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«Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις µαστογραφίας κατά του καρκίνου
του µαστού.»
Σχετ.: Το υπ’ αριθµ.∆Α3Α/76/οικ.17705/08-07-2022 έγγραφό µας.
Λαµβάνοντας υπόψη το από 14/7/2022 αίτηµα του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ιατρικών
∆ιαγνωστικών Κέντρων και της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της ενηµέρωσης του
Ατοµικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των δικαιούχων µέσω της Η∆ΙΚΑ,
τροποποιείται το ανωτέρω σχετικό έγγραφο µας σε ότι αφορά την ηλεκτρονική
υποβολή και το φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών στο πλαίσιο της δράσης για τη
δηµόσια Υγεία «ΣΠΥΡΟΣ ∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ» µε την απαλοιφή των κάτωθι δικαιολογητικών:
Για τις µονάδες που θα εκτελέσουν την εξέταση της ψηφιακής µαστογραφίας
ή/και το υπερηχογράφηµα δεν θα προσκοµίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Βεβαίωση του ακτινοδιαγνώστη της Μονάδας ΠΦΥ ότι για όλα τα παραπεµπτικά
ψηφιακής µαστογραφίας που εκτελέστηκαν και περιλαµβάνονται στην µηνιαία
υποβολή έχει διενεργηθεί διάγνωση και έχει ενηµερωθεί ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός
Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των ∆ικαιούχων.

-Βεβαίωση του εκτελούντος ιατρού της Μονάδας ΠΦΥ ότι για όλα τα
υπερηχογραφήµατα που εκτελέστηκαν και περιλαµβάνονται στην µηνιαία υποβολή
έχει διενεργηθεί διάγνωση και έχει ενηµερωθεί ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος
Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των ∆ικαιούχων.
Για τους ιατρούς που θα συµµετέχουν στην δράση για διενέργεια της κλινικής
εξέτασης (χειρούργοι, γυναικολόγοι, παθολόγοι, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές,
γενικοί ιατροί ως προσωπικοί ιατροί) στο φυσικό αρχείο της υποβολής τους δεν θα
προσκοµίζεται το παρακάτω δικαιολογητικό:
-Βεβαίωση του ιατρού ότι έχει ενηµερωθεί σχετικά µε το αποτέλεσµα της εξέτασης ο
Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) όλων των δικαιούχων που
περιλαµβάνονται στην ηλεκτρονική µηνιαία υποβολή του. (είτε παραπέµψει τον
δικαιούχο για υπερηχογράφηµα είτε όχι).

Κατά τα λοιπά ισχύει το ανωτέρω σχετικό έγγραφό µας.
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