
 

     

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Χωρίς ανοσοθεραπείες οι καρκινοπαθείς στη Ρόδο» 

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Δημοκρατική” οι ανοσοθεραπείες των καρκινοπαθών στο 

νοσοκομείο της Ρόδου, διακόπηκαν εκ νέου, μετά τη διακοπή του Αυγούστου που 

αποκαταστάθηκε το Σεπτέμβριο, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ώστε να γίνει η 

αγορά των απαραίτητων φαρμάκων, προκειμένου οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να 

κάνουν τις θεραπείες τους. Το πρόβλημα προέκυψε στα μέσα Νοεμβρίου και ακόμα 

παραμένει άγνωστο τα χρονοδιάγραμμα επίλυσής του. Όσοι καρκινοπαθείς έχουν χρήματα, 

για να μην χάσουν άλλο χρόνο για τις θεραπείες τους, απευθύνονται στον ιδιώτη ιατρό που 

πηγαίνει περίπου κάθε 20 ημέρες στη Ρόδο. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής καλείται να 

πάρει τα φάρμακα από τον ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια να απευθυνθεί στον ιδιώτη ιατρό για τη 

θεραπεία του, πληρώνοντας από την τσέπη του. 

Στην ίδια εφημερίδα, η πρόεδρος του Συλλόγου Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου Μαρία 

Κρητικού δήλωσε πως, κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον 

πρωθυπουργό, επεσήμανε το πρόβλημα της τακτικής έλλειψης φαρμάκων και μάλιστα 

πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις, ωστόσο μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα οι ογκολογικοί 

ασθενείς βρέθηκαν και πάλι στην ίδια δυσάρεστη θέση. 

“Έχουν διαπιστωθεί επανειλημμένα σημαντικές ελλείψεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στο 

Φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ωστόσο το οξύμωρο σε αυτή τη περίπτωση είναι 

πως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ διαθέτει όλα τα απαραίτητα φάρμακα και σε επαρκείς ποσότητες. Για το 

λόγο αυτό, ζητήσαμε από τον πρωθυπουργό, να μπορεί ο ασθενής να προμηθευτεί απευθείας 

τα φάρμακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και όχι να αναγκάζεται να απευθύνεται σε ιδιώτη ιατρό με την 

αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση του ασθενή. Επιπλέον, επαναφέραμε το αίτημα, όπως είχε 

δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, της αποσυμφόρησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ η οποία δεν υλοποιήθηκε 

πλήρως, χωρίστηκαν τα φάρμακα σε νοσοκομειακά και μη και στην πράξη ξανά φέρνουν τον 

νοσοκομειακό ασθενή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τους αυξητικούς παράγοντες. Είμαστε σε αναμονή 

της ικανοποίησης των αιτημάτων μας, καθώς εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και ζητήματα 

ζωής και θανάτου”, λέει η κ. Κρητικού. 
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο αφενός πως το ίδιο πρόβλημα υπήρξε και πέρυσι 

και αφετέρου πως  όσο καθυστερεί η θεραπεία, τόσο επιδεινώνεται η ποιότητα της ζωής των 

ασθενών,  

  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για τις ελλείψεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στο Φαρμακείο του 

Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου; 

2. Υπήρχε δέσμευση συγκεκριμένων κονδυλίων από το Νοσοκομείο για την προμήθεια 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων; 

3. Αν ναι, για τι ποσό μιλάμε; 

4. Πού οφείλεται γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα της έλλειψης 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στα Νοσοκομείο και ειδικότερα στο συγκεκριμένο 

νοσοκομείο εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα; 

5. Πόσα χημειοθεραπευτικά φάρμακα προμηθεύεται τα συγκεκριμένο νοσοκομείου 

ετησίως;  

6. Υπάρχει αύξηση του αριθμού των καρκινοπαθών στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ή οιι 

ελλείψεις οφείλονται στην υποχρηματοδότησή του; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο ασθενής να μπορεί να προμηθεύεται απευθείας τα 

φάρμακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεδομένου πως εκεί υπάρχουν, και σε ποσότητα 

μάλιστα, τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




