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ΠΡΟΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

Υπόψη: Προέδρου κ. Βασιλείου Π. Πλαγιαννάκου 

Υπόψη: Αντιπροέδρου κας Θεανώς Καρποδίνη 

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση για αποφυγή ταλαιπωρίας ογκολογικών ασθενών κατά την πανδημία COVID-19 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

 Θα επιθυμούσαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα διαδικαστικό, αλλά κρίσιμο θέμα την περίοδο αυτή της 

πανδημίας του COVID-19, που αφορά στην διενέργεια της εξέτασης PET/CT. Είναι μια σημαντική εξέταση 

που κατά βάση αφορά καρκινοπαθείς ασθενείς, μέσω της οποίας λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για 

τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου τους. 

 Αυτοί οι ασθενείς, αφού λάβουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό της εξέτασης μαζί με το συνοδευτικό 

σύντομο ιστορικό  από τον Iατρό τους, είτε ιδιώτη είτε νοσοκομειακό, πρέπει ακολούθως να απευθυνθούν 

σε ελεγκτή Ιατρό για να προβεί στη θεώρησή του. Οι ελεγκτές υπάρχουν μόνο σε  Νοσοκομεία και σε μονάδες 

του ΕΟΠΥΥ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι καρκινοπαθείς ασθενείς πρέπει να 

απευθυνθούν εκ νέου στις δομές Υγείας και να περιμένουν σε ουρές, καταστρατηγώντας τις οδηγίες περί 

αποφυγής μετακινήσεων και συγχρωτισμών, παρά το γεγονός ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

 Πιστεύουμε πως θα ήταν επιθυμητό τις επόμενες κρίσιμες ημέρες, για την προάσπιση της δημόσιας 

υγείας, η εξέταση PET/CT να πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του ελεγκτή στο 

ηλεκτρονικό παραπεμπτικό της εξέτασης. Η ευθύνη διενέργειας της εξέτασης, ΜΟΝΟ για τα συγκεκριμένα 

νοσήματα που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ (συμφωνα με την υπ’αριθμ. Υ4α/οικ.37747/4-4-2011 

Yπουργική Απόφαση του  Υπουργείου Υγείας και τη συμπληρωματική αυτής  Υ4α/οικ.31226/27-3-2012), 

θα βαρύνει τον Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο οποίο πραγματοποιείται η 

εξέταση.  

 Αναμένοντας τη θετική σας και άμεση απάντηση, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πάσχοντα 

συνανθρώπου μας και δη του ογκολογικού ασθενή, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 
 

 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Ιωάννης Θ. Κούτσικος  Σοφία Κουκουράκη 

Πρόεδρος ΕΕΠΙ&ΜΑ 
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