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Προς: ΕΟΠΥΥ 
Διεύθυνση Φαρμάκου /  Τμ. Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων  
Υπόψη : κας Α. Πασχάλη 
Απ.Παύλου 12, Τ.Κ 15123 Μαρούσι 
Email: d6.t1@eopyy.gov.gr  
 
Θέμα: Εισήγηση από Ουρολόγους για τη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους μέσω του Συ-
στήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων 
 

Αγαπητή κα Πασχάλη, 
 

Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το ακόλουθο λυπηρό και 
καινοφανές, κατά την άποψη μας, περιστατικό. 

Ιατρός Ουρολόγος, Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.) και εις εκ των γνω-
μοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Οργα-
νισμού, ενημέρωσε, εγγράφως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε. ότι Ιατρός Παθολόγος – Ογκολό-
γος προέβη σε αρνητικές εισηγητικές εκθέσεις, αναφορικά με την προέγκριση χορήγησης σκευασμά-
των υψηλού κόστους για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της 
απορριπτικής απόφασης, η ειδικότητα του Ουρολόγου είναι αναρμόδια να διαχειριστεί μεταστατικό 
καρκίνο προστάτη και προέτρεπε να αποσταλούν αυτά τα περιστατικά σε Ογκολόγο – Παθολόγο ή 
γενικότερα σε Ογκολογική Κλινική. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, όμως, ότι η Ειδικότητα της Ουρολογίας είναι η καθ’ ύλην 
αρμόδια για τη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση (τοπική και συστηματική) του καρκίνου 
του προστάτη, καθ’ όλη την πορεία της νόσου, από τα αρχικά, μέχρι και τα τελικά της στάδια. 

Οι Ουρολόγοι είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση ορμονικών θεραπειών για την καθυστέρηση 
του καρκίνου του προστάτη. Τοιαύτες είναι και οι πιο σύγχρονες, που συμπεριλαμβάνονται στην κα-
τηγορία των αναστολέων υποδοχέων των ανδρογόνων δεύτερης γενιάς, όπως η Ενζαλουταμίδη 
(XTANDI) και η Αμπιρατερόνη (ZYTIGA), οι οποίες και στοχεύουν στην καθυστέρηση εξέλιξης του καρ-
κίνου του προστάτη, σε πιο προχωρημένα στάδια. 

Επίσης, το ΦΕΚ της 20/2/2020, το οποία σας επισυνάπτουμε, ορίζει τον κατάλογο των γνω-
μοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού 
Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Στον κατάλογο αυτό ορίζονται δέκα έξι (16) Συνάδελφοι Ου-
ρολόγοι, ως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης Ενζαλουταμίδης (XTANDI) και Α-
μπιρατερόνης (ZYTIGA), σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο προστάτη. 

Συνεπώς και με βάση των ως άνω διαλαμβανομένων, η ειδικότητά μας είναι αρμόδια για τη 
χορήγηση των σκευασμάτων αυτών. Επομένως, η συνταγογράφηση των ως άνω σκευασμάτων από 
τον Ιατρό Ουρολόγο ήταν σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της επιστήμης. Η 
δε απορριπτική εισήγηση του Συναδέλφου της ειδικότητος Παθολογίας – Ογκολογίας αξιολογείται 
τουλάχιστον ως ατυχής. 
              Κατόπιν της καταγγελίας αυτής αναμένουμε από τον Οργανισμό τις ενέργειές του, διότι, ό-
πως καλά γνωρίζετε, το εν λόγω πρόβλημα έχει αντίκτυπο στους ασθενείς μας, οι οποίοι, λόγω της 
νόσου από την οποία πάσχουν, πρέπει να υποβάλλονται στις ανωτέρω θεραπείες το συντομότερο 
δυνατόν. 
                                                             Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
              Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                                                 
   Ιωάννης Κ. Γκιάλας                                                    Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης  

      Πρόεδρος Ε.Ο.Ε                                                                                           Γεν. Γραμματέας Ε.Ο.Ε 

 
 Κοιν.: α. Αξιότιμο κ. Υφυπουργό Υγείας Β. Κοντοζαμάνη  
             β. Eταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος  
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