
	

Αθήνα, 29/3/2016 
Αρ. Πρωτ 284 

Προς: 
τον Πρόεδρο και τα µέλη του ΔΣ  
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  
 
Κοινοποίηση: 
- Υπουργό Υγείας  
κ. Ανδρέα Ξανθό 
 
- Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
κ. Παύλο Πολάκη 

 
 
Θέµα: Σε κίνδυνο η υγεία των ογκολογικών ασθενών από τις πολύµηνες 
αναµονές για ακτινοθεραπεία 
 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την συνεχή συµπαράστασή σας στον αγώνα 
που κάνει η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) για την 
παροχή αξιοπρεπούς ακτινοθεραπείας στους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. 
Μία ακόµη απόδειξη αποτελεί η χθεσινή επιστολή σας προς το Υπουργείο Υγείας. 
Δυστυχώς το πρόβληµα της Ακτινοθεραπείας στην χώρα µας αντιµετωπίστηκε µε 
τεράστια αδιαφορία από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και όπως δείχνουν τα 
πράγµατα αυτό θα συνεχιστεί και µε την σηµερινή µε ότι αυτό συνεπάγεται για τους 
ασθενείς που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να κάνουν την ακτινοθεραπεία 
τους σε ιδιωτικά κέντρα.  

Η απάντηση που λάβατε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου, µας κάνει ακόµη 
πιο ανήσυχους αφού δείχνει σαφώς ότι το Υπουργείο, παρά τις τόσες προσπάθειες 
της ΕΕΑΟ, αγνοεί ακόµη στοιχειώδη πράγµατα όπως π.χ σε ποια Δηµόσια 
Νοσοκοµεία λειτουργούν Ακτινοθεραπευτικά Τµήµατα. Επίσης δεν ασχολείται 
καθόλου µε την ακτινοθεραπεία εκτός της Αθήνας αγνοώντας τις τροµακτικές 
δυσκολίες των ασθενών της υπόλοιπης Ελλάδας που θα αναγκαστούν να έλθουν 
στην Αθήνα για µία θέση ελπίδας στα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα που όπως 
σωστά αναφέρατε στην επιστολή σας, δίνουν ραντεβού σε 2-6 µήνες.  

Αγαπητοί συνάδελφοι το θέµα της ακτινοθεραπείας δεν έχει δύσκολη λύση γιατί 
όπως επανειληµµένα η ΕΕΑΟ έχει αποδείξει, µε τις δωρεές και τα ΕΣΠΑ, το Κράτος 
όχι µόνο δεν δίνει ούτε ένα ευρώ αλλά αντιθέτως εισπράττει λόγω της επιστροφής 
του ΦΠΑ. Είναι καθαρά θέµα πολιτικής βούλησης και κυρίως από έναν Υπουργό 
που συνεχώς τονίζει την πρόθεσή του να πριµοδοτήσει τα Δηµόσια Νοσοκοµεία. 

Αυτή την περίοδο είµαστε στην τελική φάση για την τεράστια δωρεά από το ΙΣΝ 
επτά  µηχανηµάτων σε ισάριθµα νοσοκοµεία από την Αλεξανδρούπολη µέχρι την 
Κρήτη και παρόλα αυτά η υποστελέχωση των περισσοτέρων θέτει σε σοβαρό 
κίνδυνο την υλοποίηση αυτής της δωρεάς. Και όµως παρά τις συνεχείς οχλήσεις 
της ΕΕΑΟ το Υπουργείο δεν µας έχει δώσει ακόµη καµία επίσηµη απάντηση. 

 



	

 

 

«Είναι ντροπή να χάνουµε την µάχη για τον καρκίνο για µερικά εκατοµµύρια ευρώ. 
Ο καρκίνος δεν περιµένει» έλεγε ο αείµνηστος καθηγητής Τριχόπουλος. Σκεφτείτε 
ότι στην ακτινοθεραπεία δεν είναι καν απαραίτητα αυτά τα ευρώ. Το µόνο που 
χρειάζεται είναι  να σκύψουν κάποιοι µε πραγµατική έννοια, πάνω από αυτούς που 
δίνουν την µάχη τους µε τον καρκίνο γιατί η ποιοτική και στον σωστό χρόνο 
ακτινοθεραπεία θα τους χαρίσει και περισσότερη και καλύτερη ζωή. 

ΥΓ: Σας στέλνουµε το πιο πρόσφατο υπόµνηµα του προέδρου της ΕΕΑΟ προς τον 
Γ.Γ του Υπουργείου Υγείας κο Γιαννουλάτο.   

Με εκτίµηση, 

Για το ΔΣ της ΕΕΑΟ  

Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραµµατέας 

      

  Γεώργιος Πισσάκας      Γεώργιος Ηλιάδης 


