Ημερίδα για την Πρόληψη του Καρκίνου και Προαγωγή τησ Δημόςιασ
Υγείασ: από το Ε.Α.Ν. ςτο τώρα
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012. Τελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ζην Ακθηζέαηξν ηνπ λένπ θηεξίνπ ηνπ
ΥΥΚΑ πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα κε ζέκα, «Πξόιεςε ηνπ Καξθίλνπ θαη Πξναγσγή ηεο
Δεκόζηαο Υγείαο: από ην Ε.Α.Ν ζην ηώξα» όπνπ παξνπζηάζηεθε ην Εζληθό Αξρείν
Νενπιαζηώλ θαη ν Πξνζπκπησκαηηθόο Έιεγρνο ηνπ Καξθίλνπ. Παξάιιεια,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα, ην πξώην κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηνπ
ηξόπνπ θαηαγξαθήο ησλ λενπιαζηώλ ζηελ Ειιάδα θαη ην δεύηεξν κε ζέκα ην Πξόγξακκα
Πξνζπκπησκαηηθνύ Πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ (ΠΠΕ) γηα ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο.
Είλαη επξέσο γλσζηό όηη ν θαξθίλνο απνηειεί κείδνλ πξόβιεκα Δεκόζηαο Υγείαο ζηε ρώξα
καο θαη κία από ηηο θύξηεο αηηίεο ζαλάηνπ, όπσο θαη παγθνζκίσο. Σηελ Επξώπε, ππνινγίδεηαη
όηη κέρξη ην 2020, 3,4 εθαη. Επξσπαίνη ζα δηαγλσζζνύλ κε θαξθίλν, ελώ πάλσ από 2,1 εθαη.
ζα πεζάλνπλ. Όπσο δείρλνπλ νη εθηηκήζεηο 1 ζηνπο 3 Επξσπαίνπο ζα αλαπηύμεη θαξθίλν ζηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ελώ 1 ζηνπο 4 ζα πεζάλεη από ηε λόζν. Σηελ Ειιάδα, ζύκθσλα κε
ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηνπ IARC (International Agency for Research on Cancer),
δηαγηγλώζθνληαη ζρεδόλ 37.000 λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ εηεζίσο ελώ νη ζάλαηνη από
θαξθίλν ππνινγίδνληαη ζε 24.000 εηεζίσο. Καηόπηλ απηήο ηεο δηαπίζησζεο, ε εθδήισζε
ήξζε λα εκπινπηίζεη ζε γλώζεηο θαη ζε «θαιέο πξαθηηθέο» ζηεξηδόκελε ζε επηζηεκνληθέο
ηνπνζεηήζεηο αιιά θαη παξαδείγκαηα δηνίθεζεο από ηνπηθνύο θνξείο θαη ιεηηνπξγνύο ηεο
Υγείαο.
Φαηξεηηζκό εθ κέξνπο ηνπ Υπνπξγείνπ απεύζπλε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Δεκόζηαο Υγείαο,
Αληώλεο Δεκόπνπινο. Ο θύξηνο Δεκόπνπινο αλαθέξζεθε ζηε κεγάιε ζεκαζία ηεο
αλάπηπμεο ηνπ Ε.Α.Ν. ζε ζρέζε κε ηελ πξναγσγή πγείαο, ην νπνίν έρεη ζεζκνζεηεζεί από ην
2008 κε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΕΣΠΑ, βξίζθεηαη ζε πνιύ θαιό δξόκν. Επίζεο, επηβεβαίσζε
γηα άιιε κηα θνξά όηη ζηόρνο ηεο δεκόζηαο πγείαο είλαη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε πξόιεςε ζε
εζληθό επίπεδν, όπσο έγηλε κε ην Πξόγξακκα γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ
ηνπ ηξαρήινπ, ελώ μεθηλάεη ζύληνκα ην πξόγξακκα γηα ηνλ καζηό. Τέινο, ηδηαίηεξε αλαθνξά
έγηλε ζηνλ ξόιν ηνπ ΕΟΠΥΥ ζηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο.
Καηόπηλ, ηνλ ιόγν πήξε ε Πξόεδξνο ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ, θπξία Τδέλε Κνπξέα-Κξεκαζηηλνύ, ε
νπνία αλαθέξζεθε ζην ζεκαληηθόηαην έξγν πνπ παξάγεη ην Κέληξν ζηελ πξναγσγή θαη
πξνάζπηζε ηεο Υγείαο. Εμαηηίαο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ην πξόβιεκα, ε
θαηαπνιέκεζή ηνπ απνηειεί πιένλ πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηελ
Ειιάδα. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ απαξαίηεηε είλαη α) ε πξόιεςε θαη έγθαηξε
δηάγλσζε κέζσ ησλ πιεζπζκηαθώλ πξνζπκπησκαηηθώλ ειέγρσλ, όπσο ην εζληθό πξόγξακκα
γηα ην ηεζη ΠΑΠ θαη β) ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή έγθπξσλ θαη αμηόπηζησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ
θαξθίλν κέζσ ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο Εζληθώλ (πιεζπζκηαθώλ) Αξρείσλ Νενπιαζηώλ γηα ηελ
απνηύπσζε ηνπ πξαγκαηηθνύ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε θάζε ρώξα θαη πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπγθξίζεσλ ζε επξσπατθό επίπεδν όπσο απηό πνπ έρεη ήδε
εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζην ΚΕΕΛΠΝΟ.
Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθε θαη ν Υθππνπξγόο θύξηνο Μηράιεο Τηκνζίδεο, ν νπνίνο ηόληζε
ηε δέζκεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ζε ό,ηη αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ
ειέγρνπ σο θεληξηθό άμνλα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ. Σύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηνπ
Υπνπξγνύ έρνπλ ήδε εμεηαζηεί πεξίπνπ 20.000 γπλαίθεο κεηαμύ 25 θαη 65 εηώλ θαη έρνπλ

δηαγλσζηεί αιινηώζεηο ηηο νπνίεο νη γπλαίθεο δελ γλώξηδαλ. Γηα παξάδεηγκα, 439 γπλαίθεο
έρνπλ παξαπεκθζεί γηα θνιπνζθόπεζε θαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε, ζε 180 γπλαίθεο έρεη
ιεθζεί δείγκα γηα βηνςία, ζε 121 έρνπλ βξεζεί πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο ελώ 17 γπλαίθεο
δηαγλώζηεθαλ κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Τέινο, ν θύξηνο Τηκνζίδεο ηόληζε πσο
κέρξη ην 2013 ην Ε.Α.Ν. ζα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ζε όιε ηε ρώξα. Τν επόκελν
πξόγξακκα πνπ μεθηλάεη είλαη απηό ηνπ ΠΠΕ γηα ηνλ καζηό, ελώ έρεη δξνκνινγεζεί ε ίδξπζε
Κέληξνπ Αλαθνξάο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ζηόκαηνο.
Σηε ζπλέρεηα ζην βήκα αλέβεθε ν δηαθεθξηκέλνο αθαδεκατθόο, θύξηνο Δεκήηξεο
Τξηρόπνπινο, ν νπνίνο έρνληαο ζηηο απνζθεπέο ηνπ ηηο έξεπλεο πνπ γίλνληαη δηεζλώο αιιά
θαη ηελ εκπεηξία ελόο επηζηήκνλα δηεζλνύο θύξνπο, κίιεζε γηα ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαθνεζώλ λενπιαζηώλ. Σπγθεθξηκέλα εμήγεζε πώο ν θαξθίλνο
κπνξεί λα πνιεκεζεί κε 3 ηξόπνπο: κε ηελ πξσηνγελή πξόιεςε, ηε δεπηεξνγελή πξόιεςε θαη
ηε ζεξαπεία/απνθαηάζηαζε. Σύκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα
ιόγσ ηνπ ηεζη ΠΑΠ αιιά θαη ηνπ screening (δηαινγή) ππάξρεη βειηίσζε 5%. Σηνλ ηξηηνγελή
ηνκέα ππάξρεη έλα 18% κείσζε ζλεζηκόηεηαο από ηε βειηίσζε ηεο ζεξαπείαο. Όζνλ αθνξά
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ν θαζεγεηήο ππνζηήξημε πσο ζηελ πξόιεςε ζα ππάξμεη βειηίσζε
ζηνλ βαζκό πνπ ζα ππάξμνπλ πξνζπάζεηεο όπσο ν ΠΠΕ, θαη απηό γηαηί ε γλώζε -όπσο είπεππάξρεη, απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ζηξαηεγηθέο όπσο ην Εζληθό Σρέδην Δξάζεο γηα λα
κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνύλ απηά πνπ γλσξίδνπκε. Επίζεο, ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί
θαηά ηε δηάξθεηα πνιιώλ εηώλ, δείρλνπλ όηη ελώ παιαηόηεξα από ηνπο αλζξώπνπο πνπ είραλ
πξνζβιεζεί από ηε λόζν επηβίσλε έλα 35-40%, ηώξα ην πνζνζηό απηό έρεη αλέβεη ζην 55%.
Καηόπηλ ηνλ ιόγν πήξε ν θύξηνο Αξηζηνκέλεο Σπγγειάθεο, Υπνδηνηθεηήο ηεο 1εο Υ.Πε.
αιιά θαη Υπεύζπλνο γηα ηε Σπληνληζηηθή Οκάδα ηνπ Εζληθνύ Σρεδίνπ Δξάζεο. Ο θύξηνο
Σπγγειάθεο κίιεζε γηα ηνπο πην ζεκαληηθνύο άμνλεο ηνπ Σρεδίνπ, γηα ην Ε.Α.Ν. ην νπνίν
έρεη αξρίζεη λα εθαξκόδεηαη από παιηά, κε θαιύηεξε πνξεία ηειεπηαία. Επίζεο, αλαθέξζεθε
ζηνλ πξνζπκπησκαηηθό πιεζπζκηαθό έιεγρν, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ
παξνπζίαζε έρεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Η πξνέιεπζε θαη εμέηαζε ζηα Κέληξα Υγείαο
ησλ γπλαηθώλ απμήζεθε θαηά 60% ηνλ κήλα Αύγνπζην θαη πεξίπνπ θαηά 128% ηνλ
Ννέκβξην ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο κήλεο πέξπζη.
Σηελ πξώηε ελόηεηα ηεο εθδήισζεο, πνπ αθνξνύζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ Εζληθνύ Αξρείνπ
Νενπιαζηώλ (Ε.Α.Ν.), έγηλαλ πνιιέο θαη ιεπηνκεξείο παξνπζηάζεηο. Ο θύξηνο Παύινο
Παύινπ, από ην Υπνπξγείν Υγείαο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο κίιεζε γηα ηελ εκπεηξία ηεο
Κύπξνπ ζηελ αλάπηπμε Πιεζπζκηαθνύ Αξρείνπ Καξθίλνπ ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κνηλνπξαμία Μέζεο Αλαηνιήο γηα ηνλ Καξθίλν (MECC), ελώ ν ηαηξόο
Πάξηο Κνζκίδεο κίιεζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηε ζεκαζία αλαβάζκηζεο ηνπ Ε.Α.Ν. Σηε
ζπλέρεηα ηνλ ιόγν πήξε ε θπξία Επαγγειία Τδάια, Υπεύζπλε ηνπ γξαθείνπ Ε.Α.Ν. θαη
Σπαλίσλ Ννζεκάησλ, ε νπνία εμήγεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ε.Α.Ν. ζην ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο ηαηξόο
Λνπθάο Καθιακάλεο ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ην αξρείν ηεο Παζνινγναλαηνκηθήο
Εηαηξείαο, ελώ νη ηαηξνί Φάξηο Μαηζνύθα θαη Δεκήηξεο Καξαθάζεο παξνπζίαζαλ ην αξρείν
ηεο Αηκαηνινγηθήο Εηαηξείαο θαη ε Παηδίαηξνο θπξία Ειέλε Κνζκίδε έθαλε ηελ παξνπζίαζε
ηνπ αξρείνπ ηεο Παηδηαηξηθήο-Ογθνινγηθήο Εηαηξείαο.
Σηε δεύηεξε ελόηεηα, ζπδεηήζεθε ζε βάζνο ην Πξόγξακκα Πξνζπκπησκαηηθνύ
Πιεζπζκηαθνύ Ειέγρνπ (ΠΠΕ) γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Πξώηνο πήξε ηνλ
ιόγν ν θύξηνο Ληνλήο , ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ΠΠΕ ζηελ πξόιεςε ησλ
ρξόλησλ λνζεκάησλ, ηδηαίηεξα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Τέινο, ν

θαζεγεηήο θύξηνο Πέηξνο Καξαθίηζνο κίιεζε γηα ην Πξόγξακκα ΠΠΕ, ελώ ε θαζεγήηξηα
Μαηεπηηθήο θπξία Καηεξίλα Λπθεξίδνπ-Αβξακηώηε, αλαθέξζεθε ζηνλ ξόιν ηεο καίαο ζηνλ
Πξνζπκπησκαηηθό Έιεγρν θαη εηδηθόηεξα ζηελ ακεζόηεηα θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο
παξνπζίαο ηνπο, αθνύ είλαη εθείλεο πνπ κεηαμύ άιισλ δηνξγαλώλνπλ εμνξκήζεηο
ελεκέξσζεο γηα ηνπο πην απνκαθξπζκέλνπο πιεζπζκνύο. Ο θαζεγεηήο θύξηνο Επάγγεινο
Παξαζθεπαΐδεο, κίιεζε ιεπηνκεξώο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ γπλαηθώλ κε παζνινγηθό ηεζη
ΠΑΠ θαη ε θπξία Ειέλε Δειεγηώξγε-Πνιίηε εμήγεζε πόζν ζεκαληηθή είλαη ε κέζνδνο πνπ
αλέπηπμε ν Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ. Όπσο αλέθεξε, ε κέζνδνο απηή είλαη αλώδπλε, θζελή
θαη κπνξεί λα εθαξκόδεηαη θαζεκεξηλά ζηελ Θαηξηθή.
Σηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελόηεηα, παξνπζηάζηεθαλ δηαθόξσλ εηδώλ πξαθηηθέο όζνλ αθνξά
ζην Εζληθό ΠΠΕ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ από ηνπο Λεηηνπξγνύο Υγείαο ησλ Κέληξσλ
Υγείαο. Σπγθεθξηκέλα, από ηε 2ε Υ.Πε. ν Υπνδηνηθεηήο θύξηνο Σσηήξεο Ζώηνο εμήγεζε πώο
εθαξκόδεηαη ην Πξόγξακκα ζηελ πεξηθέξεηα θαη από ηελ 3ε Υ.Πε., ν Υπνδηνηθεηήο θύξηνο
Παλαγηώηεο Νάλνο αλέθεξε πσο 11 Κέληξα Υγείαο ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα θαη
ζεκείσζε πσο ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα βξίζθεηαη ζε πξώηε πξνηεξαηόηεηα ζηελ πεξηνρή
επζύλεο ηεο 3εο Υ.Πε.. Σηελ παξνπζίαζε ζπκκεηείραλ θαη νη καίεο Αλησλία Τζόινγινπ θαη
Μαξία Γθαγθαληάξε. Από ηελ 4ε Υ.Πε., ε Υπνδηνηθεηήο θπξία Αιεμάλδξα Δεκεηξηάδε
δήισζε πσο ζηνλ ΠΠΕ ζπκκεηέρνπλ 23 από ηα 37 Κέληξα Υγείαο θαη ζεσξεί όηη ππάξρνπλ
αθόκα πεξηζώξηα βειηίσζεο ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θόζκνπ, γη’ απηό νξγαλώλνπλ ηεηξάκελν
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κε εθδειώζεηο ζηα Κέληξα Υγείαο. Ο Υπνδηνηθεηήο ηεο
6εο Υ.Πε., θνο Θσάλλεο Λανπδηάο, εμήξε ηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηνπ ΥΥΚΑ ελώ ε
καία ηνπ Κέληξνπ Υγείαο Αηησιηθνύ θπξία Ειέλε Καθαιή θαη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο θπξία
Φηιηώ Οηθνλόκνπ, παξνπζίαζαλ θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Τέινο, από ηελ 7ε Υ.Πε. νη καίεο θπξίεο Οπξαλία Κνπγηνπκηδάθε θαη
Δέζπνηλα Νηάγθα, εμήγεζαλ ηη αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά, αιιά θαη πώο πάεη ην
Πξόγξακκα κέρξη ηώξα.
Σην δεύηεξν κέξνο ηεο εκεξίδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξάιιεια εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα
κε δύν ζεκαηηθέο ελόηεηεο: ε πξώηε αθνξνύζε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ θαηαγξαθήο
ησλ λενπιαζηώλ ζηελ Ειιάδα θαη ε δεύηεξε, ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ΠΠΕ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.

