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Λειτουργικότητα Συστήματος

• Αποστολή sms ή/και e-mail σε επιλεγμένο πλήθος πολιτών για εξετάσεις προληπτικής ιατρικής

• Κριτήρια επιλογής: Φύλο, ηλικία

• Εξαιρούνται οι νοσούντες και όσοι έκαναν την εξέταση το τελευταίο έτος

• Αυτόματη δημιουργία και αποστολή παραπεμπτικών

• Πρώτη δράση: καρκίνος του μαστού (πλήθος δικαιούχων: 1.245.321)

• Χρήστης συστήματος: ΗΔΙΚΑ



Δράση ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

• Εντοπισμός των πολιτών-στόχων (δικαιούχοι) της δράσης: γυναίκες ηλικίας 50-69 που δεν έχουν 

νοσήσει τα τελευταία 5 έτη από καρκίνο του μαστού και δεν κάνει εξέταση μαστού κατά το τελευταίο 

έτος.

• Αυτόματη δημιουργία παραπεμπτικού για μαστογραφία, με φορέα το Υπουργείο Υγείας, εκδότη-

ιατρό το Υπουργείο Υγείας , διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης και ICD10 

διάγνωση για όλους τους πολίτες-στόχους της δράσης.

• Αποστολή μηνύματος SMS ή/και email σε όσες δικαιούχους της δράσης έχουν ενεργή την άυλη 

συνταγογράφηση για την αυτόματη έκδοση παραπεμπτικού στον ΑΜΚΑ τους και τη δυνατότητα 

εκτέλεσής του σε διαγνωστικό κέντρο. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ενεργή την άυλη 

συνταγογράφηση όταν προσέλθουν σε οποιονδήποτε ιατρό θα εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα 

στον ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, κατά την αναζήτηση ΑΜΚΑ σχετικά με 

την αυτόματη έκδοση παραπεμπτικού στον ΑΜΚΑ του πολίτη και τη δυνατότητα εκτέλεσής του σε 

διαγνωστικό κέντρο.
• Ο πολίτης επισκέπτεται και πραγματοποιεί την εξέταση Μαστογραφίας, στο διαγνωστικό κέντρο με βάση 

τον ΑΜΚΑ του.*

* Το σύστημα e-ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΚΑ για την άντληση των 
παραπεμπτικών προληπτικής ιατρικής



Δράση ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

• Ο γιατρός του διαγνωστικού κέντρου καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων προληπτικής ιατρικής στο 
σύστημα της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

• Βάσει των αποτελεσμάτων και δεδομένου ενός αλγορίθμου απόφασης καταγράφεται στο ΣΗΣ το δικαίωμα 
ορισμένων ασθενών να συνεχίσουν τον διαγνωστικό έλεγχο με μία επιπλέον επίσκεψη σε γιατρό και σε 
περίπτωση που κριθεί σκόπιμο την συνταγογράφηση νέου παραπεμπτικού εξέτασης υπέρηχου.

• Οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τον διαγνωστικό έλεγχο πραγματοποιούν επίσκεψη σε ιατρό 
που συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στον γιατρό εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα προτροπής 
καταχώρισης της ειδικής επίσκεψης διαγνωστικού ελέγχου καθώς και εξέτασης υπερήχου.

• Ο πολίτης επισκέπτεται και πραγματοποιεί την εξέταση Υπερήχου, στο διαγνωστικό κέντρο με το ΑΜΚΑ του.

• Ο γιατρός του διαγνωστικού κέντρου καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων του υπερήχου στο σύστημα της 
Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.



Αρχικό Μενού

Στο κεντρικό μενού της

εφαρμογής, ο χρήστης έχει τις εξής 

επιλογές:

• Προετοιμασία Καμπάνιας

• Κατάσταση Καμπάνιας

• Παραμετροποίηση Καμπάνιας



Προετοιμασία Καμπάνιας (1ο Βήμα)

Ο χρήστης με 3 συνολικά 
βήματα ξεκινάει την 
προετοιμασία της καμπάνιας, 
ορίζοντας στο πρώτο βήμα τα 
κριτήρια επιλογής του 
πληθυσμού-στόχου.



Προετοιμασία Καμπάνιας (2ο Βήμα)

Στο δεύτερο βήμα ο χρήστης 
επιλέγει το κείμενο που θα 
χρησιμοποιηθεί για την 
αποστολή του SMS/email 
προς τους επιλεγμένους 
πολίτες.



Προετοιμασία Καμπάνιας(3ο Βήμα)

Ο χρήστης βλέπει μια σύνοψη της καμπάνιας που έχει δημιουργήσει πριν την οριστική 
υποβολή.



Κατάσταση Καμπάνιας



Σε αυτήν την οθόνη ο χρήστης παρακολουθεί την κατάσταση της καμπάνιας, ενώ έχει και τη δυνατότητα 
προβολής των λεπτομερειών της.



Ο χρήστης σε αυτήν την οθόνη ολοκληρώνει τη διαδικασία αποστολής των SMS ή/και email αλλά και την δημιουργία του αντίστοιχου 
παραπεμπτικού, προς τους πολίτες που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια της προετοιμασίας της καμπάνιας.

*Προτείνεται ανάλογα με το πλήθος του δείγματος η εκτέλεση/ολοκλήρωση της δράσης σε περισσότερα από 1 στάδια



1. Αποστολή μηνύματος SMS ή/και email με πληροφορίες του παραπεμπτικού εξετάσεων σε όσους από 
τους επιλεγμένους πολίτες έχουν ενεργή άυλη συνταγογράφηση.

2. Εφόσον ο πολίτης έχει εγκατεστημένη και την εφαρμoγή myHealth λαμβάνει το παραπεμπτικό στο 
κινητό του.

3. Εμφάνιση ενημερωτικού μηνύματος στον ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, κατά 
την αναζήτηση ΑΜΚΑ για τους επιλεγμένους πολίτες της δράσης.

4. Γενικό «διαφημιστικό» μήνυμα στην εκτύπωση συνταγών και παραπεμπτικών, όπως επίσης και 
αποστολή email σχετικά με την δράση προληπτικής ιατρικής.

Τρόποι ενημέρωσης πολιτών



MyHealth



Παραπεμπτικό εξετάσεων δράσης προληπτικής ιατρικής  
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