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Πάτρα, 17/11/2017 

Αρ. Πρωτ. 2241 

Προσ τον Τπουργό Τγείασ  

Κο Ανδρζα Ξανκό 

 

 

Αξιότιμε κε Τπουργζ,  

 

 

Με μεγάλθ ζκπλθξθ, ομολογουμζνωσ δυςάρεςτθ, για μια ακόμθ φορά 

πλθροφορθκικαμε, από τα Ογκολογικά Σμιματα των δφο Νοςοκομείων τθσ περιοχισ μασ, 

Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Πατρϊν «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» και Γενικό Νοςοκομείο 

Πατρϊν « ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ», αλλά και από τουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ που απευκφνονται 

ςε αυτά, ότι υπάρχουν ελλείψεισ ςε βαςικά ογκολογικά φάρμακα.  

Πιο ςυγκεκριμζνα θ ενθμζρωςθ που ζχουμε, κάνει λόγο για ελλείψεισ ςθμαντικϊν 
ογκολογικϊν φαρμάκων  και από τα δυο Νοςοκομεία τθσ πόλθσ που καλφπτουν ολόκλθρθ 
τθσ περιφζρεια τθσ Δυτικισ Ελλάδασ: το Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Πατρϊν 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» και το Γενικό Νοςοκομείο Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ».  Σα φάρμακα 
που λείπουν είναι: 

 
- ALIMTA τθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ Eli Lilly 
- KEYTRUDA τθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ Merck 
- OPDIVO τθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ Bristol-Myers SQUIBB 
- ERBITUX τθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ Merck 
- MABTHERA 
- HERCEPTIN  
- KADCYLA 
- PERJETA (τα 4 τελευταία τθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ Roche) 

 

 
Η τεράςτια ανκρωπιςτικι κρίςθ που τόςο άδικα και απρόςμενα ζπλθξε τθν χϊρα 

μασ και ζφερε τουσ ανκρϊπουσ ςτα όρια του εαυτοφ τουσ,  ζχει πρόςωπο, ζχει εικόνα, τουσ 

πάςχοντεσ ςυμπολίτεσ μασ, το πλζον ευαίςκθτο κομμάτι τθσ κοινωνίασ μασ. Ο καρκίνοσ, 

ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ, για πολλοφσ λόγουσ, που δεν είναι του παρόντοσ, κερίηει και εςείσ 

το ξζρετε καλφτερα από τον κακζνα. Αμζτρθτα τα κροφςματα και δυςτυχϊσ ςε όλο και 

μικρότερεσ θλικίεσ. Οι πάςχοντεσ ςυμπολίτεσ μασ, πολλαπλαςιάςτθκαν ςε απόλυτουσ 

αρικμοφσ (με επίςθμα ςτοιχεία), ενϊ υπερτριπλαςιάςτθκε ο αρικμόσ εκείνων, που πλζον  

αδυνατοφν, εξαιτίασ των πενιχρϊν ι και ανφπαρκτων ειςοδθμάτων τουσ,  να 

πραγματοποιιςουν κεραπείεσ εκτόσ νοςοκομείου, ιδιωτικά. Αυτοί οι άνκρωποι είναι 
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ςιμερα τα κφματα όχι μόνο μιασ αδυςϊπθτθσ αρρϊςτιασ που δεν δείχνει κανζνα ζλεοσ 

αλλά και μιασ ανάλγθτθσ πολιτείασ, που τουσ αντιμετωπίηει ςαν ςτατιςτικά, ςαν νοφμερα, 

και τον κάνατό τουσ ωσ παράπλευρθ απϊλεια ενόσ ακιρυχτου πόλεμου. 

 

H μεγάλθ ελπίδα για τον ογκολογικό αςκενι είναι θ κεραπεία του. Η 

χθμειοκεραπεία αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα και αποτελεςματικότερα όπλα ςτα 

χζρια τθσ επιςτιμθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου, ςιμερα. Οποιαδιποτε 

κακυςτζρθςθ και ςτζρθςθ από τον ογκολογικό αςκενι τθσ κεραπείασ του, είναι 

απάνκρωπθ και απαξιωτικι. 

 

Κφριε υπουργζ, παρακαλοφμε να δείτε με μεγάλθ ευαιςκθςία το παραπάνω 

ηιτθμα. Εμείσ, ωσ γυναίκεσ που βιϊςαμε οι ίδιεσ τθν εμπειρία ωσ πάςχουςεσ από καρκίνο 

του μαςτοφ, αλλά και εςείσ, ωσ εκ τθσ ιδιότθτασ ςασ αλλά και τθσ κζςθσ ςασ, γνωρίηουμε, 

όςο κανείσ άλλοσ, πωσ θ ζγκαιρθ λιψθ του ογκολογικοφ φαρμάκου για τον ογκολογικό 

αςκενι είναι ηιτθμα ηωισ και κανάτου.  

 

Κφριε Τπουργζ, γνωρίηουμε, εκτιμοφμε και ςεβόμαςτε τθν τεράςτια προςπάκεια 

που καταβάλετε ςτον χϊρο τθσ Τγείασ, λόγω των πακογενειϊν του ςυςτιματοσ,  αλλά και 

των αντίξοων οικονομικϊν ςυνκθκϊν. 

 

  Κφριε Τπουργζ, αναμζνουμε από εςάσ να προςεγγίςετε το πολφ ςοβαρό κζμα που 

ζχει προκφψει, με τθν δζουςα ευαιςκθςία, και να δϊςετε οριςτικι λφςθ ςτθν αυτονόθτθ 

ανάγκθ των ογκολογικϊν αςκενϊν να ζχουν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτα φάρμακά τουσ για 

τθ κεραπεία τθσ νόςου.  

 

Προςβλζποντασ ςτθν ευαιςκθςία ςασ και τθν αποτελεςματικότθτα ςασ, 

αναμζνουμε ενθμζρωςθ για τθν εξζλιξθ του κζματοσ. 

 

        Με εκτίμθςθ,  

Για το Δ. του υλλόγου 

        

              Η Πρόεδροσ                                                                            Η Γραμματζασ 

                                                                         

           Λιολιϊ Κολυπζρα                                                                           Δζςποινα Μαλλιϊρθ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Γενικό Γραμματζα του Τπουργείου Τγείασ κο Γιαννόπουλο Γιϊργο  

2. Διοικθτι 6θσ ΤΠΕ Πελοποννιςου και Δυτικισ Ελλάδασ κο Νικολόπουλο Παναγιϊτθ  

3. Βουλευτι Αχαΐασ, κα Αναγνωςτοποφλου Ακαναςία 

4. Βουλευτι Αχαΐασ,  κο Καρακαναςόπουλο Νίκο  

5. Βουλευτι Αχαΐασ, κο Κατςανιϊτθ Ανδρζα 

6. Βουλευτι Αχαΐασ,  κο Νικολόπουλο Νίκο 

7. Βουλευτι Αχαΐασ, κο Παπακεοδϊρου Θεόδωρο  

8. Βουλευτι Αχαΐασ, κο Ριηοφλθ Ανδρζα  

9. Βουλευτι Αχαΐασ, κο παρτινό Κωνςταντίνο 

10. Βουλευτι Αχαΐασ, κο Φωτιλα Ιάςωνα 

11. Διοικθτι Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

κο Πεςιμίςθ Θεόδωρο 

12. Διοικθτι Γενικοφ Νοςοκομείου Πατρϊν « ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» κο ερεμζτθ Θεόδωρο 

13. Διευκυντι Ογκολογικοφ Σμιματοσ ΠΓΝ Πατρϊν κο Καλόφωνο Χαράλαμπο  

14. Διευκφντρια ΕΤ ςτθν Ογκολογικι Μονάδα ΓΝΠ Άγιοσ Ανδρζασ κα Χριςτοποφλου 

Ακθνά 

15. Ελλθνικι Ομοςπονδία Καρκίνου «ΕΛΛΟΚ», κα Αποςτολίδου Καίτθ  

16. Πανελλινιοσ φλλογοσ Γυναικϊν με Καρκίνο Μαςτοφ «ΑΛΜΑ ΖΩΗ», κα 

Γαβριθλίδου Κλεοπάτρα  

 

 


