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Αθήνα 1 Απριλίου 2020 

 

Προς : Υπουργό Υγείας 

             Βασίλη Κικίλια 

 

Κοιν. : 

           Υφυπουργό Υγείας κο Βασίλη Κοντοζαμάνη 

            Γ.Γ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Γεώργιο Σταμάτη 

            Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας – κο Παν. Αρκουμανέα 

            Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας 

 ΕΟΠΕ 

 ΕΕΑΟ 

 ΕΕΧΟ  

             

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Με δεδομένο ότι η πανδημία του Κορωναϊού covid-19 βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα μας, 

ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού είναι εξαιρετικά μεγάλος, όπως 

και οι συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν. 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, είναι καθημερινά αποδέκτης μεγάλου αριθμού παραπόνων, αλλά 

και αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων από ασθενείς με καρκίνο, σχετικά με μία σειρά προβλημάτων 

που έχουν δημιουργηθεί ως συνέπεια των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί, αλλά και των 

απαιτήσεων αντιμετώπισης της νόσου covid-19. Παρακάτω αναφέρουμε αυτά που θεωρούμε ότι 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ενέργειας από μέρους της πολιτείας : 

 

1. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Το υφιστάμενο καθεστώς ένταξης πολιτών στις ευπαθείς ομάδες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 

δεδομένου ότι υπάρχει άρνηση των εργοδοτών να δεχθούν ότι εργαζόμενοι με υφιστάμενα νοσήματα, 

ανήκουν στην κατηγορία ευπαθών ομάδων, με αποτέλεσμα να αντιδρούν στην έγκριση αιτημάτων για 

ειδική άδεια. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για άτομα που είναι υποχρεωμένα να εργάζονται σε 

επαγγέλματα με υψηλό κίνδυνο, λόγω συχνής επαφής με το κοινό.   

 

Συγκεκριμένα και εν όψει της σύστασης επιτροπής από τον ΕΟΔΥ για την επικαιροποίηση του σχετικού 

πίνακα, αιτούμεθα να ενταχθούν στην κατηγορία ευπαθών ομάδων πληθυσμού και οι παρακάτω 

περιπτώσεις, των οποίων η ζωή διατρέχει υψηλό κίνδυνο, σύμφωνα και με τα όσα η διεθνής 

επιστημονική κοινότητα κάνει αποδεκτά : 
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- Ασθενείς σε νεοεπικουρική θεραπεία μετά την οποία θα υποβληθούν σε χειρουργική 

επέμβαση για αφαίρεση νεοπλάσματος 

- Ασθενείς των οποίων ανεβλήθη το χειρουργείο λόγω ένταξης νοσοκομείου σε νοσοκομείο 

αναφοράς  

- Ασθενείς με διπλή ακτινοθεραπεία άμφω για καρκίνο μαστού και εκτενή ακτινοθεραπεία  

για καρκίνο πνεύμονα που δημιουργούν ίνωση των πνευμόνων και καρδιακά προβλήματα 

- Εργαζόμενοι ασθενείς με καρκίνο σε ορμονοθεραπεία ή θεραπεία με βιολογικούς 

παράγοντες  

- Μεταμοσχευμένοι ασθενείς μυελού των οστών ή άλλων οργάνων 
- Μεταστατικοί ασθενείς (συμπεριλαμβανομένων και των αιματολογικών)σε χρόνια 

θεραπεία 
- Ασθενείς με καρκίνο και άλλες συνοσηρότητες 

 
Ο ορισμός συγκεκριμένων δικαιολογητικών π.χ. Βεβαίωση ογκολόγου-παθολογου ή ακτινοθεραπευτή-

ογκολόγου για την παροχή άδειας ή την ένταξη σε καθεστώς εργασίας από το σπίτι, αποτελεί επιλογή 

που θα επιταχύνει την επίλυση σχετικών διαφορών. Το ζητούμενο στις σημερινές συνθήκες είναι η 

αποφυγή πολλών γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούν συνεργασία μεγάλου αριθμού 

εμπλεκομένων καθώς και η αποφυγή περιττών μετακινήσεων, επομένως η ηλεκτρονική διεκπεραίωση 

και ο ελάχιστος αριθμός δικαιολογητικών (το άν είναι κάποιος ασθενής με καρκίνο και πόσο διηρκεσε η 

θεραπεία του φαίνεται πλεον από το ΑΜΚΑ του) η ηλεκτρονική υπογραφή και σφραγίδα θα πρεπει να 

είναι αρκετά.   

 

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Με την απαγόρευση λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, σε συνδυασμό με την άρνηση 

φιλοξενίας σε ξενώνες και συγγενικά πρόσωπα για λόγους διασφάλισης της υγείας τους, δημιουργείται 

μεγάλο πρόβλημα στους ογκολογικούς ασθενείς από την περιφέρεια και τη νησιωτική Ελλάδα, οι 

οποίοι υποχρεούνται σε μετακίνηση εκτός του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να υποβληθούν στις 

προβλεπόμενες θεραπείες (χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες) και διαγνωστικές εξετάσεις.  

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη εκτελούνται προγραμματισμένες θεραπείες, γεγονός που έχει συνήθως 

δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα 

φιλοξενίας σε κάποια δημόσια δομή ή να υπάρξει μέριμνα σε συνεργασία με τους Δήμους, καθώς και 

διευκολύνσεις όσον αφορά το χρόνο της εξέτασης ή θεραπείας που να επιτρέπει σ’ αυτή την 

κατηγορία ασθενών, την κατά το δυνατόν αυθημερόν επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 

 

3. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί με την άυλη συνταγογράφηση, υπάρχει έντονο πρόβλημα με την 

παραλαβή των φαρμάκων από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, καθώς ο κίνδυνος από το συνωστισμό, που 

υφίσταται πλέον στους εξωτερικούς χώρους των φαρμακείων, είναι υπαρκτός και αυξάνει την 
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ταλαιπωρία των ασθενών και των φροντιστών τους. Προτείνουμε να προχωρήσει η διεύρυνση της 

επιλογής της δωρεάν αποστολής των φαρμάκων στην οικία του ασθενή με κούριερ.   

 

4. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Θεωρούμε απαραίτητη την παροχή εξοπλισμού προσωπικής προστασίας (καλύμματα παπουτσιών, 

πλαστικά γάντια, χειρουργική μάσκα, πλαστική ρόμπα, απολυμαντικό χεριών) στους ασθενείς που 

προσέρχονται για ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και απεικονιστικές εξετάσεις, καθώς και 

αντίστοιχου εξοπλισμού υψηλότερων προδιαγραφών στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.   

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου είναι σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη της, ασθενείς και τις δομές 

ογκολογικής περίθαλψης σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό και 

την καλύτερη δυνατή λύση πιθανών προβλημάτων, που προκύπτουν συνεπεία της έκτακτης 

κατάστασης που υπάρχει από τον παγκόσμιο συναγερμό για τον ιό covid-19. Η Ελληνική Ομοσπονδία 

Καρκίνου και τα μέλη της, είναι επίσης πρόθυμοι να συμβάλουν με δωρεά εξοπλισμού προσωπικής 

προστασίας ασθενών με καρκίνο που προσέρχονται για θεραπεία και να στηρίξουν τη διαδικασία στα 

στάδια που απαιτείται. Παράλληλα είμαστε πάντα και στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για να 

συνδράμουμε, όπου αυτό είναι δυνατό, στην ομαλότερη λειτουργία και αντοχή του συστήματος 

υγείας.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Καίτη Αποστολίδου  

Πρόεδρος 
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