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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Ελλείψεις σε Χημειοθεραπευτικά Φάρμακα και Ογκολόγους στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ»
Το πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ συνιστά βασικό πυλώνα παροχής
τριτοβάθμιας περίθαλψης για την περιοχή της Δυτικής Αττικής και δέχεται ιατρικά
περιστατικά από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι
εργαζόμενοι του νοσοκομείου, παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις τόσο σε
χημειοθεραπευτικά φάρμακα όσο και ιατρούς ογκολόγους, οι οποίες έχουν
οδηγήσει στην ακύρωση προγραμματισμένων χημειοθεραπειών για τους
εξωτερικούς, δηλαδή τους μη νοσηλευόμενους, ογκολογικούς ασθενείς. Η έλλειψη
ειδικών φαρμάκων που χορηγούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες κακοηθών
νοσημάτων εκτιμάται ότι υπήρξε απόρροια προβλημάτων στη διαχείριση των
αποθεμάτων καθώς και δυσκολίας στην παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
Η εν λόγω κατάσταση καθιστά επισφαλή τη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών
καθότι χάνονται πολύτιμες ημέρες από τη θεραπεία τους, ενώ την ίδια στιγμή
κλονίζεται η εμπιστοσύνη των ασθενών στο δημόσιο νοσοκομείο.
Σημειωτέον δε ότι η ζοφερή πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι
ογκολογικοί ασθενείς στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία αποτυπώνεται από τον
αποκλεισμό περίπου 13 χιλιάδων ασθενών ετησίως από ακτινοθεραπείες λόγω

έλλειψης ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων καθώς και από την αδυναμία έγκαιρης
διάγνωσης λόγω έλλειψης μηχανημάτων PET CT.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-

Πού οφείλεται η έλλειψη χημειοθεραπευτικών φαρμάκων για συγκεκριμένες
κατηγορίες κακοηθών νοσημάτων το τελευταίο δεκαπενθήμερο, και με ποιον
τρόπο προτίθεστε να επαναφέρετε τον απρόσκοπτο εφοδιασμό τους στο
πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ;

-

Αληθεύει ότι υπήρξαν προβλήματα στη διαχείριση των φαρμακευτικών
αποθεμάτων καθώς και δυσκολία στην παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης;
Ποιες οι ενέργειές σας για αποκατάσταση της κανονικότητας;

-

Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της διαπιστωμένης έλλειψης
ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων PET CT; Υπάρχει
σχεδιασμός για την αγορά των ανωτέρω μηχανημάτων; Εάν ναι, ποιος ο
χρονικός προγραμματισμός και κόστος ανά δημόσιο νοσοκομείο.
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