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Το πρόγραμμα πληθσζμιακού
προζσμπηωμαηικού ελέγτοσ
για ηον καρκίνο ηοσ ηρατήλοσ ηης μήηρας
ως αιτμή ηοσ δόραηος ηοσ «Εθνικού
Στεδίοσ Δράζης για ηον Καρκίνο
2011-2015»
Η πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ ρξόλησλ κε κεηαδηδόκελσλ λόζσλ θαη εηδηθόηεξα
ηνπ θαξθίλνπ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο.
Έλα ρξόλν πξηλ, ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2010, ν Υπνπξγόο θ. Αλδξέαο Λνβέξδνο, ν
Υθππνπξγόο θ. Μηράιεο Τηκνζίδεο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Υγείαο θ.
Αληώλεο Γεκόπνπινο παξνπζίαζαλ ην «Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν
2011-2015» θαη άλνημαλ ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ην κείδνλ απηό ζέκα. Με ηε
ζπκπιήξσζε ελόο έηνπο από ηελ παξνπζίαζή ηνπ, είκαζηε ζε ζέζε λα
παξνπζηάζνπκε ηα πξώηα ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ.
Τν «Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2011-2015» απνηειεί έλα
νινθιεξσκέλν πιέγκα παξεκβάζεσλ ζ’ όιν ην θάζκα ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ
θαξθίλνπ, κε θπξίαξρεο αμίεο ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο πξόιεςεο θαη ηεο
πξώηκεο (έγθαηξεο) δηάγλσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε
εληαίαο, ηζόηηκεο, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη πςειήο πνηόηεηαο παξνρήο
θξνληίδαο πγείαο πξνο ηνπο πνιίηεο.
Ιδηαίηεξε βαξύηεηα απνδίδεηαη ζηελ πξόιεςε θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ
ζπλεζέζηεξσλ κνξθώλ θαξθίλνπ. Ωο πξώηε κεγάιε παξέκβαζε επηιέμακε ηελ
νξγάλσζε ελόο εζληθνύ πξνγξάκκαηνο πιεζπζκηαθνύ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ
γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Τν πξόγξακκα απηό απνηειεί ηελ πξώηε
νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ζηε ρώξα καο λ’ αλαπηπρζεί έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα
πξόζθιεζεο, εμέηαζεο, παξαπνκπήο, ζεξαπείαο θαη επαλειέγρνπ γηα κία λόζν θαη
εηδηθά κία κνξθή θαξθίλνπ (ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο), ε νπνία απνηειεί
έλα ζνβαξό πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο ζηε ρώξα καο. Παξόκνηα πξνγξάκκαηα γηα
ηηο ζπρλόηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ πινπνηνύληαη ζε ειάρηζηεο, ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο
ρώξεο ζε εζληθό επίπεδν (ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην), γεγνλόο πνπ
καξηπξά ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ην νπνίν δπζρεξαίλεηαη πεξαηηέξσ, ελόζσ
δηαξθεί ε νηθνλνκηθή θξίζε.
Γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνύξγεζε Οκάδα Δξγαζίαο, ηεο νπνίαο ηα
άκηζζα κέιε αλέιαβαλ ηελ αλάπηπμε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθώλ θαη ελέθξηλαλ ην πηινηηθό,
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηελ πξώηε θάζε απηνύ.
Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο ήηαλ ν θαζεγεηήο Φ. Ληνλήο θαη κέιε νη θαζεγεηέο Π.
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Καξαθίηζνο, Δ. Παξαζθεπαΐδεο, Γ. Παλαγησηίδεο, ζηειέρε ηνπ ΔΣΥ, θαζώο θαη
εηδηθνί ζηελ παζνινγηθή αλαηνκηθή, ηελ επηδεκηνινγία, ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ
πγείαο, ηε δεκόζηα δηνίθεζε.
Η παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο γίλεηαη από ηε γεληθή γξακκαηεία δεκόζηαο
πγείαο. Σηελ πινπνίεζε ζπκκεηέρνπλ 140 θέληξα πγείαο θαη δεκνηηθά ηαηξεία, 160
δήκνη ηεο ρώξαο θαη όια ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ, ζηα νπνία ιεηηνπξγνύλ
θπηηαξνινγηθά, παζνινγναλαηνκηθά εξγαζηήξηα ή δηελεξγνύλ θνιπνζθνπήζεηο. Η
έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ηελ 1ε Ινπιίνπ ζηα Σθαθηά ηεο Κξήηεο θαη ε
εθαξκνγή ηνπ επεθηάζεθε ζ’ όιε ηε ρώξα ζηαδηαθά έσο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011.
Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινύζεζε ε γεληθή γξακκαηεία δεκόζηαο πγείαο, κε βάζε ηηο
νδεγίεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, έρεη σο εμήο:











Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ απνζηέιινπλ ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο
ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο κεηαμύ 25 θαη 65 εηώλ, κε ηηο νπνίεο ηηο θαινύλ λα
θαλνλίζνπλ ξαληεβνύ γηα εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ ζηελ θνληηλόηεξε
κνλάδα ΠΦΥ – θέληξν πγείαο ηνπ ΔΣΥ ή δεκνηηθό ηαηξείν.
Η πξόζθιεζε γηα εμέηαζε ζα απνζηέιιεηαη θάζε ηξία έηε ζηηο γπλαίθεο
κεηαμύ 25 θαη 55 θαη ζ’ όζεο γπλαίθεο κεηαμύ 55 θαη 65 έρνπλ παζνινγηθό
Τεζη Παπαληθνιάνπ. Γηα ηηο γπλαίθεο κεηαμύ 55 θαη 65 κε αξλεηηθό Τεζη
Παπαληθνιάνπ ε πξόζθιεζε ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε πέληε ρξόληα.
Η πξώηε θάζε ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο μεθίλεζε από πεξηνρέο
απνκαθξπζκέλεο ή/θαη κεηνλεθηνύζεο ζηελ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο.
Οη γπλαίθεο πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπηνύλ ή λα θάλνπλ πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο ελεκεξώλνληαη γηα απηέο θαη παξαπέκπνληαη ζην θνληηλόηεξν
λνζνθνκείν ηνπ ΔΣΥ, πνπ παξέρεη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο από ηελ αξρή πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζα ιεηηνπξγεί νινθιεξσκέλν
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ζε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ζην νπνίν ζα
θαηαρσξνύληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαηά Παπαληθνιάνπ πνπ
δηελεξγνύληαη, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ησλ
γπλαηθώλ κε παζνινγηθά επξήκαηα θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε επαλάθιεζε ησλ
γπλαηθώλ.
Πξνβιέπνληαη επίζεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, δηαζθάιηζεο θαη ζπλερνύο
βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο.

Τα πξώηα απνηειέζκαηα είλαη εμαηξεηηθά ζεηηθά. Σπγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηνπο
αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, είρακε αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ
γπλαηθώλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα αληίζηνηρα ΚΥ, θαηά 60,31%, ην κήλα Αύγνπζην,
53,2% ην Σεπηέκβξην, 55,07% ηνλ Οθηώβξην, 78,84% ην Ννέκβξην θαη 128,73% ην
Γεθέκβξην ηνπ 2011!
Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επέηξεςε ηελ αλίρλεπζε ζνβαξνύ βαζκνύ
πξνθαξθηλσκαησδώλ αιινηώζεσλ ζε δεθάδεο γπλαίθεο, ν νπνίεο αληηκεησπίζηεθαλ
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαιήο ηαηξηθήο πξαθηηθήο ζηηο δνκέο ηνπ ΔΣΥ.
Σπγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ πέληε κελώλ από ηελ έλαξμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, δηαγλώζηεθαλ 17 πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη
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121 πεξηπηώζεηο γπλαηθώλ κε ζνβαξέο πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο. Δπίζεο, 180
γπλαίθεο παξαπέκθζεθαλ ζε βηνςία θαη 439 γπλαίθεο ζε θνιπνζθόπεζε. Σπλνιηθά,
κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνζέιζεη ζηα ΚΥ, γηα λα εμεηαζηνύλ 19.292 γπλαίθεο!
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην πξόγξακκα ππνζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά από ηνπο
ππάξρνληεο εξγαδόκελνπο, ρσξίο λα επηκεθπλζεί ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο θαη ρσξίο
πξόζζεηε ακνηβή, θαη πινπνηείηαη ζηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηνπ ΔΣΥ.
Με βάζε ηνλ πξώην απνινγηζκό θαίλεηαη όηη βειηηώζεθε θαίξηα ε ζπλεξγαζία ησλ
Γήκσλ κε ηα Κέληξα Υγείαο, απμήζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα
ηνπ ΔΣΥ, ελώ είκαζηε ζε θαιό δξόκν γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο δεκόζηαο
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ
θνηλόηεηα.
Άλλες ζημανηικές παρεμβάζεις για ηον καρκίνο
1. Τνπο επόκελνπο κήλεο ζα αθνινπζήζεη εζληθό πξόγξακκα πιεζπζκηαθνύ
πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Παξάιιεια
πξνρσξνύκε ζηελ ίδξπζε θέληξνπ αλαθνξάο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ζηόκαηνο.
2. Πξνρσξά, επηηέινπο, ζηε ρώξα καο ε πινπνίεζε ηνπ εζληθνύ αξρείνπ
λενπιαζηώλ. Σηα ηέιε ηνπ 2013 ε Διιάδα ζα δηαζέηεη έλα πνιύηηκν εξγαιείν
γηα ηελ κειέηε ηεο επηδεκηνινγίαο ηνπ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ αύμεζε
ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξέκβαζήο καο θαηά ηνπ θαξθίλνπ, ην νπνίν
ζα ζπλδεζεί κε ηνλ πγεηνλνκηθό ράξηε θαη ηα δίθηπα αλαθνξάο.
3. Πξνρσξνύκε άκεζα ζηελ εηζαγσγή πξσηνθόιισλ θαη θαηεπζπληήξησλ
νδεγηώλ ζηελ θιηληθή πξάμε. Ήδε έρνπλ εθπνλεζεί θαη εγθξηζεί από ην ΚΔΣΥ
ηα πξσηόθνιια ζπληαγνγξάθεζεο γηα νγθνινγηθνύο αζζελείο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ζεξαπεπηηθώλ ζρεκάησλ πνπ
αθνξνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθηλνπαζνύο αζζελνύο. Πξνρσξνύκε
άκεζα ζηελ εθπόλεζε θαη έληαμε ζηελ θιηληθή πξάμε ηνπ ζπλόινπ ησλ
πξσηνθόιισλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ γηα ηνπο θπξηόηεξνπο ηύπνπο
θαξθίλνπ. Αλακελόκελα νθέιε ηεο εηζαγσγήο ησλ πξσηνθόιισλ ζηελ
θιηληθή πξάμε είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο, ε
επίηεπμε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο θαη ν έιεγρνο ηνπ θόζηνπο.
4. Δίλαη ζε εμέιημε ε επαλαζπγθξόηεζε νγθνινγηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη
νγθνινγηθώλ επηηξνπώλ ησλ λνζνθνκείσλ. Πξόθεηηαη γηα αλαγθαία ελέξγεηα
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο καο, ηε βειηίσζε ηεο
παξερόκελεο θξνληίδαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θόζηνπο.
5. Παξάιιεια, πξνρσξνύκε ζηελ νξγάλσζε ησλ νγθνινγηθώλ δηθηύσλ (έλα αλά
πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα). Τν νγθνινγηθό δίθηπν ζα απνηειείηαη από όιεο ηηο
δνκέο ηνπ ΔΣΥ (θέληξα πγείαο, γεληθά, εηδηθά παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία,
αληηθαξθηληθά λνζνθνκεία). Σηόρνο καο ν θαιύηεξνο ζπληνληζκόο ηεο δξάζεο
θαηά ηνπ θαξθίλνπ, ε παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο καο, ε
ζηήξημε όισλ ησλ δνκώλ πγείαο κε εηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλώζε.
6. Οινθιεξώλνληαη ηνπο επόκελνπο κήλεο νη δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ύςνπο 69 εθ. επξώ (ζα είλαη
ζηα λνζνθνκεία καο).

ΚΕΕΛΠΝΟ
Ενημερωηικό Δεληίο
7. Σε ό,ηη αθνξά ζηε δεκηνπξγία μελώλσλ, πξόζθαηα εγθαηληάζζεθε ν μελώλαο
γηα πεξηπαηεηηθνύο αζζελείο ζηελ Ππιαία Θεζζαινλίθεο, δπλακηθόηεηαο 100
θιηλώλ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε επζύλε ηνπ Θεαγελείνπ. Παξάιιεια, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ εθθιεζία ηεο Διιάδνο θαη άιινπο θνξείο, ζα
πξνρσξήζνπκε ζηε δεκηνπξγία θαη άιισλ μελώλσλ (πρ μελώλαο αζζελώλ
ηειηθνύ ζηαδίνπ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθθιεζία ηεο
Διιάδνο ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ Σσηεξία).
8. Πξνρσξνύκε, ηέινο, ζηελ έληαμε ζηνπο νξγαληζκνύο ησλ λνζνθνκείσλ ησλ
ηαηξείσλ πόλνπ θαη ζηε ζεζκηθή ξύζκηζε ηεο θαη’ νίθνλ θξνληίδαο, θαζώο θαη
ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα επαγγεικαηίεο πγείαο θαη απινύο πνιίηεο.
Γηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ θαξθίλν http://www.anticancer.gov.gr/. Σηείιηε
καο ηηο ηδέεο ζαο, ηηο πξνηάζεηο ζαο θαη ηελ θξηηηθή ζαο ζην e-mail:
anticancer@yyka.gov.gr
Με ην εζληθό ζρέδην δξάζεο θηλεηνπνηνύκε ηηο δπλάκεηο ηεο ρώξαο καο ζηνλ αγώλα
θαηά ηνπ θαξθίλνπ. Γίλνπκε βάξνο ζηελ πξόιεςε θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε,
νξγαλώλνπκε ηε ζεξαπεία, επελδύνπκε ζηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε.
Αριζηομένης Ι. Σσγγελάκης, Υποδιοικηηής 1ης Υγειονομικής Περιθέρειας Αηηικής &
σπεύθσνος για ηο «εθνικό ζτέδιο δράζης για ηον Καρκίνο 2011-2015»

