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Προς την
Εφορεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου.

Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2014

Θέμα: Ίδρυση Πανεπιστημιακής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
Από ετών αποτελεί απαίτηση της ακτινοθεραπευτικής κοινότητας η ίδρυση
Πανεπιστημιακής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, σύμφωνα με τις παγκόσμιες
πρακτικές, αλλά και την ύπαρξη αυτόνομων τμημάτων ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας στα
περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
Η από 3/6/14 επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η
οποία απεστάλη στους διευθυντές των Εργαστηρίων Ακτινολογίας και στους καθηγητές της
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, τονίζει την ανάγκη αυτή,
και προτρέπει στην άρση αυτής της «παραφωνίας», της διοικητικής δηλ. υπαγωγής της στην
ακτινοδιάγνωση. Η προτροπή αυτή είναι σύμφωνη και με τα ισχύοντα διεθνώς.
Η αίτηση ίδρυσης στηρίζεται στα εξής:
Με το άρθρ.23 του ν. 1193/81/ΦΕΚ Α 220/20.8.81, θεσπίσθηκε ο διαχωρισμός & των
ειδικοτήτων της «ακτινολογίας – ραδιολογίας, σε « Ακτινοδιαγνωστική» &
«ακτινοθεραπευτική». (σχετ 1)
Με το άρθ. μόνο του ΠΔ 190/89 ΦΕΚ Α 91/10.4.89, μετονομάσθηκε η ειδικότητα της
«ακτινοθεραπευτικής» σε «ακτινοθεραπευτική ογκολογία» (σχετ 2)
Με την αποφ. Υ7/1162 /ΦΕΚ Β 215/ 24.3.1995, επικυρώθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του
ΚΕΣΥ με την οποία έγινε η κατηγοριοποίηση των ειδικοτήτων σε κλινικές και εργαστηριακές.
Σύμφωνα με αυτήν η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία είναι κλινική ειδικότητα και αυτό ισχύει
για όλα τα Ακτινοθεραπευτικά Τμήματα του ΕΣΥ όλης της Ελλάδας σύμφωνα με απόφαση
του ΚΕΣΥ 1622/03-05-1991. Αντιθέτως η ακτινοδιαγνωστική και η πυρηνική ιατρική είναι
αμιγώς εργαστηριακές ειδικότητες σύμφωνα με το προαναφερθέν ΦΕΚ (σχετ 3)
Οι Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι ανήκουν στις ειδικότητες που δικαιούνται να ασχολούνται με
κάθε φαρμακευτική αγωγή που αφορά ογκολογικούς ασθενείς υπό ακτινοθεραπεία ή κατά την
παρακολούθησή τους (follow up).
Τέλος στην απόφ. αριθμ.12 της 176ης Ολομ./28.11.02 του ΚΕΣΥ «Περί Ιατρικών
Ειδικοτήτων», διαλαμβάνεται εξονυχιστικά το επιστημονικό περιεχόμενο όλων των ιατρικών
ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας
Η Ελληνική Πανεπιστημιακή πραγματικότητα
Με το ΠΔ 171/ΦΕΚ 61 Α/10/04/1990 ιδρύθηκε η πρώτη ανεξάρτητη Πανεπιστημιακή
Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. (σχετ. 4) και με την
αποφ. α3β/155/91 / ΦΕΚ 213/Β΄/1991, η εγκατάσταση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού
.Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (σχετ.5)

1

Με την αποφ.Υ4α/29261/03/ΦΕΚ Β/750/2003, αποφασίσθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία
κλινικών, ειδικών μονάδων και εργαστηρίων του τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου
Παν/μίου Θράκης, στο Παν/κο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», και στον Β΄
παθολογικό τομέα, το εργαστήριο της Ακτινοθεραπευτικής (σχετ.6)
Με την αποφ.26485/Β1/ΦΕΚ Β/355/18.3.2005, ιδρύθηκε Κλινική Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης και καθορίσθηκε και ο
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της. (σχετ 7)
Με την αποφ.εγκ. Υ4α/οικ.Γ.Π. 15925 ΦΕΚ 189/Β/2002, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλίας αυτόνομο Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας, ενώ με την αποφ. εγκ. Υ4α/οικ.
14667/11/ΦΕΚ Β/137/11, κλινική θεραπευτικής ογκολογίας (σχετ 8,9)
Και τέλος από της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, έχει ιδρυθεί ανεξάρτητο
τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, με την αποφ. Α3β/οικ.12799/ ΦΕΚ Β 685/12.9.89,
ταυτόχρονα με την ίδρυση ογκολογικής κλινικής. (σχετ. 10)
Διεθνώς
Στην Αμερική είναι γνωστό πως η ακτινοθεραπευτική ογκολογία αποτελεί διοικητικά
ανεξάρτητη, αυτόνομη ειδικότητα της ογκολογίας από πολλών δεκαετιών με τον τίτλο
Radiation Oncology.
Στην Αγγλία από το 1996, ο επίσημος τίτλος από το κράτος για τον Ακτινοθεραπευτή
Ογκολόγο είναι Clinical Oncologist κάτι που δείχνει την Κλινική υπόσταση της ειδικότητας.
Αντιθέτως στο ΕΚΠΑ στα τμήματα της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας οι διοικητικοί
διευθυντές έχουν την ειδικότητα της ακτινοδιαγνωστικής
Το γεγονός αυτό είναι αντίθετο προς τις θέσεις της Ε.Ε. στη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής
για την αντιμετώπιση του καρκίνου, αλλά και τη λογική της αντιμετωπίσεώς του.
Οι θέσεις της Ε.Ε. στη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου,
απαιτούν διοικητική αυτονόμηση της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, όπως προκύπτει και
από:
i) άρθρο της European Partnership Action Against Cancer Consensus Group, δημοσιευμένο
στο European Journal of Cancer (2013) σχετικό με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την αντιμετώπιση του καρκίνου.
ii) άρθρο της ESTRO –ESTRO Vision 2012, δημοσιευμένο στο Radiotherapy and Oncology
(103: 99-102; 2012), σχετικά με το όραμα για την Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία [p 100,
vision 1.1.c].)
Η μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας του ΕΚΠΑ
λειτουργεί πλέον των 40 χρόνων και είναι το πρώτο Πανεπιστημιακό ακτινοθεραπευτικό
τμήμα.
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Σήμερα είναι στελεχωμένο από το εξής προσωπικό:
1. Δύο μέλη ΔΕΠ Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους και επιπλέον ένα σε παράλληλη
απασχόληση
2. Τέσσερις έμμισθους (μέσω ΕΛΚΕ) Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους επιστημονικούς
συνεργάτες,
3 Τρεις Φυσικούς Ιατρικής με γνωστικά αντικείμενα στην Ακτινοθεραπεία (ένας αορίστου
χρόνου ΙΔΑΧ, ένας ΕΔΙΠ και ένας έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης μέσω ΕΛΚΕ).
4. Τέσσερεις τεχνολόγους ακτινοθεραπείας (ένας μόνιμος, ένας αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ και
δύο μισθοδοτούμενοι μέσω ΕΛΚΕ).
5. Δύο τεχνολόγους ακτινοθεραπείας (αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ, σε διαθεσιμότητα)
6. Ένα τεχνικό πληροφορικής, απασχολούμενος κυρίως στην ακτινοθεραπεία.
7. Πέντε ειδικευόμενους στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Είναι εξοπλισμένο με δύο Γραμμικούς επιταχυντές (ο ένας τοποθετημένος στο Ευγενίδειο
Θεραπευτήριο), έναν κλασσικό εξομοιωτή, σύστημα σχεδιασμού θεραπείας.
Στο Ακτινοθεραπευτικό του Αρεταιείου υποβάλλονται σε ακτινοβολία πάνω από 1000
ασθενείς το χρόνο, με μέσο μηνιαίο αριθμό ασθενών τους 100.
Σημειωτέον ότι την τελευταία δεκαετία έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία 11000 ασθενείς.
Η εξυπηρέτηση των ασθενών είναι αμεσότερη έναντι των άλλων δημοσίων
ακτινοθεραπευτικών κέντρων, το επίπεδο ιατρικής προσφοράς και εξυπηρέτησης υψηλότατο,
ενώ τέλος παρ’ όλες τις εξοπλιστικές ελλείψεις και τον φόρτο εργασίας, είμαστε το μοναδικό
σε δημόσιο Νοσοκομείο τμήμα Ακτινοθεραπείας, στο οποίο εκτελούνται τελευταίας
τεχνολογίας ακτινοθεραπείες με τεχνική IMRT (intensity modulated radiotherapy) από το
2013.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και
* Το μεγάλο αριθμό των υποβαλλομένων σε ακτινοβολία ασθενών, τη ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας, τις αυξημένες ανάγκες ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου για εξοπλισμό – τις
οποίες μόνο ένας ειδικός ακτινοθεραπευτής μπορεί να εκτιμήσει και να προωθήσει-,
(Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα του καθημερινού τύπου της 21.6.14 «... Η αναμονή για την
ακτινοθεραπεία μπορεί να ξεπεράσει τους τρεις ή πέντε μήνες, ενώ ακόμη χειρότερη είναι η
κατάσταση σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου για τον καρκίνο του θυρεοειδούς.... »)
* Τις συνεχώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες της ειδικότητας σε προ και μεταπτυχιακό
επίπεδο
* Τη βασική έρευνα σε θέματα ογκολογίας και ακτινοβιολογίας
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* Τη θεραπεία των ασθενών από κακοήθεις νόσους με χρήση ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών
ακτινοβολιών, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής κλινικής πρακτικής,
* Την απαίτηση για την προσαρμογή της σύγχρονης θεραπευτικής πρακτικής προς τις
ευρωπαϊκές προτεραιότητες της ειδικότητας της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας
* Το υπ αρ.πρωτ. 215/3.6.2014 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) το οποίον απευθύνεται προς όλους τους καθηγητές - Δ/ντες Ακτινολογίας
Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων όλης της χώρας, περιέχον παρεμφερείς με το έγγραφό μου
διαπιστώσεις και διατυπώνει το αίτημα ..... αποκαταστάσεως αυτής της «παραφωνίας» με τις
ενέργειες εκάστου παραλήπτη της επιστολής. (σχετ. 11)
Και με δεδομένο
Πως για την ίδρυση Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο ΕΚΠΑ, δεν θα
απαιτηθούν νέοι οικονομικοί πόροι &
Πως μόνον επιστημονικό αλλά και διοικητικό-οικονομικό όφελος μπορεί να προκύψει, και
αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διοικητική αυτοτέλεια της μονάδας ακτινοθεραπευτικής
ογκολογίας, όπως συμβαίνει διεθνώς,
Αιτούμαι
Την ίδρυση Πανεπιστημιακής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, στο Αρεταίειο
Νοσοκομείο
Με τιμή

Ιωάννης Κούβαρης
Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
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