέχουν ακατέργαστες πληροφορίες από τη χορήγηση τεστ, συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγιο, κ.α.  

 ΕΚΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – με την περάτωση της δραστηριότητας ο 

κλινικός ψυχολόγος υποχρεούται να διατηρεί σε προσωπικό του αρχείο ολοκληρωμένη έκθεση της 

«εξειδικευμένης ψυχολογικής αξιολόγησης» την οποία διεξήγαγε και στην οποία να αναφέρονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την ψυχολογική αξιολόγηση, την 

διάγνωση, τα αναλυτικά συμπεράσματα και εισηγήσεις. 

 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ – θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται ενυπόγραφη 

συγκατάθεση του δικαιούχου, στις περιπτώσεις που η ψυχική και/η διανοητική κατάσταση του το 

επιτρέπει, για τη διεξαγωγή της «εξειδικευμένης ψυχολογικής αξιολόγησης», εφόσον 

διευκρινιστούν ο σκοπός και οι περιορισμοί της συγκεκριμένης αξιολόγησης και αφού γίνουν 

κατανοητές οι πληροφορίες που του δόθηκαν. 

Σημείωση: 

Για να μπορείτε να υποβάλετε τo αίτημα για προέγκριση πρέπει να είναι συμπληρωμένα  όλα τα πιο πάνω 

στοιχεία.  

Επισημαίνεται ότι η διενέργεια των εξειδικευμένων ψυχομετρικών τεστ ΔΕΝ θα υπερβαίνει το 10% των 

ΝΕΩΝ ασθενών ανά πάροχο ανά μήνα. 

Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς και 

καταλαβαίνω ότι ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.  

 


