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Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών που τα τελευταία 50 χρόνια

Διαβάσαμε το δημοσίευμα της εφημερίδα «Έθνος» (18/07/2022) σχετικά

(ΚΤΜ). Σας έχουμε ήδη ενημερώσει και αποστείλει την κοινή άποψη των

ασχολούνται με την ενημέρωση των γυναικών, την πρόληψη και τη
διαχείριση

των

προκαρκινικών

αλλοιώσεων

και

του

ΚΤΜ

(Επισυναπτόμενo αρχείο: ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ HSCCP - ΕΕΚΚ - ΕΜΓΕ- ΕΕΓΟ
HECPA GROUP 15 6 2022), ωστόσο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα
εξής:
1. Βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας (Επισυναπτόμενο αρχείο: Π.Δ.
84/2001)

στα

αδειοδοτημένα

από

τους

Ιατρικούς

Συλλόγους

Κυτταρολογικά Εργαστήρια της χώρας είναι υποχρεωτικός ο χώρος
λήψεως

δειγμάτων

για

όλες

τις

κυτταρολογικές

εξετάσεις,

συμπεριλαμβανομένου και του γυναικολογικού εξεταστηρίου (BOOM) για
τη λήψη των κολποτραχηλικών δειγμάτων.

Η εκπαίδευση στη λήψη
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κολποτραχηλικών επιχρισμάτων είναι προαπαιτούμενη στην ειδικότητα
της

Κυτταρολογίας

βάσει

του

εκπαιδευτικού

προγράμματος

(Επισυναπτόμενο αρχείο: Πρακτικό 8ης 28-6-2019 Συνεδρίασης της
Ομάδας Εργασίας Κλινικής Κυτταρολογίας του ΚΕΣΥ).
Υπενθυμίζουμε ότι στη λίστα του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται ήδη η αποζημίωση
για τη λήψη κυτταρολογικού υλικού στην ενότητα «Κυτταρολογικές
εξετάσεις» (ΦΕΚ 4868/Β/31-10-2018 και ΦΕΚ 5704/Β/19-12-2018) με
κωδικό 140000056 και κόστος 14,67 ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω και αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας
δράσης θα πρέπει, κατά παρέκκλιση, να υπάρχει η δυνατότητα
συνταγογράφησης των αναφερομένων προληπτικών εξετάσεων και από
τους

Ιατρούς

Κυτταρολόγους

για

μεγαλύτερη

εξυπηρέτηση

και

διευκόλυνση των γυναικών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
καθόσον υπάρχουν ήδη Κυτταρολογικά Εργαστήρια (στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα) που διενεργούν το σύνολο των προληπτικών εξετάσεων
(από τη λήψη του δείγματος, την επεξεργασία του υλικού μέχρι το τελικό
αποτέλεσμα).
2. Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης κυτταρολογικής εξέτασης μετά
από θετικό HPV DNA test προτείνουμε να είναι μεγαλύτερη της
αναφερόμενης (13,32 ευρώ η οποία καλύπτει το κόστος του κλασσικού
συμβατικού Τεστ Παπανικολάου), κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του Π.Δ.
157/1991, με προτεινόμενη τιμή εξέτασης τα είκοσι (20) ευρώ, καθώς θα
έχει ήδη γίνει η συλλογή του υλικού σε φιαλίδιο Κυτταρολογίας Υγρής
Φάσης, που σημαίνει ότι η κυτταρολογική εξέταση που θα ακολουθήσει
θα έχει αυξημένο κόστος αναλωσίμων.
3. Θεωρούμε αυτονόητο το δικαίωμά μας να καταχωρούμε τα
αποτελέσματα των προληπτικών εξετάσεων (HPV DNA test και Τεστ
Παπανικολάου) στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Η.Δ.Ι.Κ.Α.
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ΑΕ).
4. Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τις
Ευρωπαϊκές/ΗΠΑ Κατευθυντήριες Οδηγίες (Επισυναπτόμενα αρχεία: 2019
ASCCP Risk-Based Management Consensus Guidelines for Abnormal
Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors της Αμερικανικής
Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου και European
guidelines for quality assurance in cervical cancer screening 2015)
προτείνεται ως τεστ διαλογής μετά από θετικό HPV DNA test, το τεστ
Παπανικολάου ανεξαρτήτως HPV τύπου υψηλού κινδύνου (όχι μόνον
των 16 και 18 υποτύπων του HPV), λόγω της αποδεδειγμένης υψηλής
ειδικότητας της Κυτταρολογίας, οδηγώντας σε περαιτέρω έλεγχο και
ενδεχομένως θεραπεία μόνον εκείνες τις γυναίκες που το έχουν ανάγκη
(εξοικονόμηση πόρων και περιττής ταλαιπωρίας της ασθενούς).
Θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας είναι δίκαιες και ευελπιστούμε στην
υιοθέτηση τους με ζητούμενο πάντα την καλύτερη φροντίδα της υγείας
των Ελληνίδων γυναικών.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω
ενημέρωσή σας, καθώς και για μια προσωπική συνάντηση το
συντομότερο δυνατόν.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.
Μετά τιμής,
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η Γ. Γραμματέας

ΜΑΡΓΑΡΗ ΝΙΚΗ
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