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Τι είναι Καρκίνος? 

 Ο ανεξέλεγκτος, παθολογικός 
πολλαπλασιασμός των κυττάρων 
ενός οργάνου του ανθρώπινου 
σώματος 

 Ο καρκίνος μπορεί να διασπαρεί 
και σε άλλα μέρη του σώματος, 
διαφορετικά από εκείνα που 
πρωτοεμφανίστηκε. 



Τι είναι ο καρκίνος του παχέος 
εντέρου? 

 

 Είναι ασθένεια κατά την οποία τα φυσιολογικά 
κύτταρα που καλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια 
του παχέος εντέρου αρχίζουν να μεταβάλλονται, 
να καθίστανται αθάνατα και να αναπτύσσονται 
ανεξέλεγκτα μη υπακούοντας στους «νόμους» 
που διέπουν την λειτουργία των φυσιολογικών 
κυττάρων του σώματος. 

 
 Προέρχεται στην πλειονότητά του από καλοήθεις 

καταστάσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό 
του εντέρου και ονομάζονται «πολύποδες». 



Ποια είναι η λειτουργία του παχέος εντέρου? 

Η κατακράτηση 

νερού και η 

δημιουργία 

«σχηματισμένου» 

εντερικού 

περιεχομένου 



Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για 
ανάπτυξη καρκίνου του παχέος 

εντέρου? 

 Πολύποδες (καλοήθης ή προκαρκινική κατάσταση 

σχετιζόμενη με την ηλικία) 

 Ηλικία 

 Ελκώδης κολίτις και νόσος του Crohn 

 Δίαιτα πλούσια σε κορεσμένα λίπη όπως το κόκκινο 

κρέας. 

 Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου 

 Παχυσαρκία 

 Κάπνισμα 



Έγκαιρη διάγνωση 
 

 Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να προληφθεί μέσω 
προγραμμάτων ελέγχου του φυσιολογικού πληθυσμού και 
αφαίρεσης των πολυπόδων.  

 
 Πρώιμη διάγνωση συνεπάγεται μακρόχρονη επιβίωση.  
 
 Ο έλεγχος (screening) πρέπει να αρχίζει από την ηλικία των 

50 ετών και αφορά σε όλα τα άτομα «μέσου» κινδύνου. 
 
 Ο έλεγχος διενεργείται και πριν από την ηλικία των 50 ετών 

σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, σε άτομα με 
ΙΦΕΝ και σε άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα από το 
πεπτικό.   



Μέθοδοι ελέγχου του 
πληθυσμού 

 Κολονοσκόπηση 

 Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης 
κοπράνων 

 Σιγμοειδοσκόπηση 

 Βαριούχος υποκλυσμός 

 Εικονική κολονοσκόπηση 



Πολύποδας παχέος εντέρου 



Ποια είναι τα συμπτώματα του ΚΠΕ? 

 
 Μεταβολή στις εντερικές συνήθειες 

(διάρροια ή δυσκοιλιότητα η εναλλαγές 
διάρροιας με δυσκοιλιότητα, αίσθημα 
ατελούς κένωσης).  

 Ύπαρξη ερυθρού αίματος στις κενώσεις. 
 Κοιλιακό πόνος, αίσθημα πληρότητος, 

μετεωρισμός. 
 Ανερμήνευτη απώλεια βάρους, 

καταβολή δυνάμεων, αναιμία 
(σιδηροπενική) 



Διατροφικός δεκάλογος 

 
 Τρώτε 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως 
 Προτιμάτε τα τοπικά, εποχιακά και φρέσκα ή κατεψυγμένα 

λαχανικά 
 Τρώτε άφθονο φυτικό υπόλειμμα. Ελέγξτε την πρόσληψη 

επεξεργασμένων υδατανθράκων, καθώς και των τροφών με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικό υπόλειμμα 

 Μετριάστε την πρόσληψη ζωικού λίπους (π.χ. λιπαρό γάλα 
και κρέας) υιοθετώντας γάλα με μικρή περιεκτικότητα σε 
λίπος και αφαιρώντας  το ορατό λίπος από το κρέας και το 
δέρμα από το κοτόπουλο 

 Υγιής μαγειρική σημαίνει χαμηλές ποσότητες λίπους. Αν 
πρέπει να προσθέσετε λίπος προτιμάτε την προσθήκη 
ελαιολάδου 

 



TΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΣΤΗ 

ΧΩΡΑ ΜΑΣ 



Προτυποποιημένη με την ηλικία συχνότητα ΚΠΕ ανά 100,000 Ευρωπαϊκού πληθυσμού 



Προτυποποιημένη με την ηλικία συχνότητα και 

θνητότητα καρκίνου στη χώρα μας (άνδρες) 



Προτυποποιημένη με την ηλικία συχνότητα και 

θνητότητα από καρκίνο στη χώρα μας (γυναίκες) 



Προτυποποιημένη με την ηλικία συχνότητα και 

θνητότητα από καρκίνο στη χώρα μας (σύνολο) 



Αριθμός θανάτων από ΚΠΕ στη χώρα μας  

(όλες οι ηλικίες / άνδρες) 



Αριθμός θανάτων από ΚΠΕ στη χώρα μας  

(όλες οι ηλικίες / γυναίκες) 



Διαχρονική θνητότητα από ΚΠΕ στη χώρα μας 

(αριθμός /100.000) (όλες οι ηλικίες, άνδρες) 



Διαχρονική θνητότητα από ΚΠΕ στη χώρα μας 

(αριθμός / 100.000) (όλες οι ηλικίες, γυναίκες) 



Διαχρονικές μεταβολές θνητότητος από ΚΠΕ στη 

χώρα μας (Cumulative risk, ηλικία 0-84, άρρενες) 



Διαχρονικές μεταβολές θνητότητος από ΚΠΕ στη 

χώρα μας (Cumulative risk, ηλικία 0-84, θήλεις) 



Παρά το ότι η συχνότητα ΚΠΕ στη χώρα μας είναι η 
χαμηλότερη στην Ευρώπη εν τούτοις αποτελεί 
σημαντική αιτία νοσηρότητος και θνητότητος 

 

Η συχνότητα και θνητότητα είναι υψηλότερες στους 
άνδρες συγκριτικώς με τις γυναίκες 

 

Ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες αυξάνει και στα δύο φύλα.  

 

Η θνητότητα από ΚΠΕ τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
αυξάνει συνεχώς και στα δύο φύλα. 

Περίληψη επιδημιολογικών δεδομένων 

ΚΠΕ στην Ελλάδα 



Εν τούτοις… 
 

Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με κάποιου βαθμού 

σκεπτικισμό αφού.... 
 

Εσφαλμένη διάγνωση, σφάλματα στην 
κατάταξη και κυρίως η έλλειψη εθνικού 

αρχείου νεοπλασμάτων... 
 

Μπορεί να επιδρούν αρνητικά ή θετικά 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  SCREENING 



 
Society 

 
Starting 

year 

 
Ending 

year 

 
Screening  
modality 

Time of  
repeat  

examination 

U.S. Preventive Services  
Task Force 

 
50 

 
75 

CS or FS or FOBT High-sensitivity FOBT annually or 

Sigmoidoscopy every 5 years combined 

with high-sensitivity FOBT every 3 years,  

Or colonoscopy at intervals of 10 years 

US Multi-Society  
Task Force on CRC 

 
>50 

 
? 

FOBT, or FS or CS or 
DCBE 

FOBT annually, FS & DCBE every 5 years 
& CS every 10 years 

American  
Cancer  Society 

 
50 

 
? 

FS or CS or DCBE or 
VC 

FS, DCBE and VC every 5 years and CS 
every 10 years 

American 
College of  Physicians 

 
50 

 
? 

FOBT, or FS or CS   
? 

American  
Gastroenterological Association 

 
50 

 
? 

FS or CS or DCBE or 
VC 

FS, DCBE and VC every 5 years and CS 
every 10 years 

American  
College of Gastroenterology 

 
? 

 
10 years 

Ontario Ministry of Health and Long-

Term Care, Cancer Care Ontario, and 

Ontario Guidelines Advisory 
Committee 

 
50 

 
? 

 
FOBT or 

FS 

 
FOBT every two years 

FS every 5 years 

American Cancer Society, the US 

Multi-Society Task Force on 

Colorectal Cancer, and the American 
College of Radiology 

 
50 

 
75 

 
FOBT  

Every 2 years 

If positive CS  
or DCBE must immediately be  performed 

Canadian  
Association of Gastroenterology 

 
50 

 
? 

FOBT annually or 
biannually 

FS  

Every 10 years for FS  
or CS 

No DCBE is recommended  

GS: flexible sigmoidoscoy, CS: colonoscopy, FOBT: fecal occult blood test, VC: virtual colonoscopy, DCBE: double contrast barium enema. 

Recommendations for screening modalities including colonoscopy by major 
national and international societies  (Triantafillidis et al 2015) 



Συμμόρφωση 

 Παραμένει χαμηλή στις περισσότερες χώρες του 

κόσμου 

 Κυμαίνεται από 40 έως 60%.  

 Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως πχ το 

μορφωτικό επίπεδο και οι τρόποι προβολής των 

πλεονεκτημάτων του ελέγχου 

 Δεν πρέπει να αγνοείται και το ψυχολογικό stress 

και άγχος που δημιουργεί το πιθανώς θετικό 

αποτέλεσμα της εξέτασης 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΚΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ  

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



 Στην Ελλάδα ο έλεγχος για ΚΠΕ δεν είναι 

υποχρεωτικός 

 

 Εν τούτοις όλοι οι ασφαλισμένοι ακόμη και οι 

κάτοχοι βιβλιαρίου «απορίας» μπορούν 

υποβληθούν σε δωρεάν κολονοσκοπικό έλεγχο.  

 

 Δεν υπάρχει ενημέρωση του κοινού σχετικώς με 

τα οφέλη του προληπτικού ελέγχου για ΚΠΕ. 



 Σύμφωνα με σχετική μελέτη 47% των ερωτηθέντων 

αγνοούσαν παντελώς την ηλικία έναρξης του ελέγχου 
 

 Μόνο 11% είχαν γνώριζαν τη φύση και την αξία της 

δοκιμασίας ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων.  
 

 92% των γυναικών και 89% των ανδρών ηλικίας 

μεγαλύτερης των 50 ετών δεν είχαν υποβληθεί ούτε 

μία φορά σε δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης 

κοπράνων.  
 

(Institute of Social and Preventing Medicine (2008). (Hellas Health IΙ) 



Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΠΕ ΕΙΝΑΙ 

ΜΙΚΡΗ 

  Μία επιδημιολογική μελέτη σε Ευρωπαϊκό 

πληθυσμό 11 κρατών (2009) έδειξε ότι η 

αναλογία των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών 

που είχαν υποβληθεί σε κολονοσκόπηση, έστω 

μία φορά στη ζωή τους, ήταν μικρότερη του 4%. 
 

Stock et al, Endoscopy 2010;42:1546-56 
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Οδηγίες για προληπτικό έλεγχο ΚΠΕ της Ελληνικής 

Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού (2008) 

o H ΕΕΟΠ συνιστά την ανοσοχημική μέθοδο 

ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων ως την μέθοδο 

εκλογής για τη χώρα μας. 
 

o Το Screening βασίζεται κατ αρχήν στο FIT και εάν 

αυτό είναι θετικό ακολουθεί κολονοσκοπικός έλεγχος. 

 

o Σε περίπτωση αρνητικού FIT αυτό επαναλαμβάνεται 

το επόμενο έτος 



Οδηγίες για προληπτικό έλεγχο ΚΠΕ της 

Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (2013) 

 Η ΕΓΕ συνιστά την κολονοσκόπηση ως μέθοδο 

εκλογής για screening ΚΠΕ. 

 

 Η σύσταση αυτή βασίζεται στην άποψη ότι η 

κολονοσκόπηση στην Ελλάδα είναι αρκετά 

φθηνότερη συγκρινόμενη με άλλες χώρες καθώς 

και στο ότι άλλες μέθοδοι (virtual colonoscopy & 

genetic tests) είναι δαπανηρές, μη ευρέως 

διαθέσιμες και μη καλυπτόμενες από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες.  



“… In 2014, it can no longer be argued that FIT is incapable of 
decreasing both CRC mortality and incidence in a screening 
population nor that fecal hemoglobin is an unsuitable marker for 

screen-relevant neoplasia.  
 

FIT is recognized by most countries with CRC population-
based screening programs as the best screening test. 

 

FIT brings many advantages to CRC screening, presents new 
challenges and offers opportunities for further enhancement to 

screening programs.  
 

While new noninvasive tests will be developed, FIT is currently 
the test of choice and is the biomarker test against which 

new tests must be compared and assessed”. 

J. E. Allison, et al. Population Screening for Colorectal Cancer Means 
Getting FIT: The Past, Present, and Future of Colorectal Cancer 

Screening Using the Fecal Immunochemical Test for Hemoglobin (FIT). 
Gut and Liver 2014;8:117-130 



: 

Greek fourth year medical student responses to a 4 item questionnaire about colorectal cancer and colorectal cancer 

screening (%) Which of the following is true about CRC 

and its screening? 

Yes No 

Screening begins at the age of 50 in average risk 
individuals  

83  17 
 

Screening reduces CRC mortality  95 5 

CRC is a major public health problem  69 31 

Is colonoscopy painful?  57  43 

Would you prefer an alternative to colonoscopy for CRC 
screening? 

85  15 
 

Have you ever received any information material regarding 
CRC screening? 

38 62 
 

Your knowledge about CRC and colonoscopy originates 
from medical school or elsewhere  

Medical school 
Elsewhere 

 
 

80 
20 



Papanicolaou et al, World J Gastroenterol 2012;4:513-7 

Οι φοιτητές Ιατρικής στην Ελλάδα πρέπει 

να αυξήσουν το επίπεδο των γνώσεων 

τους σχετικώς με τον προληπτικό έλεγχο 

για ΚΠΕ και την screening colonoscopy 

 



201 ιατροί γενικής ιατρικής 
 

o 50% συνιστούσαν screening στη διάρκεια 

επισκέψεων για check-up 
 

o 24% συνιστούσαν FOBT 
 

o 4% συνιστούσαν σιγμοειδοσκόπηση με το εύκαμπτο 

σιγμοειδοσκόπιο 
 

o Οι συστάσεις για Screening ήσαν σημαντικά 

χαμηλότερες στους ιατρούς ηλικίας 30 ετών ή 

μικρότερης 
 

(BMC Gastroenterology 2006;6:18) 

Επίπεδο πληροφόρησης γενικών γιατρών στη 

χώρα μας σχετικώς με screening για ΚΠΕ 



o Μόνο 25% των ιατρών γενικής ιατρικής 

συνιστούν evidence-based screening tests στη 

διάρκεια των επισκέψεων για check-up 

 

o Οι περισσότεροι δεν θεωρούν τις συστάσεις 

για προληπτικό έλεγχο για καρκίνο ότι 

αποτελούν μέρος του περιοδικού ελέγχου υγείας.  



o Tα απογοητευτικά αυτά αποτελέσματα μπορούν 

εν μέρει να εξηγηθούν από το γεγονός ότι οι 

υπηρεσίες γενικής ιατρικής παρέχονται από 

νεαρούς ιατρούς οι οποίοι επιτελούν την 

υποχρεωτική «υπηρεσία υπαίθρου» 



 Ανεπαρκής γνώση του κινδύνου 
 

 Δυσάρεστη η εντερική προετοιμασία 
 

 Πόνος και δυσφορία της κολονοσκόπησης 
 

 Έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης από τα ΜΜΕ και 

ιατρικούς φορείς 
 

 Έλλειψη γνώσης από τους γενικούς ιατρούς και άλλες 

ιατρικές ειδικότητες των οφελημάτων του screening 
 

 Απουσία δαπανών για τον σκοπό αυτό 
 

Παράγοντες ευθυνόμενοι για την χαμηλή 

συμμόρφωση περιοδικού ελέγχου για 

ΚΠΕ στη χώρα μας 



Προγράμματα ελέγχου για 

ΚΠΕ 

(Hellenic Society of Digestive 

Oncology) 



Subjects - Methods 

 Two studies (March 2008 and 2009 respectively) 

 

 The first study was conducted in Athens, while the 

second one in Athens and in two other big cities located 

in North and South Greece.  

 

 Collaboration with the Hellenic non-governmental, non-

profit organization «AGALIAZO» 

 

 The pharmaceutical company Roche Hellas covered the 

cost of all activities related to the project’s 

advertisement (newspapers, TV spots, press 

conferences etc). 

 

 The “Biomedicine” laboratories performed all FOBTs. 

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 



Ατομα - Mεθοδοι 

 Από όλα τα άτομα ηλικίας 55-70 ετών ζητήθηκε μέσω 
κατάλληλων διαφημιστικών τηλεοπτικών spots, 

δημοσιεύσεων σε εφημερίδες και συνεντεύξεων τύπου 
να συμμετάσχουν στον έλεγχο.  

 

 Ζητήθηκε να προσκομήσουν δείγμα κοπράνων στο 
πλησιέστερο στην κατοικία τους συμβεβλημένο με τη 

μελέτη εργαστήριο.  
 

 Για την κατάδειξη της αιμοσφαιρίνης των κοπράνων 
χρησιμοποιήθηκε το LINEAR FOBT. 

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 













1
st

 Trial: March 2008 

Σύνολο εξετασθέντων: 4,010  
 

Age (years) Participation rate 

55–60 38.5% 

61–65 34.2%  

66 or over 27.4% 

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 



ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

 

9.83%  

 

(394 / 4010) 

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 



Το ποσοστό θετικότητος ήταν μεγαλύτερο στους 
άνδρες στις ομάδες ηλικιών 61-65 και 66 και άνω. 

Ποσοστό θετικότητος ανάλογα 

με την ηλικία 

Age Positivity rate 

55-60 30.2%  

61-65 35.3% 

66 or over 34.5%  

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 



2
nd

 Trial (2009) 



ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

Men Women Total 

3,131 

(44.2%)  
3,948 

(55.8%)  
7,079  

 

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 



Ποσοστό θετικότητος 

11.1% 
 

(786 / 7079) 

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 



Pearson Chi-Square test = 0.011, Linear-by-Linear Association = 0.005, 

Eta statistic: 0.035 

Συγκρίσεις ηλικιακών ομάδων 

Age group 

 

Total Negative Positive 

55-60 yrs 2,730 2,445 

 (89.9%) 

275  

(10.1%) 

61-66 yrs 2,720 2,427  

(89.2%) 

293  

(10.8%) 

67-72 yrs 1,310 1,137  

(86.8%) 

173  

(13.2%) 

TOTAL 6,760 6,019  

(89%) 

741  

(11.0%) 



Η μέση ηλικία των θετικών στη 

δοκιμασία ατόμων ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη συγκρινόμενη με την 

μέση ηλικία της ομάδος των 

αρνητικών στη δοκιμασία ατόμων 

(62.4 vs 60.9, P=0.01) 

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 



Ποσοστά θετικότητος ανάλογα 

με το φύλο 

Sex 
 

Percentage 

Men 11.9%  

(373 / 3,131) 

Women 10.5%  

(413 / 3,948)  

P value P=0.057 

 

Triantafillidis et al, Annals Gastroenterol 2010;23:42-47 



Prefecture Number of 

individuals 

examined 
 

Negative Positive 

Athens 5,037 4,409  

(87.5%) 

628 

(12.5%) 
Salonika 1,407 1,290  

(91.7%) 

117  

(8.3%) 
Iraklion 635 594  

(93.5%) 

41  

(6.5%) 
TOTAL 7,079 6,293  

(88.9%) 

786 

 (11.1%) 

Σύγκριση ποσοστών θετικότητος στις 

τρεις γεωγραφικές περιοχές 

Pearson Chi-Square test = 0.0001, Linear-by-Linear Association = 0.0001 

Eta statistic: 0.069 



Subjects 
submitted to 
colonoscopy 

 
CRC 

Polyps  
(one or more) 

390 out of 467 
with positive 

FOBT 

8 cases  
(1.13 cases of 

CRC/1,000 FOBT) 

154(39.5%)  
(*) 

Μέση ηλικία ατόμων με πολύποδες (άνδρες vs γυναίκες):   
64.1+/-4.8 vs 60.1+/-4.5 (P<0.05) 

 
(*) Σοβαρές επιπλοκές: Διάτρηση σε άνδρα με μεγάλο πολύποδα και 
συνοδό εκκολπωματική νόσο του παχέος εντέρου στη διάρκεια της 

πολυπεκτομής 

Αποτελέσματα στα άτομα που 

υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση 



 

Tο “Ελληνικό δίκτυο υγιών πόλεων” 
πραγματοποιεί ετησίως διαφημιστική campaign 
“εβδομάδες δωρεάν ελέγχου για ΚΠΕ”, με 
την επιστημονική υποστήριξη της Ε.Ε.Ο.Π. και 
ιδιωτικού εργαστηρίου για την διενέργεια της 

ανοσοχημικής δοκιμασίας ανίχνευσης 
αιμοσφαιρίνης κοπράνων  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΜΗ-

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ, ΜΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 



Στόχοι 
 

o Ενθάρρυνση των κατοίκων να υποβληθούν σε screening  
 

o Βελτίωση της ποιότητος των διαγνωστικών μεθόδων 
 

o Κάλυψη του κόστους από τις ασφαλιστικές εταιρείες 
 

o Όμοιες ευκαιρίες screening για όλους τους Έλληνες 
 

o Εύκολη και ταχεία πρόσβαση στα διαγνωστικά κέντρα 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

2011-2015  (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) 



 Nέες νομικές παρεμβάσεις που να υποχρεώνουν τις 
ασφαλιστικές εταιρείες να καλύπτουν τη δαπάνη των εξετάσεων 

προληπτικού ελέγχου.  
 

 Δημοσίευση των κατάλληλων οδηγιών screening 
 

 Δημιουργία ειδικών επιτροπών υπεύθυνων για τον έλεγχο της 
ποιότητος των διαγνωστικών δοκιμασιών (προσωπικό, όργανα 

κλπ) 
 

 Διαφημιστικό και άλλο υλικό να αποστέλλεται περιοδικά σε 
ιδιωτικά εργαστήρια, νοσκομεία και άλλα διαγνωστικά κέντρα.  

 
 Συνεργασία κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας  

Εφαρμογή δράσεων 



National programs of screening 

adults for malignancy in Greece 

 

 

National School of Public Health, Section of 

Health Economics 

Scroubelos A and Kyriopoulos I 2010. 



Sex Age Time Popula-

tion 

Unche-

cked 

Target 

popula-

tion 

Men & 

women 

60-70 Every  

2 yrs 

1,451,414 1,447,072  1,205,894 

 

Κάθε χρόνο 723,536 άτομα πρέπει να 

ελέγχονται για ΚΠΕ 



Ανάλυση κόστους προγράμματος 

ελέγχου για ΚΠΕ 

Παράμετρος 
 

Κόστος 
(Ευρώ) 

Προσκλήσεις - ραντεβού 
 

3 

Κλινική εξέταση 
 

20 

FOBT 
 

2.3 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

25.3 



 Ο ΚΠΕ είναι μιά πλήρως προλήψιμη νόσος 

  Το screening είναι αποτελεσματικό 

  Το Screening θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη 
ιατρική φροντίδα 

  Η χρήση των μεθόδων screening (FΙT, 
sigmoidoscopy, colonoscopy) μειώνει τη συχνότητα 
και θνητότητα του ΚΠΕ και βελτιώνει την ποιότητα 

ζωής των ατόμων με αποδεκτό κόστος.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



 Aν και η συχνότητα και θνητότητα από ΚΠΕ στην Ελλάδα είναι 
από τις μικρότερες στην Ευρώπη η νόσος αποτελεί μείζον 

πρόβλημα υγείας του πληθυσμού. 
 

 Η ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με το μέγεθος του 
προβλήματος και τις επιπτώσεις του στην υγεία είναι χαμηλή.   

 

 Screening προγράμματα βασίζονται σε πρωτοβουλίες 
επιστημονικών εταιρειών και ιδιωτικών οργανισμών.   

 

 Ο ρόλος των υγειονομικών αρχών της χώρας και των ιατρικών 
συλλόγων είναι γενικά χαμηλότερος του αναμενόμενου 

περιοριζόμενος σε διαπιστώσεις και «ευχές» 
 

 Η Ε.Ε.Ο.Π. σε συνεργασία με ιδιωτικούς οργανισμούς έχει 
εφαρμόσει προγράμματα προληπτικού ελέγχου με υποσχόμενα 

αποτελέσματα.  



o Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των γενικών 
ιατρών και των φοιτητών των ιατρικών σχολών της 
χώρας στις μεθόδους προληπτικού ελέγχου για ΚΠΕ 

 

o Υπάρχει άμεση ανάγκη για παραγωγή «εθνικών 
οδηγιών» εφαρμογής των προγραμμάτων ελέγχου  

 

o Tο υπουργείο υγείας πρέπει να αναλάβει τις 
ευθύνες του οργανώνοντας και εφαρμόζοντας 

προγράμματα screening ενισχύοντας τη συνεργασία 
του με ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς και 
εξειδικευμένες επιστημονικές εταιρείες όπως η 

ΕΕΟΠ.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 



 

 


