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ΕΡΩΣΗΗ  

Προσ: Σον Τπουργό Τγείασ 

 

Θέμα: «Ελλειμματική Εθνική Πολιτική για την Αντιμετώπιςη του Καρκίνου και Μη Ύπαρξη 
Αρχείου Καταγραφήσ Περιςτατικών» 

Η «Εκνικι Πολιτικι για τθν Αντιμετϊπιςθ του Καρκίνου» εμφανίηεται ωσ ελλειμματικι παρά 

το γεγονόσ ότι ςτθν Ελλάδα καταγράφονται περίπου 40 χιλιάδεσ νζα περιςτατικά νεοπλαςιϊν 

το χρόνο. Η λειτουργία των ογκολογικϊν νοςοκομείων διακρίνεται από ζλλειψθ μόνιμου 

ιατρικοφ και επικουρικοφ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ κακϊσ και γθραςμζνο ιατροτεχνολογικό 

εξοπλιςμό, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι απαιτοφνται ςτοχευμζνεσ δράςεισ ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ, 

τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και κεραπευτικισ παρζμβαςθσ ςτον καρκίνο. Δεν είναι τυχαίο ότι,  

ςφμφωνα με τθν Εκνικι χολι Δθμόςιασ Τγείασ, οι ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του καρκίνου απαντϊνται ςτο ςτάδιο που καλφπτει το πρϊτο ςφμπτωμα ζωσ 

τθν πρϊτθ επίςκεψθ ςτον γιατρό ςε ποςοςτό που ανζρχεται ςε 27 τοισ εκατό και πολφ 

λιγότερο ςε επόμενα ςτάδια, όπωσ το χειρουργείο ςε ποςοςτό 9 τοισ εκατό και θ 

χθμειοκεραπεία ςε ποςοςτό 8 τοισ εκατό. 

Η ενθμζρωςθ ϊςτε να υπάρχει ουςιαςτικι πρόλθψθ αλλά και διαχείριςθ του καρκίνου 

αποτελεί κοινωνικό και πολιτικό ηιτθμα, κακϊσ απαιτείται προςζγγιςθ τόςο ςε επιςτθμονικό 

όςο και ςε οικονομικό επίπεδο ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ προςβαςιμότθτα των αςκενϊν ςε 

ςφγχρονεσ και αποτελεςματικζσ κεραπευτικζσ μεκόδουσ. Η πρόςφατθ ανάδειξθ από τα μζςα 

ενθμζρωςθσ περί απαίτθςθσ από επιτροπι του ΕΟΠΤΤ για προςκόμιςθ βεβαίωςθσ 

«προςδόκιμου ηωισ» για τθν ζγκριςθ χοριγθςθσ φαρμάκου ςε καρκινοπακι ζρχεται να 

επιβεβαιϊςει τθν υπονόμευςθ που ςυντελείται από κρατικζσ υπθρεςίεσ του δικαιϊματοσ 

ςτθν ηωι για ζκαςτο πολίτθ. 

Η Ελλθνικι Αντικαρκινικι Εταιρεία επανειλθμζνωσ κροφει τον κϊδωνα του κινδφνου για τθν 

μθ φπαρξθ «αρχείου καταγραφισ των περιςτατικϊν καρκίνου» ςτθν Ελλάδα, γεγονόσ που 

κακιςτά δυςχερι τθν παράκεςθ ςτοιχείων για τθν χάραξθ εκνικισ αντικαρκινικισ πολιτικισ. 

Όπωσ μάλιςτα επιςθμαίνει ςτθν από 15/2 επιςτολι θ οργάνωςθ WIN CANCER, ςτθν 

πλειονότθτα των αντικαρκινικϊν νοςοκομείων γίνονται αναφορζσ, χωρίσ αυτζσ να 

καταγράφονται πουκενά, για αυξθμζνα ποςοςτά εμφάνιςθσ ιδιαίτερων μορφϊν τθσ 

αςκζνειασ ςε ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ.   

Επειδι ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Προγράμματοσ για τον Καρκίνο 2011-2015 χρθματοδοτικθκε 

με κονδφλια του κοινοτικοφ πλαιςίου ςτιριξθσ ΕΠΑ, θ πράξθ «Ανάπτυξθ Εκνικοφ Αρχείου 



Νεοπλαςιϊν (ΕΑΝ)» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2007–2013» 

υπό τθν αρμοδιότθτα του Κζντρου Ελζγχου & Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 

Επειδι πζρα από τισ ανυπολόγιςτεσ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ, θ οικονομικι διάςταςθ του 

καρκίνου όςον αφορά τθν βιωςιμότθτα του εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ είναι ςθμαντικι 

 

Ερωτάται ο αρμόδιοσ υπουργόσ: 

- ε ποιό ςτάδιο υλοποίθςθσ βρίςκεται θ πράξθ «Ανάπτυξθ Εκνικοφ Αρχείου Νεοπλαςιϊν 

(ΕΑΝ)» του ΚΕΕΛΠΝΟ; Τπάρχει πρόβλεψθ για ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από 

Ευρωπαϊκά προγράμματα ι αντίκετα από άντλθςθ εκνικϊν πόρων ϊςτε να διαςφαλιςτεί 

θ απρόςκοπτθ  λειτουργία του εν λόγω αρχείου;  

 

- Προτίκεςτε να υποςτθρίξετε τθ ςφςταςθ ενόσ αναλυτικοφ «αρχείου καταγραφισ 

περιςτατικϊν καρκίνου» το οποίο, με ςεβαςμό ςτα προςωπικά δεδομζνα, δφναται να 

μετατραπεί ςε «τράπεηα πλθροφοριϊν» κρίςιμθ για τθν χάραξθ αποτελεςματικισ εκνικισ 

αντικαρκινικισ πολιτικισ; 

 

- Τπάρχει πρόγραμμα εν εξελίξει για το διάςτθμα 2016 και εντεφκεν ςε ςυνζχιςθ του 

Εκνικοφ Προγράμματοσ για τον Καρκίνο 2011-2015; 

 

- Ποιά θ ςυνολικι πολιτικι για τθν  προϊκθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ των πολιτϊν 

ςτοχεφοντασ ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ με προςυμπτωματικοφσ ελζγχουσ κακϊσ και 

ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ Τγείασ για πρόλθψθ του 

καρκίνου ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ;  

 

-  Με ποιό τρόπο ςκοπεφετε να αντιμετωπίςετε αφενόσ τισ δραματικζσ ελλείψεισ  ςε ιατρικό 

και νοςθλευτικό προςωπικό και αφετζρου το ηιτθμα τθσ αντικατάςταςθσ πεπαλαιωμζνου 

ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και του φαινομζνου αςκενϊν ςε λίςτεσ αναμονισ 

που απαντϊνται ςτθν πλειονότθτα των ογκολογικϊν νοςοκομείων;  

 

 

Ο ερωτϊν Βουλευτισ 

 

 

 

Θεοχάρθσ (Χάρθσ) Θεοχάρθσ, Β’ Ακινασ 

 


