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Αθήνα 17/3/16

ΘΕΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αξιότιµε κε Γενικέ.
Με βάση τα διεθνή στοιχεία, ο καρκίνος αποτελεί την 2η µεγαλύτερη αιτία θανάτου
και ένας στους τρεις µας, κάποια στιγµή στην ζωή του, θα αναγκαστεί να τον
αντιµετωπίσει. Τα κυριότερα όπλα που διαθέτουµε στην µάχη ενάντιά του είναι:
η Χειρουργική επέµβαση,
η Ακτινοθεραπεία και
η φαρµακευτική αντιµετώπιση.
Σχεδόν οι µισοί από τους ογκολογικούς ασθενείς µπορούν να ιαθούν µε µία
από τις 3 αυτές µεθόδους ή µε συνδυασµό τους. Ειδικότερα για την
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, το 60% των ογκολογικών ασθενών θα χρειαστεί να
λάβει ακτινοθεραπεία κάποια στιγµή στη διάρκεια της νόσου του. Το µεγαλύτερο
ποσοστό των ασθενών αυτών θα υποβληθεί σε «ριζική» Ακτινοθεραπεία, µε σκοπό
την ίαση.
Η ακτινοθεραπεία στον πόλεµο κατά του καρκίνου δεν είναι στο σύνολό της µία
ακριβή θεραπεία. Όµως στην Ελλάδα του 2016 εξακολουθεί να αντιµετωπίζεται από
το Ελληνικό Δηµόσιο µε πλήρη αδιαφορία και απαξίωση. Και αυτό είναι σαφές αν
δούµε πόσα µηχανήµατα ακτινοθεραπείας υπάρχουν στην χώρα µας. Αποτέλεσµα
ο Δηµόσιος Τοµέας να υστερεί και ποσοτικά και ποιοτικά. Αρκεί να σας
αναφέρουµε ότι ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 60 µηχανήµατα
ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα, δυστυχώς στον Δηµόσιο Τοµέα υπάρχουν µόνο 27
(λειτουργούν τα 24) και από αυτά τα 14 είναι πολύ παλιά. Παράλληλα υπάρχει και το
τεράστιο πρόβληµα της υποστελέχωσης αφού στα περισσότερα ακτινοθεραπευτικά
κέντρα δεν πληρούνται οι διεθνείς απαιτήσεις για τον αριθµό των ΑκτινοθεραπευτώνΟγκολόγων, των Ακτινοφυσικών καιµ των Τεχνιλόγων. . Αυτό βέβαια εξηγεί και τις

τόσο µεγάλες και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνες αναµονές µηνών, που σίγουρα
γνωρίζετε.
Βέβαια υπάρχει και ο Ιδιωτικός Τοµέας. Εάν λοιπόν στα 24 µηχανήµατα
προσθέσουµε και αυτά του Ιδιωτικού Τοµέα ο αριθµός ανέρχεται στα 37 που ακόµη
όµως και έτσι, φτάνουµε λίγο πιο πάνω από τα µισά που έχουµε ανάγκη. Βέβαια τα
µηχανήµατα του Ιδιωτικού Τοµέα είναι σχεδόν όλα τελευταίας τεχνολογίας
κάνοντας απόλυτα άνιση την πάλη για τους ασθενείς που δεν έχουν την
οικονοµική δυνατότητα να καλύψουν το επιπλέον ποσό που τους ζητείτε
παρόλο που ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει ένα µεγάλο µέρος. Όµως λόγω του claw back
και του rebate (τα οποία δεν θα έπρεπε να εφαρµόζονται στην ακτινοθεραπεία όπου
δεν υπάρχει προκλητή ζήτηση) αυτό µετακυλίεται στον ασθενή.
Το Ιούλιο του 2014 το Δ.Σ του Ιδρύµατος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» σε συνεργασία
µε την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ),αποφάσισε να
προχωρήσει σε µία δωρεα 16 εκ. ευρώ για την ακτινοθεραπεία προσφέροντας 7
σύγχρονα µηχανήµατα που θα αντικαταστήσουν παλιά ή µη λειτουργούντα
µηχανήµατα από την Αλεξανδρούπολη µέχρι την Κρήτη.
Ο µεγάλος κίνδυνος όµως εδώ είναι ότι η δωρεά αυτή θα βρεθεί αντιµέτωπη
µε το πρόβληµα της υποστελέχωσης των επιλεγµένων νοσοκοµείων.
Θα πρεπει βέβαια να ληφθεί υπόψιν ότι στην δωρεά αυτή το όφελος του Δηµοσίου
(εκτός των µηχανηµάτων) είναι και ο ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσει το ΙΣΝ και που
στην συγκεκριµένη περίπτωση θα ξεπεράσει τα 3 εκατοµµύρια ευρώ!!
(Συνηµµένα υπάρχουν οι ανάγκες στελέχωσης των Ακτινοθεραπευτικών Κέντρων).

Θα θέλαµε λοιπόν να σας προτείνουµε:
1) Την ένταξη στο πρόγραµµα για τις προσλήψεις, Γιατρών
(Ακτινοθεραπευτών –Ογκολόγων), Ακτινοφυσικών και Τεχνολόγων ούτως
ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς δυσκολίες η δωρεά του Ιδρύµατος "Στ. Νιάρχος"
και να αξιοποιηθούν πλήρως τα ήδη λειτουργούντα µηχανήµατα.
2) Κατάργηση του claw back και του rebate στα Ιδιωτικά Κέντρα και αυστηρή
απαίτηση να µην ζητάνε το επιπλέον ποσόν από τους ασθενείς (ο ΕΟΠΥΥ

αποζηµιώνει στο 100% τις ακτινοθεραπευτικές πράξεις στα ιδιωτικά κέντρα
πλην της αµοιβής του γιατρού.)
3) Ενταξη στα νέα κοινοτικά προγράµµατα 7 Γραµµικών Επιταχυντών γιά
αντικατάσταση των υπολοίπων παλαιών µηχανηµάτων σε όλη την Ελλάδα.
Κε Γενικέ
Το πρόβληµα της ακτινοθεραπείας δεν έχει στην πραγµατικότητα δύσκολη λύση.
Αρκεί µόνο πολιτική βούληση που δυστυχώς µέχρι σήµερα ουδέποτε υπήρξε. Η
ΕΕΑΟ είναι στην διάθεσή σας όπου θεωρείτε ότι µπορεί να βοηθήσει.
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