Διαδικασία δαπάνης Oncotype DX από ΕΟΠΥΥ

Ιατρικές ενδείξεις για κάλυψη
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σε ασθενείς ηλικίας έως και 65 ετών ( ≤65ετών)
Πρώιμο πλήρως εξαιρεθέν διηθητικό αδενοκαρκίνωμα του μαστού.
Χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών από τη διάγνωση
Όγκος μεγαλύτερος από 0,5 cm.
Οιστρογονικοί υποδοχείς θετικοί (ER+).
ΗΕR2 αρνητικό (0 ή 1+ με ανοσοϊστοχημεία ή/και FISH ή CISH ή SISH αρνητικό για
επαύξηση του γονιδίου συμπεριλαμβανομένου του +2 που σε τεχνική insitu
υβριδισμού αποδειχθεί επίσης ότι είναι αρνητικό).
7. Αρνητικοί μασχαλιαίοι λεμφαδένες ή αρνητικός φρουρός λεμφαδένας (pN0) ή
μικροσκοπική <2mm μετάσταση σε μασχαλιαίο λεμφαδένα (pΝ1mi).

Ο εξεταζόμενος καταθέτει τα δικαιολογητικά του στον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΠΥ στα
γραφεία του ΕΟΠΥΥ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Πριν την Εκτέλεση της Ανάλυσης OncotypeDX
1. Αίτηση Ασφαλισμένου
2. Βιβλιάριο ασθενείας ασφαλισμένου και να προκύπτει η ασφαλιστική ικανότητα
3. Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος (δημόσιου ή
ιδιωτικού),ειδικότητας Ογκολόγος, Μαστολόγος, Χειρουργός Μαστού. Επάνω
στην γνωμάτευση ο ελεγκτής ιατρός σφραγίζει για έγκριση και θεώρηση με
αναφορά της ημερομηνίας έγκρισης/θεώρησης. Υπάρχει πρότυπο γνωμάτευσης
παρακάτω (Αρχική Γνωμάτευση).
4. Όλα τα παραπάνω προσκομίζονται στον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ ο οποίος
και εγκρίνει την ανάλυση. Η σφραγίδα του ελεγκτή καθώς και η ημερομηνία
για την έγκριση-θεώρηση τίθεται στην ιατρική γνωμάτευση.
Σημ: θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα η σφραγίδα και υπογραφή του ελεγκτή
ιατρού με την παρακάτω ένδειξη:
Εγκρίνεται η δαπάνη
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Μετά την Εκτέλεση της Ανάλυσης OncotypeDX
1. Νέα γνωμάτευση με εκτίμηση του θεράποντα και παραπέμποντα ιατρού με
εκτίμηση του αποτελέσματος της εξέτασης Oncotype DX (με αναφορά στην
ημερομηνία της εξέτασης. Υπάρχει πρότυπο γνωμάτευσης παρακάτω (Δεύτερη
Γνωμάτευση).
2. Το αποτέλεσμα της εξέτασης Oncotype DX στα αγγλικά όπως παρέχεται από την
GeneKor.
3. Το αποτέλεσμα της εξέτασης Oncotype DX νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική
γλώσσα. Η νόμιμη μετάφραση παρέχεται από την GeneKor.
4. Πρωτότυπο Τιμολόγιο ή πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών (εξοφλημένα)
όπως παρέχεται από την GeneKor.
5. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία Χαμηλού Κινδύνου {= <18} και τους
συστήνεται από τον θεράποντα παθολόγο – ογκολόγο (με την συνημμένη ιατρική
γνωμάτευση η αποφυγή χημειοθεραπείας το αίτημα τους για την απόδοση
δαπάνης της εξέτασης Oncotype DX θα παραμένει σε εκκρεμότητα για το
χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των
αποτελεσμάτων, και θα αποδίδεται η δαπάνη της εξέτασης με την κατάθεση
Υπεύθυνης Δήλωσης του ασφαλισμένου.
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Πρότυπο Αρχικής Γνωμάτευσης
ΠΡΟΣΟΧΗ : το παρόν έγγραφο είναι υπόδειγμα.
Μην αναγράφετε πάνω σε αυτό

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………………… γεννηθής/είσα την ……/……/……… με
ΑΜΚΑ……………………………………….. νοσεί από πρώιμο διηθητικό αδενοκαρκίνωμα του μαστού
πλήρως εξαιρεθέν μεγαλύτερο από 0,5 cm με θετικούς Οιστρογονικούς Υποδοχείς (ER+) και
αρνητικό HER2. Επίσης οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είναι αρνητικοί ή ο φρουρός λεμφαδένας
είναι αρνητικός ή υπάρχει μικροσκοπική <2mm μετάσταση σε μασχαλιαίο λεμφαδένα. Ο
δείκτης Ki67 έχει συνεκτιμηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κλινικά και εργαστηριακά
ευρήματα, κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια της εξέτασης Oncotype DX προκειμένου να ληφθεί
ορθολογική απόφαση της χορήγησης ή μη χημειοθεραπείας.

Ο Διευθυντής της Κλινικής
Υπογραφή-Σφραγίδα

Ο ελεγκτής του ΕΟΠΥΥ
Εγκρίνεται βάσει ΑΡ. Πρωτ. :οικ. 30070/18-09-2013 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ.

Υπογραφή-Σφραγίδα
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Πρότυπο Δεύτερης Γνωμάτευσης (Low Risk)
ΠΡΟΣΟΧΗ : το παρόν έγγραφο είναι υπόδειγμα.
Μην αναγράφετε πάνω σε αυτό

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………………… γεννηθής/είσα την ……/……/……… με
ΑΜΚΑ……………………………………….. υποβλήθηκε σε ανάλυση Oncotype DX την …./…../……….. Το
αποτέλεσμα της εξέτασης είναι Χαμηλού Κινδύνου (Low Risk) με Σκορ Επανεμφάνισης
μικρότερο του 18. Στον συγκεκριμένο ασθενή η προσθήκη χημειοθεραπείας στην
ορμονοθεραπεία δεν έχει κανένα όφελος και συστήνεται η αποφυγή της χημειοθεραπείας.
Σημειώνεται ότι η ασθενής νοσεί από πρώιμο διηθητικό αδενοκαρκίνωμα του μαστού
πλήρως εξαιρεθέν μεγαλύτερο από 0,5 cm με θετικούς Οιστρογονικούς Υποδοχείς (ER+) και
αρνητικό HER2. Επίσης οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είναι αρνητικοί ή ο φρουρός λεμφαδένας
είναι αρνητικός ή υπάρχει μικροσκοπική <2mm μετάσταση σε μασχαλιαίο λεμφαδένα. Ο
δείκτης Ki67 έχει συνεκτιμηθεί.

Ο Διευθυντής της Κλινικής
Υπογραφή-Σφραγίδα
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Πρότυπο Δεύτερης Γνωμάτευσης (Intermediate Risk)
ΠΡΟΣΟΧΗ : το παρόν έγγραφο είναι υπόδειγμα.
Μην αναγράφετε πάνω σε αυτό

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………………… γεννηθής/είσα την ……/……/……… με
ΑΜΚΑ……………………………………….. υποβλήθηκε σε ανάλυση Oncotype DX την …./…../……….. Το
αποτέλεσμα της εξέτασης είναι Ενδιάμεσου Κινδύνου (Intermediate Risk) με Σκορ
Επανεμφάνισης από 18 έως 30. Στον συγκεκριμένο ασθενή είναι ασαφές εάν υπάρχει
όφελος από την προσθήκη χημειοθεραπείας στην ορμονοθεραπεία και συνήθως χορηγείται
χημειοθεραπεία. Σημειώνεται ότι η ασθενής νοσεί από πρώιμο διηθητικό αδενοκαρκίνωμα
του μαστού πλήρως εξαιρεθέν μεγαλύτερο από 0,5 cm με θετικούς Οιστρογονικούς
Υποδοχείς (ER+) και αρνητικό HER2. Επίσης οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είναι αρνητικοί ή ο
φρουρός λεμφαδένας είναι αρνητικός ή υπάρχει μικροσκοπική <2mm μετάσταση σε
μασχαλιαίο λεμφαδένα. Ο δείκτης Ki67 έχει συνεκτιμηθεί.

Ο Διευθυντής της Κλινικής
Υπογραφή-Σφραγίδα
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Πρότυπο Δεύτερης Γνωμάτευσης (High Risk)
ΠΡΟΣΟΧΗ : το παρόν έγγραφο είναι υπόδειγμα.
Μην αναγράφετε πάνω σε αυτό

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………………… γεννηθής/είσα την ……/……/……… με
ΑΜΚΑ……………………………………….. υποβλήθηκε σε ανάλυση Oncotype DX την …./…../……….. Το
αποτέλεσμα της εξέτασης είναι Υψηλού Κινδύνου (High Risk) με Σκορ Επανεμφάνισης
μεγαλύτερο ή ίσο του 31. Στον συγκεκριμένο ασθενή συστήνεται η χορήγηση
χημειοθεραπείας. Σημειώνεται ότι η ασθενής νοσεί από πρώιμο διηθητικό αδενοκαρκίνωμα
του μαστού πλήρως εξαιρεθέν μεγαλύτερο από 0,5 cm με θετικούς Οιστρογονικούς
Υποδοχείς (ER+) και αρνητικό HER2. Επίσης οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είναι αρνητικοί ή ο
φρουρός λεμφαδένας είναι αρνητικός ή υπάρχει μικροσκοπική <2mm μετάσταση σε
μασχαλιαίο λεμφαδένα. Ο δείκτης Ki67 έχει συνεκτιμηθεί.

Ο Διευθυντής της Κλινικής
Υπογραφή-Σφραγίδα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

υπεβλήθηκα στη δοκιμασία Oncotype DX και έλαβα γνώση των αποτελεσμάτων της (ημερομηνία
αποτελεσμάτων. ..…../……./20……).
Βάσει των αποτελεσμάτων, ο θεράπων ιατρός ……………………………………………………………….
με την από …….…/…..……/20….. ιατρική γνωμάτευση του, μου συνέστησε την αποφυγή της
χημειοθεραπείας, τις οδηγίες του οποίου και ακολούθησα, με αποτέλεσμα για το χρονικό διάστημα του
τριμήνου από την έκδοση των αποτελεσμάτων, να μην έχω ενταχθεί σε πρόγραμμα
χημειοθεραπείας.
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην
πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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