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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών
Απαντώντας στην με αρ. 3650/20-2-2018 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων
από τους Βουλευτές κ.κ. Ι. Φωτήλα και Β. Οικονόμου, σχετικά με την αποζημίωση των
ακτινοθεραπειών των ογκολογικών ασθενών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Αρμοδιότητα των ΠΕ. ΔΙ. είναι η παραλαβή του ιατρικού φακέλου των ασφαλισμένων σχετικά
με την διενέργεια Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής/Ακτινοθεραπείας (x-knife, cyber-knife) και η
διαβίβαση αυτών στο ΚΕ.Σ.Υ., προς έγκριση της θεραπείας.
Μετά τη θετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ., οι ασφαλισμένοι πραγματοποιούν την ανωτέρω ιατρική
πράξη, στους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους.
Σε εξαιρετικές και ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται ιδιωτικά η
ιατρική πράξη προγενέστερα της εγκριτικής αποφάσεως του ΚΕ.Σ.Υ., ο ΕΟΠΥΥ κατ’ εξαίρεση αποδίδει τη
σχετική δαπάνη στον ασφαλισμένο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι καμία διαδικασία δεν τροποποιήθηκε και οι
ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία ακολουθούν τη διαδικασία προέγκρισης από
το ΚΕΣΥ. Όσοι ασθενείς πραγματοποιούν προγενέστερα της εγκρίσεως την ακτινοχειρουργική,
υποβάλουν εκ των υστέρων αίτημα το οποίο αξιολογείται για να αποδοθεί από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.
Η ειδική επιτροπή που εξετάζει αιτήματα ασθενών σχετικά με έγκριση Στερεοτακτικής
Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας συγκροτήθηκε με την αρ. ΔΥ1δ/οικ.21479/28-2-2005 Υπουργική
Απόφαση. Το έργο της επιτροπής συμπληρώθηκε με τις αρ. Υ4α/οικ.100760 (ΦΕΚ Β΄/1378/2005) και
Υ4α/οικ.21368 (ΦΕΚ Β΄/229/2007).
Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι στελεχωμένη από υψηλού κύρους επιστήμονες, με ειδικότητες
που άπτονται του αντικειμένου αυτού και λειτουργεί με άξονα τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας
προς τους ασθενείς και όχι σαν γραφειοκρατική διαδικασία. Η προϋπόθεση έγκρισης εκτέλεσης της
Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Ακτινοθεραπείας έχει στόχο την αποφυγή θεραπευτικών
πρωτοβουλιών που πιθανόν να είναι βλαπτικές και όχι θεραπευτικές για τους ασθενείς.
Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε είκοσι (20) με εικοσιπέντε (25) ημέρες και αξιολογεί
κατ΄εξαίρεση πάντα και άμεσα τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως επείγουσες.
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