
                                                 
 
         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αθήνα, 2/4/2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 2290 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Ταχ. Δ/νση        :  Αριστοτέλους 17         ΠΡΟΣ: 1.Τους Διοικητές  των  7 ΥΠΕ 
                                                                       2. Διοκητές Νοσοκοµείων µέσω ΥΠΕ 
Ταχ. Κώδικας     : 101 87            
              ΚΟΙΝ :1.  Γεν.Γραµ.Υπ.Υγείας κ.Καλλίρη Π. 
Τηλέφωνο         : 210  5233767               2.  Ε.Ν.Ε. 
         210  5230839   
 
ΘΕΜΑ: Τήρηση  κανόνων  και τεχνικών προδιαγραφών  υγιεινής και ασφάλειας κατά την   

          παρασκευή  κυτταροτοξικών φαρµάκων υψηλής τοξικότητας. 
 

Αξιότιµοι,  

                   Παρακαλώ  για την άµεση  ενηµέρωση  µας  σχετικά  µε την τήρηση  των 

αυστηρών κανόνων  και προδιαγραφών,  που θα πρέπει να διέπουν την διαδικασία 

και τις υποδοµές,  αντίστοιχα,  παρασκευής  κυτταροστατικών σκευασµάτων υψηλής 

τοξικότητας. 

Με αφορµή επανειληµµένα  υποµνήµατα και καταγγελίες  της ΕΝΕ  (Ένωση  

Νοσηλευτών Ελλάδας) για τη  µη τήρηση του ισχύοντος  γενικού πλαισίου προστασίας 

της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων  σε πολλά Νοσοκοµεία  του ΕΣΥ, 

θεωρούµε αναγκαίο  να προχωρήσουµε  σε διεξοδική διερεύνηση  και επίλυση του 

θέµατος. 

Σε συνεργασία µε τον ΕΟΦ, θεωρούµε σκόπιµο να διαµορφωθεί ένα λεπτοµερές  
πλαίσιο κανόνων ή «καλών πρακτικών»,  όπως και τεχνικών –λειτουργικών 

προδιαγραφών για την αποτελεσµατική προστασία της υγείας των εργαζοµένων και 

την ασφάλεια εργασίας.  

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ, να µας ενηµερώσετε άµεσα για τα παρακάτω: 

1.   Σε ποια και πόσα Νοσοκοµεία ευθύνης σας διεξάγεται παρασκευή 

κυτταροστατικών φαρµάκων  υψηλής τοξικότητας. 

2. Με ποια συχνότητα και σε τι ποσότητες εκτελείται η παρασκευή 

κυτταροστατικών  ανά Νοσοκοµείο. 

3. Σε ποια Νοσοκοµεία έχουν διαπιστωθεί προβλήµατα σχετικά µε την τήρηση των 

απαιτούµενων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. 



4. Στα Νοσοκοµεία που εκτελείται παρασκευή κυτταροστατικών , ποιες είναι οι 

ειδικότητες του προσωπικού, που ασχολείται µε την συγκεκριµένη 

διαδικασία.(φαρµακοποιοί, νοσηλευτές , άλλες ειδικότητες).Σηµειώστε εάν 

προβλέπεται ή εφαρµόζεται στοιχειώδες πρόγραµµα εκπαίδευσης για το 

συγκεκριµένο προσωπικό. 

5. Κατά την γνώµη σας ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες που δηµιουργούν  

προβλήµατα ασφάλειας και υγιεινής και µε ποιο τρόπο θα µπορούσατε να 

συµβάλλετε στην διαµόρφωση ενός «εθνικού προτύπου» καλής πρακτικής, 

σχετικά µε τις διαδικασίες, τις προδιαγραφές υποδοµών και την αναγκαία 

εκπαίδευση του προσωπικού για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 

προβλήµατος. 

                                                           

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων  για την ανταπόκριση σας. 
 
 
 
 

 
                                                              Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
                                                                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ           


