
 

  

  

  

  

  
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2016 

        Αρ. πρωτ. 122 
      Προς 

Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Κον Σωτήρη Μπερσίμη 
Fax: 210-6871769 
 
Kοιν.: κον Χρήστο Ιατρού, Πρόεδρο Ανώτατου 
Υγειονομικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Fax: 210-8110692 

                                                                            
 
Aξιότιμε κ. Μπερσίμη, 
Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε σε ένα πάγιο 
αίτημα που είχαμε αποστείλει στον ΕΟΠΥΥ από τον Απρίλιο του 2015 και να 
επιστήσουμε ξανά την προσοχή σας στο τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί 
στους Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους, η φραγή συνταγογράφησης 
ορισμένων διαγνωστικών εξετάσεων που είναι άκρως απαραίτητες για τη 
σωστή διάγνωση και θεραπεία διαφόρων δερματολογικών παθήσεων. 
 
Σας αποστέλλουμε λίστα των διαγνωστικών αυτών εξετάσεων, προκειμένου να 
εξαιρεθούν από την υπάρχουσα φραγή συνταγογράφησης, ώστε να μπορούν να 
συνταγογραφούνται από Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους. 

Παρακαλούμε θερμά να επιληφθείτε του σοβαρού αυτού θέματος που 
δυσχεραίνει την εκτέλεση των καθηκόντων μας και υποβαθμίζει την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς μας. 

      Με τιμή, 
    Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

 
        Ο Γεν. Γραμματέας                                                         Ο Πρόεδρος                     

                                          
   Ι. Μπάρκης                                                                Δ. Ρηγόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΦΡΑΓΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
 

Eξετάσεις που συνταγογραφούνται στο Ογκολογικό για τους ασθενείς με 

μελάνωμα, επιθηλιακούς όγκους του δέρματος και άλλους δερματικούς 

κακοήθεις όγκους:  

 Υπέρηχος περιοχικών λεμφαδένων 

 Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας και πυέλου 

 Αξονική Τομογραφία εγκεφάλου 

 Αξονική Τομογραφία τραχήλου 

 Αξονική Τομογραφία σπλαχνικού κρανίου 

 Αξονική Τομογραφία άνω κάτω κοιλίας καi πυέλου 

 Αξονική Τομογραφία θώρακος 

 PET scan (σε σπάνιες περιπτώσεις) 

 
Όλες οι άλλες εξετάσεις ήδη συνταγογραφούνται. 
 
Για την σταδιοποίηση και παρακολούθηση των ασθενών με 
Δερματικά Λεμφώματα (περιφερικά δερματικά Τ- ή Β- λεμφώματα) 
C84  είναι απαραίτητο να συνταγογραφούνται οι παρακάτω 
εξετάσεις: 
 

 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  ΘΩΡΑΚΟΣ 

 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 

 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 

 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 

 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ 

 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΕΛΟΥ  

 Triplex ΑΡΤΗΡΙΩΝ 

 Triplex ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 

 Αξονική τομογραφία οπισθοπεριτοναίου 

 Rö θώρακος – ΟΜΣΣ – άκρων χειρών – γονάτων – άκρων ποδών 

 
 ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ:  

            Α) ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ Β) ΑΛΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ  

(Αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού εξετάσεων. Για να γίνει διάγνωση 

δερματικού λεμφώματος είναι απαραίτητη η χρήση 20-25 αντιγόνων) 

 Δείκτες ηπατίτιδας B- C-  

 Δείκτες HCV 

 Δείκτες HIV 

 



 

 
 
 
 
 
 

 Άμεσος ανοσοφθορισμός στα πομφολυγώδη νοσήματα 

 Έμμεσος ανοσοφθορισμός στα πομφολυγώδη νοσήματα 

 anti-DSG-1 (ELISA) 

 anti-DSG-3 (ELISA) 

 anti-BP180 

 anti-BP230 (ELISA) 

 
 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΚΑΙ SEZARY ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (T4 & TSH), διότι  

μία εγκεκριμένη θεραπεία προκαλεί κεντρικό υποθυρεοειδισμό. 

 
 
 
 

 
 
 
 


