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Δζληθή ηξαηεγηθή ζηε
Γεκόζηα Τγεία θαη ηελ Π.Φ.Τ.
• Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ην Κάπληζκα
• Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
Ζηηούμενο η ζςνέπγεια και η ζςμπληπυμαηικόηηηα
ηυν παπεμβάζευν, καθώρ και η εθαπμογή ηυν
ζσεδίυν δπάζηρ ηηρ Δημόζιαρ Υγείαρ ζηην ΠΦΥ
(WHO, The World Health Report 2008)

Δζληθό ρέδην Γξάζεο
γηα ηνλ Καξθίλν 2011-2015
• Πξώηνο άμνλαο:
Πξόιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ
• Γεύηεξνο άμνλαο:
Βειηίσζε ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ δηαγλσζκέλνπ
θαξθίλνπ (ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε)
• Σξίηνο άμνλαο:
Μεηαζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, απνθαηάζηαζε θαη
επαλέληαμε
• Σέηαξηνο άμνλαο:
Έξεπλα

• Πέκπηνο άμνλαο:
Δθπαίδεπζε

Αιζιόδοξα μηνύμαηα
Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε

– Δηζαγσγή πξσηνθόιισλ ζηελ
θιηληθή πξάμε ηνπ Δ..Τ.
 Έγθξηζε από ην ΚΔΤ ησλ
πξσηνθόιισλ ζπληαγνγξάθεζεο

– Πξνκήζεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο
θαηάιιειεο ΒΙΣ, πηζηνπνίεζε ηεο
πνηόηεηαο κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ
 Οινθιεξώλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα
πξνκήζεηα ΒΗΣ πεξίπνπ 69 εθ. επξώ
 Αλαζπγθξόηεζε νγθνινγηθώλ
επηηξνπώλ ζε 60 λνζνθνκεία

 Δπαλαιεηηνπξγία Ογθνινγηθώλ
πκβνπιίσλ
 ε εμέιημε νη δηαδηθαζίεο
πηζηνπνίεζεο

Μεηαζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε,
απνθαηάζηαζε θαη
επαλέληαμε
– Έληαμε ηαηξείσλ πόλνπ ζηνλ
Οξγαληζκό ησλ Ννζνθνκείσλ
– Αλάπηπμε Ξελώλσλ θαζώο θαη γηα
αζζελείο ηειηθνύ ζηαδίνπ
 Δγθαηληάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί
ν μελώλαο ηεο Ππιαίαο
δπλακηθόηεηαο 100 θιηλώλ
• Ξεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα
δεκηνπξγία μελώλα ηεο
Δθθιεζίαο ζηνλ ρώξν ηνπ
«σηεξία»
– Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη’ νίθνλ
θξνληίδαο θαη λνζειείαο

ηε θάζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ
ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ
 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ – Π/Τ 1.107.000 ΔΤΡΧ ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ
 ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΟ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ – ΑΚΣΗΝΟΚΟΠΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΖΜΑ Π/Τ 210.000 ΔΤΡΧ
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ
 ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ
–Π/Τ 40.000 Δ- ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 36.002 Δ
ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ
 ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΟ Β PLANE
Π/Τ 1.200.000 ΚΑΙ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 1.198.000 Δ
ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ
 ΤΣΖΜΑ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΓΔΝ. ΥΡΖΖ
Π/Τ 60.000 Δ- ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 37.761 Δ

Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
2011-2015: θύξηεο παξεκβάζεηο
• 2νο Άμνλαο: Παξέκβαζε ζηε ζεξαπεία
(ζπλέρεηα)
– Δθπόλεζε επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ πην
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ νγθνινγηθώλ
αζζελώλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία.
– Κιηληθά πξσηόθνιια δηεξεύλεζεο θαη
ζεξαπείαο αζζελώλ πνπ έρνπλ ζεσξεζεί σο
πηζαλά πάζρνληεο από ζνβαξνύ βαζκνύ
πξνθαξθηλσκαηώδεηο αιινηώζεηο θαη θαξθίλν
ηξαρήινπ κήηξαο θαη καζηνύ θαηά ηνλ
πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν.

Δζληθό Αξρείν Νενπιαζηώλ
• Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΝ ζύκθσλα κε ηε δηεζλή
πξαθηηθή θαη εκπεηξία

• Αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ
θαηαγξαθέσλ (registrars)
• Οξηζκόο θαηαγξαθέσλ ζε όια ηα λνζνθνκεία ηνπ δεκόζηνπ θαη
ηδησηηθνύ ηνκέα. Τπεγξάθε ζρεηηθή εγθύθιηνο από ηνλ Τπνπξγό
(αξ. πξση. Τ4Α/νηθ. 136216-9/9-12/2011).
• Γήισζε πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ.
• πλερήο εθπαίδεπζε ησλ θαηαγξαθέσλ, νη νπνίνη ζα είλαη
ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΑΝ

Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ

•Ένηαξη ζηο ΕΣΠΑ ηον Φεβποςάπιο ηος 2012.
•Ύψορ δαπάνηρ 1,5 εκαη. εσρώ πεπίπος.

•Δημιοςπγία δικηύοσ 168 «επιμεληηών καηαγραθής
καρκίνοσ» ή «καηαγραθέων» από 143 Νοζοκομεία
και Ιδ. Κλινικές πανελλαδικά.
• Εκπαίδεσζη καηαγραθέων ζε επγαζηήπια πος
ππαγμαηοποιήθηκαν ζε Αθήνα, Θεζ/νίκη, Πάηπα και
Ηπάκλειο ηον Μάιο και Ιούνιο 2012.
• Καηακύρωζη ηοσ σποέργοσ για ηην ππομήθεια ηων
θοπηηών ςπολογιζηών, οι οποίοι θα δοθούν ζηα
νοζοκομεία για ηοςρ καηαγπαθείρ.

Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
2011-2015: θύξηεο παξεκβάζεηο (2)
 Άμνλαο 1: Πξόιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε
 1Α: Πξσηνγελήο πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ
(πγηεηλή δηαηξνθή, αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο,
πξνζηαζία από ειηαθή αθηηλνβνιία θηι.)
 Δθδειώζεηο ελεκέξσζεο γηα ηνλ θαξθίλν ζε όιε
ηελ Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ΟΣΑ & ΜΚΟ
 Παξεκβάζεηο ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο
γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ζε παξαζαιάζζηεο
θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο
 Ηζηνζειίδα www.anti-cancer.gov.gr
 Σειενπηηθό spot & road show

Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
2011-2015: θύξηεο παξεκβάζεηο (3)
 1Β: Δζληθό Πξόγξακκα Πιεζπζκηαθνύ Διέγρνπ γηα

ηνλ Καξθίλν ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο (άκεζα) θαη
ηνλ Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ (ηέιε 2011)
 Πξνρσξά ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πιεζπζκηαθνύ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο






Καηά ηελ α’ θάζε ζα εμεηαζηνύλ 60.000 γπλαίθεο, ειηθίαο 2565 εηώλ από κεηνλεθηνύζεο (ιόγσ γεσγξαθηθώλ θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξαγκώλ) πεξηνρέο
ηελ α’ θάζε ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 150 πεξίπνπ δνκέο ΠΦΤ
(Κ.Τ., Γεκνη. Ιαηξεία) θαη 150 δήκνη ζε όιε ηελ Διιάδα
ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο εληόο ηεο
επόκελεο 3εηίαο, όπσο νξίδνπλ νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο

Πξόγξακκα πιεζπζκηαθνύ
πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο

Παλειιήλην πξόγξακκα Screening ηνπ θαξθίλνπ
ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο - Γηάγξακκα Ρνήο
δημοςδ
ΔΗΜΟ
(Τπεφθυνοσ
Τπάλληλοσ)

προςωπική επιςτολή

τηλεφωνικό ραντεβοφ

ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ
(Μαία, Γεν. Ιατρόσ)

ανοιχτή επιςτολή
τηλεφωνικό

ενημζρωςη γυναίκασ

ραντεβοφ
αποτζλεςμα

δείγμα

εξζταςησ

Β΄ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑ
(κολποςκόπηςη
ή/και θεραπεία)

Α΄ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑ (εξζταςη
δείγματοσ από Κυτ/γο,
Παθ/μο )

ΟΠ

ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ

Κζντρο Τγείασ, Νοςοκομεία Αναφοράσ εντόσ των ορίων κάθε Τ.Πε.

ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΚΤΣ/ΚΑ,
ΠΑΘ/ΚΑ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ

ΙΔΙΩΣΕ
ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
Π

Δπηζηνιή πξόζθιεζεο γπλαηθώλ
ΣΧΕΔΙΟ
Έδρα Δήμου και ημερομηνία (να ςυμπληρωθεί από
τον Δήμο)
Αξιότιμη κα …………………………..(ονοματεπώνυμο,
να ςυμπληρωθεί από τον Δήμο),
Θα θέλαμε να ςασ ενημερώςουμε ότι το
Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ ςασ
ςυνιςτά να υποβάλλεςτε τακτικά ςτην εξέταςη
(τεςτ) Παπανικολάου. Με το τεςτ Παπανικολάου
ανιχνεύονται κυτταρικέσ αλλοιώςεισ, οι οποίεσ
μπορεί να οδηγήςουν ςε καρκίνο τραχήλου τησ
μήτρασ. Σήμερα διαθέτουμε αποτελεςματική
θεραπεία αυτών των αλλοιώςεων και επομένωσ η
έγκαιρη διάγνωςή τουσ ςώζει ζωέσ.
Με την πρόςκληςη αυτή ςασ καλούμε να
επικοινωνήςετε άμεςα με το Κέντρο Υγείασ
……………………………………. (όνομα Κέντρου Υγείασ να
ςυμπληρωθεί
από
τον
Δήμο)
ςτο
τηλέφωνο……………………………………..(αριθμόσ
τηλεφώνου Κ.Υ. για ραντεβού - να ςυμπληρωθεί
από τον Δήμο ) προκειμένου να προγραμματίςετε
ένα
ραντεβού
για
τεςτ
Παπανικολάου.
Βεβαιωθείτε πριν προγραμματίςετε το ραντεβού
ςασ ότι
η ημερομηνία που επιθυμείτε να
εξεταςτείτε απέχει ημερολογιακά τουλάχιςτον 5
μέρεσ πριν την έναρξη ή 5 μέρεσ μετά το τέλοσ τησ
εμμήνου ρύςεωσ.

Σελ. 2
Ο προςυμπτωματικόσ έλεγχοσ του τραχήλου τησ
μήτρασ αποτελεί μία αξιόπιςτη, αποτελεςματική και
διεθνώσ
αποδεκτή
διαγνωςτική
διαδικαςία.
Ωςτόςο, όπωσ και κάθε άλλη εξέταςη, δεν είναι
τέλεια και ενδέχεται να μην εντοπίςει κάποια
ανωμαλία ςτον τράχηλο. Ανεξαρτήτωσ λοιπόν του
αποτελέςματοσ, ενημερώςτε άμεςα τον γιατρό ςασ
εάν παρατηρήςετε κάποιο ςύμπτωμα, όπωσ πόνο ή
αιμορραγία.
Όλα τα αποτελέςματα των τεςτ Παπανικολάου,
ςυμπεριλαμβανομένων και εκείνων με φυςιολογικά
ευρήματα, θα αρχειοθετηθούν ςτο Εθνικό Αρχείο
Νεοπλαςιών, κατόπιν ςχετικήσ εγκρίςεωσ τησ Αρχήσ
Προςταςίασ Δεδομένων Προςωπικού Χαρακτήρα. Η
διαχείριςη των προςωπικών δεδομένων γίνεται με
απόλυτο ςεβαςμό ςτην διαφύλαξη του απορρήτου
ωςτόςο εάν επιθυμείτε κατά την αρχειοθέτηςη των
ςτοιχείων ςασ ςτην περίπτωςη φυςιολογικών
ευρημάτων
να
μην
καταγράφεται
το
ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννηςήσ ςασ,
παρακαλούμε να το δηλώςετε.
Σασ περιμένουμε!
Ο Δήμαρχοσ
…….(όνομα Δήμου)

Ο Διευθυντήσ του
Κέντρου Υγείασ

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεξνθνξηαθνύ
ζπζηήκαηνο (ζηελ πιήξε ηνπ κνξθή)
ΤΠΟΤΣΗΜΑ
ΠΡΟΕΛΚΤΗ,
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΤΜΜΟΡΦΩΗΜΕΣΑΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΣΑΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΤΠΟΤΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΛΙΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΣΗΜΑ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ /
ΙΑΣΡΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –
ΦΑΚΕΛΟ ΤΓΕΙΑ

ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ
ΠΡΟΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΠΟΤΣΗΜΑ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΓΝΩΜΑΣΕΤΕΩΝ –
ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΗΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ

Ε.Α.Ν.
YYKA
Δημοτολόγια
Ληξιαρχεία

ΤΠΟΤΣΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ –
WEB PORTAL

ΤΠΟΤΣΗΜΑ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ
– BUSINESS
INTELLIGENCE

ΤΠΟΤΣΗΜΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΗ &
ΣΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Αξρηθό Π.. http://www.paptesthellas.gov.gr/PBS/

 Τυπώθηκαν και
αναρτήθηκαν 3000
αφίσες για 105
Κέντρα Υγείας
Αθιέρφζε 10 λεπηά ζηον
εασηό ζοσ
κάνε ηεζη Παπ και πρόλαβε
ηον καρκίνο

ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ
ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

 Περισσότερες από
75.000 γυναίκες
ενημερώθηκαν

προσωπικά

 TV: 120 ζποη ζε 14 ηηλεοπηικούς ζηαθμούς
 Ραδιόθφνο: 218 ζποη ζε 20 ραδιοθφνικούς
ζηαθμούς
 43 Καηατφρήζεις ζε 30 εθημερίδες και 9
περιοδικά
 Δεληία Σύποσ για όλες ηις εκδηλώζεις και
κάλσυη από ηα ηοπικά μέζα
 Σηλεοπηική κάλσυη όλφν ηφν εκδηλώζεφν
και ηης μονάδας ζε όλες ηις πόλεις

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΠΟΤ
ΕΞΕΣΑΣΗΚΑΝ ΜΕ ΣΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΟΤ 5 ΠΡΧΣΟΤ ΜΗΝΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΑΤΓΟΤΣΟ – ΔΕΚ. 2011) Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΟ 2010
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ
ΣΟΤ ΣΡΑΥΖΛΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΑ ΣΟΤ 5 ΠΡΧΣΟΤ ΜΖΝΔ
ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ
ΠΟΤ
ΠΑΡΑΠΔΜΦΘΖΚΑΝ
Δ ΒΗΟΦΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ
ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΗ
ΟΠΟΗΔ
ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΔ
ΟΒΑΡΟΤ
ΒΑΘΜΟΤ
ΔΝΓΟΔΠΗΘΖΛΗ
ΚΖ ΑΛΛΟΗΧΖ
(HSIL/CIN II, III)

ΑΡΗΘΜΟ
ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΗ
ΟΠΟΗΔ
ΓΗΑΠΗΣΧΘΖΚΔ
ΚΑΚΟΖΘΔΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ/
ΜΟΝΑΓΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΟΤ
ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΑΝ Δ
ΔΞΔΣΑΖ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ
ΠΟΤ
ΠΑΡΑΠΔΜΦΘΖΚΑΝ
Δ ΚΟΛΠΟΚΟΠΖΖ

1Η Τ.ΠΔ

4.428

139

99

36

2

2Η Τ.ΠΔ.

1033

18

12

3

2

3Η Τ.ΠΔ.

4298

43

10

32

4

4Η Τ.ΠΔ.

3222

39

4

17

3

5Η Τ.ΠΔ.

1710

15

0

1

0

6Η Τ.ΠΔ.

2821

139

34

21

4

7Η Τ.ΠΔ.

1780

46

20

11

2

ΤΝΟΛΟ

19.292

439

180

121

17

ΠΡΟΟΥΗ: ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔΙ Η ΔΠΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΔΠΔΙΓΗ
ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΘΔΙ Η ΔΞΔΣΑΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ (ΣΗΛΗ 1).

2012

2012

ΑΡΙΘΜΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Ε
ΣΕΣ ΠΑΠ

1η Τ.Πε.

2427

2η Τ.ΠΕ.

3424

3η Τ.ΠΕ.

5946

4η Τ.ΠΕ.

5821

5η Τ.ΠΕ.

3210

6η Τ.ΠΕ.

5566

7η Τ.ΠΕ.

4078

ΤΝΟΛΟ

31.517

ΑΡΙΘΜΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ΣΙ ΟΠΟΙΕ
ΔΙΑΠΙΣΩΘΗΚΕ
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

2
2
5
7
16

Estimates of
worldwide
burden of
cancer in 2008:
GLOBOCAN
2008

Επηηεύγκαηα α’ θύθινπ
 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ανηιζηοιτία με
εσρωπαϊκές για πρώηη θορά
 Μεραληζκόο πινπνίεζεο ελ κέζσ θξίζεο
 Πάνω από 150 Κένηρα Υγείας και Δημ. ιαηρεία
 Νοζοκομεία
 150 δήμοι
 Ενεργοποίηζη και εσαιζθηηοποίηζη ηοπικών
κοινωνιών ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
Πάνω από 50.000 γςναίκερ από
μειονεκτούσερ πεπιοσέρ εξετάστηκαν και σε
300 απ’ αςτέρ άλλαξε η ζωή τοςρ!

Θέκαηα πνπ ρξήδνπλ
νπζηαζηηθήο αληηκεηώπηζεο
1. Τινπνίεζε & παξαθνινύζεζε ζρεδηαζκνύ
 Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθώλ Επηηξνπώλ ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε Κεληξηθή Οκάδα
 ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο
2. Καζπζηέξεζε απαληήζεσλ, κε πιήξεο
αλάπηπμε δπλάκεσλ
 Πξνζσπηθό ή/θαη εμνπιηζκόο
3. Αμηνπηζηία δεδνκέλσλ, ηαρύηεηα θαη πιεξόηεηα
ελεκέξσζεο, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
 ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο
 ύζηεκα Δηαζθάιηζεο & ζπλερνύο βειηίσζεο
πνηόηεηαο

Πξνϋπνζέζεηο & κέζα επηηπρίαο
 ΕΠΑ;





Τπνζηήξημε κεραληζκνύ πινπνίεζεο
ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο
Αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο
Εθπαίδεπζε

 Παγίσζε θαη ζεζκνζέηεζε δνκήο

 Πνιηηηθή βνύιεζε θαη ζπλέπεηα!
 ηξαηεγηθή Δεκόζηαο Τγείαο
 πλέρηζε θαη εκπέδσζε πνιηηηθώλ

Επηηεύγκαηα α’ θύθινπ
 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ανηιζηοιτία με
εσρωπαϊκές για πρώηη θορά
 Μεραληζκόο πινπνίεζεο από ην ΕΤ ελ κέζσ
θξίζεο
 Πάνω από 150 Κένηρα Υγείας και Δημ. ιαηρεία
 Νοζοκομεία
 150 δήμοι
 Ενεργοποίηζη και εσαιζθηηοποίηζη ηοπικών
κοινωνιών ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
Πεπισσότεπερ από 50.000 γςναίκερ από
μειονεκτούσερ πεπιοσέρ εξετάστηκαν και σε
πεπίπος 250 απ’ αςτέρ άλλαξε η ζωή τοςρ
ππορ το καλύτεπο!

Θέκαηα πνπ ρξήδνπλ
νπζηαζηηθήο αληηκεηώπηζεο
1. Τινπνίεζε & παξαθνινύζεζε ζρεδηαζκνύ
 Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθώλ Επηηξνπώλ ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε Κεληξηθή Οκάδα
 ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο
2. Καζπζηέξεζε απαληήζεσλ, κε πιήξεο
αλάπηπμε δπλάκεσλ
 Πξνζσπηθό ή/θαη εμνπιηζκόο
3. Αμηνπηζηία δεδνκέλσλ, ηαρύηεηα θαη πιεξόηεηα
ελεκέξσζεο, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
 ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο
 ύζηεκα Δηαζθάιηζεο & ζπλερνύο βειηίσζεο
πνηόηεηαο

Πξνϋπνζέζεηο & κέζα
επηηπρίαο
 ΕΠΑ;





Τπνζηήξημε κεραληζκνύ πινπνίεζεο
ύζηεκα Πιεξνθνξηθήο
Αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο
Εθπαίδεπζε

 Παγίσζε θαη ζεζκνζέηεζε δνκήο
 Πνιηηηθή βνύιεζε θαη ζπλέπεηα!
 ηξαηεγηθή Δεκόζηαο Τγείαο
 πλέρηζε θαη εκπέδσζε πνιηηηθώλ

Η επίδξαζε ηεο Κξίζεο ζηελ
Τγεία (1)
 Επίδξαζε ζην επίπεδν πγείαο
 Καρδιαγγειακές νόζοι
 Καρκίνος
 Ψστικές διαηαρατές
 Ασηοκηονίες και ανθρωποκηονίες
 Χρήζη αλκοόλ και οσζιών
 Μεηαδιδόμενα νοζήμαηα ποσ ζσνδέονηαι με ηη θηώτεια
και ηον κοινωνικό αποκλειζμό
 Μείσζε ΑΕΠ θαη αύμεζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ
αληζνηήησλ
 Δξακαηηθή αύμεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο
επηβάξπλζεο (psychosocial burden) και ζσνακόλοσθων
διαηαρατών ζτεηιζόμενων με ηο ζηρες
 Σα παξαπάλσ αλακέλεηαη λα εληαζνύλ ιόγσ
αζηάζεηαο θαη θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο

Ζ επίδξαζε ηεο Κξίζεο ζηελ Τγεία (2)
• πλέπεηεο ζην Γεκόζην ύζηεκα Τγείαο
– Πεξηθνπέο δαπαλώλ θαη ζηξνθή ζην δεκόζην ηνκέα
ζπληζηνύλ δηπιή πίεζε ζην ύζηεκα Τγείαο
– Γηεπξύλνληαη νη αληζόηεηεο
– Απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αλαζθάιηζησλ
– Πξνγξάκκαηα δεκόζηαο πγείαο θαη Π.Φ.Τ. θαζνιηθήο
πξόζβαζεο ζε θίλδπλν!
– Απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηηο δαπάλεο θαη κεηώλεηαη
ε δσξεάλ πξόζβαζε ησλ θνηλσληθά εππαζώλ νκάδσλ

πλδπαζκέλε παξέκβαζε πξναγσγήο
πγείαο ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζηώλ ΠΦΤ
• Πξσηνγελήο πξόιεςε
– Δθηίκεζε θαη δηελέξγεηα βαζηθώλ εκβνιηαζκώλ
ζε ελήιηθεο
– Παξέκβαζε ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

• Γεπηεξνγελήο πξόιεςε
– Γηαρείξηζε θηλδύλνπ θαη ηξνπνπνίεζε
ζπκπεξηθνξάο
• Δθηίκεζε 10εηνύο θηλδύλνπ γηα κείδνλα
θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα (SCORE)
• Καηάζιηςε, νζηενπόξσζε (αξγόηεξα)
– Πιεζπζκηαθόο έιεγρνο (ηεζη Παπ)

Σν παδι ησλ απνθάζεσλ
ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο
Κοινωνικέρ
πποτεπαιότητερ

Ανιζόηηηες

αο επραξηζηώ!
Πολιτικέρ
επιλογέρ

Ποιόηηηα

Επιστημονικέρ &
τεχνολογικέρ εξελίξειρ

Οικονομική κρίζη

Ούηε αζθαλιζηικό ηαμείο έσεηε, ούηε ιδιυηική
κάλςτη, ούηε σπήμαηα, ηι έσεηε ηελικά;

Αηκνξξαγίαααα...

Αθνθαιίδεο 2006

Πνιπδύλακν Πεξηθεξεηαθό Ηαηξείν
ζηε Υώξα θαθίσλ
Έλαξμε πηινηηθήο εθαξκνγήο: 1.7.2011

Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
2011-2015: θύξηεο παξεκβάζεηο (1)
•

•
•

•
•
•
•
•

Πξσηνγελήο πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ (πγηεηλή δηαηξνθή,
αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, κείσζε αιθνόι θαη
θαπλίζκαηνο, πξνζηαζία από ειηαθή αθηηλνβνιία θηι.)
Δζληθό Πξόγξακκα Πιεζπζκηαθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ
Καξθίλν ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο
Δηζαγσγή πξσηνθόιισλ & θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ζηελ
θιηληθή πξάμε ηνπ Δ..Τ.
Πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ
Πξνκήζεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ΒΙΣ
Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ ζεξαπεπηηθήο
αληηκεηώπηζεο & μελώλσλ ηειηθνύ ζηαδίνπ, ηαηξεία πόλνπ
Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ
Δθπαίδεπζε (επαγγεικαηηώλ πγείαο θ.ά.)

Ο θαξθίλνο σο κείδνλ δήηεκα ηεο
δεκόζηαο πγείαο
•

2008: 7,6 εθαη. ζάλαηνη παγθνζκίσο από θαξθίλν (13% ηνπ
ζπλόινπ) - αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 11,5 εθαη. ην 2030.

•

Οη λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ από 11,3 εθαη. ην 2007,
αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 15,5 εθαη. ην 2030 (WHO 2012).

•

30% ησλ ζαλάησλ από θαξθίλν νθείινληαη ζε πέληε θύξηνπο
παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαηξνθήο: πςειό δείθηεο κάδαο
ζώκαηνο, ρακειή θαηαλάισζε θξνύησλ & ιαραληθώλ,
έιιεηςε άζθεζεο, θάπληζκα θαη θαηαλάισζε αιθνόι.
ηαζεξή απμεηηθή ηάζε ζηε λνζεξόηεηα ηνπ θαξθίλνπ, ηα
ηειεπηαία 30 ρξόληα ζηε ρώξα καο (Τ.Τ.Κ.Α. 2008).
ηαζεξή απμεηηθή ηάζε ζηνπο ζαλάηνπο από θαξθίλν ηόζν ζηνπο
άλδξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο (Τ.Τ.Κ.Α. 2008).

•
•

• Χζηόζν, ην 40% ησλ θαξθίλσλ κπνξεί

λα πξνιεθζεί! (WHO 2012).

Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
2011-2015: θύξηεο παξεκβάζεηο (5)
• 2νο Άμνλαο: Παξέκβαζε ζηε ζεξαπεία
(ζπλέρεηα)
– πγθξόηεζε νγθνινγηθώλ επηηξνπώλ &
νγθνινγηθώλ ζπκβνπιίσλ
 Γεκηνπξγία 60 νγθνινγηθώλ επηηξνπώλ ζηα
λνζνθνκεία ΔΤ θαη ζε 2 ηδησηηθέο θιηληθέο
 Δπαλαιεηηνπξγία νγθνινγηθώλ ζπκβνπιίσλ
ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ
 ηόρνο: η βεληίυζη ηηρ θπονηίδαρ, η ενιαία ανηιμεηώπιζη
ηυν αζθενών και ο έλεγσορ ηυν δαπανών

 Ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί ν μελώλαο ηεο Ππιαίαο (γηα
πεξηπαηεηηθνύο αζζελείο)

Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
2011-2015: θύξηεο παξεκβάζεηο (7)
• Άμνλαο 3νο: Μεηαζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε
– Αλάπηπμε Ξελώλσλ θαζώο θαη αζζελώλ ηειηθνύ
ζηαδίνπ
• Ξεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα δεκηνπξγία μελώλα ηεο
Δθθιεζίαο ζην ρώξν ηνπ «σηεξία»

• Άμνλαο 4νο: Έξεπλα
– Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ
Νενπιαζηώλ
 Δληάρζεθε ζην ΔΠΑ θαη πξνρσξά ε πινπνίεζή ηνπ

• Άμνλαο 5νο: Δθπαίδεπζε (επαγγεικαηηώλ θ.ά.)

Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
2011-2015: θύξηεο παξεκβάζεηο
• 2νο Άμνλαο: Παξέκβαζε ζηε ζεξαπεία
– Δηζαγσγή πξσηνθόιισλ & θαηεπζπληήξησλ
νδεγηώλ ζηελ θιηληθή πξάμε ηνπ Δ..Τ.
 Έγθξηζε από ην ΚΔΤ θαη πηινηηθή εθαξκνγή ησλ
πξσηνθόιισλ ζπληαγνγξάθεζεο νγθνινγηθώλ
αζζελώλ
– Πξνκήζεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ΒΙΣ,
πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ

 Οινθιεξώλνληαη αξρέο ηνπ 2013 νη δηαδηθαζίεο γηα
πξνκήζεηα ΒΗΣ πεξίπνπ 69 εθ. επξώ.
 Πξνρσξνύλ νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο

ηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο
ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ
 ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ ΣΤΠ.Α’ ΜΔ Π/Τ 2.000.000 ΔΤΡΧ
 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ
ΑΝΟΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ – ΜΟΝΑΓΔ –
ΤΚΔΤΔ ΑΝΑΙΘΗΙΑ Κ ΑΝΑΝΗΦΗ –Π/Τ 350.000 ΔΤΡΧ
(ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ)
ΚΑΣ
 ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 1.5 TESLA – Π/Τ 1.000.000
ΠΑΗΓΧΝ ΑΓΛ.ΚΤΡΗΑΚΟΤ
 ΑΚΣΗΝΟΚΟΠΗΚΟ ΔΜΦΑΝΗΣΖΡΗΟ –Π/Τ 250.000 ΔΤΡΧ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ)
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ
 ΤΣΖΜΑ IVF- Π/Τ 120.000 ΔΤΡΧ

ηε θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο
ΧΣΖΡΗΑ
 ΑΞΟΝΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 64Σ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ)
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ
 ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΟ - Π/Τ 900.000
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ
 ΜΑΣΟΓΡΑΦΟ ΦΖΦΗΑΚΟ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ)
ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ
 Γ-ΚΑΜΔΡΑ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ)
ΠΑΗΓΧΝ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ
 Γ-ΚΑΜΔΡΑ (ΔΚΚΡΔΜΟΓΙΚΙΑ)

