
	  

 
Αθήνα, 23/8/2017 

        Αρ.Πρωτ. 359 
 
 

Αξιότιµοι κύριοι,κυρίες 
 

Με αφορµή τα στοιχεία που έδωσε  για την κατάσταση των 

ακτινοθεραπευτικών µηχανηµάτων στα Δηµόσια Νοσοκοµεία η 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα Δηµόσια Νοσοκοµεία 

(ΠΟΕΔΗΝ) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ακτινοθεραπευτικής 

Ογκολογίας Γ. Πισσάκας, µε ανακοίνωσή του τονίζει ότι δεν 

αµφισβητεί την αγωνία της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση της 

Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα, όµως το κείµενο περιλαµβάνει πάρα 

πολλές ανακρίβειες µε αποτέλεσµα να χάνει την δύναµη του.  

Η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) 

είναι πρόθυµη να ενηµερώσει την ΠΟΕΔΗΝ για την πραγµατική 

εικόνα της Ακτινοθεραπείας γιατί η δύναµη κάθε παρέµβασης 

στηρίζεται στην αλήθεια της, χωρίς καµία αντιπολιτευτική διάθεση, 

µιας που το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα οξύ την τελευταία 15ετία και ως 

εκ τούτου αφορά σε όλα τα χρώµατα διακυβέρνησης.  

Εξάλλου η ΕΕΑΟ πάρα πολλές φορές έχει αναδείξει το πρόβληµα 

στην πραγµατική του διάσταση και έχει καταθέσει συγκεκριµένες 

προτάσεις σε όλους του Υπουργούς Υγείας. 

Αυτή την περίοδο βέβαια η µεγάλη ώθηση δίνεται από την 

τεράστια δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, 10 µηχανηµάτων 

σε επτά δηµόσια νοσοκοµεία. Θα ήταν όµως άδικο να µην 

αναφέρουµε ότι όσον αφορά στο προσωπικό έχουν προκηρυχθεί 

αρκετές θέσεις Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων, Ακτινοφυσικών και 

Τεχνολόγων που σιγά σιγά (µε ρυθµούς δυστυχώς δηµοσίου) 

τοποθετούνται στα νοσοκοµεία. Σίγουρα όµως δεν επαρκούν για δύο 

βάρδιες λειτουργίας που είναι απαραίτητες για να µειωθούν οι τόσο 

µεγάλες λίστες αναµονής.  

 



	  

 

 

Σηµασία έχει ο Έλληνας ασθενής που έχει ανάγκη από 

ακτινοθεραπεία να την έχει στον σωστό χρόνο και µε την πιο 

κατάλληλη τεχνική. Είναι πολύ σηµαντικό η αλήθεια να λέγεται όπως 

πραγµατικά είναι µε σεβασµό σε όλο αυτό τον κόσµο που είναι στην 

δίνη αυτού του προβλήµατος. Και είναι σαφές ότι το Ελληνικό Κράτος 

όσον αφορά στην Ακτινοθεραπεία ποτέ δεν έσκυψε µε πραγµατική 

έννοια πάνω στον Έλληνα καρκινοπαθή. 

(Στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΟ www.eeao.gr υπάρχει µε αφορµή την 

βράβευση του ΙΣΝ σύντοµη ανασκόπηση της κατάστασης την 

τελευταία 10ετία) 

 
Με τιµή,  

Αλεξάνδρα Ζάχου  
Γραµµατέας ΕΕΑΟ   


