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Προς 

Αναπληρωτή Διοικητή ΕΟΠΥΥ  

κ. Καλομοίρη Θεόδωρο 

kalomiris_theod@hotmail.com 

 

Προϊστάμενος Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ 

κ. Ρηγάτο Θεοφάνη  

d8@eopyy.gov.gr 

 

Α.Π. 5110                                Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021 

Θέμα: Προτάσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ένωσης 

Πνευμονολόγων Ελλάδας για αναπνευστικούς ασθενείς. 

 

Αξιότιμε κ. Αναπληρωτή Διοικητή ΕΟΠΥΥ, 

Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ,  

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, η οποία έλαβε χώρα 08/07/2021, σας καταθέτουμε ως Ένωση 

Πνευμονολόγων Ελλάδας και ως Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία τις παρακάτω κοινές 

προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι θα συμβάλουν τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών υγείας στον αναπνευστικό ασθενή μέσω του φορέα σας.  

Πιο αναλυτικά, προτείνουμε τα εξής: 

1. Τροποποίηση των ορίων συνταγογράφησης εξετάσεων από τους Πνευμονολόγους- 

Φυματιολόγους κυρίως με αύξηση των απεικονιστικών απεικονίσεων, καθώς και με 

διεύρυνση των συνταγογράφησης εξετάσεων από τις κατηγορίες των βιολογικών τύπων Ι 

και ΙΙ: 

-Αύξηση απλών ακτινογραφιών θώρακος στον αριθμό 4 όπου να υπάρχει δυνατότητα να 

συμπεριληφθεί η ακτινογραφία παραρρίνιων και άνω κοιλίας.    

-Αύξηση των αξονικών τομογραφιών σε αριθμό 3 με δυνατότητα πλήρης σταδιοποίησης για 

τον πάσχοντα από καρκίνο του πνεύμονα με προσθήκη της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου.  

-Δυνατότητα αύξησης  των συνταγογραφούμενων βιολογικών εξετάσεων από το πεδίο 1 από 

12 σε 20 και από πεδίο 2 από 4 σε 12 και του πεδίου του κυτταρολογικών εξετάσεων σε 4. 
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-Δυνατότητα συνταγογράφησης εμβολίων απευαισθητοποίησης, διενέργεια δερματικών 

δοκιμασιών δια νυγμού (Skin Prick Tests), καθώς και δοκιμασιών ραδιοαπορροφήσεως (Rast 

test) στα πλαίσια ανοσοθεραπείας (SIT) στη θεραπεία του βρογχικού άσθματος.  

-Δυνατότητα συνταγογράφησης καρκινικών δεικτών, πλήρους ανολοσογικού/ρευματολογικού 

προφίλ ως προς διερεύνηση αναπνευστικών παθήσεων με κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις 

από έτερα συστήματα.   

-Δυνατότητα συνταγογράφησης ειδικών μοριακών βιοδεικτών ταυτοποίησης του καρκίνου 

του πνεύμονα όπως EGFR, KRAS, EML4-ALK, BRAF, PL1 με στόχο τη  λήψη ορθής και 

στοχευμένης αντινεοπλασματικής αγωγής. 

-Δυνατότητα συνταγογράφησης Triplex καρδιάς στα πλαίσια διερεύνησης της πνευμονικής 

εμβολής, καθώς και των συννοσηροτήτων καρδιακών διαταραχών απότοκων των 

πνευμονολογικών παθήσεων της πνευμονικής υπέρτασης. 

2. Αύξηση της συσχέτισης των ΙCD 10 διαγνώσεων με τις αντίστοιχες απεικονιστικές 

εξετάσεις, όπως  η εξέταση Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET CT)  να μη 

συσχετίζεται μόνο τη διάγνωση R91.  

3. Ένταξη της αξονικής απεικόνισης αξονικής τομογραφίας πνευμονικής αγγειογραφίας 

(CTPA) για αποκλεισμό πνευμονικής εμβολής στις εξετάσεις αποζημιούμενων εξετάσεων από 

τον ΕΟΠΥΥ.  

4.  Δυνατότητα συνταγογράφησης σκευασμάτων ειδικής διατροφής για πάσχοντες από 

καρκίνο του πνεύμονα. 

5. Δημιουργία νέων συμβάσεων της ειδικότητας της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με τον 

ΕΟΠΥΥ με διττό στόχο την αύξηση των ιατρών που θα ενταχθούν στην εμβολιαστική 

εκστρατεία κατά του κορονοϊού, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της ΠΦΥ 

με Πνευμονολόγους-Φυματιολόγους οι οποίοι θα δύνανται, εφόσον, το επιθυμούν να 

ενταχθούν ως οικογενειακοί ιατροί. 

6. Ασθενείς με βαριά covid 19 λοίμωξη ή με νοσηλεία σε ΜΕΘ οι οποίοι χρήζουν πλήρη 

αποθεραπεία από κέντρα αποκατάστασης ΕΟΠΥΥ, να εκτιμώνται από πιστοποιημένους 

Πνευμονολόγους-Φυματιολόγους οι οποίοι και να εκδίδουν την απαιτούμενη ιατρική 

βεβαίωση.  

7. Καθορισμός τμημάτων για Iδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (IPF) σε δημόσιες δομές για την 

ειδική κατηγορία ασθενών, η θεραπεία των οποίων εντάσσεται στα φάρμακα υψηλού 

κόστους. 
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8. Προτείνεται ένα μέλος Δ.Σ. ΕΠΝΕΛ να συνδράμει στη διαδικασία ελεγκτικών μηχανισμών 

ΕΟΠΥΥ. Από το παρόν Δ.Σ. ΕΠΝΕΛ προτείνεται ο κος Τσάτσος Αναστάσιος. 

9. Αποζημίωση των φαρμακευτικών σκευασμάτων για τη διακοπή του καπνίσματος. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την συνεργασία.  

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Στυλιανός Λουκίδης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Ελευθέριος Ζέρβας 

 

 

 

H Πρόεδρος της Ε.Πν.Ελ. 

 

Σταματούλα Τσικρικά                                                        

                                                                         

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

   

              Ο Γενικός Γραμματέας 

                  

 

 

            Δημήτριος Γράσσος 
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