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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ                                                                                                                     
Προς: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Ανυπαρξία Εθνικής  Πολιτικής  για  την  Αντιμετώπιση του  Καρκίνου  και 
Έλλειψη καινοτόμων Ογκολογικών Φαρμάκων» 

Η «Εθνική Πολιτική για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου» εμφανίζεται ως ελλειμματική 
παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 40 χιλιάδες νέα περιστατικά 
νεοπλασιών το  χρόνο. Η  λειτουργία  των  ογκολογικών  νοσοκομείων  διακρίνεται  από 
έλλειψη  μόνιμου  ιατρικού  και  νοσηλευτικού  προσωπικού, γερασμένο  ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό ενώ τα χημειοθεραπευτικά και καινοτόμα ογκολογικά φάρμακα αποκλείονται 
από τις θεραπείες  ασθενών λόγω του περίφημου μέτρου «9-6-3» όπως αυτό επιβάλλεται 
από το  άρθρο  98, του  Νόμου  4472/2017. Η  Ελληνική  Ομοσπονδία Καρκίνου, η  Ένωση 
Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος  και  η  Οργάνωση  WIN CANCER έχουν  πολλάκις κρούσει 
τον  κώδωνα  του  κινδύνου  για  τη  μη  ύπαρξη «αρχείου καταγραφής  των  περιστατικών 
καρκίνου» στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά δυσχερή την παράθεση στοιχείων για την 
χάραξη εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής.  

Επειδή στο  πλαίσιο του  Εθνικού  Προγράμματος  για  τον  Καρκίνο  2011-2015 
χρηματοδοτήθηκε  με  κονδύλια  του  κοινοτικού  πλαισίου στήριξης  ΕΣΠΑ, η  πράξη 
«Ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ)» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση  2007–2013» υπό την  αρμοδιότητα  του  Κέντρου  Ελέγχου  & Πρόληψης 
Νοσημάτων  (ΚΕΕΛΠΝΟ). Επειδή εν  μέσω  δημοσιονομικών  περιορισμών πρέπει να 
υιοθετηθεί  μία  ολιστική  και  όχι  αποσπασματική πολιτική όσον  αφορά  στα  καινοτόμα 
ογκολογικά και χημειοθεραπευτικά φάρμακα συνδέοντας τα επιμέρους κέντρα κόστους, 
όπως τα κόστη της φαρμακευτικής, νοσοκομειακής δαπάνης και τα κόστη των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων και επιδομάτων,  

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Σε  ποιο στάδιο  υλοποίησης βρίσκεται  η  πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού  Αρχείου 
Νεοπλασιών (ΕΑΝ ) » του  ΚΕΕΛΠΝΟ ; Υπάρχει πρόβλεψη για  συνέχιση  της 
χρηματοδότησης  από Ευρωπαϊκά προγράμματα ή  αντίθετα  από άντληση  εθνικών 
πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη  λειτουργία του εν λόγω αρχείου;  

- Υπάρχει πρόγραμμα εν εξελίξει για το διάστημα 2016 και εντεύθεν σε συνέχιση του 
Εθνικού Προγράμματος για τον Καρκίνο 2011-2015;  

- Ποιος ο προγραμματισμός για την εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.
4472/17 ομάδων  ασθενών  με  σπάνιο ή  μεταστατικό  καρκίνο  για  τους  οποίους δεν 
υπάρχει εναλλακτική γραμμή θεραπείας;  

- Με  ποιο τρόπο σκοπεύετε να  αντιμετωπίσετε αφενός  τις  δραματικές  ελλείψεις  σε 
ιατρικό  και  νοσηλευτικό  προσωπικό και  αφετέρου  το  ζήτημα  της  αντικατάστασης 
πεπαλαιωμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και του φαινομένου έλλειψης 
φαρμάκων και χημειοθεραπειών στα ογκολογικά νοσοκομεία;  

- Ποιος  ο  σχεδιασμός  για  τη  δημιουργία  Εθνικού  Αρχείου  Νεοπλασιών που θα 
καταστήσει  εφικτή  την  ανάλυση  κόστους  ανά  μορφή  καρκίνου, ασθενή, 
φαρμακευτικό σκεύασμα και γεωγραφική περιφέρεια; 
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