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Προς: 1. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας
(με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα 
Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους)
           2. Όλες της Δ/νσεις Υγείας των 
Περιφερειών της χώρας 
(με την υποχρέωση να ενημερώσουν τις 
Ιδιωτικές Κλινικές εποπτείας τους)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ:  «Ορισμός καταγραφέων για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν 
στον καρκίνο στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.)».

Ο  καρκίνος  είναι  μία  από  τις  μεγαλύτερες  αιτίες  νοσηρότητας  και 
θνησιμότητας στη χώρα που συνεπάγεται μεγάλο κόστος για την κοινωνία. Το Εθνικό 
Αρχείο Νεοπλασιών, το οποίο σύμφωνα με το Ν. 3370 (ΦΕΚ 176/Α’/05) άρθρο 20 
έχει ενταχθεί στο ΚΕ.ΕΛ. Π.ΝΟ., καταγράφει συστηματικά και σε ετήσια βάση όλες 
τις νέες περιπτώσεις καρκίνου που διαπιστώνονται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας, την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του οποίου έχουν οι 
Ογκολογικές  Επιτροπές  των  Νοσοκομείων  και  των  Ιδιωτικών  κλινικών  βάσει  της 
Υ4α/οικ. 1858/10-01-05 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/Β’/05).

Προκειμένου να αναβαθμιστεί το σύστημα καταγραφής στοιχείων για τον 
καρκίνο και να συμφωνεί με τα διεθνή πρότυπα, η εν λόγω καταγραφή θα πρέπει να 
διενεργείται  από  συγκεκριμένα  άτομα  τα  οποία  θα  φέρουν  τον  τίτλο  του 
«Καταγραφέα»  και  θα  πρέπει  να  οριστούν  στα  Δημόσια  Νοσοκομεία  και  στις 
Ιδιωτικές Κλινικές.

Στα  πλαίσια  της  εύρυθμης  λειτουργίας  των  ανωτέρω,  παρακαλείσθε  να 
ενημερώσετε τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές της περιοχής ευθύνης σας για 
τον ορισμό των «Καταγραφέων» από τη Διοίκηση του κάθε Νοσοκομείου και των 
Ιδιωτικών Κλινικών. Ο υπάλληλος που θα οριστεί ως «Καταγραφέας» θα πρέπει να 
έχει  καλή  γνώση  της  αγγλικής  γλώσσας  και  χειρισμού  των  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και κατά προτίμηση μπορεί να είναι επισκέπτης/τρια υγείας ή άλλος 
επαγγελματίας υγείας.

Ο/η Καταγραφέας έχει  την ευθύνη  συγκέντρωσης  των πληροφοριών που 
απαιτούνται από το Ε.Α.Ν., την ηλεκτρονική τους καταχώρηση στο ενιαίο λογισμικό 
πρόγραμμα  που  παραχωρείται  από το  Κέντρο  Ελέγχου  & Πρόληψης  Νοσημάτων 
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις Ογκολογικές Επιτροπές 
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των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών καθώς και με το γραφείο του Ε.Α.Ν. 
στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,  το οποίο έχει  την ευθύνη της  συνεχούς  εκπαίδευσής τους  και 
επίλυσης  τυχόν  προβλημάτων  που  μπορεί  να  προκύψουν  κατά  τη  διαδικασία 
συλλογής,  καταχώρησης και  αποστολής των δεδομένων.  Η λειτουργία του Ε.Α.Ν. 
διέπεται από τους νόμους διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου και το χειρισμό των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η  Διοίκηση  κάθε  Νοσοκομείου  και  των  Ιδιωτικών  Κλινικών  πρέπει  να 
κοινοποιήσει  το αργότερο έως την 12/12/11 στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας Υ.Υ.Κ.Α. (secretary.gen.dy@yyka.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας 
του  Καταγραφέα  (ονοματεπώνυμο,  ειδικότητα,  επίπεδο  εκπαίδευσης,  τηλέφωνο 
επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας,  ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας), με 
παράλληλη  κοινοποίηση  στο  Ε.Α.Ν.  στο  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  (ean@keelpno.gr).  Τα 
δικαιώματα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Α.Ν. θα σταλούν σε κάθε 
Καταγραφέα προσωπικά.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

    

 Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού 
2.Γραφείο.κ. Υφυπουργού
3.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υγείας και Δημόσιας Υγείας
4.Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Υπηρεσιών Υγείας
5.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
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