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Ακινα, 28 Ιουλίου 2017 
 
Αξιότιμο  
Υπουργό Υγείασ 
κο Ανδρζα Ξανκό 
Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
Ενταφκα 
 
Κοιν. 1.  Aξιότιμο κφριο Ραφλο Ρολάκθ, 
               Αναπλθρωτι Υπουργό Υγείασ 
          
          2. Αξιότιμο κφριο Ιωάννθ Μπαςκϊηο 
              Γ. Γραμματζα Δθμόςιασ Υγείασ  
 
 

 
 

Θζμα:  Απόφαςθ Ανάκλθςθ τθσ αρικμ. πρωτ. Τ4α/οικ.84348/10-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΕΘ- ΧΛΩ) 
Τπουργικισ Απόφαςθσ «Διενζργεια τθσ δοκιμαςίασ “Oncotype DX”. 
 
Αξιότιμε κφριε Υπουργζ, 
Αξιότιμε κφριε Αναπλθρωτι Υπουργζ, 
Αξιότιμε κφριε Γενικζ Γραμματζα Δ.Υ., 
 
Με ζκπλθξθ πλθροφορθκικαμε τθν δυςμενζςτατθ για τουσ αςκενείσ με καρκίνο μαςτοφ απόφαςθ ανάκλθςθσ τθσ 

υπ. αρικμ. πρωτ. Υ4α/οικ.84348/10-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΕΘ- ΧΛΩ) Υπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα «Διενζργεια τθσ 

δοκιμαςίασ “Oncotype DX”. Είναι ςαφζσ ότι από μόνο του αυτό το γεγονόσ, αποτελεί ακόμθ μία αρνθτικι εξζλιξθ 
για τθν ογκολογικι περίκαλψθ ςτθ χϊρα μασ.  Είναι επίςθσ προφανζσ, ότι θ απόφαςθ αυτι, κα ζχει πολλαπλά 
αρνθτικά αποτελζςματα για τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ αςκενείσ όςο και για το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ. 
 
Με τθν απόφαςι αυτι για τθν κατάργθςθ τθσ αποηθμίωςθσ τθσ δοκιμαςίασ “Oncotype DX”, ςτερείται  
ςυγκεκριμζνθ μερίδα αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, τθσ δυνατότθτασ ορκισ διάγνωςθσ προκειμζνου να 
επιλεγεί θ πλζον ενδεδειγμζνθ μζκοδοσ αντιμετϊπιςθσ  τθσ  νόςου και αποκατάςταςθσ τθσ υγείασ τουσ. 
Ταυτόχρονα αφαιρείται, ζνα κακοριςτικισ ςθμαςίασ εργαλείο από τουσ κεράποντεσ ιατροφσ,  δεδομζνου ότι δεν 
υπάρχει κάτι άλλο που να το αντικακιςτά, για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κεραπείασ των αςκενϊν. Αυτό με τθ 
ςειρά του ςυνεπάγεται αφξθςθ του κινδφνου για τθν αςφάλεια και τθ ηωι των αςκενϊν, αφοφ αρκετοί εξ 
αυτϊν κα υποβλθκοφν ςε κεραπείεσ που δε κα χρειάηονται, απλά και μόνο γιατί δε κα υπάρχει τρόποσ να το 
γνωρίηουν!!! 
 
Το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ τθσ χϊρασ μασ κα επιβαρυνκεί με επιπλζον δαπάνθ, θ οποία κα προκφψει από τθν 
άκριτθ εφαρμογι ςτο ςφνολο των αςκενϊν χθμειοκεραπειϊν, ςε αντίκεςθ με ότι ςυμβαίνει ςιμερα. Ππωσ ςτο 
παρελκόν ζχει τεκεί υπόψθ του ΥΥΚΑ, θ αποηθμίωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ μειϊνει τθ ςυνολικι δαπάνθ 
αντιμετϊπιςθσ των περιςτατικϊν με καρκίνο του μαςτοφ κατά 5%! Εξ αυτοφ και μόνο προκφπτει ότι είναι εκτόσ 
λογικισ θ κατάργθςθ τθσ κάλυψισ τθσ.  
 
Η απόφαςθ κάλυψθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ, τθν οποία και καταργείτε, προζκυψε κατόπιν διαμαρτυρίασ 
και τεκμθριωμζνου αιτιματοσ, από το μζλοσ μασ τον Ρανελλινιο Σφλλογο Γυναικϊν με Καρκίνο του Μαςτοφ 
«Άλμα Ζωισ», προσ τον τότε υπουργό ΥΥΚΑ, κο Ανδρζα Λυκουρζντηο. Τότε και πάλι το ΥΥΚΑ πιρε απόφαςθ να 
ανακαλζςει τθν ιςχφουςα απόφαςθ αποηθμίωςθσ τθσ εξζταςθσ. Μετά τθν παρουςίαςθ τεκμθριωμζνων, 
επιςτθμονικϊν δεδομζνων και τισ γνωμοδοτιςεισ του ΚΕΣΥ, τελικά ζγινε ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ και 
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ςυνεχίςτθκε κανονικά μζχρι και ςιμερα θ κάλυψθ τθσ εξζταςθσ. Συνθμμζνα επιςυνάπτουμε τθν επιςτολι του 
Ρανελλθνίου Συλλόγου «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» προσ το ΥΥΚΑ το 2013 για τθν ενθμζρωςι ςασ. 
 
Τόςο ο Αμερικάνικοσ οργανιςμόσ για τον ζλεγχο του καρκίνου (ASCO), όςο και το Σφςτθμα Υγείασ τθσ Μ. 
Βρετανίασ (NICE) κακϊσ και πολλζσ άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε., καλφπτουν τθ δαπάνθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ. Στθ χϊρα μασ, ςτο παρελκόν, ζχουμε ηθτιςει ωσ αςκενείσ με καρκίνο τθ μείωςθ τθσ 
ςυμμετοχισ μασ ςτο κόςτοσ, κακϊσ και τθν επζκταςθ τθσ κάλυψθσ και αποηθμίωςθσ χωρίσ θλικιακά κριτιρια.  
Αντί αυτϊν, το ΥΥΚΑ προβαίνει ςτθν πλιρθ κατάργθςθ τθσ αποηθμίωςθσ τθσ εξζταςθσ και μάλιςτα ζτςι απλά 
εφαρμόηοντασ μεν τθν απόφαςθ του ΣτΕ, χωρίσ όμωσ ταυτόχρονα να ζχει ενθμερϊςει για τθν επόμενθ μζρα αν 
και ζχουν περάςει ιδθ περιςςότερεσ από δφο εβδομάδεσ από τθν απόφαςθ ανάκλθςθσ (11/07/2017). 
 
Οι αποφάςεισ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ πρζπει να είναι πάντα ςεβαςτζσ και άμεςα εφαρμοςτζεσ. Στθν 
ςυγκεκριμζνθ όμωσ περίπτωςθ είναι εμφανζσ ότι θ ακφρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ του ΥΥΚΑ που 
προκφπτει από τθν υπ’ αρίκμ. 2457/2016 απόφαςθ του ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ, δεν ζχει να κάνει με το 
περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ που καταργείται, αλλά με τθν μθ τιρθςθ των τυπικϊν  διαδικαςιϊν, που 
προβλζπονται κατά τθν ζκδοςθ και ςτθ ςυνζχεια εφαρμογι των Υπουργικϊν Αποφάςεων από το ΥΥΚΑ. Αυτό 
επίςθσ, δεν αναιρεί το περιεχόμενο των γνωμοδοτιςεων του ΚΕΣΥ, ςχετικά με τθν ανάγκθ αποηθμίωςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ. 
 
Ριςτεφουμε ότι μία διαφορετικι διαχείριςθ του προβλιματοσ που προζκυψε κα ιταν προτιμότερθ και ότι το 
ΤΤΚΑ κα ζπρεπε να ζχει ιδθ μεριμνιςει για τθν αποκατάςταςθ του κζματοσ με τθν ταυτόχρονθ ζκδοςθ μίασ 
νζασ Τπουργικισ Απόφαςθσ, παράλλθλα με τθν ανάκλθςθ τθσ προθγοφμενθσ, ϊςτε να μθν υπάρχει χρονικό 
κενό ςτθν κάλυψθ τθσ εξζταςθσ. Αυτι τθ ςτιγμι, άςχετα με τισ προκζςεισ του, το ΥΥΚΑ εμφανίηεται να κινείται 
εχκρικά απζναντι ςτουσ αςκενείσ με καρκίνο, λόγω τθσ μθ τιρθςθσ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν από το 
παρελκόν. Απαιτοφνται άμεςεσ διορκωτικζσ κινιςεισ και ηθτοφμε να προβείτε το ταχφτερο δυνατόν ςτθν 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςχετικά με τισ προκζςεισ ςασ. 
 
Κφριε Υπουργζ,  
Μετά τον νόμο 4472/2017 για τα νζα καινοτόμα φάρμακα τον περαςμζνο Μάιο, ο οποίοσ κίγει κατά κφριο λόγο 
τουσ αςκενείσ με καρκίνο και για τον οποίο ςασ ςτείλαμε ςχετικι επιςτολι ςτισ 20 Ιουνίου 2017, ςτθν  οποία 
αναφζρουμε τεκμθριωμζνα τισ ενςτάςεισ μασ ηθτάμε ςυνάντθςθ μαηί ςασ,  
Μετά το νζο ςχζδιο νόμου για τθν ΠΦΤ, όπου δεν υπάρχει πουκενά μζριμνα για τθν ογκολογικι περίκαλψθ και 
υπάρχουν αρκετά ςθμεία που χριηουν ανακεϊρθςθσ, παρότι πιςτεφουμε ότι είναι ζνα κετικό βιμα για τθ χϊρα 
μασ, 
Η παροφςα απόφαςθ του ΥΥΚΑ, ζρχεται να προςτεκεί ωσ μία τρίτθ ςυνεχόμενθ ενζργεια ενάντια ςτουσ αςκενείσ 
με καρκίνο και τισ οικογζνειζσ τουσ.  
 
Η Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, κεωρεί εξαιρετικά δυςμενι τθν εξζλιξθ του κζματοσ και καλεί το 
ΥΥΚΑ να προβεί άμεςα ςτισ αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, προσ αποκατάςταςθ τθσ ομαλότθτασ. 
 
Ταυτόχρονα,  για μία ακόμθ φορά ηθτοφμε να ζχουμε μία ςυνάντθςθ μαηί ςασ, για να ςυηθτιςουμε το 
ςυγκεκριμζνο κζμα και να ςυνειςφζρουμε ςτθν εφρεςθ λφςθσ. 
 

 

 


