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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 15 /1/2014
Αριθμ. Πρωτ. Υ1ΓΠ/οικ. 4570
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ:
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
1.Όλες τις Υ.ΠΕ.
υπ΄ όψη Διοικητών
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
(με την υποχρέωση ενημέρωσης των
Ταχ. Κώδικας: 10187
Νοσοκομείων αρμοδιότητάς τους)
Πληροφορίες: Μ. Τσαντίδου
2.Όλες τις Δ/νσεις Δημόσιας
Τηλέφωνο: 213 2161338
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Fax:210 5237384
των Περιφερειακών
Email.: ddy@yyka.gov.gr,
Αυτοδιοικήσεων
mtsantidou@yyka.gov.gr,
υπ΄όψη Γενικών Διευθυντών
fkaliva@yyka.gov.gr
(με την υποχρέωση ενημέρωσης των
Ιδιωτικών Κλινικών αρμοδιότητάς
τους)
3. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3
ΤΚ 10675 Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει
τα μέλη του)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών»
Σχετ. :
1. Τα με αριθμ. Υ4α/οικ. 11056/28-1-2011 και.Υ4α/οικ. 136216/09-12-2011 και
έγγραφα της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας
2. Η με αριθμ, Πρωτ. Α.Π. 1010/12-2011 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
3. Το από 15-1-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων
Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών Εγκυκλίων του Υπουργείου μας, και στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας για τη μελέτη, τον προγραμματισμό και την
παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων και μέτρων για την πρόληψη,
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ανίχνευση και διάγνωση των ογκολογικών παθήσεων, σας υπενθυμίζουμε ότι η
λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και
βάση για την ανάπτυξη μίας τεκμηριωμένης στρατηγικής κατά του καρκίνου στη
χώρα μας.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου
Νεοπλασιών (άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου 3370/2005 ΦΕΚ176/τ Α/ 2005).
Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ) είναι ένας μηχανισμός συλλογής και
επεξεργασίας πληροφοριών που σχετίζονται με τον καρκίνο και προέρχονται από το
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα υγείας. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη
συχνότητα (επίπτωση και επιπολασμό) της νόσου και αποτελεί την αφετηρία για τον
έλεγχο του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο και την κύρια πηγή πληροφόρησης για τη
χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο.
Το ΕΑΝ συλλέγει συστηματικά στοιχεία από τα Νοσοκομεία και τις ιδιωτικές
Κλινικές της χώρας μέσω των Καταγραφέων, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες σχετικές εγκυκλίους.
Οι Καταγραφείς στα Νοσοκομεία της χώρας κατά το 2013 παρέλαβαν από το
ΚΕΕΛΠΝΟ φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους σχετικούς κωδικούς για
την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων που θα συλλέγουν στη βάση του ΕΑΝ
σύμφωνα με την άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ εργάζεται για την ανάπτυξη της διαδικτυακής
εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταγραφή των περιπτώσεων καρκίνου, πρόσβαση
στην οποία θα έχουν οι Καταγραφείς.
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε να θέσετε σε εφαρμογή τις οδηγίες που
περιγράφονται στις παραπάνω εγκυκλίους και έγγραφα, καθώς και να παρέχετε κάθε
δυνατή βοήθεια στο έργο των Καταγραφέων στο Νοσοκομείο σας. Η ενδυνάμωση
του ρόλου τους και η αποδοχή του έργου τους από το προσωπικό του Νοσοκομείου
σας αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία του μεγάλου αυτού εγχειρήματος της
ανάπτυξης του ΕΑΝ στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε τους Διοικητές των
Νοσοκομείων και τους υπευθύνους των Ιδιωτικών Κλινικών για τα παρακάτω:
1. οι Καταγραφείς να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα
ειδικά Νοσοκομεία και τα Νοσοκομεία με πάνω από 300 κλίνες.
2. οι Καταγραφείς να είναι σταθεροί στα καθήκοντά τους ενώ οι
αντικαταστάσεις αυτών θα γίνονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις
δεδομένου ότι θα λάβουν εντατική εκπαίδευση από το ΚΕΕΛΠΝΟ για
την ορθή καταγραφή των νεοπλασμάτων καρκίνου με πόρους του ΕΣΠΑ.
3. οι Καταγραφείς να έχουν συγκεκριμένο χώρο εργασίας, στον οποίο θα
κλειδώνουν τα έγγραφα και τον υπολογιστή τους. Η διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των ασθενών είναι υψίστης προτεραιότητας και
σημασίας για το ΕΑΝ.
4. την ενημέρωση των εργαστηρίων, κλινικών και όλων των εμπλεκομένων
τμημάτων του Νοσοκομείου προκειμένου να συνεισφέρουν στο έργο της
καταγραφής των νεοπλασιών και της λειτουργίας του ΕΑΝ.
5. τη σύσταση/ ενεργοποίηση της Ογκολογικής Επιτροπής του Νοσοκομείου
σας, η οποία με βάση τη νομοθεσία έχει την ευθύνη της ορθής
λειτουργίας του Αρχείου Νεοπλασιών μέσα στο Νοσοκομείο κρίνεται
απαραίτητη.
6. τη συμπλήρωση και αποστολή του συνημμένου πίνακα στην Υπηρεσία
μας, στο Γραφείο Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών & Σπάνιων Νοσημάτων
του ΚΕΕΛΠΝΟ, και στην αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια (για τα
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Νοσοκομεία) ή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (για τις Κλινικές).
Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο των δεσμεύσεών του για τη χάραξη
στοχευμένης αντικαρκινικής πολιτικής για τον έλεγχο του καρκίνου δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και σας παρακαλεί να παράσχετε κάθε
δυνατή βοήθεια και συνεργασία στο ΚΕΕΛΠΝΟ συμβάλλοντας στο έργο του.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Συνημμένα: 1 πίνακας
Εσωτερική Διανομή:
1.Γρ. κ. Υπουργού
2.Γρ. κ. Υφυπουργών
3. Γρ.κ. Γεν. Γραμματέα Υγείας
4. Γρ.κ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
5. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
6. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Δημόσιας. Υγείας και Ποιότητας Ζωής
7. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Τμήμα Α’ και Τμήμα Ε’
Κοινοποίηση:
1. Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
Αγράφων 3-5
Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι
2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης (Γ.Δ.Ο.Σ.Υ.)
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Περιβάλλοντος (Δ.Α.Δ.Π.)
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561

