Παθολογική Ανατομική & Κυτταρολογία
Agreed Description

CPT Code

CPT
Weight

CPT Description
Puncture aspiration of abscess, hematoma, bulla, or cyst
Arthrocentesis, aspiration and/or injection; small joint or bursa (eg, fingers, toes)
Arthrocentesis, aspiration and/or injection; intermediate joint or bursa (eg, temporomandibular,
acromioclavicular, wrist, elbow or ankle, olecranon bursa)
Arthrocentesis, aspiration and/or injection; major joint or bursa (eg, shoulder, hip, knee joint,
subacromial bursa)

3.71
1.37

20612

Aspiration and/or injection of ganglion cyst(s) any location

1.72

38220

Bone marrow; aspiration only

4.84

62270

Spinal puncture, lumbar, diagnostic

4.51

Λήψη βιοψιών με λεπτή βελόνα (FNAB)

10021

Fine needle aspiration; without imaging guidance

3.47

Λήψη κυτταρολογικού υλικού με λεπτή βελόνα (FNAC)

10022

Fine needle aspiration; with imaging guidance

4.00

88160

Cytopathology, smears, any other source; screening and interpretation

2.06

10160
20600
20605
Παρακέντηση με αναρρόφηση βιολογικού υγρού

20610

1.44
1.72

Λήψη επιχρισμάτων λοιπών βλεννογόνων, δέρματος και
εκκρίματος θηλής

Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος θηλής
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Παθολογική Ανατομική & Κυτταρολογία
Agreed Description

Ιστολογική εξέταση μικρού βαθμού δυσκολίας
χειρουργικού παρασκευάσματος (π.χ. σκωληκοειδής
απόφυση, χοληδόχος κύστη)
Ιστολογική εξέταση μεσαίου βαθμού δυσκολίας
χειρουργικού παρασκευάσματος (π.χ. θυρεοειδής,
παρωτίδα, όρχις, ωοθήκη, σάλπιγξ, πέος, κόλπος,
παραθυρεοειδικά σωμάτια, επινεφρίδια, οφθαλμός,
διουρηθρική - υπερηβική προστατεκτομή, ογκεκτομή
μαστού, κ.α.)

CPT Code

CPT
Weight

CPT Description

88302

Level II - Surgical pathology, gross and microscopic examination Appendix, incidental, Fallopian tube,
sterilization, Fingers/toes, amputation, traumatic, Foreskin, newborn, Hernia sac, any location,
Hydrocele sac, Nerve, Skin, plastic repair, Sympathetic ganglion, Testis, castration, Vaginal mucosa,
incidental, Vas deferens, sterilization

0.88

88304

Level III - Surgical pathology, gross and microscopic examination Abortion, induced, Abscess,
Aneurysm - arterial/ventricular, Anus, tag, Appendix, other than incidental, Artery, atheromatous
plaque, Bartholin's gland cyst, Bone fragment(s), other than pathologic fracture, Bursa/synovial cyst,
Carpal tunnel tissue, Cartilage, shavings, Cholesteatoma, Colon, colostomy stoma, Conjunctiva biopsy/pterygium, Cornea, Diverticulum - esophagus/small intestine, Dupuytren's contracture tissue,
Femoral head, other than fracture, Fissure/fistula, Foreskin, other than newborn, Gallbladder,
Ganglion cyst, Hematoma, Hemorrhoids, Hydatid of Morgagni, Intervertebral disc, Joint, loose body,
Meniscus, Mucocele, salivary, Neuroma - Morton's/traumatic, Pilonidal cyst/sinus, Polyps,
inflammatory - nasal/sinusoidal, Skin - cyst/tag/debridement, Soft tissue, debridement, Soft tissue,
lipoma, Spermatocele, Tendon/tendon sheath, Testicular appendage, Thrombus or embolus, Tonsil
and/or adenoids, Varicocele, Vas deferens, other than sterilization, Vein, varicosity

1.16

Ιστολογική εξέταση βιοψίας υλικού ενδοσκόπησης
(γαστροσκόπηση, ορθοσκόπηση, κυστεοσκόπηση,
βρογχοσκόπηση, κ.α.)
Για τεχνική έγκλεισης σε παραφίνη (cell block)
Ιστολογική εξέταση οστεομυελικής βιοψίας μετά από
αφαλάτωση
Ιστολογική εξέταση υλικού οστών μετά από αφαλάτωση
Ιστολογική εξέταση βιοψίας υλικού γυναικολογίας μαιευτικής (π.χ. ξέσματα τραχήλου μήτρας ενδομητρίου, πλακούντας, κ.α.)
Ιστολογική εξέταση υλικού μαλακών μορίων (soft tissue
pathology)
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Ιστολογική εξέταση μεσαίου βαθμού δυσκολίας
χειρουργικού παρασκευάσματος (π.χ. θυρεοειδής,
παρωτίδα, όρχις, ωοθήκη, σάλπιγξ, πέος, κόλπος,
παραθυρεοειδικά σωμάτια, επινεφρίδια, οφθαλμός,
διουρηθρική - υπερηβική
ογκεκτομή
Agreedπροστατεκτομή,
Description
μαστού, κ.α.)

Παθολογική Ανατομική & Κυτταρολογία
CPT Code

CPT Description

CPT
Weight

88305

Level IV - Surgical pathology, gross and microscopic examination Abortion - spontaneous/missed,
Artery, biopsy, Bone marrow, biopsy, Bone exostosis, Brain/meninges, other than for tumor
resection, Breast, biopsy, not requiring microscopic evaluation of surgical margins, Breast, reduction
mammoplasty, Bronchus, biopsy, Cell block, any source, Cervix, biopsy, Colon, biopsy, Duodenum,
biopsy, Endocervix, curettings/biopsy, Endometrium, curettings/biopsy, Esophagus, biopsy, Extremity,
amputation, traumatic, Fallopian tube, biopsy, Fallopian tube, ectopic pregnancy, Femoral head,
fracture, Fingers/toes, amputation, non-traumatic, Gingiva/oral mucosa, biopsy, Heart valve, Joint,
resection, Kidney, biopsy, Larynx, biopsy, Leiomyoma(s), uterine myomectomy - without uterus, Lip,
biopsy/wedge resection, Lung, transbronchial biopsy, Lymph node, biopsy, Muscle, biopsy, Nasal
mucosa, biopsy, Nasopharynx/oropharynx, biopsy, Nerve, biopsy, Odontogenic/dental cyst,
Omentum, biopsy, Ovary with or without tube, non-neoplastic, Ovary, biopsy/wedge resection,
Parathyroid gland, Peritoneum, biopsy, Pituitary tumor, Placenta, other than third trimester,
Pleura/pericardium - biopsy/tissue, Polyp, cervical/endometrial, Polyp, colorectal, Polyp,
stomach/small intestine, Prostate, needle biopsy, Prostate, TUR, Salivary gland, biopsy, Sinus,
paranasal biopsy, Skin, other than cyst/tag/debridement/plastic repair, Small intestine, biopsy, Soft
tissue, other than tumor/mass/lipoma/debridement, Spleen, Stomach, biopsy, Synovium, Testis,
other than tumor/biopsy/castration, Thyroglossal duct/brachial cleft cyst, Tongue, biopsy, Tonsil,
biopsy, Trachea, biopsy, Ureter, biopsy, Urethra, biopsy, Urinary bladder, biopsy, Uterus, with or
without tubes and ovaries, for prolapse, Vagina, biopsy, Vulva/labia, biopsy

1.95

Ιστολογική εξέταση βιοψίας υλικού ενδοσκόπησης
(γαστροσκόπηση, ορθοσκόπηση, κυστεοσκόπηση,
βρογχοσκόπηση, κ.α.)
Για τεχνική έγκλεισης σε παραφίνη (cell block)
Ιστολογική εξέταση οστεομυελικής βιοψίας μετά από
αφαλάτωση
Ιστολογική εξέταση υλικού οστών μετά από αφαλάτωση
Ιστολογική εξέταση βιοψίας υλικού γυναικολογίας μαιευτικής (π.χ. ξέσματα τραχήλου μήτρας ενδομητρίου, πλακούντας, κ.α.)
Ιστολογική εξέταση υλικού μαλακών μορίων (soft tissue
pathology)
Ιστολογική εξέταση βιοψίας δέρματος για
δερματοπάθεια
Ιστολογική εξέταση υλικού αιματοπαθολογίας (π.χ.
λεμφαδένας, εξωλεμφαδενικός λεμφικός ιστός, θύμος
αδένας, σπλήνα, κ.α.)
Ιστολογική εξέταση μεγάλου βαθμού δυσκολίας
χειρουργικού παρασκευάσματος
(π.χ. παρασκεύασμα οισοφαγεκτομής, κολεκτομής,
γαστρεκτομής, μαστεκτομής, υστερεκτομής, εκτομής
μεγάλων όγκων ωοθηκών, ριζικής προστατεκτομής,
λαρυγγεκτομής, πνευμονεκτομής - λοβεκτομής,
νεφρεκτομής, κυστεκτομής, σπληνεκτομής, ογκεκτομής
μαλακών μορίων και οστών, ηπατεκτομής,
παγκρεατεκτομής, κωνοειδούς εκτομής τραχήλου
μήτρας, ακρωτηριασμένων άκρων, πλακούντα, ριζικής
λεμφαδενεκτομής τραχήλου κεφαλής, κ.α.)
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pathology)
Ιστολογική εξέταση βιοψίας δέρματος για
δερματοπάθεια
Agreed Description

Παθολογική Ανατομική & Κυτταρολογία
CPT Code

CPT Description

CPT
Weight

88307

Level V - Surgical pathology, gross and microscopic examination Adrenal, resection Bone biopsy/curettings Bone fragment(s), pathologic fracture Brain, biopsy Brain/meninges, tumor
resection Breast, excision of lesion, requiring microscopic evaluation of surgical margins Breast,
mastectomy - partial/simple Cervix, conization Colon, segmental resection, other than for tumor
Extremity, amputation, non-traumatic Eye, enucleation Kidney, partial/total nephrectomy Larynx,
partial/total resection Liver, biopsy - needle/wedge Liver, partial resection Lung, wedge biopsy Lymph
nodes, regional resection Mediastinum, mass Myocardium, biopsy Odontogenic tumor Ovary with or
without tube, neoplastic Pancreas, biopsy Placenta, third trimester Prostate, except radical resection
Salivary gland Sentinel lymph node Small intestine, resection, other than for tumor Soft tissue mass
(except lipoma) - biopsy/simple excision Stomach - subtotal/total resection, other than for tumor
Testis, biopsy Thymus, tumor Thyroid, total/lobe Ureter, resection Urinary bladder, TUR Uterus, with
or without tubes and ovaries, other than neoplastic/prolapse

7.50

88309

Level VI - Surgical pathology, gross and microscopic examination Bone resection, Breast, mastectomy with regional lymph nodes, Colon, segmental resection for tumor, Colon, total resection, Esophagus,
partial/total resection, Extremity, disarticulation, Fetus, with dissection, Larynx, partial/total resection
- with regional lymph nodes, Lung - total/lobe/segment resection, Pancreas, total/subtotal resection,
11.39
Prostate, radical resection, Small intestine, resection for tumor, Soft tissue tumor, extensive
resection, Stomach - subtotal/total resection for tumor, Testis, tumor, Tongue/tonsil -resection for
tumor, Urinary bladder, partial/total resection, Uterus, with or without tubes and ovaries, neoplastic,
Vulva, total/subtotal resection

Ταχεία βιοψία

88331

Pathology consultation during surgery; first tissue block, with frozen section(s), single specimen

2.77

Ταχείες βιοψίες πέραν των τριών (π.χ. για έλεγχο
χειρουργικών ορίων)

88332

Pathology consultation during surgery; each additional tissue block with frozen section(s) (List
separately in addition to code for primary procedure)

1.51

Ιστολογική εξέταση βιοψίας με λεπτή βελόνα (FNAB)
υλικού μη αναφερόμενου στα κατωτέρω

88177

Cytopathology, evaluation of fine needle aspirate; immediate cytohistologic study to determine
adequacy for diagnosis, each separate additional evaluation episode, same site (List separately in
addition to code for primary procedure)

0.87

Ιστολογική εξέταση υλικού αιματοπαθολογίας (π.χ.
λεμφαδένας, εξωλεμφαδενικός λεμφικός ιστός, θύμος
αδένας, σπλήνα, κ.α.)
Ιστολογική εξέταση μεγάλου βαθμού δυσκολίας
χειρουργικού παρασκευάσματος
(π.χ. παρασκεύασμα οισοφαγεκτομής, κολεκτομής,
γαστρεκτομής, μαστεκτομής, υστερεκτομής, εκτομής
μεγάλων όγκων ωοθηκών, ριζικής προστατεκτομής,
λαρυγγεκτομής, πνευμονεκτομής - λοβεκτομής,
νεφρεκτομής, κυστεκτομής, σπληνεκτομής, ογκεκτομής
μαλακών μορίων και οστών, ηπατεκτομής,
παγκρεατεκτομής, κωνοειδούς εκτομής τραχήλου
μήτρας, ακρωτηριασμένων άκρων, πλακούντα, ριζικής
λεμφαδενεκτομής τραχήλου κεφαλής, κ.α.)
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Παθολογική Ανατομική & Κυτταρολογία
Agreed Description

CPT Code

CPT
Weight

CPT Description

Ιστολογική εξέταση βιοψίας όρχεων με λεπτή βελόνα
88173

Cytopathology, evaluation of fine needle aspirate; interpretation and report

4.39

88321

Consultation and report on referred slides prepared elsewhere

2.92

88323

Consultation and report on referred material requiring preparation of slides

3.47

88325

Consultation, comprehensive, with review of records and specimens, with report on referred material

5.27

Κυτταρολογική εξέταση κολποτραχηλικού επιχρίσματος PAP test

88141

Cytopathology, cervical or vaginal (any reporting system), requiring interpretation by physician

0.92

Κυτταρολογική εξέταση υλικού ενδομητρικής κοιλότητας

88108

Cytopathology, concentration technique, smears and interpretation (eg, Saccomanno technique)

1.73

88112

Cytopathology, selective cellular enhancement technique with interpretation (eg, liquid based slide
preparation method), except cervical or vaginal

1.95

88104

Cytopathology, fluids, washings or brushings, except cervical or vaginal; smears with interpretation

2.06

88106

Cytopathology, fluids, washings or brushings, except cervical or vaginal; simple filter method with
interpretation

1.83

Εφαρμογή και αξιολόγηση ιστοχημικής χρώσης για
ανίχνευση μικροοργανισμού (π.χ. H. Pylori, κ.α.)

88312

Special stain including interpretation and report; Group I for microorganisms (eg, acid fast,
methenamine silver)

2.76

Εφαρμογή και αξιολόγηση διαγνωστικής ιστοχημικής
χρώσης (π.χ. PAS, Giemsa, κ.α.)

88313

Special stain including interpretation and report; Group II, all other (eg, iron, trichrome), except stain
for microorganisms, stains for enzyme constituents, or immunocytochemistry and
immunohistochemistry

2.00

Κυτταρολογική εξέταση υλικού μετά από αναρρόφηση με
λεπτή βελόνα (FNAC)
Ανασκόπηση πλακιδίων
Συμβουλευτική γνώμη ακολουθουμένη από σύνταξη
έκθεσης

Κυτταρολογική εξέταση ΕΝΥ
Κυτταρολογική εξέταση υγρών (π.χ. ούρων, κ.α.)
Κυτταρολογική εξέταση επιχρίσματος βλεννογόνων
Κυτταρολογική εξέταση επιχρίσματος δέρματος
Για τεχνική μονοεπίπεδης επίστρωσης (Thin - Prep) Κυτταρολογία υγρής φάσης
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Παθολογική Ανατομική & Κυτταρολογία
Agreed Description

CPT Code

CPT
Weight

CPT Description

Εφαρμογή και αξιολόγηση άλλης διαγνωστικής
ενζυματικής χρώσης

88314
88319

Special stain including interpretation and report; histochemical stain on frozen tissue block (List
separately in addition to code for primary procedure)
Special stain including interpretation and report; Group III, for enzyme constituents

Αφαλάτωση

88311

Decalcification procedure (List separately in addition to code for surgical pathology examination)

0.63

Ακτινογραφία παρασκευάσματος (π.χ. οστών, μαστού,
κ.α.)

76098

Radiological examination, surgical specimen

13.04

88380

Microdissection (ie, sample preparation of microscopically identified target); laser capture

3.89

88381

Microdissection (ie, sample preparation of microscopically identified target); manual

3.47

Λήψη μικροτομών παρασκευασμάτων και βιοψιών με
χρήση μικροσκοπίας και συσκευής ακτίνων laser για
μοριακή ανάλυση
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Παθολογική Ανατομική & Κυτταρολογία
Agreed Description
Ανοσοϊστοχημική ανίχνευση επιθηλιακών δεικτών (π.χ.
ΕΜΑ, κερατίνες, Ber-Ep4, κ.α.)

CPT Code

CPT
Weight

CPT Description

Ανοσοϊστοχημική ανίχνευση δεικτών διαφοροποίησης
(π.χ. PSA, BRST II, κ.α.)
Ανοσοϊστοχημική ανίχνευση μεσεγχυματικών δεικτών
(π.χ. Vimentin, Desmin, κ.α.)
Ανοσοϊστοχημική ανίχνευση δεικτών ενδοκρινούς
διαφοροποίησης (π.χ. Σωματοστατίνη, Χρωμογρανίνη Α,
Συναπτοφυσίνη, κ.α.)
Ανοσοϊστοχημική ανίχνευση αντιγόνων μικροοργανισμών
(π.χ. Toxoplasma, EBV LMP, κ.α.)

88342

Immunohistochemistry (including tissue immunoperoxidase), each antibody

3.10

Ανοσοϊστοχημική ανίχνευση δεικτών λεμφικού /
αιμοποιητικού (π.χ. CD5, CD15, κ.α.)
Ανοσοϊστοχημική ανίχνευση λοιπών διαγνωστικών
αντιγόνων (π.χ. CD68, HMB-45, Hep1, CD99, κ.α.)
Ki-67, κ.α
p53, κ.α
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Παθολογική Ανατομική & Κυτταρολογία
Agreed Description

CPT Code

CPT
Weight

CPT Description

c-erb-B2/HER2/neu
PTEN

88360

Morphometric analysis, tumor immunohistochemistry (eg, Her-2/neu, estrogen
receptor/progesterone receptor), quantitative or semiquantitative, each antibody; manual

3.79

88361

Morphometric analysis, tumor immunohistochemistry (eg, Her-2/neu, estrogen
receptor/progesterone receptor), quantitative or semiquantitative, each antibody; using computerassisted technology

4.12

88346

Immunofluorescent study, each antibody; direct method

2.66

PgR
Erβ
Erα

ΙgG
IgM
IgA
C3
C1q
C4
κ ελαφρές αλύσεις
λ ελαφρές αλύσεις

Σημείωση: Οι ιατρικές πράξεις που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κατάλογο αποζημιώνονται στις περιπτώσεις αποστολής ιατρικού δείγματος που αφορά σε εξωτερικούς ασθενείς. Τα
ιατρικά δείγματα που αφορούν σε εσωτερικούς ασθενείς θα αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, μέσω του Νοσηλευτηρίου.
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