
 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

                                                                  Αθήνα 22-8-2014 
       Αρ. Πρωτ. 223 
 
 
Προς: Υπουργό Υγείας κύριον Μ. Βορίδη 
 
Κοινοποίηση:  

• Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κύριον Δ. Κοντό  
• Γενικό Διευθυντή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσίων Υγείας 

ΕΟΠΥΥ κύριον Ι. Βαφειάδη 
 

Αξιότιμε κε Υπουργέ. 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην υπουργική απόφαση ΔΥΓ3/ΓΠ 
οικ 70521 (ΦΕΚ 2243/18-8-14) 

"Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της 
Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων. " 

όχι μόνο αναγράφεται λάθος το όνομα της ειδικότητάς μας, αλλά και 
δεν προβλέπονται συνταγογραφούμενες εργαστηριακές εξετάσεις 
από αυτή. 

 Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, με το ΦΕΚ 91 τεύχος Α / 10-
04-1989 αναγνωρίσθηκε η ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας ως Ιατρική ειδικότητα, με το ΦΕΚ 236/19-12-1994 
καθορίσθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας για την 
εξειδίκευση στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και με το ΦΕΚ 215 
τεύχος Β / 24-03-1995 η ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας εντάχθηκε στις κλινικές ειδικότητες του Παθολογικού 
τομέα. 

Ως εκ τούτου προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις και άδικη 
ταλαιπωρία των ασθενών, παρακαλούμε για τις  επιβεβλημένες 
ενέργειές σας προκειμένου: 

 1. να αναγραφεί ορθά ο τίτλος του παραπέμποντος Ιατρού ο οποίος 
είναι Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος και όχι Ακτινοθεραπευτής 
όπως εσφαλμένα αναγράφεται.  

  

 

 



 

 2. να προβλεφθούν ως ελάχιστες επιτρεπόμενες 
συνταγογραφούμενες εξετάσεις για τον Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο, 
όσες και όποιες προβλέπονται για τον Παθολόγο Ογκολόγο.  

 3. να αφαιρεθεί από τις λοιπές ειδικότητες η δυνατότητα 
συνταγογράφησης ακτινοθεραπευτικών πράξεων, καθώς μόνο ο 
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος έχει τη γνώση να καθορίσει το είδος 
και των αριθμό των ακτινοθεραπευτικών πράξεων που απαιτούνται 
όπως είναι σαφές και από τις αποφάσεις  19703/23-4-12 και 7372/18-
2-13 του ΕΟΠΥΥ. Στην αντίθετη περίπτωση, ελοχεύει ο κίνδυνος της 
εσφαλμένης συνταγογράφησης ή υπερσυνταγογράφησης λόγω της 
δικαιολογημένης άγνοιας των λοιπών ειδικοτήτων για τις 
απαιτούμενες ακτινοθεραπευτικές πράξεις. 

Όλα τα ανωτέρω είναι επιβεβλημένα αφού χωρίς την δυνατότητα 
συνταγογράφησης είναι αδύνατη η ορθή άσκηση της Ειδικότητάς μας 
όσον αφορά τόσο στην έναρξη της θεραπείας των ογκολογικών 
ασθενών που πρέπει να υποβληθούν σε Ακτινοθεραπεία ή σε 
συνδυασμό Ακτινοθεραπείας και Χημειοθεραπείας, όσον και στην 
παρακολούθηση των ασθενών αυτών κατά την διάρκεια της 
θεραπείας και μετά την ολοκλήρωσή της. 

Λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων ελπίζουμε στην άμεση 
ανταπόκρισή σας και  είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση. 

 
Για το ΔΣ της ΕΕΑΟ  

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

     
  Γεώργιος Πισσάκας     Γεώργιος Ηλιάδης 


