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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ
Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Υγείας κο Βασίλη Κοντοζαμάνη είχε την Παρασκευή 30
Οκτωβρίου 2020 αντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου
ΕΛΛΟΚ μετά από σχετικό αίτημα, στην οποία συζητήθηκαν θέματα τρέχοντα που σχετίζονται με την
ασφαλή πρόσβαση και αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο στις δομές υγείας κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, αλλά και χρόνια ζητήματα, τα οποία εμφανίζουν στασιμότητα παρόλη την έκφραση θετικής
στάσης σε προηγούμενες συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε κλίμα θετικό και αισιόδοξο, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, ζήτησε
από τον κο Υφυπουργό να υπάρξουν άμεσες ενέργειες από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να
εξασφαλιστεί με ασφάλεια η συνέχιση των θεραπειών και της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο, η
οποία έχει διαταραχθεί σημαντικά λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα τέθηκαν τα εξής θέματα :
•
•

•

•
•
•

Προβλήματα στην πρόσβαση και απρόσκοπτη συνέχιση των θεραπειών και των
προγραμματισμένων χειρουργείων των ασθενών με καρκίνο
Αίτημα πλήρους κάλυψης της δαπάνης εξετάσεων για τον ιό covid19 στους ασθενείς με
καρκίνο και διευκόλυνση για την πραγματοποίησή τους στο νοσοκομείο όπου
πραγματοποιούν τις θεραπείες τους
Τα σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση και λειτουργία των ογκολογικών κλινικών και των
ογκολογικών τμημάτων, σε περιοχές της περιφέρειας όπου χρειάζεται άμεση πρόσληψη
ογκολόγων, για να συνεχιστεί η λειτουργία των ογκολογικών τμημάτων και κλινικών (Έγινε
εκτεταμένη συζήτηση για τα ογκολογικά τμήματα των Νοσοκομείων Καβάλας και Μυτιλήνης,
προκειμένου να αναβαθμιστούν σε Ογκολογικές κλινικές και της ογκολογικής κλινικής του
Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας το οποίο χρήζει άμεσης ενίσχυσης με επιπλέον
ογκολόγο, καθώς λειτουργεί με ένα μόνο ογκολόγο εδώ και πολύ καιρό)
Οι μεγάλες ελλείψεις στελέχωσης σε κεντρικά ογκολογικά νοσοκομεία, συνεπεία των πολλών
συνταξιοδοτήσεων και της μη πρόσληψης του αντίστοιχου νέου προσωπικού επί σειρά ετών
Οι σοβαρές καθυστερήσεις στη διάγνωση και έναρξη θεραπείας, λόγω μεγάλης έλλειψης
παθολογοανατόμων
Οι μεγάλες αναμονές για την έναρξη ακτινοθεραπειών, όπου απαιτείται η διεύρυνση του
ωραρίου λειτουργίας, την οποία ο κος Υφυπουργός είχε ανακοινώσει προ 5μήνου αλλά ακόμη
δεν έχει γίνει κάποια σχετική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται και μείωση των
απογευματινών ιατρείων με αποφάσεις διοικήσεων των νοσοκομείων, η οποία επιβαρύνει την
κατάσταση περαιτέρω
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•

•

Η μείωση των ραντεβού για προσυμπτωματικούς ελέγχους στο 50%, γεγονός που αναμένεται
να επιδράσει αρνητικά καθώς θα οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό ατόμων με διάγνωση σε
προχωρημένο στάδιο στο εγγύς μέλλον
Ο συνωστισμός που υπάρχει έξω από τις ογκολογικές κλινικές, σε συνθήκες που ευνοούν τον
συγχνωτισμό και τη μετάδοση του ιού της πανδημίας, καθώς για μία σειρά παραπεμπτικών
απαιτείται η επαναλαμβανόμενη προσέλευση των ασθενών και των οικείων τους στα
νοσοκομεία και η ανάλογη απασχόληση του ιατρικού προσωπικού, ενώ το γεγονός αυτό θα
μπορούσε να αποφευχθεί με σχετικές διορθώσεις και παρεμβάσεις στο σύστημα
συνταγογράφησης και έκδοσης παραπεμπτικών.

Παράλληλα συζητήθηκαν και χρόνια ζητήματα τα οποία αφορούν τους ασθενείς με καρκίνο και τα
οποία χρήζουν πολιτικής βούλησης έτσι ώστε να τύχουν της προτεραιότητας του υπουργείου
υγείας:
•

Αποζημίωση και ένταξη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση panel βιοδεικτών καθώς και
των γονιδιακών εξετάσεων BRCA1 & BRCA2 και την έγκριση της εξέτασης ONCOTYPE DX και
για τις ανασφάλιστες.

•

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ενίσχυση του Ιατρικού Δικτύου Ακριβείας στην
Ογκολογία προκειμένου να καταστεί προσιτή σε όλους η πρόσβαση στις νέες
εξατομικευμένες θεραπείες και να ενθαρρυνθεί η διενέργεια κλινικών μελετών στη χώρα
μας.
Ποσά που αναγκάζονται να καταβάλουν οι ασθενείς, σε συμβεβλημένα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα, πέραν της καταβαλλόμενης από τον ΕΟΠΥΥ αποζημίωσης, κατά
παράβαση των συμβάσεων με τον Οργανισμό
Κάλυψη δαπανών για φυσιοθεραπείες και πλαστική χειρουργική αποκατάστασης
επιπτώσεων του καρκίνου και της θεραπείας
Ανάπτυξη δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας με πρώτη την έναρξη λειτουργίας ιατρείων
πόνου, σε περιφερειακά νοσοκομεία
Εκπροσώπηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου στο νέο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ & του νέου
Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ)
Διεθνής παρουσία και συμμετοχή της χώρας μας στα σχετικά φόρα και οργανισμούς που
ασχολούνται με τον καρκίνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και προετοιμασία για την συμμετοχή
μας στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Αποστολή για τον Καρκίνο» (Cancer Mission), καθώς θα
δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσει η χώρα μας πρόσβαση σε πόρους που θα εξασφαλίσουν
την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων για την αντιμετώπιση του καρκίνου
Δημιουργία Διεύθυνσης Νεοπλασιών στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ
Έναρξη διαδικασιών για την λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, το όποιο
έχει ψηφιστεί και έχει στόχο να αποτελέσει το κεντρικό όχημα για τη χάραξη Εθνικής
Στρατηγικής για τον έλεγχο του Καρκίνου και τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου
Νεοπλασιών

•

•
•
•
•

•
•
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Ο κος Κοντοζαμάνης δεσμεύθηκε προσωπικά για την έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών με στόχο
την επίλυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων από τα θέματα που τέθηκαν το αμέσως επόμενο διάστημα,
ενώ ζήτησε τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου όπου αυτό είναι δυνατό.
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, για ακόμη μία φορά τονίζει ότι είναι στη διάθεση του
Υπουργείου Υγείας και της Πολιτείας γενικότερα και είναι πρόθυμο να συνδράμει όπου χρειαστεί
προκειμένου να καταστεί εφικτή η βελτίωση των συνθηκών ογκολογικής περίθαλψης.
Παράλληλα προσπαθεί να εντοπίσει τις ανεπάρκειες, τα κενά και τα προβλήματα που συναντούν οι
ασθενείς με καρκίνο, με στόχο την ανάδειξή τους και σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και
όλους τους εταίρους στην ογκολογία, τη διατύπωση υλοποιήσιμων προτάσεων που θα εξασφαλίσουν
καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς και τους λειτουργούς υγείας, παράλληλα με τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας του συστήματος υγείας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πληροφορίες:
Καίτη Αποστολίδου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.
Τηλ. 6932449000
Kathi.apostolidis@ellok.org
Γεώργιος Καπετανάκης
Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.
Τηλ. 6944608385
George.kapetanakis@ellok.org
Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. από το
2011, νομιμοποιήθηκε το 2016, ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με
Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 40 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο, σε όλη την
Ελλάδα.
Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο. Ο σκοπός της
ΕΛΛ.Ο.Κ., σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων
ασθενών με καρκίνο, εθελοντών και φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών
δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών της οικογένειας τους και για
την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο.
(www.ellok.org)
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