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Απόσπασμα:
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ.5 Καν.Βουλής),
Η με αριθμό 4587/2-12-98 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου
Σούρλα προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά με την καταγραφή
περιστατικών καρκίνου από το Ελληνικό αρχείο νεοπλασιών κλπ.
------- . ------ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Δεύτερη είναι η με αριθμό 4587/2.12.98
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Σούρλα προς τον Υπουργό
Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά με την καταγραφή περιστατικών καρκίνου από το ελληνικό
αρχείο νεοπλασιών κλπ.
Η ερώτηση του κ. Σούρλα έχει ως εξής:
"Η κοινοβουλευτική τάξη και η επιστημονική υπευθυνότητα επιβάλλουν να δίδονται στη
Βουλή σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται όπως αυτό της καταγραφής
περιστατικών καρκίνου από το ελληνικό αρχείο νεοπλασιών.
Δυστυχώς στην αίτηση κατάθεσης εγγράφων με αριθμό 171/29.10.98 δεν υπάρχουν
σαφείς απαντήσεις. Γι'αυτό και επανερχόμαστε και παρακαλείται ο κύριος Υπουργός
να απαντήσει ευθέως εάν μετά το 1994 το αρχείο νεοπλασιών έχει καταγράψει δελτία
νεοπλασιών.
Αν ναι, να καταθέσει:
1) Τους σχετικούς συγκεντρωτικούς στατιστικούς πίνακες από το 1991 μέχρι σήμερα.
2) Τα κρούσματα παιδικού καρκίνου και
3) Ό,τι άλλο στοιχείο προκύπτει από τη μελέτη των δελτίων".
Ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Φαρμάκης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, στις
27/11/98 απαντήσαμε σε αίτηση κατάθεσης εγγράφων του συναδέλφου κ. Σούρλα και
θέσαμε υπόψη του όσα στοιχεία είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτά τα στοιχεία, δηλαδή, που
ετέθησαν υπόψη μας από την εκτελεστική επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Μπορεί να είναι ικανοποιημένος ή να μην είναι ο κ. Σούρλας απ'
αυτά. Η απάντηση ήταν σαφής, ότι αυτά τα στοιχεία ετέθησαν υπόψη της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου και αυτά ετέθησαν και υπόψη του κ.Σούρλα. Μετά το 1994
υπάρχει μια σημαντική κάμψη πληροφόρησης του αρχείου από εκείνους που έχουν αυτήν
την υποχρέωση και συνεπώς νεότερα στοιχεία δεν υπάρχουν. Γι' αυτόν το λόγο, με νέο
δελτίο και με νέες διαδικασίες από το 1999 θα επιχειρήσουμε να αναβαθμίσουμε τον

τρόπο πληροφόρησης, ώστε να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο αρχείο για την εικόνα του
καρκίνου στην Ελλάδα.
Δεν έχουμε άλλα στοιχεία να δώσουμε στον κ. Σούρλα, ανεξάρτητα αν μένει
ικανοποιημένος ή όχι. Αυτή είναι η απάντηση σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ.Σούρλας έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Το θέμα δεν είναι αν είμαι εγώ ικανοποιημένος και αν έχω επαρκή
ενημέρωση, αλλά το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες, αν καταγράφουν αυτά τα περιστατικά,
αν τα αξιολογούν και αν αξιοποιούνται, κύριε Υφυπουργέ. Βεβαίως, είναι ευθύνη του ΚΕΣΥ
και της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία στελεχώνει το ελληνικό κέντρο νεοπλασιών, αλλά
είναι όμως και ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που
φέρνω αυτό το θέμα εδώ, είναι η δεύτερη φορά.
Πριν από ένα χρόνο, με προκάτοχό σας τον κ. Σκουλάκη, το είχα φέρει το θέμα πάλι για να
προβληματίσω την Κυβέρνηση και για να προκαλέσω ερεθισμούς, γιατί πρόκειται για ένα
πολύ μεγάλο θέμα. Όταν από τα λίγα στοιχεία που έχουμε από τις στατιστικές υπηρεσίες
αλλά και από επιδημιολογικές έρευνες προκύπτει ότι έχουμε τριάντα πέντε χιλιάδες νέες
περιπτώσεις καρκινοπαθών το χρόνο στη χώρα μας -που καταλήγουν προφανώς κάποια
στιγμή, αφού είναι καρκινοπαθείς- όταν κάθε χρόνο αυξάνονται οι καρκινοπαθείς, σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά χίλιους με δύο χιλιάδες, όταν οι επιστημονικές
έρευνες αποκαλύπτουν ότι έχει διπλασιαστεί η λευχαιμία στα παιδιά, όταν οι περιοχές που
επλήγησαν από το Τσέρνομπιλ, ιδιαίτερα η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία όπου
παρουσιάζεται εκεί αυξημένη συγκέντρωση του καισίου 137, έχουμε καρκινοπαθείς σε
αυξημένα περιστατικά, τουλάχιστον εμείς ας έχουμε επάρκεια σε στατιστικά στοιχεία.
Τουλάχιστον αυτό! Εγώ γι' αυτό επανέφερα και επιμένω σ' αυτήν την πρόταση.
Θα σας παρακαλέσω πολύ να ασχοληθείτε προσωπικά διότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό
ζήτημα, δεν είναι ζήτημα πολιτικού εντυπωσιασμού ούτε πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο
περιβάλλον στο οποίο ζω και πολιτεύομαι -και περίπου γειτονικά είστε και σεις, κύριε
Φαρμάκη- εγώ έχω μια εικόνα εντόνως ανησυχητική. Σε πολλούς ανθρώπους στη
Θεσσαλία εκδηλώνεται καρκίνος και μάλιστα μ' ένα καταπληκτικό φαινόμενο να είναι
ραγδαία η εξέλιξη, να μην προλαβαίνεις να ενημερωθείς για το πότε εκδηλώθηκε ο
καρκίνος και σε λίγες μέρες να καταλήγει ο άρρωστος.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, να ασχοληθείτε με τα ζητήματα αυτά που έχω θέσει και
γεωγραφικά και γενικότερα, ιδιαίτερα για τους καρκίνους στα παιδιά, για τις λευχαιμίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Φαρμάκης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, τα
στοιχεία που έχετε επικαλεσθεί είναι αληθινά.
Εγώ ως γιατρός και ως κάτοικος της Θεσσαλίας ανησυχώ πράγματι για μια αύξηση
καρκίνων που παρατηρείται στην περιοχή μας. Δεν σας κρύβω ότι έχω συζητήσει το θέμα
και με διαπρεπείς καθηγητές που συμβαίνει να χειρουργούν πολλούς καρκίνους από την
περιοχή. Είμαι βέβαιος ότι τα ίδια στοιχεία έχετε και σεις υπόψη σας και αυτά επικαλείσθε
ασφαλώς. Δεν είναι το θέμα για πολιτική αντιπαράθεση. Σας απάντησα με ειλικρίνεια. Δεν
είχε, όμως, το παλαιό έντυπο της απογραφής πάρα πολλά στοιχεία.

Έχω ένα νέο έντυπο να θέσω υπόψη σας, στο οποίο έχουμε καταλήξει, για να σας
αποδείξω ότι υπάρχει κινητικότητα στο θέμα, με πάρα πολλά στοιχεία που θα
καταγράψει και μια χωροταξική -αν υπάρχει τέτοια- κατανομή, στον ελληνικό χώρο
τύπων καρκίνου, μορφών καρκίνου, ώστε να ξέρουμε τι μας γίνεται και να μπορούμε να
εξηγήσουμε ή όχι, αν μπορεί να προέρχονται από άλλες αιτίες ή το Τσέρνομπιλ που ήταν
η τελευταία, ας το πούμε έτσι, ατομική περιπέτεια που αφορούσε και τη χώρα μας ή
επιλεγμένες περιοχές στη χώρα μας.
Το ΚΕΣΥ, στο οποίο αναφερθήκατε, δεν είναι μια υπηρεσία με τη στενή έννοια του όρου.
Όταν κάτι δεν πάει καλά στο Συμβούλιο για να το πληροφορηθεί η ηγεσία του Υπουργείου
πρέπει κάποιος να το κάνει. Να γίνει μια εισήγηση με την οποία να ζητηθεί η αλλαγή της
διαδικασίας σαν και αυτή που αφορούσε...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Έχω κάνει...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας): Αυτό δεν το γνωρίζω,
κύριε συνάδελφε, και με συγχωρείτε. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι, ότι
υπάρχει κινητικότητα στο θέμα, υπάρχει νέο έντυπο που έχει καταρτισθεί και πιστεύω ότι
μέσα στο 1999 θα αρχίσει η καταγραφή πολλών στοιχείων που αφορούν τον καρκίνο, γιατί
πράγματι πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στον ελληνικό χώρο σε
σχέση με τον καρκίνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξαντλήθηκε
το δελτίο των αναφορών και ερωτήσεων.

