
 
 

Δελτίο Τύπου 
 Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 24-04-2021  

για τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας ογκολογικών ασθενών 
 

Είναι με αίσθημα έκπληξης και αγανάκτησης που ερχόμαστε για μια ακόμη φορά ως Εταιρεία Ογκολόγων 
Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) να συζητήσουμε τα αυτονόητα και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, που αναφέρεται στα έκτακτα μέτρα περιορισμού της 
υπερτοπικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με αυτή, η μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο, 
στην περίπτωση μετακίνησης προς Δημόσια Δομή Υγείας, για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, εκτός από 
τη βεβαίωση κίνησης και έγγραφο της Δημόσιας Δομής Υγείας (άρθρο 1 παρ.β).  
 
Είναι ξεκάθαρο ότι τα εμπόδια που δημιουργεί η συγκεκριμένη απόφαση είναι τέτοια που θα διαταράξουν την 
ομαλή θεραπευτική, διαγνωστική και οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ενός μεγάλου μέρους συμπολιτών μας, 
ογκολογικών ασθενών που τυγχάνει να αντιμετωπίζονται στον ιδιωτικό χώρο (σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, 
διαγνωστικά κέντρα ή ιατρεία). Και όλοι αυτοί δεν καλύπτονται πίσω από την ασπίδα της έκτακτης ανάγκης, λες 
και οι χημειοθεραπείες ή άλλες συστηματικές θεραπείες ή η τοξικότητα τους ή οι συνέπειες του καρκίνου γνωρίζουν 
χρονικά και τοπικά σύνορα. 
 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα είναι κοινά (ή αντίστοιχα). 
Οποιαδήποτε διαφοροποίησή τους είναι εκ των προτέρων αντισυνταγματική και δεν μπορεί να αποτελεί 
θεσμοθετημένη απόφαση οποιασδήποτε επιτροπής ή κυβέρνησης. Η ισοτιμία νοσοκομειακών γιατρών και 
ελεύθερων επαγγελματιών είναι νομικά κατοχυρωμένη. Η ιατρική υπογραφή είναι νομικά κατοχυρωμένα ισότιμη. 
Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο νομικό. Είναι και ηθικό.  
 
Αντισυνταγματική είναι επιπλέον η κατηγοριοποίηση των ογκολογικών ασθενών (ως πολίτες αυτού του κράτους) 
με βάση το πού (σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο) παρακολουθούνται, περιθάλπονται, αντιμετωπίζονται, 
νοσηλεύονται.  
 
Ο καρκίνος δυστυχώς δεν περιμένει να “τελειώσει” η πανδημία Covid-19. Υπάρχει συνεχώς δίπλα μας, γύρω μας. 
Ας μην δημιουργούμε ογκολογικές υπηρεσίες δύο ταχυτήτων με βάση μόνο τον χώρο παροχής τους. Ας μην 
κάνουμε την καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών, των οικογενειών τους και φροντιστών τους ακόμα πιο 
δύσκολη από όσο είναι. 
 
Παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση στη διατύπωση του συγκεκριμένου εδαφίου της παραγράφου β, 
του άρθρου 1, της κοινής υπουργικής απόφασης, αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, έτσι ώστε να αποκατασταθεί 
η ομαλότητα.  
 

 

 
 


