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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο επηηεχρζεθε κε 

ηε ζηήξημε θαη ηε ζπκβνιή ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ζπλεξγαηψλ. Πξσηίζησο, 

ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ απφ θαξδηάο επγλσκνζχλε θαη απεξηφξηζηε εθηίκεζε ζηελ 

επηβιέπνπζα Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα θα. Δηξήλε Φαθαιηνχ γηα ηελ ακέξηζηε θαη 

ζπλερή βνήζεηα, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνπο δηαθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα απαξηίδνληαο ηελ νκάδα εηδηθψλ, θαη δηέζεζαλ φρη 

κφλν ηνλ ρξφλν ηνπο αιιά θαη ηελ πνιχηηκε θαη καθξφρξνλε εκπεηξία ηνπο 

ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ 

απνδίδσ ζηελ αδεξθή κνπ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο θαηά ηελ επηκέιεηα ηεο εξγαζίαο αιιά 

θπξίσο γηα ηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζή ηεο ζε απηφ κνπ ην εγρείξεκα. Δπίζεο 

επραξηζηψ ζεξκά ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαηαλφεζε πνπ επέδεημαλ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο 

θαζεγεηέο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» πνπ κνπ 

άλνημαλ λένπο νξίδνληεο ζε άγλσζηνπο κέρξη πξφηηλνο γλσζηηθνχο ηνκείο. Σέινο επηζπκψ 

λα εθθξάζσ πνιιά επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ θαη ζηνπο θίινπο κνπ, νη νπνίνη κε 

ζηήξημαλ κε ζζέλνο θαη ζπλέπεηα θαη ζηέθνληαη πάληα δίπια κνπ ζηηο επηινγέο κνπ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ απνηειεί ηε ζπρλφηεξε κνξθή θαθνήζνπο λφζνπ θαη ηε 

ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ ζην γπλαηθείν θχιν, παγθνζκίσο. Αλ θαη ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηεο λφζνπ ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη σο κία απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηελ 

Δπξψπε, κέζα ζηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη αικαηψδεο αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ 

αλαδεηθλχνληαο ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ σο έλα θνξπθαίν δήηεκα δεκφζηαο πγείαο. Ο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ή δεπηεξνγελήο πξφιεςε ζπληζηά έλα απνηειεζκαηηθφ κέηξν 

γηα ηελ πξψηκε θαη έγθαηξε αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Απνθέξεη ζεκαληηθά 

νθέιε γηα ην άηνκν θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο απφ ηε λφζν. Πξνυπφζεζε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

νθέινπο είλαη ε δηεμαγσγή νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ πγείαο. Σα πεξηζζφηεξα Δπξσπατθά θξάηε έρνπλ ήδε 

πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο ζπζηάζεηο. Αληίζεηα, ζηελ 

Διιάδα ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ είλαη θπξίσο 

επθαηξηαθφο.  

Ζ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

ζηελ Διιάδα, πξνζαξκνζκέλν ζηελ εγρψξηα επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαη ζηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο ζε 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, εμνπιηζκφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αξρηθά 

κειεηήζεθαλ εθηελψο ηα πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Δπξψπε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ηξία Δπξσπατθά θξάηε. ηε 

ζπλέρεηα, δεδνκέλεο ηεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ηεο γλψκεο ηεο ειιεληθήο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο, εθπνλήζεθε πνηνηηθή έξεπλα ζε νκάδα εηδηθψλ κε ηε κέζνδν ηεο εηο βάζνο 

ζπλέληεπμεο. ηφρνο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, αμηνινγήζεθε ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, θαη θαζνξίζηεθε ην κνληέιν 

θαη νη θνξείο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπ. Σέινο ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ 

εθηθηφηεηα πινπνίεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ηνπ νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ.  
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Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ πσο ν νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο πγηείο ειιελίδεο ειηθίαο 40 

έσο 74 εηψλ. πλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα καζηνγξαθίαο θαη θιηληθήο εμέηαζεο απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη αλά δηεηία. Ο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε νξγαλσκέλεο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο 

Απεηθφληζεο. Σαπηφρξνλα νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη νη Δμεηδηθεπκέλεο 

Μνλάδεο Μαζηνχ αλαιακβάλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε πεξηζηαηηθψλ κε χπνπηα επξήκαηα ή 

δηαγλσζκέλε λφζν, αληίζηνηρα. ιεο νη Μνλάδεο Μαζηνχ εδξάδνληαη ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο θαη αθνινπζνχλ ηελ ηεξαξρηθή δνκή απηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη ελδεδεηγκέλε ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη δεκφζηνη θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ νξγάλσζε 

ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ αθνινπζεί ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν. χκθσλα κε 

απηφ, ν ηνπηθφο έιεγρνο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο θάζε Μνλάδαο εκπίπηεη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Ογθνινγηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν εδξάδεηαη. ε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ην ζχζηεκα δηαρεηξίδεηαη απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο κέζσ εηδηθψλ επηηξνπψλ. Κεληξηθή αξρή νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ 

αξκνδηνηήησλ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηελεξγείηαη απφ 

Αλεμάξηεηε Αξρή.  

Ο ζπζρεηηζκφο ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πιαίζην 

αλαθνξάο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ, κία ηέηνηα πξσηνβνπιία 

είλαη θαη εθηθηή θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, αθφκα θαη ππφ ηηο παξνχζεο δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. 

 

 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: θαξθίλνο καζηνχ, νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο; βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ; Μνλάδεο Μαζηνχ θαη πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο; δνκή θαη νξγάλσζε; θνξείο δηαρείξηζεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ 
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ABSTRACT 

 

Breast cancer is the most frequently diagnosed type of human malignancy and the 

leading cause of death in females, worldwide. Even though its incidence rate in Greece is 

one of the lowest among the European countries, significant increases are expected in the 

following years. As a result, breast cancer emerges as a major public health issue. 

Screening or secondary prevention is an effective measure for the early detection and 

diagnosis of breast cancer. It offers great benefit to individuals as well as to society, since 

it efficiently reduces mortality and morbidity rates due to the disease. Maximization of 

the associated benefits is achieved through the implementation of organized screening 

programmes, in the context of specific health-related policies. Most European countries 

have already established and run organized breast cancer screening programmes, 

according to the European recommendations. On the contrary, breast cancer screening in 

Greece is mostly opportunistic.     

The present study aims to elucidate the organizational structure of an organized 

breast cancer screening programme in Greece, taking into account the local epidemiology 

of the disease, the characteristics of the Greek health service and the availability of its 

resources in hospitals, equipment and manpower. For this purpose, an extensive review of 

the current literature on the European breast cancer screening programmes was originally 

performed, emphasizing on three specific European countries. Subsequently, and taking 

into consideration that the opinion of the Greek experts is of major importance, a 

qualitative research was applied using the methodology of in depth interviews with 

experts. The interviews aimed to define the basic characteristics of a breast cancer 

screening programme in Greece, its requirements in terms of breast units and their 

operational specifications. The integration of the screening programme within the Greek 

health service, the way it is organized and the authorities for its management and control 

were also defined. Finally, the feasibility of the implementation and the cost effectiveness 

of an organized breast cancer screening programme are discussed. 

According to our research data, breast cancer screening is applied in all healthy 

Greek women aged between 40 and 74 years. It involves mammography and clinical 

breast examination, carried out by experienced health professionals, and is repeated 

biennially. Screening services are delivered in organized Diagnostic Breast Imaging 

Units. Breast Assessment Units and Specialist Breast Units manage women with 
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suspicious findings or breast cancer, respectively. All breast Units are located within 

public hospitals and follow their hierarchy. The private health sector is involved in breast 

cancer screening, in cases where the public health service is unable to efficiently cover 

womens’ needs. Breast cancer screening is organized in a centralized structure, according 

to which the local control and coordination of the activities of each Unit is administered 

by the Oncology Committee of the corresponding hospital, where it is located. Regional 

management of screening is allocated to the District Health Directorates of the country, 

through special committees. The overall management, coordination and control of breast 

cancer screening is centralized in a national commission, that is responsible for all related 

functions. An independent body is responsible for the quality assurance of the 

programme. 

The elucidation of the organizational structure and the process flowchart of a 

national organized breast cancer screening programme in Greece derives from the 

combination of all of our findings. According to the experts, such an initiative is both 

feasible and cost effective, even during recent financial crisis.  

 

 

 

 

Key-words: breast cancer; organized screening programme; basic characteristics of 

breast cancer screening; Breast Units and operational specifications; structure and 

organization; bodies for management, coordination and control 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ πγεία έρεη αλαγλσξηζηεί σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο θαη ζεκειηψδεο 

πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Οη ζχγρξνλεο 

πξνθιήζεηο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα παγθνζκίσο απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ 

δεκφζηαο πγείαο, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε αληαπφθξηζε ζηηο δηαξθψο απμαλφκελεο 

πγεηνλνκηθέο αλάγθεο, ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηδφλσλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. Ζ δεκφζηα πγεία 

πξνζεγγίδεηαη σο έλα ζχλζεην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ εγρείξεκα., ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ βάζε επηζηεκνληθήο 

ηεθκεξίσζεο. ήκεξα, ν ξφινο ηεο δεκνζίαο πγείαο έρεη επεθηαζεί θαη πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζηνλ έιεγρν ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ, ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ζηε δηακφξθσζε κέηξσλ θαη δνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο, ηε κείσζε ηνπ θνξηίνπ λνζεξφηεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ 

(Πάβε θ. ζπλ., 2011).     

Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιέγρνο ή δεπηεξνγελήο πξφιεςε απνζθνπεί ζηελ έγθαηξε 

θαη πξψηκε αλίρλεπζε ρξφλησλ κε κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ζε πγηή θαη αζπκπησκαηηθά 

άηνκα (Committee of Ministers, 1994). Απνθέξεη εμαηξεηηθά νθέιε ζην άηνκν θαη ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πξφγλσζεο ηεο 

λφζνπ, ζηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζή ηεο, ζηελ απνθπγή επψδπλσλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πνιπδάπαλσλ εμεηάζεσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ. Κπξίσο, επηηπγράλεη ηε κείσζε ηεο εηδηθήο ζλεζηκφηεηαο απφ 

ηε λφζν (Παηέξαο, 2004).  

Ζ νξζή εθαξκνγή ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα έλα λφζεκα πξνυπνζέηεη 

ηελ εθπιήξσζε κίαο ζεηξάο θξηηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

επηδεκηνινγία ηεο πάζεζεο, ηηο δπλαηφηεηεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, θαη ην θφζηνο 

απηψλ (Holland, Stewart and Masseria, 2006). Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε εθαξκνγή ηνπ ζηα πιαίζηα κίαο ζηξαηεγηθήο θαη φρη σο 

παξνρή ζπνξαδηθψλ θαη πεξηζηαζηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο (Susser, 1975). πσο 

ππνδεηθλχεηαη απφ ζχγρξνλεο κειέηεο, ε αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο λα 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 2 

νξγαλψζνπλ πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζε εζληθφ επίπεδν αθνχζηα 

πξνάγεη ηνλ επθαηξηαθφ έιεγρν, κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζην θφζηνο (de Gelder et al., 2009).  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ κεγηζηνπνηείηαη φηαλ απηφο αζθείηαη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ 

θαη νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ εζληθήο εκβέιεηαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, εζληθά 

πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

δηελεξγνχληαη ήδε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(European Cancer Observatory, 2011). Δμαίξεζε απνηειεί ε Διιάδα, ζηελ νπνία ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο είλαη σο επί ην πιείζηνλ επθαηξηαθφο. Παξφιν πνπ ε 

ειιεληθή πνιηηεία έρεη επηζήκσο αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή 

νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ (Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2008), δελ έρεη επηηεπρζεί νπζηαζηηθή πξφνδνο κε 

ην «Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν»  λα παξακέλεη κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε.   

Ο ζχλζεηνο θαη πνιππαξαγνληηθφο ραξαθηήξαο ελφο πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε 

ελζσκάησζήο ηνπ ζην επξχηεξν ζχζηεκα θξνληίδαο πγείαο ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν, 

θαζηζηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηδηαίηεξα δχζθνιε. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε επηηπρή εθαξκνγή ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε 

πιεζψξαο εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ θαη παξακέηξσλ (Σέξπνο, 1996). 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

νξγαλσζηαθήο δνκήο ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα. ε απηά ηα πιαίζηα, ε εξγαζία 

πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε επηκέξνπο παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζηελ εγθαζίδξπζε ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηελ ελζσκάησζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχζηαζεο ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ θαη αξρψλ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κειέηεο πξνεγήζεθε εθηελήο αλαζθφπεζε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε λφζν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη 

ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν σο κέζνδν πξψηκεο δηάγλσζεο. Δπίζεο κειεηήζεθαλ ζε 

βάζνο ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη ηα εθαξκνδφκελα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηε λφζν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εζηηάζηεθε 

θπξίσο ζε ηξία Δπξσπατθά θξάηε, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία, 
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θαζψο απηά δηαθξίλνληαη απφ ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν ζηα ζπζηήκαηα πγείαο ηνπο φζν θαη 

ζηα πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

πνπ δηελεξγνχλ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ Διιάδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

πεξηγξαθή ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά 

ζηε δεπηεξνγελή πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαζψο θαη ησλ αδπλακηψλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ. Με ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ξεαιηζηηθνχ θαη 

πινπνηήζηκνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ, ην νπνίν είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν θαη ζπκβαηφ κε ηελ νξγάλσζε, 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, αθνινχζεζε ε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο έξεπλαο πνηνηηθνχ ηχπνπ κε ηε κεζνδνινγία 

ησλ εηο βάζνο ζπλεληεχμεσλ ζε εηδηθνχο (in depth interview in experts).       

 Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε έμη επηκέξνπο θεθάιαηα. Σν παξφλ 

Πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη κία πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

κειέηεο θαη ησλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ ηε δηεξεχλεζή ηνπ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. 

Δπηπιένλ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη παξαηίζεληαη νη εηδηθνί 

ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο. ην Γεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ε επηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ παγθνζκίσο, ζηα Δπξσπατθά θξάηε θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ 

απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, 

κε έκθαζε ζηνλ νξγαλσκέλν πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν. Αθνινπζεί εθηελήο αλαθνξά 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Σν Σξίην θεθάιαην αζρνιείηαη 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ 

Δπξψπε. Σν θεθάιαην απηφ θαηαιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κέξνπο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο απνηειεί ηελ θχξηα πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

εκπεηξηθήο κειέηεο. Αξρηθά, γίλεηαη κλεία ζηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

λφζνπ θαη πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν καζηνχ. Αθνινπζεί ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

γηα ηε λφζν ζηα Δπξσπατθά θξάηε, κε έκθαζε ζηηο δηαθνξέο πνπ θαηαγξάθνληαη κεηαμχ 

απηψλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ πνπ εθαξκφδνληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Ηηαιία θαη 

ζηε Γεξκαλία. ην Σέηαξην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ην 
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ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ε πξνζέγγηζε ηεο πνιηηείαο θαη ην ππάξρνλ θαζεζηψο γηα ηε 

δεπηεξνγελή πξφιεςε ηεο λφζνπ. Δπίζεο γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο αδπλακίεο θαη 

ειιείςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν 

ζηε ρψξα καο. Σν Πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξηθή έξεπλα φπσο δηεμήρζε, θαη 

παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. Αθνινπζεί ν ζρνιηαζκφο 

ησλ επξεκάησλ θαη ε θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηά ζην Έθην 

θεθάιαην. Δλ θαηαθιείδη, παξνπζηάδεηαη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν δνκήο θαη νξγάλσζεο 

ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ  γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο ησλ γπλαηθψλ, ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΟΡΧΝ 

 

2.1 Δπηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ 

Παγθνζκίσο, ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ απνηειεί ηελ πην ζπρλή κνξθή θαξθίλνπ 

ζηηο γπλαίθεο θαη ηε δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, αληηζηνηρψληαο 

ζην 23% (1,38 εθ.) ησλ λενδηαγλσζκέλσλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ ην 2008. Δπηπιένλ 

απνηειεί ηελ πξψηε αηηία ζαλάηνπ ζηηο γπλαίθεο (458,4 ρηι. ζάλαηνη, 14%) θαη ηελ 

πέκπηε ζπλνιηθά (Ferlay et al., 2010). Δλδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε πσο πεξίπνπ 

ην 50% ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ αθνξά ζηηο νηθνλνκηθά 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, κε ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο επίπησζεο (αξηζκφο 

λενδηαγλσζκέλσλ πεξηζηαηηθψλ αλά 100.000 άηνκα αλά έηνο) λα εληνπίδνληαη ζηελ 

δπηηθή θαη βφξεηα Δπξψπε, ζηελ Απζηξαιία/Νέα Εειαλδία θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή 

(Γξάθεκα 2.1) (Ferlay et al., 2010). εκαληηθή αχμεζε ζηελ επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ ζεκεηψζεθε ζε πνιιέο δπηηθέο ρψξεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990, ε 

νπνία απφ ην 2000 θαη κεηά άξρηζε λα θαηαγξάθεη πησηηθέο ηάζεηο (Jemal et al., 2011). 

ζνλ αθνξά ζηε ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζαλάησλ 

εληνπίδνληαη ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο (Γξάθεκα 2.1). εκαληηθή κείσζε 

ζηε ζλεζηκφηεηα απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιιέο δπηηθέο ρψξεο ηα 

ηειεπηαία 25 ρξφληα, ε νπνία νθείιεηαη πξσηίζησο ζηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη ζηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Αληίζεηα, ηφζν ε επίπησζε φζν θαη ε 

ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν απμάλνληαη ξαγδαία ζηηο αθξηθαληθέο θαη αζηαηηθέο ρψξεο 

(Jemal et al., 2011).    

 

2.1.1 Δπηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζηελ Δπξώπε 

 Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ θαηαγξάθεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά επίπησζεο θαη 

ζλεζηκφηεηαο ζην γπλαηθείν θχιν κεηαμχ φισλ ησλ ηχπσλ θαξθίλνπ θαη ζηελ Δπξψπε 

(Ferlay, Parkin and Steliarova-Foucher, 2010). Σν 2008 ζε 40 επξσπατθά θξάηε 

ζπλνιηθά, δηαγλψζηεθαλ 421,0 ρηι. λέα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 28,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ λενπιαζηψλ ζηηο γπλαίθεο. Αληίζηνηρα, νη 

ζάλαηνη εμαηηίαο ηεο λφζνπ αλήιζαλ ζε 129,0 ρηι., αληηζηνηρψληαο ζην 17,0% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν. Ζ ζηαζκηζκέλε γηα ηελ ειηθία επίπησζε θαη 

ζλεζηκφηεηα απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Δπξψπε ησλ 27, γηα ην 2008, αλήιζε ζε 
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103,7/100.000 θαη 23,9/100.000 θαηνίθνπο, αληίζηνηρα (Γξάθεκα 2.2) (Ferlay, Parkin 

and Steliarova-Foucher, 2010). 

 Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, φζνλ 

αθνξά ζηελ επίπησζε θαη ζηε ζλεζηκφηεηα απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. εκαληηθά 

πςειφηεξα πνζνζηά επίπησζεο θαηαγξάθνληαη ζε θξάηε ηεο δπηηθήο Δπξψπεο θαη 

θπξίσο ζην Βέιγην, ζηε Γαιιία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηελ Ηξιαλδία. Αληίζηνηρα, ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζαλάησλ εμαηηίαο ηεο λφζνπ ζεκεηψλνληαη ζην Βέιγην, ζηε Γαλία 

θαη ζηελ Οιιαλδία, ελψ αθνινπζνχλ ε Μάιηα, ε Οπγγαξία θαη ε Ηξιαλδία (Γξάθεκα 

2.2) (Ferlay, Parkin and Steliarova-Foucher, 2010). 

 

Γξάθεκα 2.1: ηαζκηζκέλε γηα ηελ ειηθία επίπησζε θαη ζλεζηκόηεηα 

 από θαξθίλν ηνπ καζηνύ παγθνζκίσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Jemal et al., 2011 
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Γξάθεκα 2.2: ηαζκηζκέλε γηα ηελ ειηθία επίπησζε θαη ζλεζηκόηεηα  

από θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Δπξώπε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: European Cancer Observatory, 2011 

 

 

ε φια ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο παξαηεξείηαη δηαρξνληθή αχμεζε ζηελ επίπησζε 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, κε ηηο κεγαιχηεξεο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο λα θαηαγξάθνληαη 

ζηε Ληζνπαλία, ηε Ννξβεγία, ηελ Δζζνλία θαη ηε Λεηνλία (Γξάθεκα 2.3)  (Héry et al., 

2008). Αλ θαη ε αχμεζε ηεο επίπησζεο ηεο λφζνπ παγθνζκίσο απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ 

εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ζε αιιαγέο ζηνπο παξάγνληεο αλαπαξαγσγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηεηακέλεο ρνξήγεζεο νξκνληθήο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο 
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ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, ε ξαγδαία αχμεζε ζηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη κε ηελ απφηνκε κεηαζηξνθή ζην ζχγρξνλν 

δπηηθφ ηξφπν δσήο (Jemal et al., 2011).  

 

Γξάθεκα 2.3: Δπίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ  

ζηα θξάηε ηεο Δπξώπεο θαηά ηα έηε 1990 θαη 2006. 

 

Πεγή: European Union Public Health Information System, 2010 

 

Αληίζεηα, ε ζλεζηκφηεηα απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζε 30 επξσπατθέο ρψξεο 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή κέζε κείσζε θαηά 19% απφ ην 1989 έσο ην 2006 (Autier et al., 

2010). Παξφια απηά, ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, κε ηε 

ζλεζηκφηεηα λα παξνπζηάδεη απφ κέγηζηε κείσζε θαηά 44,5% ζηελ Ηζιαλδία έσο θαη 

κέγηζηε αχμεζε θαηά 16,6% ζηελ Ρνπκαλία. πλνιηθά, κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% έρεη θαηαγξαθεί ζε 15 επξσπατθέο ρψξεο. Αληίζεηα, 

αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο παξαηεξείηαη ζε κφιηο ηέζζεξηο επξσπατθέο ρψξεο, αλάκεζα 

ζηηο νπνίεο δπζηπρψο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα. (Γξάθεκα 2.4). Οη εξεπλεηέο 

ζεκεηψλνπλ πσο νη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο αθνξνχλ ζε επξσπατθέο ρψξεο, ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη εζληθά πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ππάξρεη άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε 

λέεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαη έρεη γίλεη επξχηεξε αλαδηνξγάλσζε ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ καζηνχ θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. Αληίζεηα, κηθξή κείσζε ή ζπλερήο αχμεζε 

ηεο ζλεζηκφηεηαο παξαηεξείηαη ζε ρψξεο κε πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο θαη θαθήο 

νξγάλσζεο πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, κε αλεπάξθεηα καζηνγξαθηθνχ 
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εμνπιηζκνχ, κε κεησκέλε πξφζβαζε ζε λέεο αληηθαξθηληθέο ζεξαπείεο θαη κε ρακειέο 

δαπάλεο πγείαο (Autier et al., 2010). 

 

Γξάθεκα 2.4: Πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

 ζηα επξσπατθά θξάηε θαηά ηελ πεξίνδν 1989-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Autier et al., 2010 

 

Πξφζθαηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηνλ 

θαξθίλνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε βάζε πξνυπάξρνληα ζηνηρεία ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1970-2007 (Malvezzi et al., 

2011). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ε ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν ζπλνιηθά 

αλακελφηαλ λα παξνπζηάζεη κείσζε θαηά 7% θαη 6% ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο 

αληίζηνηρα, κέρξη ην 2011. ζνλ αθνξά ζηε ζλεζηκφηεηα απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, 

νη εθηηκήζεηο ήηαλ πσο ζα ζπλερίζεη λα επηηπγράλεηαη κείσζε, θπξίσο ιφγσ ηεο 

βειηίσζεο ζην ρεηξηζκφ θαη ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ. Παξφια απηά, ζα ζπλερίζνπλ λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. 

 

2.1.2 Δπηδεκηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα, ε απνπζία ελφο εληαίνπ, νξγαλσκέλνπ θνξέα ππεχζπλνπ γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ, ηε 

δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία αιιά θαη ηε ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
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έιιεηςε κεηξψσλ αζζελψλ θαζηζηνχλ ηελ επηδεκηνινγηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θαξθίλνπ 

ηδηαίηεξα δχζθνιε. Χο απνηέιεζκα, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ επίπησζε ηεο λφζνπ 

ή ζηε ζλεζηκφηεηα απφ απηήλ πξνθχπηνπλ σο επί ην πιείζηνλ απφ κεκνλσκέλεο θαη 

απνζπαζκαηηθέο κειέηεο θαη θαη’ επέθηαζε απνηεινχλ εθηηκήζεηο, πξνβιέςεηο ή 

πξνβνιέο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. χκθσλα κε απηέο, εθηηκάηαη φηη ζηελ Διιάδα κία 

ζηηο δέθα γπλαίθεο ζα αλαπηχμεη θαξθίλν ηνπ καζηνχ θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηεο, ελψ ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο εκθαλίδνληαη πεξίπνπ 4.500 λέα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ 

εηεζίσο (Μαξθφπνπινο, 2008).  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2008, ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε 

ζέζε ζε ζπρλφηεηα κεηαμχ ησλ λενπιαζηψλ ζηηο γπλαίθεο, αληηζηνηρψληαο ζην 32,0% 

ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ (Γξάθεκα 2.5). Δπηπιένλ, ηελ ίδηα ρξνληά 

θαηαγξάθεθαλ 2.020 ζάλαηνη απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα, αληηζηνηρψληαο ζην 

22,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν ζηηο γπλαίθεο (Γξάθεκα 2.6) 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 2011). 

 

Γξάθεκα 2.5: Πνζνζηηαία επίπησζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ ηύπσλ θαξθίλνπ 

ζηελ Διιάδα ην 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Αλαγλσζηφπνπινο, 2011 
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Γξάθεκα 2.6: Πνζνζηηαία ζλεζηκόηεηα από ηνπο ζπλεζέζηεξνπο ηύπνπο θαξθίλνπ 

ζηελ Διιάδα ην 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Αλαγλσζηφπνπινο, 2011 

 

 

Γξάθεκα 2.7: Δηδηθή θαηά ειηθία ζλεζηκόηεηα από θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Διιάδα 

θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990-2008 . (αλά 100.000 άηνκα αλά έηνο) 
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πσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ Διιάδα παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ζαλάησλ απφ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ απφ ην 1989 έσο ην 2006 θαηά 1,4% (Autier et al., 2010). ε 

απφιπηνπο αξηζκνχο, ην 1989 ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ επζπλφηαλ γηα 21,9 ζαλάηνπο ην 

ρξφλν αλά 100.000 γπλαίθεο, ελψ ην 2006 ε αλαινγία απμήζεθε ζε 22,2 ζαλάηνπο. Απηή 

ε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζε ζαλάηνπο λνζνχζσλ 

γπλαηθψλ άλσ ησλ 70 εηψλ, θαζψο ην πνζνζηφ ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα απμήζεθε 

θαηά 80,2%. Αληίζεηα, ζεκαληηθή κείσζε παξαηεξήζεθε ζηε ζλεζηκφηεηα γπλαηθψλ 

άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, κε ηα πνζνζηά ζαλάησλ λα έρνπλ ζεκεηψζεη κείσζε θαηά 

40,6% ζηηο γπλαίθεο θάησ ησλ 50 εηψλ θαη θαηά 17,8% ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο 50-69 εηψλ 

(Γξάθεκα 2.7) (Γθαβφο, 2010; Pavlidou et al., 2010). 

 

 

2.2 Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

 Ζ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ απνζθνπεί ζηελ πξψηκε θαη έγθαηξε 

αλίρλεπζε ηεο λφζνπ ζηνλ ππφ εμέηαζε πιεζπζκφ πξηλ ηελ εκθάληζε θιηληθψλ 

ζπκπησκάησλ. Βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηε δηεμαγσγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

κε ηε κέζνδν ηεο δηαινγήο (screening), γλσζηή θαη σο δεπηεξνγελήο πξφιεςε. Ζ 

εμέηαζε κε ρξήζε καζηνγξαθίαο απνηειεί ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδν 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηή κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε 

απηνεμέηαζε ηνπ καζηνχ θαη κε θιηληθή εμέηαζε (επηζθφπεζε θαη ςειάθεζε) απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (Khatib and Modjtabai, 2006).  

 

2.2.1 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ 

Σν πξσηαξρηθφ φθεινο πνπ επηθέξεη ε εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ είλαη ε ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ζαλάησλ απφ ηε λφζν (Brodersen, 

Jørgensen and Gøtzsche, 2010). Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε πξψηκε δηάγλσζε 

θαξθηληθψλ φγθσλ ζε ρακειφ ζηάδην ζπλνδεχεηαη απφ θαιχηεξε πξφγλσζε ηεο λφζνπ 

θαη κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν επηβίσζεο ζην 80%-90% ησλ πεξηπηψζεσλ (Whishart et al., 

2008). Σαπηφρξνλα, ε έγθαηξε αλαθάιπςε ηνπ θαξθίλνπ επηηξέπεη ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ 

απνθπγή επψδπλσλ θαη επηζεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ε καζηεθηνκή θαη ε ρνξήγεζε 

ρεκεηνζεξαπείαο (Πξνγξάκκαηα Πξνζπκπησκαηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Καξθίλνπ ηνπ NHS, 

2010). Δπηπιένλ, ε αλάξξσζε είλαη ηαρχηεξε θαη ε ςπρνινγία ησλ αζζελψλ επεξεάδεηαη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Καη ζε επίπεδν πνηφηεηαο δσήο, ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ηνπ 
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πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαίλεηαη πσο ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

απηνχ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θεξδηζκέλα έηε δσήο «δαπαλψληαη» ζε θαιή πγεία 

ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ (de Haes et al., 1991). 

Παξφιν πνπ ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθά νθέιε, ε εκθάληζε απηψλ δελ είλαη άκεζε αιιά 

καθξνπξφζεζκε. Δπηπιένλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έιεγρν 

δελ πάζρνπλ απφ ηε λφζν. Παξφηη πγηείο θαη ελψ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ 

θηλδχλνπ λα λνζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, νη γπλαίθεο θαινχληαη λα 

ππνζηνχλ ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηελ έληνλε ςπρνινγηθή πίεζε θαη ην θφβν δηάγλσζεο θαξθίλνπ, 

ζηα ςεπδψο ζεηηθά ή ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο καζηνγξαθίαο θαη ζηελ 

ππεξδηάγλσζε θαη ππεξζεξαπεία (Πξνγξάκκαηα Πξνζπκπησκαηηθνχ Διέγρνπ ηνπ 

Καξθίλνπ ηνπ NHS, 2010; Brodersen, Jørgensen and Gøtzsche, 2010; Heywang-

Köbrunner, Hacher and Sedlacek, 2011).  

Σα ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζηελ αλεχξεζε χπνπησλ 

επξεκάησλ ζηε καζηνγξαθία, ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο, ελψ ηειηθά απνδεηθλχνληαη κε επηθίλδπλα. Σα ςεπδψο 

ζεηηθά επξήκαηα νδεγνχλ ζε απμεκέλε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη ζε 

απμεκέλν άγρνο ησλ γπλαηθψλ (Elmore et al., 1998). Αληίζεηα, ηα ςεπδψο αξλεηηθά 

επξήκαηα αληηζηνηρνχλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε καζηνγξαθία δελ είλαη ηθαλή λα αληρλεχζεη 

κία χπνπηε αιινίσζε, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ε ζεξαπεία ηνπ (Svartbo et al., 2003). Πέξα απφ ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ζηελ 

πνξεία ηεο λφζνπ, ε εχξεζε ςεπδψο αξλεηηθψλ επξεκάησλ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

φζνλ αθνξά ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ αζζελψλ ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν. Παξφια 

απηά, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλήζε ζε γπλαίθεο λεαξφηεξεο ειηθίαο κε ππθλνχο καζηνχο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ 

αλίρλεπζε κηαο πηζαλήο αιινίσζεο ηδηαίηεξα δχζθνιε (National Cancer Institute, 2011).  

Μεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

είλαη ε καζηνγξαθηθή αλίρλεπζε φγθσλ, νη νπνίνη είηε είλαη θαινήζεηο, είηε 

αλαπηχζζνληαη ηφζν αξγά ψζηε λα κελ απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ (ππεξδηάγλσζε) (Martinez-Alonso et al., 2010; Skaane, 

2011). κσο, θαζψο ε καθξφρξνλε ζπκπεξηθνξά ελφο φγθνπ δε κπνξεί λα πξνβιεθζεί, 

απηέο νη γπλαίθεο αλαπφθεπθηα ππνβάιινληαη ζε εθηεηακέλεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(ππεξζεξαπεία) θαη ππφθεηληαη ζηηο επαθφινπζεο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο. Έηζη, ε 
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ππεξδηάγλσζε ζεσξείηαη πσο νδεγεί ζε πεξηηηέο ζεξαπείεο θαη ζε ρακειφηεξε πνηφηεηα 

δσήο ησλ γπλαηθψλ, ελψ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία (Autier, 

2011). Σέινο, νη γπλαίθεο πνπ ππνβάιινληαη ζε πξνζπκπησκαηηθφ καζηνγξαθηθφ έιεγρν 

εθηίζεληαη ζε κηθξή πνζφηεηα αθηηλνβνιίαο, ε νπνία ζπαλίσο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

εμαιιαγή ησλ θπζηνινγηθψλ θπηηάξσλ ζε θαξθηληθά (Beemsterboer et al., 1998b).    

Αλ θαη είλαη επηζηεκνληθά παξαδεθηφ πσο ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ παξνπζηάδεη αδπλακίεο είηε θαηά ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ είηε γηα ηνλ απνθιεηζκφ χπαξμεο ηεο λφζνπ, παξακέλεη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε 

πξνζέγγηζε. Οη δπλεηηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη παξαηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξα 

ρακειά πνζνζηά ησλ αζζελψλ θαη ππεξθαιχπηνληαη απφ ηε ζεκαληηθή κείσζε πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζηνπο ζαλάηνπο απφ ηε λφζν (Heywang-Köbrunner, Hacher and Sedlacek, 

2011). χγρξνλεο κειέηεο δηαπηζηψλνπλ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαζψο βειηηψλνληαη νη ηερληθέο ιήςεο θαη αλάγλσζεο ησλ 

καζηνγξαθηθψλ επξεκάησλ, ππνδεηθλχνληαο πσο ε άξηηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, νη 

θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλνη θαη έκπεηξνη επαγγεικαηίεο πγείαο, ν ζχγρξνλνο ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο θαη ν δηαξθήο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. 

 

2.2.2 Δίδε πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ 

 Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε νξγαλσκέλν θαη επθαηξηαθφ, κε 

θξηηήξηα ην βαζκφ νξγάλσζεο, ηελ θάιπςε θαη ηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ην πφζν ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεηαη (Walsh, Silles and O'Neill, 

2011; Hakama et al., 2008). Χο νξγαλσκέλνο ή πιεζπζκηαθφο ραξαθηεξίδεηαη ν έιεγρνο, 

ν νπνίνο πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

πξνζθέξνληαο καδηθή θάιπςε ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ πνπ πιεξνί ηα απζηεξψο 

θαζνξηζκέλα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο θαξθίλνπ (European Cancer Observatory, 2011). 

ηνλ νξγαλσκέλν πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθνί κεραληζκνί 

ηαπηνπνίεζεο ησλ επηιέμηκσλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη πξνζέγγηζήο ηνπο κε 

ηε κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε θάζε γχξν ειέγρνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ν νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο απαηηεί ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν 

νξγάλσζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξφζθιεζεο αιιά θαη ην ζπληνληζκφ κε ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σν κεγάιν 
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πιενλέθηεκα είλαη πσο ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ησλ νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

επηηξέπεη ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπ 

θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο απηψλ (European Cancer Observatory, 2011)  

Αληίζεηα, ν επθαηξηαθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο βαζίδεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ θάζε αηφκνπ γηα ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

θαξθίλνπ, θαζψο θαη ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη νηθεηνζειή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

πξφιεςε. Ο επθαηξηαθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο επηηπγράλεη ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ νξγαλσκέλν, είηε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

επηβάξπλζεο πνπ ζα ππνζηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο, είηε ιφγσ κε επαξθνχο ελεκέξσζήο 

ηνπο, είηε ιφγσ ηεο αηνκηθήο επζχλεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο εμέηαζεο, κε 

δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. Κάησ απφ απηήλ ηελ νπηηθή, ηα πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη πσο εληζρχνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ αηφκσλ ζηελ 

πξφιεςε θαη ζηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ απηήλ (Walsh, Silles and O'Neill, 2011).  

Ζ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ δελ 

απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε δηελέξγεηα επθαηξηαθνχ ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα ζε πνιιά 

θξάηε ηεο Δπξψπεο ηα δχν είδε λα ζπλππάξρνπλ (Bulliard et al., 2009; Autier et al., 

2002; Bleyen et al., 1998; Boncz et al., 2008).    

 

2.2.3 Οξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

 Ο νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ νξίδεηαη 

απφ έμη βαζηθέο παξακέηξνπο (International Agency for Research on Cancer, 2002):  

 Σνλ θαζνξηζκφ κηαο ξεηήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία νξίδεη κε ζαθήλεηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ην ειηθηαθφ θάζκα 

ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ηε κεζνδνινγία θαη ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ. 

 Σελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, δειαδή ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κεζφδνπ πξψηκεο αλίρλεπζεο θαη δηάγλσζεο ηεο λφζνπ.     

 Σε ζχγθιηζε επηηξνπήο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Σελ επάλδξσζε κε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή 

ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ειέγρνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη 

κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ζηα δηάθνξα θξάηε, ν νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ αθνινπζεί κηα βαζηθή δηαδηθαζία, απνηεινχκελε 

απφ κηα αιιεινπρία ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη θξνληίδαο πγείαο θαη ησλ κεηαβαηηθψλ 

ζηαδίσλ κεηαμχ απηψλ (Γξάθεκα 2.8). Οη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ηελ πξφζθιεζε ησλ γπλαηθψλ, ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ηε 

δηάγλσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Σα 

κεηαβαηηθά ζηάδηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά, θαζψο θαζνξίδνπλ ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη ζε θάζε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε 

επηθνηλσλία θαη κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ε εθηίκεζε ησλ 

χπνπησλ καζηνγξαθηθψλ επξεκάησλ, ε αθξηβήο δηάγλσζε ηεο λφζνπ θαη ε επηινγή ηεο 

ζεξαπείαο (International Agency for Research on Cancer, 2002). Σαπηφρξνλα, ν 

νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ζπληζηψζεο, φπσο ν 

δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο γηα ζπιινγή θαη αλάιπζε ηνπ πιηθνχ, νη ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο γηα δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ, ε ηαπηφρξνλε 

εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ην ζχζηεκα αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ε παξαθνινχζεζε θαη εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά 

θαη ηεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο πνπ θαηαγξάθεηαη ηφζν ζηνλ ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκφ φζν θαη ζηηο γπλαίθεο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έιεγρν (Hakama et al., 2008).   
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Γξάθεκα 2.8: Γηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ 

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

 

Πεγή: International Agency for Research on Cancer, 2002 

 

2.3 Απνηειεζκαηηθόηεηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

 εκαληηθά επηζηεκνληθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ κε ρξήζε καζηνγξαθίαο, θαζψο 

πιεζψξα κεγάισλ ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ ηελ έρνπλ αλαδείμεη θαη επηβεβαηψζεη. Ο 

θιαζηθφο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν.  

 Οη πξψηεο ζνβαξέο ελδείμεηο πξνέθπςαλ ην 1982 απφ ηε κειέηε ησλ Shapiro θ. 

ζπλ (1982), θαηά ηελ νπνία παξαηεξήζεθε πσο ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο νδήγεζε ζε 

30% κείσζε ζηε ζλεζηκφηεηα απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ γηα πεξίνδν παξαθνινχζεζεο 

πνπ θπκαηλφηαλ απφ 10 έσο 14 ρξφληα (Shapiro et al., 1982). Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη πσο ε ζλεζηκφηεηα ήηαλ ρακειφηεξε ζε γπλαίθεο νη νπνίεο 

ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηε κειέηε ζε λεαξφηεξε ειηθία. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

επηβεβαηψζεθαλ ζηε ζπλέρεηα απφ κία κεγάιε κειέηε ζε 134.867 γπλαίθεο ειηθίαο 40-74 

εηψλ, ε νπνία κεηά απφ κφιηο 7 ρξφληα παξαθνινχζεζε θαηέγξαςε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαηά 31%, θαη κείσζε ηνπ ξπζκνχ δηάγλσζεο ηεο λφζνπ ζε πξνρσξεκέλν 

ζηάδην θαηά 25% (Tabár et al., 1985). Έθηνηε έρνπλ αθνινπζήζεη αλαξίζκεηεο 

Γηαδηθαζίεο πξόιεςεο θαη θξνληίδαο πγείαο 

Καζνξηζκόο 

πιεζπζκνύ-

ζηόρνπ 

Αλίρλεπζε 

- Μαζηνγξαθία 

- Κιηληθή εμέηαζε 

Γηάγλσζε 

- Μαζηνγξαθία 

- Τπέξερνο 

- Βηνςία 

- Δπαλαιεπηηθέο 

   εμεηάζεηο 

Θεξαπεία 

- Υεηξνπξγείν 

- Αθηηλνζεξαπεία 

- Υεκεηνζεξαπεία 

- Παξεγνξεηηθή 

θξνληίδα 

Απνηειέζκαηα 

- Ννζεξφηεηα 

- Θλεζηκφηεηα 

- Πνηφηεηα δσήο 

- Ηθαλνπνίεζε 

- Κεξδηζκέλα 

έηε δσήο 

Δλδηάκεζα 

απνηειέζκαηα 

- Καηαλνκή 

ζηαδίνπ ηεο 

λφζνπ 

- Καξθίλνο καζηνχ 

πςεινχ ζηαδίνπ 
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παξφκνηεο κειέηεο, θαηαδεηθλχνληαο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηε 

κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ  (Πίλαθαο 2.1).  

ε κία πξφζθαηε κειέηε, έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο ζε 

γπλαίθεο πνπ πξνζθιήζεθαλ λα ππνβιεζνχλ ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν απφ ην 1975 

έσο ην 2008 θαη ζε πιεζπζκφ πνπ δελ ειέγρζεθε (van Schoor et al., 2011). Σα πνζνζηά 

ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ήηαλ θαηά 35% ρακειφηεξα ζηηο γπλαίθεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δελ έιαβαλ κέξνο. 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε θαηέδεημε πσο ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ήηαλ 28% θαηά ηελ 

πεξίνδν 1975-1991 θαη εθηηλάρζεθε ζην 65% θαηά ηελ πεξίνδν 1992-2008, 

ππνδεηθλχνληαο πσο ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο θαηαγξάθεη δηαξθψο απμαλφκελε 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δμάιινπ, είλαη πιένλ απνδεθηφ πσο, γηα 

ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 15 

ρξφληα παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ (Schopper and de Wolf, 

2009).    

        

 

Πίλαθαο 2.1: Δθηίκεζε ηεο % πνζνζηηαίαο κείσζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαξθίλν ηνπ 

καζηνύ, θαηά ηελ εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ, ζε δηάθνξα επξσπατθά θξάηε. 

Μειέηε Κξάηνο 

Πεξίνδνο θαη 

αξηζκφο εηψλ 

παξαθνινχζεζεο 

% Μείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο απφ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

Olsen AH, 2005 Κνπεγράγε, Γαλία 1991-2001 (10) 27 

Sarkeala T, 2008 Φηιαλδία 1992-2003 (11) 28 

Gabe R, 2007 Ηζιαλδία 1987-2002 (15) 35 

Swedish Organised 

Service Screening 

Evaluation Group, 

2006a,b 

νπεδία 1980-2001 (10-15) 39/43 

Allgood PC, 2008 
East Anglia, Μ. 

Βξεηαλία 
1995-2004 (10) 35 

 

Πεγή: Schopper and de Wolf, 2009 
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 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ (Schopper and de Wolf, 2009). Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

έιεγρν θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ ειεγρζεί. Αληίζεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ αληαλαθιά ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ 

ηε λφζν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ πξνζθιήζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξφγξακκα θαη εθείλσλ πνπ δελ πξνζθιήζεθαλ. Λακβάλνληαο 

ππφςε πσο κφλν έλα πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη πξφζθιεζε παίξλνπλ κέξνο 

ζην πξφγξακκα, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο θαηαγξάθεη κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ θαηά 24-48%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 20-35% (Schopper and de Wolf, 2009). 

 Έλα δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνπο εξεπλεηέο είλαη ζε πνηφ βαζκφ ε 

παξαηεξνχκελε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν απνηειεί ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη δελ είλαη απφξξνηα άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ηεο 

απμεκέλεο επίγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξψηκσλ ζπκπησκάησλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ ή ηεο εθαξκνγήο πην απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα κίαο ζνπεδηθήο κειέηεο, ε απμεκέλε επίγλσζε ησλ γπλαηθψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε θιηληθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ επέθεξε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαηά 16%, ελψ ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ζπλεηζέθεξε επηπιένλ 

κείσζε θαηά 28% (Tabar et al., 2003). Αληίζηνηρα, ζηελ Ηζπαλία θαηαγξάθεηαη 22% 

κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν σο απνηέιεζκα άιισλ παξαγφλησλ, ε νπνία 

αλέξρεηαη ζε 62% κεηά ηελ εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (Ascunce et al., 

2007). Σα απνηειέζκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ πεξαηηέξσ πσο ν πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν. 
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2.4 Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ νθέινπο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ ζα ππνζηεί ην ζχζηεκα 

πγείαο θαη ν ππφ εμέηαζε πιεζπζκφο. Ζ καδηθή εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

είλαη κηα δηαδηθαζία κε πςειφ θφζηνο, ε νπνία απνξξνθά πφξνπο θαη επηβαξχλεη ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο. Καη’ 

επέθηαζε, ε απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ησλ 

αλακελφκελσλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηφ. 

 Ζ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ πνηθίινπο 

παξάγνληεο (de Gelder et al., 2009). Αλάκεζα ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ε 

ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ, ην ειηθηαθφ θάζκα ησλ ππφ εμέηαζε γπλαηθψλ, ην 

κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ, ε κεζνδνινγία δηάγλσζεο θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

φξνπο επαηζζεζίαο θαη εηδηθφηεηαο ηεο δηάγλσζεο. Δπηπιένλ, ηα επηδεκηνινγηθά θαη 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ, ε επίπησζε θαη ε αλά ζηάδην 

θαηαλνκή ηεο λφζνπ ζηνλ πιεζπζκφ, θαη ε ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν πξηλ ηελ έλαξμε 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο, είλαη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Σέινο, ε επξχηεξε 

νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην θφζηνο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη 

ην θφζηνο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαζνξίδνπλ πφζν 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ είλαη έλα πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (de Gelder et al., 

2009). Αλαπφθεπθηα, ην θφζηνο θαη ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα έλα θξάηνο πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη ζε ζρέζε κε 

επξχηεξα νηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ θαη ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (van Ineveld et al., 1993). 

 Οη πξψηεο απφπεηξεο απνηίκεζεο ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ βαζίζηεθαλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

ιφγνπ θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ο ιφγνο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ππνινγίδεηαη απφ ηε δηαθνξά ζηα θεξδηζκέλα έηε δσήο (LYs) ή ηα πνηνηηθά 

πξνζαξκνζκέλα θεξδηζκέλα έηε δσήο (QALYs) θαη ηε δηαθνξά ζην θφζηνο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζε 
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ζρέζε κε ηελ πιήξε απνπζία ειέγρνπ (de Koning, 2000). Απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ ζε δηάθνξα θξάηε, γηα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ δηελέξγεηα 

καζηνγξαθίαο αλά δχν έηε ζε γπλαίθεο ειηθίαο 50-70 εηψλ, πξνθχπηεη φηη ν ιφγνο 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο θαηαγξάθνληαο ηηκέο απφ 

2650 έσο 9600 € αλά θεξδηζκέλν έηνο δσήο (Πίλαθαο 2.2) (de Koning, 2000). Μεηά ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ θφζηνπο ζε ηηκέο 2009 θαη βάζεη ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο, νη 

δηαθνξέο ζηνπο ιφγνπο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ 

ακβιχλνληαη αιιά παξακέλνπλ ζεκαληηθέο (θξνπκπέινο θαη Κπξηφπνπινο, 2010).  

Οη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ ζηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ρακειφο ιφγνο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 

Οιιαλδία απνδίδεηαη ζηελ θεληξηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζηα πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ απμεκέλε 

επίπησζε θαη ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε ρψξα αιιά θαη ζηελ 

πςειή πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (de Koning, 2000). Αλάινγα κεγέζε ιφγνπ θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηαγξάθνληαη θαη γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, αληηθαηνπηξίδνληαο 

ηελ παξφκνηα δνκή θαη νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηα παξεκθεξή πνζνζηά 

επίπησζεο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν ζηα δχν θξάηε (van Ineveld et al., 1993). 

Αληίζεηα, ην πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεξκαλίαο θαηαγξάθεη ηνλ 

πςειφηεξν ιφγν θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζηζηψληαο ην πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ 

(Beemsterboer et al., 1994). Βαζηθή αηηία ζεσξείηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο εθαξκφδεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, κε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζην θφζηνο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαηαγξάθεη ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε επαηζζεζία θαη 

εηδηθφηεηα θαηά ηελ δηάγλσζε ηεο λφζνπ, θαη ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ εθφζνλ δελ εθαξκφδεηαη νξγαλσκέλν πξφγξακκα πξφζθιεζεο. Έλαο επηπιένλ 

παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηνλ πςειφ ιφγν θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε ρακειή επίπησζε θαη ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν πνπ θαηαγξάθεηαη 

ζηελ Γεξκαλία ζε ζρέζε κε άιια Δπξσπατθά θξάηε (Beemsterboer et al., 1994). 

 Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε πσο ν ιφγνο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηηο πεξηθέξεηεο 

Navarra θαη Catalonia ηεο Ηζπαλίαο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν 

πνπ εθαξκφδεηαη ζπλνιηθά ζε φιε ηε ρψξα. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε δηαθνξά απηή 
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νθείιεηαη πξσηίζησο ζηελ θεληξηθή δνκή θαη νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο έλαληη ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ηζρχεη γηα 

φιε ηε ρψξα (Beemsterboer et al., 1998a). Δπηπιένλ, ν ρακειφηεξνο ιφγνο θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε Navarra πηζαλψο νθείιεηαη ζε θάπνηα 

ηδηαίηεξα επηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα, φπσο ε 

πςειή επίπησζε θαη ηα απμεκέλα πνζνζηά δηάγλσζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πςεινχ 

ζηαδίνπ (van den Akker-van Marle et al., 1997).   

Οη απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ιφγν θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο 

θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε εθαξκνγή κηαο εληαίαο ζηξαηεγηθήο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ηεο 

λφζνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε δελ απνηειεί απνδνηηθή επηινγή. Ζ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηα νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη, έηζη ψζηε θάζε θξάηνο λα ζρεδηάζεη, νξγαλψζεη θαη πινπνηήζεη έλα 

πξφγξακκα θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, 

ηεο λφζνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε απψηεξν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο 

κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Ζ ζπλνιηθή εθηίκεζε παξακέλεη πσο ν νξγαλσκέλνο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ έρεη νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα, 

θαηαγξάθνληαο πνιχ ρακειφηεξνπο δείθηεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε 

άιιεο παξεκβάζεηο θξνληίδαο πγείαο (θξνπκπέινο θαη Κπξηφπνπινο, 2010). 
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Πίλαθαο 2.2: Δθηίκεζε ηνπ ιόγνπ θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ, ζε 

δηάθνξα επξσπατθά θξάηε. Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ δηάγλσζε κε καζηνγξαθία αλά δχν έηε, ζε 

γπλαίθεο ειηθίαο 50-70 εηψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Πεγή: de Koning, 2000; θξνπκπέινο θαη Κπξηφπνπινο, 2010

Μειέηε Κξάηνο 
Πξνιεθζέληεο 

ζάλαηνη 

Κεξδηζκέλα 

έηε δσήο 

Γηαθνξά ζηα 

θεξδηζκέλα έηε δσήο 

Γηαθνξά ζην 

θφζηνο (€) 

Λφγνο θφζηνπο- 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(€/θεξδηζκέλν έηνο δσήο) 

Λφγνο θφζηνπο- 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(2009, Βάζεη ΗΑΑ) 

van den Akker-

van Marle, 1997 

Navarra, Ηζπαλία 

(45-65 εηψλ) 
1.100 22.000 - 60 2.650 2.452 

Beemsterboer, 

1998α 

Catalonia, 

Ηζπαλία 
195/έηνο - 19.447 90 4.475 4.140 

Boer, 1998 
ΒΓ Αγγιία 

(50-64 εηψλ) 
4.880 81.322 14.987 60 3.950 4285 

van Ineveld, 1993 

Ηζπαλία 

 
22.000 316.000 79.000 560 7.125 6593 

Ζλ. Βαζίιεην 

(50-69 εηψλ) 
72.000 1.046.000 252.000 730 2.900 3.146 

Γαιιία 42.000 649.000 155.000 765 4.950 3.497 

de Koning, 1991 Οιιαλδία 17.000 261.000 61.000 210 3.400 2.565 

Beemsterboer, 

1994 
Γεξκαλία 54.321 860.273 206.500 2.000 9.600 5.880 
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2.4.1 ύγθξηζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο κεηαμύ επθαηξηαθνύ θαη 

νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

Παξφιν πνπ ν επθαηξηαθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο θαηαγξάθεη 

απνηειεζκαηηθφηεηα αλάινγε κε εθείλε ηνπ νξγαλσκέλνπ, ην απμεκέλν θφζηνο πνπ ηνλ 

ζπλνδεχεη θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηδηαίηεξα δαπαλεξή θαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε. ε 

κία πξφζθαηε κειέηε, νη Gelder θαη ζπλεξγάηεο ζπλέθξηλαλ κεηαμχ ηνπ επθαηξηαθνχ θαη 

ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, πνπ 

εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ Διβεηία, φζνλ αθνξά ζην φθεινο πνπ πξνθχπηεη, ζην 

θφζηνο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα (de Gelder et al., 2009). χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ηφζν ν επθαηξηαθφο φζν θαη ν νξγαλσκέλνο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο, κε ρξήζε καζηνγξαθίαο αλά δχν έηε ζε γπλαίθεο ειηθίαο 

50-69 εηψλ θαη 80% πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, θαηαγξάθνπλ αλάινγε απνηειεζκαηηθφηεηα 

επηθέξνληαο παξφκνηα κείσζε ζηε ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν θαη αχμεζε ζηα θεξδηζκέλα 

έηε δσήο, ζπγθξηλφκελα κε ηελ απνπζία πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (Πίλαθαο 2.3). Ζ 

παξαηήξεζε απηή επηβεβαηψλεη ηα επξήκαηα άιισλ κειεηψλ, πσο ν επθαηξηαθφο θαη ν 

νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθνί, ηνπιάρηζηνλ 

φζνλ αθνξά ζηνπο βξαρππξφζεζκνπο δείθηεο επίδνζεο (Bulliard et al., 2009; Broeders et 

al., 2005). Αληίζεηα, κεγάιε δηαθνξά θαηαγξάθεηαη αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο, θαζψο ν 

επθαηξηαθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο έρεη ζρεδφλ ην δηπιάζην θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ νξγαλσκέλν. Χο απνηέιεζκα, ηα δχν κνληέια πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

ζεκεηψλνπλ κεγάιε απφθιηζε σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ηνλ 

επθαηξηαθφ έιεγρν λα θαηαγξάθεη ζρεδφλ δηπιάζην θφζηνο αλά θεξδηζκέλν έηνο δσήο 

αιιά θαη αλά πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλν θεξδηζκέλν έηνο δσήο (Πίλαθαο 2.3).   

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ην απμεκέλν θφζηνο ηνπ επθαηξηαθνχ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πξνθχπηεη πξσηίζησο απφ ην πςειφηεξν θφζηνο ηεο 

καζηνγξαθίαο θαη ηε ζπρλφηεξε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. 

Άιιεο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδνζε θαη ηελ πνηφηεηα επίζεο 

ζπλεηζθέξνπλ ζην πςειφηεξν θφζηνο ηνπ επθαηξηαθνχ ειέγρνπ. Αλάκεζα ζε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ε απνπζία εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, ε έιιεηςε δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ε απνπζία κεραληζκνχ 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ν ρακειφηεξνο αξηζκφο δηαγλψζεσλ θαη ε έιιεηςε 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ (de Gelder et al., 2009). ια ηα παξαπάλσ έρνπλ ζπρλά ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αλάγθε ιήςεο επαλαιεπηηθψλ καζηνγξαθηψλ θαη ηε ρξήζε επηπιένλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. Καη’ επέθηαζε, απμάλεηαη ζεκαληηθά ην 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Broeders%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Broeders%20MJ%22%5BAuthor%5D
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θφζηνο ηεο δηάγλσζεο θαη επηθέξνληαη θαζπζηεξήζεηο θαη ηαιαηπσξία ηφζν γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο ππφ έιεγρν. Αληίζεηα, ν νξγαλσκέλνο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο πνπ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά ζε νξγαλσκέλεο κνλάδεο απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο, νδεγεί ζε αχμεζε ηεο επίδνζεο θαη 

απφδνζεο ηνπ ειέγρνπ, επηηξέπεη ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εληζρχεη ην δηαξθή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο (de 

Gelder et al., 2009).      

 

 

Πίλαθαο 2.3: Οθέιε, θόζηνο θαη νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ επθαηξηαθνύ θαη 

νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ.  

Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζε δηελέξγεηα καζηνγξαθίαο αλά δχν έηε ζε γπλαίθεο ειηθίαο 50-

69 εηψλ, κε 80% ζπκκεηνρή. Σα νθέιε απνηππψλνληαη σο % κείσζε ζλεζηκφηεηαο θαη 

θεξδηζκέλα έηε δσήο, ελψ ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα σο θφζηνο αλά θεξδηζκέλν έηνο 

δσήο θαη θφζηνο αλά πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλν θεξδηζκέλν έηνο δσήο) 

 

 Απνπζία 

Πξνζπκπησκαηηθνχ 

Διέγρνπ 

Οξγαλσκέλνο 

Πξνζπκπησκαηηθφο 

Έιεγρνο 

Δπθαηξηαθφο 

Πξνζπκπησκαηηθφο 

Έιεγρνο 

Μείσζε ζλεζηκφηεηαο 

(%) 
- 25 23 

Κεξδηζκέλα έηε δσήο 21.290.900 +34.000 +33.700 

πλνιηθφ θφζηνο  

(x10
6
 €)  

1.239 +391 +796 

Κφζηνο αλά 

θεξδηζκέλν έηνο δσήο 
- 11.512 23.617 

Κφζηνο αλά πνηνηηθά 

πξνζαξκνζκέλν 

θεξδηζκέλν έηνο δσήο  

- 12.424 25.541 

 

Πεγή: de Gelder et al., 2009 
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Σα επξήκαηα κεγάισλ ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ θαη κεηα-αλαιχζεσλ, πσο ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ είλαη απνηειεζκαηηθφο ζηε 

κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα είλαη θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφο κέζα απφ ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ, απνηέιεζαλ 

έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε εζληθψλ πξνγξακκάησλ ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Κξάηε κε 

καθξφρξνλε παξάδνζε θαη εκπεηξία ζηελ πξφιεςε, φπσο ε νπεδία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε Οιιαλδία, εθήξκνζαλ εζληθήο εκβέιεηαο νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (de Koning et al., 1995; Moss et al.,1995). Αληίζεηα, θξάηε 

κε κηθξφηεξε εκπεηξία μεθίλεζαλ ηελ εθαξκνγή πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 (de Waard et al., 1994). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΠΡΟΤΜΠΣΧΜΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

 

3.1 Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ 

Αλαγλσξίδνληαο ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο επίπησζεο 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

έρεη ζεζπίζεη κηα ζεηξά απφ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο, πξνγξάκκαηα, ςεθίζκαηα θαη 

ζπζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο θαη πξψηκεο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ. Σα 

ζεκέιηα ηέζεθαλ ην 1987 κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, «Ζ Δπξψπε θαηά ηνπ Καξθίλνπ», θαη ελ ζπλερεία κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ «Γηθηχνπ Αλίρλεπζεο Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνχ» ην 1990 (Καηζαλφο, 

2007). Σν 2003 εθδφζεθαλ νη πζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξφιεςε 

ηνπ θαξθίλνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε φιεο ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 50-69 εηψλ κε ρξήζε 

καζηνγξαθίαο αλά δχν έηε, ζηα πιαίζηα ησλ ζηξαηεγηθψλ δεκφζηαο πγείαο ησλ θξαηψλ-

κειψλ (Council of the European Union, 2003). Σν ίδην έηνο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

εμέδσζε ην πξψην Φήθηζκα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε ην 

2006, ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηα λέα θξάηε-κέιε ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε 

(European Parliament, 2006). Με ην Φήθηζκα απηφ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαηέζηεζε ζαθέο πσο ε δξάζε θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πξέπεη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ πγείαο θαη πξνζθάιεζε φια ηα θξάηε-κέιε λα αλαπηχμνπλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο πξνζπκπησκαηηθφ 

έιεγρν¸ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. ηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ήηαλ ε νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη ην 2008, κε ζθνπφ ηε κειινληηθή κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο 

απφ ηε λφζν θαηά 25% θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απνθιίζεσλ ζηα πνζνζηά επηβίσζεο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαηά 5%. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην Φήθηζκα ζεκειηψζεθε ην 

δηθαίσκα φισλ ησλ γπλαηθψλ ζηελ Δπξψπε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, 

ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ ελαζρφιεζε ή ηε κφξθσζή ηνπο, ζηελ ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζε άξηζηεο πνηφηεηαο πξφιεςε, ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζε γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο Δπξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 
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3.1.1 Δπξσπατθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο ηνπ 

Πξνζπκπησκαηηθνύ Διέγρνπ Αλίρλεπζεο θαη Γηάγλσζεο ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνύ 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αλαγλσξίδεη πσο ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αληζνηήησλ ζηελ πεξίζαιςε θαη γηα ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο 

απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ είλαη ε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πιεζπζκηαθνχ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ 

καζηνχ. Σαπηφρξνλα ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ θαζηέξσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ 

γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη γηα ηε ζχγθιηζε ειεγθηηθψλ επηηξνπψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ 

ηελ επηδεμηφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη 

εξκελεχνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. ε απηά ηα πιαίζηα, εμέδσζε ηηο «Δπξσπατθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα 

ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Αλίρλεπζεο θαη Γηάγλσζεο ηνπ 

Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνχ». θνπφο είλαη ν θαζνξηζκφο πξνηχπσλ θαη ζπζηάζεσλ γηα ηνλ 

πςειήο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο πιεζπζκηαθφ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, γηα ηε ζσζηή 

δηάγλσζε θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ καζηνχ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ηαηξηθή πξαθηηθή θαη πεξίζαιςε (European 

Commission, 2006; Perry et al., 2008). Ζ πξψηε έθδνζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

δεκνζηεχζεθε ην 1993, ελψ αθνινχζεζαλ ε δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε έθδνζε ην 1996, 

2002 θαη 2005 αληίζηνηρα, κε ηελ πξνζζήθε λέσλ θεθαιαίσλ. Οη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ζπκβνιή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Δπξσπατθψλ νξγαλψζεσλ 

θαηά ηνπ θαξθίλνπ, ελψ ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 200 επαγγεικαηίεο, 

αζζελείο θαη εζεινληέο απφ 23 ρψξεο.     

 

3.1.2 Οινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ 

 Ζ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζπληζηά πσο ε 

απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο λφζνπ απνηειεί κία εληαία 

δηαδηθαζία, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξψηκε δηάγλσζε, θαη εθηείλεηαη 

σο ηε ζεξαπεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δελ απνηειεί κηα απηφλνκε αιιεινπρία ελεξγεηψλ 

θαη δξάζεσλ αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο θαηά ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.      
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3.1.3 Γηαδηθαζία πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ 

Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ απνηειεί ην πξψην 

ζηάδην θαηά ηε δηαδηθαζία νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ (Γξάθεκα 3.1) 

(Europa Donna, 2009). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ γπλαηθψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζε απηφλ. χκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο, φηαλ ν πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο δηελεξγείηαη νξγαλσκέλα ζηα πιαίζηα πνιηηηθήο δεκφζηαο πγείαο, αλαθέξεηαη ζε 

γπλαίθεο ειηθίαο 50-69 εηψλ θαη επαλαιακβάλεηαη αλά δχν έηε (International Agency for 

Research on Cancer, 2002; Perry at al., 2008). ε πεξίπησζε πνπ, ζε θάπνηεο ρψξεο ή 

θάπνηεο πεξηνρέο, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο επεθηείλεηαη θαη ζε γπλαίθεο κηθξφηεξεο 

ειηθίαο, απαξαίηεηε είλαη ε ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ ειέγρνπ ζε απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα, ελψ ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ νξίδεηαη ζηνπο 

12-18 κήλεο (International Agency for Research on Cancer, 2002; Khatib and Modjtabai, 

2006; Advisory Committee on Cancer Prevention, 2000). Σαπηφρξνλα, κεγίζηεο 

ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν, ψζηε νη γπλαίθεο λα είλαη ζε 

ζέζε λα ιάβνπλ κηα ζπλεηδεηή θαη ακεξφιεπηε απφθαζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέιεπζή 

ηνπο ζην πξφγξακκα, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε 

θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ, ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ νθέινπο αιιά θαη ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ (Europa Donna, 2009). Πέξα απφ ηα 

παξαπάλσ, ε άξηηα ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν έρεη εζηθέο θαη λνκηθέο πξνεθηάζεηο, θαζψο ζε πνιιά θξάηε 

απαηηείηαη ε θαηάζεζε εληχπνπ ζπγθαηάζεζεο πξνθεηκέλνπ κία γπλαίθα λα ζπκκεηάζρεη 

ζε απηφλ (International Agency for Research on Cancer, 2002). 

Σν επφκελν ζηάδην θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ απνηειεί 

ε πξνζσπηθή πξφζθιεζε ησλ γπλαηθψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν γηα 

ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. Ζ πξφζθιεζε κπνξεί λα γίλεη κε επηζηνιή, ηειεθσληθά ή κε 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν (Khatib and Modjtabai, 2006). χκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο, 

απνζηέιιεηαη έγγξαθε επηζηνιή πξφζθιεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην 

κε γεληθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη εηδηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε φιε ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (Europa Donna, 2009).   

Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε νξγαλσκέλα θέληξα (κνλάδεο 

καζηνχ), ελψ ζε δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηέο κνλάδεο. 

Καηά ηελ εκθάληζε κηαο γπλαίθαο γηα έιεγρν, εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο θιαζηθήο 
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καζηνγξαθίαο κε απεηθφληζε ζε θηικ, ζπλήζσο δχν φςεσλ, απφ θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο ηερλνιφγνπο καζηνχ. Κάζε καζηνγξαθία πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθνχο αθηηλνιφγνπο αλεμάξηεηα, θαζφζνλ απηή ε 

πξαθηηθή βειηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ζσζηήο αλάγλσζεο θαηά 5-15% (Europa Donna, 

2009). ε πεξίπησζε αξλεηηθνχ επξήκαηνο, ε γπλαίθα ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθά, κέζσ 

επηζηνιήο ή κέζσ πξνζσπηθήο επαθήο, θαη θαιείηαη λα επαλαιάβεη ηνλ έιεγρν κεηά απφ 

ην πξνθαζνξηζκέλν κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ.  

Σα πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ εθαξκφδνληαη ζε 

άκεζε δηαζχλδεζε κε θιηληθέο θαη θέληξα καζηνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ γπλαηθψλ κε παζνινγηθά επξήκαηα (Perry et al., 

2008). ε πεξίπησζε χπνπηνπ επξήκαηνο, ε γπλαίθα ππνβάιιεηαη ζε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηεο αιινίσζεο κε ηξηπιή αμηνιφγεζε πνπ πεξηιακβάλεη θιηληθή εμέηαζε, 

απεηθνληζηηθφ έιεγρν θαη, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, δεηγκαηνιεςία θπηηάξσλ ή ηζηνχ, ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αθηηλνιφγνπ. Δθφζνλ ε ζπλνιηθή εηθφλα θξίλεηαη θπζηνινγηθή, ε 

γπλαίθα θαιείηαη γηα επαλέιεγρν κεηά ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

φπνπ νη εμεηάζεηο εληζρχνπλ ηελ χπαξμε χπνπηνπ επξήκαηνο, νη νδεγίεο νξίδνπλ πσο 

πξέπεη λα ζπγθιεζεί δηεπηζηεκνληθφ ζπκβνχιην κε επαγγεικαηίεο πγείαο φισλ ησλ 

ζρεηηδφκελσλ εηδηθνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

απνθαλζνχλ γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκφ ηεο αζζελνχο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

ζηε ζπλέρεηα ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ θαη δελ 

αλαιχεηαη πεξαηηέξσ, θαζψο εθηείλεηαη πέξα απφ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Οη Δπξσπατθέο νδεγίεο, αλαγλσξίδνληαο πσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε 

θαζπζηέξεζε θαηά ην ζηάδην ηεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζνξίδνπλ πσο ζην 90% 

ησλ γπλαηθψλ κε ελδείμεηο ή ζπκπηψκαηα θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πξέπεη λα θιείλεηαη 

ξαληεβνχ εληφο δχν εβδνκάδσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαθνξάο. Δπηπιένλ, ην 95% ησλ 

γπλαηθψλ ζα πξέπεη λα έρεη αμηνινγεζεί πιήξσο ην κέγηζην ζε ηξία ξαληεβνχ (Europa 

Donna, 2009).  
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Γξάθεκα 3.1: Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ  

ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ,  

ζύκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο. 

 

 

             Πεγή: Europa Donna, 2009 

Αναγνώπιζη / Ενημέπωζη/ 
πποζωπική ππόζκληζη όισλ 
ησλ γπλαηθώλ ηνπ πιεζπζκνύ 

πνπ απνηεινύλ ζηόρν ηνπ 
πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ 

Λήψη και διπλή ανάγνωζη ηων 

μαζηογπαθιών 

Ύπνπηε 

Τπιπλή αξιολόγηζη (θιηληθή 
εμέηαζε, απεηθόληζε θαη, εάλ 
ρξεηάδεηαη, θπηηαξνινγηθή / 
ηζηνινγηθή δεηγκαηνιεςία) 

Ύπνπηε 

Διεπιζηημονική 

(ππο-εγχειπηηική) ζύζκεψη 

Δηάγλσζε/Ύπνπην εύξεκα 

Χειπουπγείο / Ιζηολογική 
εξέηαζη 

Αθαίξεζε θαη αλάιπζε 
ηεο βιάβεο 

Διεπιζηημονική 
μεηεγχειπηηική 

ζύζκεψη 

 

Επιππόζθεηο χειπουπγείο 

και / ή άλλη θεπαπεία 

Παπακολούθηζη 

Με Ύπνπηε 
Ππόζκληζη για έλεγχο 

2 χπόνια απγόηεπα 

Με Ύπνπηε 

Με Ύπνπηε 

Με Ύπνπηε 

Ππόζκληζη για έλεγχο 

2 χπόνια απγόηεπα 

Ππόζκληζη για έλεγχο 

2 χπόνια απγόηεπα 

Ππόζκληζη για έλεγχο 

2 χπόνια απγόηεπα 
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3.2 πζηήκαηα πγείαο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

  Οη ρψξεο ηεο Δπξψπεο εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπζηεκάησλ πγείαο, 

κε επηθξαηνχζεο κνξθέο ηα εζληθά ζπζηήκαηα (ηχπνπ Beveridge), ηα ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηχπνπ Bismark) θαη ηα κεηθηά ζπζηήκαηα (Καινγεξνπνχινπ θαη 

Μνπξδνπθνχηαο, 2007). Σν βαζηθφ θξηηήξην δηάθξηζεο κεηαμχ ηνπο είλαη ε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο. ηα εζληθά ζπζηήκαηα ε ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ 

άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία, ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηηο 

ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, ελψ ζηα κεηθηά ζπζηήκαηα θαη 

απφ ηηο δχν πεγέο εμίζνπ. Σα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

θξαηηθή, θαηά θχξην ιφγν, παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη απνζθνπεί ζηελ ηζφηηκε, πιήξε θαη θαζνιηθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ αλεμαξηήησο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. ηα 

ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο είλαη είηε δεκφζηα είηε 

ηδησηηθή, ε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη πιήξεο, ελψ έληνλε είλαη ε θξαηηθή 

παξέκβαζε. Σα κεηθηά ζπζηήκαηα πγείαο απνηεινχλ πβξηδηθέο κνξθέο θαη ζπλδπάδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ηχπνπ Beveridge θαη Bismark. Κιαζηθφ παξάδεηγκα 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη απηφ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηεο 

Ηζπαλίαο. πζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπλαληψληαη ζπρλά ζε ρψξεο ηεο θεληξηθήο 

Δπξψπεο, φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, ελψ κεηθηά είλαη ηα ζπζηήκαηα ρσξψλ ηεο 

λφηηαο Δπξψπεο, φπσο ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα (Πίλαθαο 3.1).   

Μεηά ην 1990, παξαηεξήζεθε κία έληνλε ηάζε γηα κεηαξξχζκηζε θαη 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, κε θχξηα επηδίσμε ηε 

κείσζε ηνπ ξφινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ 

(Micheli et al., 2003). Οη κεηαξξπζκίζεηο θηλήζεθαλ ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο: ζηε 

δηακφξθσζε λέσλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη αγνξάο, ζηελ αλάπηπμε απνθεληξσκέλσλ 

κνξθψλ δηνίθεζεο, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο θαη ησλ επηινγψλ ησλ αζζελψλ θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ κνξθψλ πεξίζαιςεο 

(Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). Οη δνκηθέο απηέο αιιαγέο ζηεξίρζεθαλ 

αθελφο ζηελ παξαηήξεζε φηη ε δήηεζε θαη νη δαπάλεο πγείαο απμάλνληαη δηαξθψο ζε έλα 

πεξηβάιινλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ αληίιεςε φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο 

είλαη νηθνλνκηθά ιηγφηεξν απνδνηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ. Ζ ηάζε γηα ελδπλάκσζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ήηαλ πεξηζζφηεξν αηζζεηή ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπσο ε Σζερία, ε Δζζνλία θαη ε Πνισλία. Αληίζεηα, νη 

ρψξεο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο, φπσο ε Γαλία, ε Ηζιαλδία θαη ε Φηλιαλδία, πξνψζεζαλ 
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κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο δηαηεξνχλ θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εληζρχνπλ ην 

δεκφζην ραξαθηήξα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηνπο. Άιιεο ρψξεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Μάιηα, κείσζαλ κελ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα αιιά ηα ζπζηήκαηα πγείαο ηνπο παξέκεηλαλ εζληθά. Πνιιέο άιιεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξία, Πνξηνγαιία θ.αι.), δελ έρνπλ αθφκα 

πξνσζήζεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηνπο 

(Micheli et al., 2003). 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηε θξνληίδα πγείαο αζζελψλ κε θαξθίλν, ν ξφινο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα δελ ππνβαζκίζηεθε ηδηαίηεξα, παξά ηηο πξνσζνχκελεο αιιαγέο ζηελ 

ηζνξξνπία δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Αθφκα θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξήζεθε δξαζηηθή κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, απηή ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα, 

φπσο ε έλαξμε πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ή ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 

ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία (Micheli et al., 2003). Γεληθφηεξα επηθξαηεί ε εληχπσζε φηη ε 

εθαξκνγή ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν είλαη επθνιφηεξε ζε θξάηε 

κε εληαίν νξγαλσκέλν ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο παξά ζε απηά κε απνθεληξσηηθά 

ζπζηήκαηα. 
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Πίλαθαο 3.1: πζηήκαηα πγείαο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Πεγή: Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 20007

Κξάηνο Ηλ. Βαζίιεην νπεδία Γεξκαλία Γαιιία Ιηαιία Διιάδα 

Μνληέιν Beveridge Beveridge Bismark Bismark Μεηθηφ Μεηθηφ 

Υξεκαηνδόηεζε 
Γεληθή 

θνξνινγία 

Γεληθή 

θνξνινγία 

Κνηλσληθή 

αζθάιηζε 

Κνηλσληθή 

αζθάιηζε 

Γεληθή 

θνξνινγία θαη 

θνηλσληθή 

αζθάιηζε 

Γεληθή 

θνξνινγία θαη 

θνηλσληθή 

αζθάιηζε 

Γαπάλεο Τγείαο Υακειέο Υακειέο Τςειέο Τςειέο Τςειέο Τςειέο 

Γηνίθεζε 

Τπ. Τγείαο, 

Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο, 

Πεξηθεξεηαθέο 

Τγεηνλνκηθέο 

Αξρέο 

Τπ. Τγείαο, 

Δζληθφ 

πκβνχιην 

Τγείαο, 

Πεξηθεξεηαθά 

θαη Γεκνηηθά 

πκβνχιηα 

Οκνζπνλδηαθή 

Κπβέξλεζε, 

Τπ. Τγείαο, 

Οκνζπνλδηαθά 

θξαηίδηα 

Τπ. Τγείαο, 

Πεξηθεξεηαθά 

θαη Γεκνηηθά 

πκβνχιηα 

Δζληθή 

Κπβέξλεζε, 

Πεξηθεξεηαθέο 

θαη Σνπηθέο 

Αξρέο 

Τπ. Τγείαο, 

Κεληξηθφ 

Δζληθφ 

πκβνχιην 

Τγείαο, 

Πεξηθεξεηαθά 

θαη Γεκνηηθά 

πκβνχιηα 

Κάιπςε Τγείαο 
Καζνιηθή θαη 

δσξεάλ 

Ηζφηηκε θαη 

δσξεάλ 
ρεδφλ πιήξεο Πιήξεο Πιήξεο Πιήξεο 

Απνδνηηθόηεηα/ 

Απνηειεζκαηηθόηεηα 
Τςειή Τςειή Τςειή Υακειή Υακειή Υακειή 

Πξνβιήκαηα 

Μνλνπψιηα, 

ιίζηεο 

αλακνλήο, 

αληζφηεηεο 

ζηελ 

πξφζβαζε 

Υακειή 

αλάπηπμε 

πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο 

πγείαο, 

πεξηνξηζκφο 

επηινγήο 

ηαηξνχ 

Πνιπδηάζπαζε 

θνξέσλ 

Υακειή 

αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ 

θξνληίδαο γηα 

ειηθησκέλνπο 

θαη ρξφληα 

πάζρνληεο 

Γξαθεηνθξαηία, 

αληζφηεηεο, 

πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζε 

θάπνηεο 

εηδηθφηεηεο 

Αληζφηεηεο, 

ιίζηεο 

αλακνλήο, 

άηππεο 

πιεξσκέο, 

γξαθεηνθξαηία 

Κξαηηθή Παξέκβαζε Μεξηθή Μεξηθή Έληνλε Έληνλε Μεξηθή Έληνλε 
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3.3 Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηηο ρώξεο ηεο 

Δπξώπεο 

  Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο ζπλίζηαηαη είηε ζε νξγαλσκέλν είηε ζε επθαηξηαθφ έιεγρν. ηηο ρψξεο πνπ 

αζθείηαη νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο, ε εθαξκνγή ηνπ κπνξεί λα είλαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν νξγαλσκέλνο 

έιεγρνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ζηάδην πηινηηθήο εθαξκνγήο κε ζηφρν λα επεθηαζεί 

κειινληηθά ζε πεξηθεξεηαθή ή ζπαληφηεξα εζληθή εκβέιεηα. Μέρξη ην 2007, 26 θξάηε-

κέιε ηεο ΔΔ-27 είραλ δηαηππψζεη ζαθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ή ζπζηάζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε δηελέξγεηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, κε κνλαδηθή 

εμαίξεζε ηε Βνπιγαξία. Μεηαμχ απηψλ, 21 θξάηε-κέιε (Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Γαλία, Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κχπξνο, Λνπμεκβνχξγν, 

Μάιηα, Οπγγαξία, Οιιαλδία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβελία, νπεδία, 

Σζερία, Φηλιαλδία) εθαξκφδνπλ ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Σα ππφινηπα 5 θξάηε-κέιε 

(Απζηξία, Διιάδα, Λεηνλία, Ληζνπαλία θαη ινβαθία) εθαξκφδνπλ επθαηξηαθφ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, ελψ ε Απζηξία δηελεξγεί ηαπηφρξνλα κία πηινηηθή εθαξκνγή 

ελφο πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (Γξάθεκα 3.2) (European 

Cancer Observatory, 2011). 

ζνλ αθνξά ζην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ, ε δηαδηθαζία είρε ήδε νινθιεξσζεί ζε 11 θξάηε-κέιε (Βέιγην, Γαιιία, 

Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηζπαλία, Κχπξνο, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Οπγγαξία, 

νπεδία θαη Φηλιαλδία), ελψ είλαη ζε εμέιημε ζε 7 (Γεξκαλία, Γαλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, 

Πνισλία, Πνξηνγαιία θαη Σζερία). Ο νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε 3 θξάηε-κέιε (Μάιηα, Ρνπκαλία θαη ινβελία) 

θαη ζε πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Απζηξία (European Cancer Observatory, 2011). 

εκεηψλεηαη πσο ε εθαξκνγή ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη 

νινθιεξσκέλε φηαλ φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά θαη 

ηνπιάρηζηνλ ην 90% ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ηνπ έρεη πξνζθιεζεί (von Karsa, 2010). 
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Γξάθεκα 3.2: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνύ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 2007. Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο 

δηαθξίλεηαη ζε νξγαλσκέλν (population-based) θαη επθαηξηαθφ (non-population-based). Ο 

νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα 

εθαξκνγήο; νινθιεξσκέλνο (rollout complete), ζε εμέιημε (rollout ongoing), ζε πηινηηθφ 

ζηάδην (piloting) θαη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ (planning). 

 

Πεγή: European Cancer Observatory, 2011      

 

3.3.1 Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

Πνηθηινκνξθία παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο, αλάινγα κε ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ην ζχζηεκα πγείαο θαη ηε 
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λννηξνπία ηνπ πιεζπζκνχ (International Agency for Research on Cancer, 2002). Παξφιν 

πνπ φια ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ θάπνηα βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, δηαπηζηψλνληαη 

δηαθνξέο ζε κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο, νξγαλσηηθέο, δνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή άιινηε νξίδεηαη ζε εζληθφ θαη άιινηε ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Αληίζηνηρα, ζε νξηζκέλα θξάηε νη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο είλαη 

ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα εζληθή θπβεξλεηηθή δνκή, ζε κηθξφηεξεο πεξηθεξεηαθέο, ή 

θαηαλέκνληαη ζε εηδηθέο επηηξνπέο πγείαο. Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο κπνξεί λα επηιέγεηαη 

βάζεη γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο, κεηξψσλ ςεθνθφξσλ, εζληθψλ πιεζπζκηαθψλ κεηξψσλ 

ή κεηξψσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα κπνξεί λα είλαη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη λα εξγάδνληαη ζηα πιαίζηα 

δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ ή απηφλνκα. Δπηπιένλ, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ κπνξεί λα εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο ή λα 

επηηειείηαη απφ αλεμάξηεηεο αξρέο. 

 

3.3.1.1 Δκβέιεηα, νξγάλσζε, ρξεκαηνδφηεζε   

Σα πξψηα πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ μεθίλεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1986-89 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Shapiro et al., 1998). Σαπηφρξνλα θαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε θαηά ηνπ Καξθίλνπ», πηινηηθά πξνγξάκκαηα ηέζεθαλ ζε 

εθαξκνγή ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

Γαιιία, ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ε Γαλία, 

ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία θαη ην Λνπμεκβνχξγν (de Waard et al., 1994). Οη πεξηζζφηεξεο 

πηινηηθέο εθαξκνγέο κεηαηξάπεθαλ αξγφηεξα ζε πεξηθεξεηαθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα 

(Πίλαθαο 3.2). 

ε ρψξεο κε εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο ή κε έληνλε θξαηηθή ζπκκεηνρή, ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο είλαη ζπλήζσο νξγαλσκέλνο θεληξηθά, ελψ ε πξνζθνξά ησλ 

ππεξεζηψλ πξφιεςεο είλαη δηαθξηηή απφ ηελ πξνζθνξά άιισλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

παξέρεηαη ζε μερσξηζηέο, εμεηδηθεπκέλεο, ζηαζεξέο ή θηλεηέο κνλάδεο καζηνχ. Ζ 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη είηε ζε εζληθφ είηε ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Αληίζεηα, ζε ρψξεο κε ζπζηήκαηα πγείαο φπνπ ν ηδησηηθφο θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο πγείαο 

ζπλππάξρνπλ, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο παξέρεηαη ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο 

θξνληίδαο πγείαο, ζε εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο εληφο ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ ή ζε 

ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά θέληξα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν βαζκφο παξέκβαζεο ηνπ 

θξάηνπο παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο, θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηε κεδεληθή 
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ζπκκεηνρή έσο ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ, ηε δηαπίζηεπζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ κνλάδσλ καζηνχ, ηε ζέζπηζε θαλνληζκψλ θαη ηε δηαξθή 

απνηίκεζε. Σν ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη ζπγθεληξσηηθφ, κεξηθψο ζπγθεληξσηηθφ ή 

απνθεληξσκέλν, αλάινγα κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ην πξσηφθνιιν εθαξκνγήο 

(Πίλαθαο 3.2). ε ρψξεο φπνπ ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ην πξσηφθνιιν εθαξκνγήο 

είλαη θνηλά, ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπγθεληξσηηθή. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη εληαία εζληθή πνιηηηθή αιιά ην πξσηφθνιιν εθαξκνγήο 

ειέγρεηαη ηνπηθά, ην ζχζηεκα είλαη κεξηθψο ζπγθεληξσηηθφ. Σέινο, ζε θξάηε φπνπ 

εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αλά πεξηνρή, ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο 

απνθεληξσκέλν (International Agency for Research on Cancer, 2002).    

ηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ε καζηνγξαθία 

άιινηε πξνζθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν απνιχησο δσξεάλ θαη άιινηε απνδεκηψλεηαη 

απφ ην θξάηνο ή ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

πνηθίιεη ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζηεξίδεηαη ζηε γεληθή θνξνινγία, ζηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο θαη ζπαληφηεξα ζε δσξεέο απφ κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. ε πνιιέο ρψξεο, κέξνο ησλ εμφδσλ θαιχπηεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, είηε κε ηε κνξθή ηδησηηθήο δαπάλεο είηε κέζσ ηδησηηθήο αζθάιεηαο 

(Πίλαθαο 3.2). Σα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ κνλάδσλ καζηνχ θαη ηα έμνδα κηζζνδνζίαο 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαιχπηνληαη απφ ηε γεληθή θνξνινγία, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ (International Agency for Research on Cancer, 2002).   
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Πίλαθαο 3.2: Οξγαλσηηθέο, δνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ  

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. 

Πεγή: International Agency for Research on Cancer, 2002; Shopper and de Wolf, 2009; Giorgi et al., 2010; Kääb et al., 2006 

Υώξα Δθαξκνγή 
Αξηζκόο 

Πξνγξακκάησλ 

Έηνο Έλαξμεο 

(εζληθό επίπεδν) 

ύζηεκα Οξγάλσζεο-

Γηαρείξηζεο 
Υξεκαηνδόηεζε 

Απζηξία Πεξηθεξεηαθή 2 1999 πγθεληξσηηθφ Μεηθηή 

Βέιγην Πεξηθεξεηαθή 2 1989/1992 Απνθεληξσκέλν Δηζθνξέο 

Γαιιία Δζληθή 32 (100) 1989 (2002) Μεξηθψο πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία, Δηζθνξέο, ΜΚΟ 

Γεξκαλία Δζληθή 1 2005 πγθεληξσηηθφ Ηδ. Γαπάλε, Ηδ. Αζθάιεηα 

Γαλία Πεξηθεξεηαθή 2 1991-1993 πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία 

Διβεηία Πεξηθεξεηαθή 3 1999 Απνθεληξσκέλν Φνξνινγία, Ηδ. Αζθάιεηα 

Διιάδα Πηινηηθή 2 1989 Μεξηθψο πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία, Δηζθνξέο 

Ζλ. Βαζίιεην Δζληθή 1 1988 (1994) Μεξηθψο πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία 

Ηξιαλδία Πεξηθεξεηαθή 1 1989 πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία, Ηδ. Αζθάιεηα 

Ηζιαλδία Δζληθή 1 1987 (1989) πγθεληξσηηθφ - 

Ηζπαλία Πεξηθεξεηαθή 4 1990 πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία, Δηζθνξέο 

Ηηαιία Πεξηθεξεηαθή >100 1985-93 Απνθεληξσκέλν Φνξνινγία, Δηζθνξέο 

Λνπμεκβνχξγν Δζληθή 1 1992 Μεξηθψο πγθεληξσηηθφ Δηζθνξέο 

Ννξβεγία Πεξηθεξεηαθή 1 1996 Μεξηθψο πγθεληξσηηθφ Δηζθνξέο 

Οιιαλδία Δζληθή 1 1989 (1997) Μεξηθψο πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία 

Οπγγαξία Πηινηηθή 1 1991 πγθεληξσηηθφ - 

Πνξηνγαιία Πεξηθεξεηαθή 1 1990 Μεξηθψο πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία, Δηζθνξέο 

νπεδία Δζληθή 27 1986 (1997) Μεξηθψο πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία, Ηδ. Γαπάλε 

Φηλιαλδία Δζληθή 1 1986 (1989) πγθεληξσηηθφ Φνξνινγία, Δηζθνξέο 
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3.3.1.2 Πιεζπζκφο-ζηφρνο, κεζνδηάζηεκα θαη κέζνδνο ειέγρνπ 

 ηελ Δπξψπε, ε πιεηνλφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο ειηθίαο 50-69 εηψλ (Πίλαθαο 3.3). ε 

κφιηο πέληε ρψξεο, ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη άηνκα λεαξφηεξεο ειηθίαο (40 ή 45 εηψλ), 

ελψ ηξία πξνγξάκκαηα έρνπλ πξνεθηείλεη ην ειηθηαθφ θάζκα κέρξη ηα 74 έηε. ηε 

Γεξκαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία δελ έρεη νξηζηεί αλψηαην φξην (International Agency for 

Research on Cancer, 2002). ζνλ αθνξά ζην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ, απηφ ζπλήζσο 

νξίδεηαη ζηα 2 έηε γηα γπλαίθεο άλσ ησλ 50 εηψλ, θαη ζην 1 ή 1,5 έηνο γηα γπλαίθεο 

κηθξφηεξεο ειηθίαο ή κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ (Πίλαθαο 3.3). 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Γεξκαλία θαη ε Οπγγαξία, ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη 

εηήζηα, θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην φπνπ ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηα 3 

έηε (International Agency for Research on Cancer, 2002). Ζ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ-

ζηφρνπ αληαλαθιά ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη 

πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ έιεγρν πξνο ην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο. Πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο 

θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ζε απηή ηελ 

παξάκεηξν (Πίλαθαο 3.3). Οη ρψξεο κε εζληθά πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

επηηπγράλνπλ ζρεδφλ πιήξε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, κε εμαίξεζε ηε Γαιιία. 

Αληίζεηα, ζε ρψξεο κε πεξηθεξεηαθά ή πηινηηθά πξνγξάκκαηα, ε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη ηδηαίηεξα ρακειή θαη θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 40%.     

Ζ καζηνγξαθία απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν πξψηκεο αλίρλεπζεο ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα, ελψ ζε επηά Δπξσπατθέο ρψξεο ζπλνδεχεηαη θαη απφ θιηληθή εμέηαζε απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο (Πίλαθαο 3.3) (International Agency for Research on 

Cancer, 2002). ηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ζε πνιιά πξνγξάκκαηα 

εθαξκφδεηαη ε δηπιή αλάγλσζε ησλ καζηνγξαθηψλ απφ δχν αθηηλνιφγνπο αλεμάξηεηα. 

ε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Ηζιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε δηπιή αλάγλσζε 

εθαξκφδεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζηνγξαθηψλ, ελψ ζηε Γαιιία 

κφλν ζε πεξηπηψζεηο αξλεηηθνχ επξήκαηνο κεηά ηελ πξψηε αλάγλσζε (International 

Agency for Research on Cancer, 2002). ε φιεο ηηο ρψξεο, ηα επξήκαηα ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, αξλεηηθά ή ζεηηθά, αλαθνηλψλνληαη θαη’ ηδίαλ ζηηο 

γπλαίθεο, εθηφο απφ ην Λνπμεκβνχξγν φπνπ απνζηέιινληαη κφλν ζηνλ αξκφδην ηαηξφ. ε 

αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο, ηα απνηειέζκαηα απνζηέιινληαη ηαπηφρξνλα θαη ζηνλ 

αξκφδην ηαηξφ (International Agency for Research on Cancer, 2002).   
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3.3.1.3 χζηεκα πξφζθιεζεο θαη επαλάθιεζεο 

 ια ηα πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ εκπεξηέρνπλ 

ζχζηεκα πξφζθιεζεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ κέζα απφ ηελ ηαρπδξνκηθή 

απνζηνιή έγγξαθεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζθιεζεο είλαη ε χπαξμε ελεκεξσκέλσλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ πιεζπζκηαθψλ κεηξψσλ. Οξηζκέλεο Δπξσπατθέο ρψξεο δηελεξγνχλ 

ηαπηφρξνλα εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο, θπξίσο κέζσ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, 

γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη πξφζθιεζε ησλ γπλαηθψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή θξίλεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαη γπλαηθνιφγσλ, νη νπνίνη ζπρλά ελεκεξψλνπλ θαη 

παξαπέκπνπλ ηηο γπλαίθεο γηα πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν. Οη παξαπάλσ δξάζεηο 

ζεσξνχληαη θαηαιπηηθέο γηα ηελ επίηεπμε πςειήο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ 

ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν. ηηο δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαηαγξάθνληαη 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο λα παξαηεξνχληαη ζηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηζπαλία (Πίλαθαο 3.3) (International 

Agency for Research on Cancer, 2002). Οη απνθιίζεηο απηέο ελ κέξεη απνδίδνληαη ζε 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ζε παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε 

θαη πξφζθιεζε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα ζε δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο 

θαη πξφιεςεο.  

 Ζ επαλάθιεζε ησλ γπλαηθψλ ζεσξείηαη βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηελ επηηπρία θαη 

απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Καη’ επέθηαζε, είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν δε ζα επηηξέπεη ηε δηαθπγή ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε, θπξίσο κεηά απφ ηελ αλίρλεπζε χπνπηνπ ή ζεηηθνχ 

επξήκαηνο. ε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο εθηφο απφ ηε Γαλία, ηα πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ πξσηφθνιια γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

γπλαηθψλ κε ζεηηθά επξήκαηα (International Agency for Research on Cancer, 2002). 

Δπηπιένλ, φια ηα πξνγξάκκαηα εκπεξηέρνπλ ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη ζπιινγήο ησλ 

επξεκάησλ ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ λενδηαγλσζκέλσλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ. ε θάπνηεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, ηα δεδνκέλα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία εζληθψλ ή 

πεξηθεξεηαθψλ κεηξψσλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ (Πίλαθαο 3.3) (International 

Agency for Research on Cancer, 2002).   
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3.3.1.4 Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επίηεπμε κείσζεο ηεο ζλεζηκφηεηαο 

απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαιχπηεη φια ηα ζηάδηα ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαθξίλεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, ζηνλ έιεγρν 

πνηφηεηαο, ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

(Donabedian, 1980; Klabunde et al., 2011).  

Πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ελψ άιιεο εθαξκφδνπλ 

εζληθέο νδεγίεο. ηελ πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο έρεη 

αλαηεζεί ζε εηδηθή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθαιείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 

κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα έσο 1 θνξά ην ρξφλν. Ο πνηνηηθφο 

έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζρεδφλ ζε 

φια ηα πξνγξάκκαηα. Σαπηφρξνλα, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο απαηηείηαη πξνεγεζείζα 

εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ελψ ε εκπεηξία θαη ε εμεηδίθεπζε απνηεινχλ 

πξναπαηηνχκελε ζπλζήθε ζε ιίγεο. ρεδφλ φια ηα πξνγξάκκαηα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ππάξρεη 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη ησλ πιεζπζκηαθψλ κεηξψσλ 

αζζελψλ κε θαξθίλν. ζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο απφδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, νη πην ζπλήζεηο είλαη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ν ξπζκφο επαλάθιεζεο, ε ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία 

ηεο καζηνγξαθίαο, ε ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία ηεο βηνςίαο, ν ιφγνο θαινήζεηαο πξνο 

θαθνήζεηα, ν ξπζκφο δηάγλσζεο θαξθίλνπ, ην πνζνζηφ αλίρλεπζεο κε δηεζεηηθνχ 

θαξθηλψκαηνο ηνπ καζηνχ, ην κέγεζνο ηνπ φγθνπ θαη ην πνζνζηφ δηεζεκέλσλ 

ιεκθαδέλσλ. ε ρψξεο κε κεγάιε εκπεηξία θαη δπλαηφηεηα ζπιινγήο αμηφπηζησλ 

δεδνκέλσλ, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Οιιαλδία, ηα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ 

εθηίκεζε θαη άιισλ δεηθηψλ ηεο επαηζζεζίαο, εηδηθφηεηαο, νθέινπο θαη θφζηνπο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (International Agency for Research on Cancer, 2002). 

 Γεληθφηεξα, επηθξαηεί ε εληχπσζε πσο ηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ Δπξψπε πεξηιακβάλνπλ εθηελείο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δηάγλσζε, αιιά ν έιεγρνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλνιηθά εκθαλίδεη ειιείςεηο (International Agency for Research on Cancer, 

2002). 
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Πίλαθαο 3.3: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. 

Υώξα 
Ηιηθηαθό 

Φάζκα (έηε) 

Μεζνδηάζηεκα 

ειέγρνπ 

% Κάιπςε 

πιεζπζκνύ 

Μέζνδνο 

ειέγρνπ 

% Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

Μεηξών 

αζζελώλ 

Βέιγην 50-64 (69) 2 <25 
Μαζηνγξαθία, 

θιηληθή εμέηαζε 
28 ρη 

Γαιιία 50-69 (74) 2 30 
Μαζηνγξαθία, 

θιηληθή εμέηαζε 
50 

Ναη 

(πεξηθεξεηαθφ) 

Γεξκαλία 50-69 2 90 Μαζηνγξαθία 53 
Ναη 

(πεξηθεξεηαθφ) 

Γαλία 50-69 2 18 Μαζηνγξαθία 71 Ναη 

Διβεηία 50-69 2 - Μαζηνγξαθία 50 
Ναη 

(πεξηθεξεηαθφ) 

Διιάδα 40/50-64 2 <25 
Μαζηνγξαθία, 

θιηληθή εμέηαζε 
40 ρη 

Ζλ. Βαζίιεην 50-70 3 100 Μαζηνγξαθία 76 Ναη 

Ηξιαλδία 50-65 - <25 Μαζηνγξαθία 62 ρη 

Ηζιαλδία 40-69 2 100 
Μαζηνγξαθία, 

θιηληθή εμέηαζε 
- Ναη 

Ηζπαλία 45-64 2 <25 Μαζηνγξαθία 85 
Ναη 

(πεξηθεξεηαθφ) 
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Υώξα 
Ηιηθηαθό 

Φάζκα (έηε) 

Μεζνδηάζηεκα 

ειέγρνπ 

% Κάιπςε 

πιεζπζκνύ 

Μέζνδνο 

ειέγρνπ 

% Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

Μεηξών 

αζζελώλ 

Ηηαιία 
(45) 50-69 

(70) 
2 73 

Μαζηνγξαθία, 

θιηληθή εμέηαζε 
60 

Ναη 

(πεξηθεξεηαθφ) 

Λνπμεκβνχξγν 50-65 2 98 
Μαζηνγξαθία, 

θιηληθή εμέηαζε 
56 - 

Ννξβεγία 50-69 2 40 Μαζηνγξαθία 79 Ναη 

Οιιαλδία 50-69 (74) 2 75-100 Μαζηνγξαθία 81 Ναη 

Οπγγαξία 50-64 1 - 
Μαζηνγξαθία, 

θιηληθή εμέηαζε 
- ρη 

Πνξηνγαιία 40+ 2 25-50 Μαζηνγξαθία 34 
Ναη 

(πεξηθεξεηαθφ) 

νπεδία 
40 (50)- 

69 (74) 
1,5/2 100 Μαζηνγξαθία 81 Ναη 

Φηλιαλδία 50-59 (69) 2 100 Μαζηνγξαθία 89 Ναη 

 

Πεγή: International Agency for Research on Cancer, 2002; Biesheuvel, Weigel and Heindel, 2011; Giorgi et al., 2010; NHS Cancer Screening 

Programmes, 2011
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3.4 Ηλσκέλν Βαζίιεην 

 

3.4.1 Δζληθό ύζηεκα Τγείαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

 Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (National Health Service, 

NHS) απνηειεί ην θιαζηθφ παξάδεηγκα ηνπ κνληέινπ Beveridge (Σνχληαο, 2001). 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1948 θαη απνηέιεζε ην πξψην νινθιεξσκέλν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο 

κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαζνιηθήο θαη δσξεάλ θάιπςεο πγείαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, κε 

θξηηήξην ηελ αλάγθε ηνπο γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη φρη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο (Θενδψξνπ, αξξήο θαη νχιεο, 1998). Ζ θχξηα 

επζχλε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ελαπνηίζεηαη ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Σν NHS δηνηθείηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία ελψ ηαπηφρξνλα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, θαη παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε θαη επίδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πξνέθηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απνηεινχλ νη 

Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ζηελ ηξίηε βαζκίδα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τγεηνλνκηθέο Αξρέο 

(Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007).  

Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ NHS, νη πφξνη θαηαλέκνληαη άκεζα απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο ζηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, θαη κέζσ 

απηψλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δπαξρηαθέο Τγεηνλνκηθέο Αξρέο, νη νπνίεο δηαδνρηθά 

ρξεκαηνδνηνχλ ηα λνζνθνκεία θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά ηακεία ησλ γεληθψλ ηαηξψλ 

(Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). Οη πγεηνλνκηθέο επαξρίεο θαιχπηνπλ φιν 

ην θάζκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη σο εθ ηνχηνπ, ην ελ ιφγσ ζχζηεκα 

πγείαο ελζσκαηψλεη ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο ζε έλαλ εληαίν νξγαληζκφ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

παξέρεηαη απφ ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο θαη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ελψ θάπνηεο 

ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο θαη πξφιεςεο πξνζθέξνληαη θπξίσο απφ ηα Κέληξα Τγείαο 

(Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007; Micheli et al., 2003).  

Σν NHS έρεη ππνζηεί αξθεηέο κεηαξξπζκίζεηο ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε 

ζεκαληηθφηεξε απηή ηνπ 1991, ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηεο 

αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε 

ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο (Department of Health, 1989). Ο θεληξηθφο άμνλαο 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ηεο αγνξάο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηελ 
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παξνρή απηψλ, θαη επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

(Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). Αληίζηνηρεο αιιαγέο επήιζαλ θαη φζνλ 

αθνξά ζηνπο κηζζνχο θαη ζηνλ ηξφπν ακνηβήο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη λνζνθνκεηαθψλ 

ηαηξψλ. Οη αιιαγέο πνπ πξνέβιεπε ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1991 είραλ νινθιεξσζεί κέρξη 

ην 1996, αιιά κέρξη ζήκεξα επηθξαηεί ε εληχπσζε πσο ε εθαξκνγή ζηνηρείσλ ηεο 

αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο κάιινλ απνηπγράλεη, θαζψο 

απνηειεί έλαλ ρψξν κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο (Sutton, 1994). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε 

εζσηεξηθή δνκή ηνπ NHS έρεη επίζεο ππνζηεί επξεία αλαδηνξγάλσζε, ε νπνία απνβιέπεη 

ζηελ απνθέληξσζε θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Micheli et al., 

2003). 

  

3.4.1.1 Τπεξεζίεο θξνληίδαο θαξθίλνπ 

Με έλαπζκα ηελ παξαηήξεζε πσο θαξθηλνπαζείο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πγείαο πνπ πνηθίινπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο 

ηφζν ζε πνηφηεηα φζν θαη ζε είδνο, ην 1995 πξνηάζεθε ε ζχζηαζε δηθηχνπ 

δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ πνπ ζα εδξάδνληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλα θέληξα θξνληίδαο ηνπ 

θαξθίλνπ, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ πσο φινη νη αζζελείο κε θαξθίλν έρνπλ ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα πγείαο (Expert 

Advisory Group on Cancer to the Chief Medical Officers of England and Wales, 2003). 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ην 2000 εθδφζεθε ην πξψην εζληθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ NHS γηα 

ηνλ θαξθίλν (NHS Cancer Plan), ην νπνίν παξνπζηάδεη κηα εληαία ζηξαηεγηθή πνπ 

ελζσκαηψλεη ηελ πξσηνγελή πξφιεςε, ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, ηε δηάγλσζε, ηε 

ζεξαπεία θαη ηε θξνληίδα ηνπ θαξθίλνπ (Department of Health, 2003). Σν εζληθφ ζρέδην 

δξάζεο γηα ηνλ θαξθίλν είρε σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αχμεζε ηεο πεληαεηνχο 

επηβίσζεο ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ζε επίπεδα ζπγθξίζηκα κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

κέρξη ην 2010. Δπηπιένλ, απνβιέπεη πσο φινη νη αζζελείο κε θαξθίλν ιακβάλνπλ 

θαηάιιειε θξνληίδα, ππνζηήξημε θαη ζεξαπεία, ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ 

θαη πξνσζεί ηηο επελδχζεηο ζε ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ, θάξκαθα, 

ζεξαπείεο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη έξεπλα. 

 

3.4.1.2 Μεηξψα θαξθίλνπ 

 ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ησλ ηνπηθψλ γξαθείσλ κεηξψσλ θαξθίλνπ θαη ηεο εζληθήο 
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ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο ρψξαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά απφ 

ην 1993. ηελ Αγγιία ιεηηνπξγνχλ ελλέα γξαθεία κεηξψσλ θαξθίλνπ, ηα νπνία καδί κε 

ηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο θνηίαο, ηεο Οπαιίαο θαη ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδίαο, 

ζπληνλίδνληαη απφ ηελ Έλσζε Μεηξψσλ Καξθίλνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (UK 

Association of Cancer registries, UKACR) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ, ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη εκπεηξίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

έξεπλαο. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ θαξθίλν, ν ξφινο ησλ 

κεηξψσλ θαξθίλνπ έρεη δηεπξπλζεί, θαζψο αμηνπνηνχληαη ζε κειέηεο θαη παξέρνπλ 

πνιχηηκα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο ηνπ θαξθίλνπ (Mitceli et al., 2003). Σα κεηξψα 

θαξθίλνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην επηδέρνληαη αλαζεσξήζεηο ηαθηηθά, ψζηε λα 

βειηηψλνληαη δηαξθψο θαη λα εκπινπηίδνληαη κε λέα δεδνκέλα.        

 

3.4.2 Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην 

 ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην πξφγξακκα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

(National Breast Screening Programme, NBSP) εγθαηληάζηεθε ην 1988 θαη ζηαδηαθά 

επεθηάζεθε ζε φιε ηε ρψξα, κε απνηέιεζκα λα έρεη επηηχρεη εζληθή θάιπςε έσο ην 1994. 

Αξρηθά ν πιεζπζκφο-ζηφρνο ήηαλ γπλαίθεο ειηθίαο 50-64 εηψλ, αιιά απφ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2001 πεξηιακβάλεη θαη γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, έσο 70 εηψλ (Shopper and de 

Wolf, 2009). Σν 2010, μεθίλεζε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε γπλαίθεο 

ειηθίαο 71-73 εηψλ, θαζψο ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ πσο ην 52% 

ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ αθνξνχλ ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 70 εηψλ θαη 

ζπλήζσο θαηαγξάθνπλ ρακειά πνζνζηά επηβίσζεο (NHS Cancer Screening Programmes, 

2010). Ο έιεγρνο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα κφλν καζηνγξαθίαο. Δπηπιένλ, απνηειεί ην 

κνλαδηθφ πξφγξακκα ζε φιε ηελ Δπξψπε κε κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ ηα 3 έηε (Shopper 

and de Wolf, 2009).  

 χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαηά ηελ πεξίνδν 1989-2006 παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαηά 39% ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο 50-64 εηψλ 

(Cancer Research UK, 2009). Δθηηκάηαη πσο ε ζεκαληηθή απηή κείσζε νθείιεηαη ζηελ 

πξψηκε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο επίγλσζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο 

εθαξκνγήο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, θαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ, απνηειεζκαηηθψλ 

ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηε κείσζε ηεο 
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ζλεζηκφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ππνινγίδεηαη πσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 6% θαη 

15%, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ έιεγρν θαη ηε ρξήζε καζηνγξαθίαο κίαο 

ή δχν φςεσλ (McCann, Duffy and Day, 2001; Blanks et al., 2000). χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηεο κειέηεο ζηελ πεξηνρή East Anglia, ε εθηηκεζείζα κείσζε 

ηεο ζλεζηκφηεηαο αλέξρεηαη ζε 48% ζηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν θαη ζε 35% ζηηο γπλαίθεο πνπ πξνζθιήζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ (Allgood et al., 2008).   

 

Πίλαθαο 3.4: Γείθηεο απόδνζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, γηα ην έηνο 2009-2010. 

 πλνιηθά 
Πξώηνο 

έιεγρνο 

Δπαλαιακβαλόκελνη 

έιεγρνη 

πκκεηνρή (%) 73,3 69,6 82,0 

Δπαλάθιεζε (%) 4,2 8,2 3,2 

Γηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά 

θαξθίλνπ 
16.476 5,0/1000 6,2/1000 

Γηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά κε 

δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ 
3.257 2,0/1000 1,4/1000 

Γηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά 

δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ <15 ρηι 
6.939 3,0/1000 3,3/1000 

Αλίρλεπζε (%)  83,0 88,8 

 

Πεγή: NHS Cancer Screening Programmes, 2011 

 

 χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε ηνπ NHS, πεξηζζφηεξεο απφ 2,7 εθ. 

γπλαίθεο ζε φιε ηε ρψξα πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ 

έιεγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 

(NHS Cancer Screening Programmes, 2011). Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αλήιζε θαηά κέζν 

φξν ζην 73,3% (Πίλαθαο 3.4). Δλδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε πσο ζεκαληηθά 

ρακειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ (57%), 

θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη δηαρξνληθά θαη απνδίδεηαη ζηε κεγάιε εηεξνγέλεηα θαη 

θηλεηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

επαλαθιήζεθε γηα πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθφ έιεγρν αλήιζε ζην 4,2%, αιιά ήηαλ ηδηαίηεξα 
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απμεκέλν ζηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ έιεγρν γηα πξψηε θνξά (8,2%) (Πίλαθαο 

3.4). Σν πνζνζηφ αλίρλεπζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ εθηηκήζεθε ζην 83% γηα ηηο γπλαίθεο 

πνπ ππνβιήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε έιεγρν θαη ζην 88,8% γηα ηηο γπλαίθεο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο αλά 3 έηε (Πίλαθαο 3.4). 

 

 

3.5 Ιηαιία 

 

3.5.1 ύζηεκα Τγείαο ζηελ Ιηαιία 

 Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο Ηηαιίαο απνηειεί παξάδεηγκα ελφο κεηθηνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ ζπλδπάδεη ηε δεκφζηα θπξίσο ρξεκαηνδφηεζε κε πφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηε 

γεληθή θνξνινγία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, θαη ηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή παξνρή. Ο 

ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πγεία είλαη ε Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο (Servizio Sanitario 

Nationale, SSN), ε νπνία ηδξχζεθε ην 1979 κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ 

κέζσ ησλ αξρψλ ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο δεκφζηαο επζχλεο 

(Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007).    

Σν ηηαιηθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ απνθέληξσζεο θαη 

ηδηαίηεξα γξαθεηνθξαηηθή δνκή κε ηξία επίπεδα παξέκβαζεο: ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, 

ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο (Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). Ο 

ξφινο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο ζην λα θαζνξίδεη ην ειάρηζην 

επίπεδν ππεξεζηψλ πγείαο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε φιε ηε ρψξα, λα νξίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηνπο πνιίηεο, θαη λα θαηαλέκεη ηνπο 

πφξνπο ζηηο πεξηθέξεηεο βάζε ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ. Ζ ρψξα απαξηίδεηαη απφ 21 

πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηαηξνχληαη ζε 228 Σνπηθέο 

Μνλάδεο Τγείαο (Unitarie Sanitarie Locali, USL) (Σνχληαο, 2001). Οη πεξηζζφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο θαηαλέκνληαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνπλ. Οη Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο 

δηνηθνχληαη απφ ζπκβνχιηα δηνξηζκέλα απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, γεγνλφο πνπ έρεη επηηξέςεη 

ηελ εληνλφηαηε επηξξνή θαη εκπινθή ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζε δεηήκαηα πγείαο κε 

πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (Mitceli et al., 2003). Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

παξέρεηαη θπξίσο απφ ηδηψηεο γεληθνχο γηαηξνχο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (Καινγεξνπνχινπ θαη 

Μνπξδνπθνχηαο, 2007).  
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Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο Ηηαιίαο πξνσζνχληαη 

πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο, φπσο ε αληηθαηάζηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ απφ 

managers, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ ηζνξξνπεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε ζπκκεηνρή ησλ 

αζζελψλ ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε εηζαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ Οκνεηδψλ Γηαγλσζηηθψλ Οκάδσλ ζην θφζηνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ, θαη ε εθαξκνγή ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο. Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ δελ είλαη αθφκα εθηθηή, 

θαζψο αξθεηέο απφ ηηο πξνσζνχκελεο αιιαγέο κφιηο ηψξα αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ 

απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο θαζπζηεξνχλ ή 

παξεκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε λφηηα Ηηαιία (Mitceli et al., 

2003). 

 

3.5.1.1 Τπεξεζίεο θξνληίδαο θαξθίλνπ 

ηελ Ηηαιία ππάξρνπλ επηά ηλζηηηνχηα εμεηδηθεπκέλα γηα ηνλ θαξθίλν, ηα νπνία 

αζρνινχληαη κε ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ ελψ επηηεινχλ θαη εξεπλεηηθφ έξγν. Σα ελ ιφγσ 

ηδξχκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ απηνλνκία, θαζψο ρξεκαηνδνηνχληαη απεπζείαο απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη δελ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηηο ηνπηθέο ή ηηο πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο. Παξφια απηά είλαη αμηνζεκείσην πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν δελ 

αληηκεησπίδεηαη ζε απηά ηα ηδξχκαηα αιιά ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία (Mitceli et al., 

2003). 

 

3.5.1.2 Μεηξψα θαξθίλνπ 

 Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κφιηο ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Ηηαιίαο ήηαλ θαηαγεγξακκέλν ζε κεηξψα, πνζνζηφ πνπ άξρηζε λα απμάλεηαη ξαγδαία 

κεηά ην 2000. Σα πεξηζζφηεξα γξαθεία κεηξψσλ θαξθίλνπ εληνπίδνληαη ζηε βφξεηα 

Ηηαιία θαη αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίπησζε, ηε ζλεζηκφηεηα θαη ηελ επηβίσζε απφ ηε λφζν. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο 

πσο ππάξρεη δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηα κεηξψα θαξθίλνπ, ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηα 

αξρεία ησλ δήκσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αθξηβή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ (Mitceli 

et al., 2003). 

ηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, έρεη ηδξπζεί ε 

Ηηαιηθή Οκάδα γηα ηνλ Πξνζπκπησκαηηθφ Έιεγρν ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνχ (Gruppo 

Italiano per lo Screening Mammografico, GISMa), κε θχξηα επζχλε ηε ζπζηεκαηηθή 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 51 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ (Zappa, 

2010). Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηελ Ηηαιία απνηειεί κηα ηδηαίηεξα 

δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο νη πεξηθέξεηεο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν νξγάλσζεο, 

δηνίθεζεο θαη εκπεηξίαο, κε ζπλέπεηα λα αδπλαηνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηζφηηκα σο πξνο ηα 

δεδνκέλα πνπ παξέρνπλ. Τπνινγίδεηαη πσο κφιηο ην 39% ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρνπλ πιήξε δεδνκέλα, κε ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ λα πινπνηνχληαη ζηελ 

βφξεηα θαη θεληξηθή Ηηαιία. Απφ ηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην λφην, κφιηο ην 7% δηαζέηεη πιήξε ζηνηρεία (Giorgi et al., 2010). 

 

 3.5.2 Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Ιηαιία 

ηελ Ηηαιία, ν νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, κε ηε κνξθή πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε Φισξεληία θαη ζην Σνξίλν (Paci et 

al., 2005). ήκεξα εθαξκφδεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο πξνγξακκάησλ ζηηο 21 

πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο (Πίλαθαο 3.5). ηελ Ηηαιία, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ απνηειεί έλα απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα, θαζψο νη πεξηθέξεηεο 

δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε απηνλνκία ζηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη 

κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο εθαξκφδεηαη έιεγρνο κε ζπλδπαζκφ καζηνγξαθίαο 

θαη θιηληθήο εμέηαζεο, αλά δχν έηε ζε γπλαίθεο ειηθίαο 50-69 εηψλ. Παξφια, απηά, 

αξθεηά είλαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ επεθηείλεη ην ειηθηαθφ θάζκα ηνπ πιεζπζκνχ-

ζηφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο γπλαίθεο κέρξη 70 εηψλ θαη γπλαίθεο κηθξφηεξεο ειηθίαο 

45-49 εηψλ (Giorgi et al., 2010).   

 Καηά ηελ πεξίνδν 2007-2008, ηα πξνγξάκκαηα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ Ηηαιία πξνζθάιεζαλ ζε έιεγρν ηα δχν ηξίηα (72.8%) ηνπ πιεζπζκνχ-

ζηφρνπ θαηά κέζν φξν (Πίλαθαο 3.5). Μφιηο ηξεηο πεξηθέξεηεο (Friuli-Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna θαη Basilicata) πξνζθάιεζαλ ζε έιεγρν πάλσ απφ ην 95% ησλ γπλαηθψλ 

πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο, ππνδειψλνληαο πσο ειάρηζηεο πεξηθέξεηεο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ κέζα ζε κία δηεηία. Σα 

πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ πνπ πξνζθιήζεθαλ ζε έιεγρν κεηψλνληαη ζηαδηαθά απφ ηηο 

βφξεηεο πξνο ηηο λφηηεο πεξηθέξεηεο, επηβεβαηψλνληαο παξαηεξήζεηο γηα απνθιίζεηο 

κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ζηελ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ (Giorgi et al., 2010).  

Αληίζηνηρεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ηηαιηθψλ πεξηθεξεηψλ θαηαγξάθνληαη φζνλ 
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αθνξά θαη ζηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο αγγίδνπλ νξηαθά ηα απνδεθηά 

πνζνζηά, φπσο έρνπλ νξηζηεί γηα ηα ηηαιηθά πξνγξάκκαηα (Giordano et al., 2006), 

ζπλνιηθά ζε φιε ηελ Ηηαιία (60,4%), ελψ είλαη ηδηαίηεξα ρακειά ζηηο λφηηεο πεξηνρέο θαη 

ηα λεζηά (38,2%) (Πίλαθαο 3.5). Σα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε 

λφηηα Ηηαιία ελ κέξεη απνδίδνληαη ζην γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά μεθίλεζαλ λα 

εθαξκφδνληαη ζρεηηθά πξφζθαηα θαη βξίζθνληαη αθφκα ζε θάζε εμέιημεο. Δπηπιένλ, ην 

ζπγθεθξηκέλν κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ λα παξέρνπλ πιήξε 

θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε αδπλακία θάπνησλ πξνγξακκάησλ ζηε 

ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγεί ζε ππεξεθηίκεζε ή 

ππνεθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ (Giorgi et al., 2010). Σέινο, ηδηαίηεξε πξνζνρή 

απαηηείηαη θαηά ηελ εξκελεία ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε πεξηθέξεηεο φπνπ 

πινπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο πξνγξακκάησλ ηαπηφρξνλα, θαζψο ε παξνπζίαζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ 

θάζε πεξηθέξεηαο ζπρλά θαιχπηεη ηπρφλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο (Giorgi et al., 

2010). Παξφια ηα παξαπάλσ, ηα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ 

ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο αλαδεηθλχνπλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο (Giordano et al., 

2005).  

Πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαηαδεηθλχεη φηη ν πξνζπκπησκαηηθφο 

έιεγρνο ζηελ Ηηαιία θαηαγξάθεη πςειά πνζνζηά επαλάθιεζεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ πξψην έιεγρν. πγθεθξηκέλα, ην 64,7% ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηαγξάθεη πνζνζηά επαλάθιεζεο άλσ ηνπ 7% (Πίλαθαο 3.5). Σα 

επξήκαηα κεηά απφ επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο είλαη ζαθψο θαιχηεξα, θαζψο ε 

πιεηνςεθία ησλ πεξηθεξεηψλ είλαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ ηνπ 5%. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ πνιιέο πεξηθέξεηεο ζηε λφηηα Ηηαιία θαη ζηα λεζηά θαη αξθεηέο ζηελ θεληξηθή 

Ηηαιία (Πίλαθαο 3.5) (Giorgi et al., 2010). 

ζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά αλίρλεπζεο θαξθίλνπ, ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη 

ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα Δπξσπατθά πξφηππα. Σα πνζνζηά αλίρλεπζεο αλά 

πεξηθέξεηα θπκαίλνληαη απφ 3,4 έσο 10,4% γηα ηνλ πξψην έιεγρν θαη απφ 2,1 έσο 6,2% 

γηα ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο (Πίλαθαο 3.5). Οη παξαηεξνχκελεο απνθιίζεηο 

κεηαμχ ησλ ηηαιηθψλ πεξηθεξεηψλ απνδίδνληαη ζηε δηαθνξεηηθή επίπησζε ηεο λφζνπ αλά 

πεξηνρή, ζε δηαθνξέο ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ειέγρζεθε, ζηελ 
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ηθαλφηεηα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο γηα πξψηκε αλίρλεπζε ηεο λφζνπ θαη ζηελ αξηηφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ (Giorgi et al., 2010). 

Μία ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

ζηελ Ηηαιία είλαη πσο παξά ηελ επξεία εθαξκνγή νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ, κεγάινο 

αξηζκφο γπλαηθψλ ειέγρεηαη επθαηξηαθά. αλ απνηέιεζκα, ηα πνζνζηά θάιπςεο ηνπ 

πιεζπζκνχ-ζηφρνπ κέζσ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ρακειφηεξα απφ ηα ζπλνιηθά. Σαπηφρξνλα ζεκαληηθέο απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη 

κεηαμχ ησλ ηηαιηθψλ πεξηθεξεηψλ, κε ηα πνζνζηά θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ απφ 

νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα λα θπκαίλνληαη απφ 24 έσο 70%, κε αηζζεηά ρακειφηεξα 

πνζνζηά ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο λφηηαο Ηηαιίαο (Osservatorio Nazionale Screening, 2011). 

Οη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο φηη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζηε λφηηα Ηηαιία δηακέλεη ζε πεξηνρέο φπνπ δελ 

εθαξκφδεηαη νξγαλσκέλνο έιεγρνο. Δπηπιένλ, αθφκα θαη φπνπ ππάξρεη νξγαλσκέλν 

πξφγξακκα, δηνηθεηηθά δεηήκαηα ζπρλά δελ επηηξέπνπλ ηε ζπζηεκαηηθή πξφζθιεζε 

φισλ ησλ γπλαηθψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο (Giorgi et al., 2010). 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Ηηαιία ζεσξείηαη ζρεηηθά 

ζχληνκε γηα ηελ αμηφπηζηε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη πσο ε δεθαεηήο επηβίσζε εθηηκάηαη ζην 85,3% 

γηα ηηο γπλαίθεο πνπ πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ νξγαλσκέλν 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, έλαληη 75,6% γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δελ πξνζθιήζεθαλ. 

Δπηπιένλ, ππνινγίδεηαη πσο ε εθαξκνγή νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

επηθέξεη κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν θαηά 36%, ζηα πξψηα 5-10 ρξφληα κεηά 

ηε δηάγλσζε (Paci et al., 2008). Σα απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ ην κεγάιν φθεινο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη 

παξακέλεη λα επηβεβαησζνχλ ζε κεηαγελέζηεξεο κειέηεο κε πεξηζζφηεξα ρξφληα 

παξαθνινχζεζεο. 
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Πίλαθαο 3.5: Γείθηεο απφδνζεο ησλ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Ηηαιία, 

θαηά ηα έηε 2007-2008. 

 

Πεξηθέξεηα Πξνγξάκκαηα 

Πνζνζηό (%) 

γπλαηθώλ πνπ 

πξνζθιήζεθαλ 

πκκεηνρή 

(%) 
Δπαλάθιεζε (%) Αλίρλεπζε (/1000 ζπκκεηέρνληεο) 

    
Πξώηνο 

έιεγρνο 

Δπαλαιακβαλόκελνο 

έιεγρνο 

Πξώηνο 

έιεγρνο 

Δπαλαιακβαλόκελνο 

έιεγρνο 

Valle d’Aosta 1 92,3 79,0 11,6 4,6 8,2 4,4 

Piemonte 9 68,6 65,6 7,1 3,7 6,9 5,1 

Liguria 5 34,4 66,9 7,9 6,8 6,4 4,5 

Lombardia 15 92,8 64,5 7,7 4,4 4,7 3,9 

Trentino 1 80,9 79,2 6,6 2,4 5,3 5,8 

Alto Adige 1 - 52,5 - - - - 

Veneto 21 76,7 77,1 6,2 4,4 4,6 4,4 

Friuli-Venezia 

Giulia 
1 98,8 62,6 7,8 3,2 8,7 6,2 

Emilia-

Romagna 
11 96,0 72,4 7,6 3,9 6,5 5,8 

Βφξεηα Ηηαιία 65 82,0 67,9 7,3 4,2 5,6 4,7 
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Πεξηθέξεηα Πξνγξάκκαηα 

Πνζνζηό (%) 

γπλαηθώλ πνπ 

πξνζθιήζεθαλ 

πκκεηνρή 

(%) 
Δπαλάθιεζε (%) Αλίρλεπζε (/1000 ζπκκεηέρνληεο) 

Toscana 12 86,4 69,5 10,1 5,4 5,1 5,6 

Umbria 4 89,0 73,7 4,4 3,3 6,9 4,8 

Marche 13 74,2 54,2 11,0 8,0 5,7 3,4 

Lazio 10 65,4 47,1 6,9 3,8 4,1 2,8 

Κεληξηθή Ηηαιία 39 78,2 58,9 8,0 5,1 5,0 4,6 

Abruzzo 1 56,6 50,5 11,8 12,9 3,4 3,4 

Molise 1 48,5 43,4 5,0 3,0 - - 

Campania 12 50,0 35,4 8,3 5,4 10,4 3,3 

Puglia 1 25,3 33,4 4,3 - - - 

Basilicata 1 100,0 49,2 7,1 4,1 5,2 2,1 

Calabria 9 51,8 26,2 13,9 8,2 5,2 4,2 

Sicilia 2 49,2 41,7 9,3 8,0 6,9 4,5 

Sardegna 4 57,2 54,1 5,6 - - - 

Νφηηα Ηηαιία & 

Νεζηά 
31 46,5 38,2 7,2 6,2 6,1 3,2 

χλνιν 135 72,8 60,4 7,4 4,5 5,5 4,6 

Πεγή: Giorgi et al., 2010
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3.6 Γεξκαλία 

 

3.6.1 ύζηεκα Τγείαο ζηε Γεξκαλία 

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο Γεξκαλίαο απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηνπ 

κνληέινπ Bismark, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέλνπο, ηνλ έληνλν θξαηηθφ 

έιεγρν, ηελ επαγγεικαηηθή απηνλνκία ησλ ηαηξψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

δαπαλψλ απφ ηα ηακεία πγείαο (Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). χκθσλα 

κε ην χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ είλαη αζθαιηζκέλνη 

ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα νπνία απνηεινχλ απηφλνκνπο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, νη 

εξγαδφκελνη κε πςειά εηζνδήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε είηε ζηα δεκφζηα ηακεία είηε ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. Τπνινγίδεηαη πσο πεξίπνπ 10% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηδησηηθή αζθάιεηα 

(Σνχληαο, 2001). Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Γεξκαλίαο απνζθνπεί ζηελ 

ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή ζέζε ή ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, ε ηαπηφρξνλε χπαξμε 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο αζθάιηζεο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα δχν ηάμεσλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ην γεξκαληθφ ζχζηεκα πγείαο έρεη θαηεγνξεζεί πσο επλνεί ηνπο εχπνξνπο, 

δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα αξηηφηεξεο θάιπςεο πγείαο (Mitceli et al., 2003).        

Ζ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Γεξκαλίαο αθνινπζεί ηελ νξγάλσζε ηνπ 

θξάηνπο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη αξκφδηεο αξρέο είλαη ηξεηο: ε Οκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 

(Bund),  ηα  16 Οκνζπνλδηαθά θξαηίδηα (Länder) θαη νη επηκέξνπο Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο 

(Gemeinden), θαζψο θαη θάπνηα ηδξχκαηα. Σν Τπνπξγείν Τγείαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 

γηα ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο πγείαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα λνκνζεηεί. Ζ 

Οκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

Αληίζηνηρα, νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη νη ππνπξγνί πγείαο απηψλ είλαη αξκφδηνη γηα ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηελ εζληθή 

πνιηηηθή πγείαο, δηαηεξψληαο φκσο ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλνπλ ζε ζέκαηα ηνπηθήο 

εκβέιεηαο (Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Γεξκαλίαο έρεη ππνζηεί ξηδηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν 2000 πηνζεηήζεθαλ κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ απέβιεπαλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ 

θαη ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Σαπηφρξνλα ηδξχζεθαλ μερσξηζηά 
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αζθαιηζηηθά ηακεία κε απμεκέλεο εηζθνξέο γηα ηελ παξνρή καθξνρξφληαο θξνληίδαο 

πγείαο ζε φζνπο ηελ ρξεηάδνληαη (Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). Σν 

ζχζηεκα πγείαο ηεο Γεξκαλίαο ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην αθξηβά ζηελ Δπξψπε, θαζψο νη 

δαπάλεο γηα ηελ πγεία είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Σαπηφρξνλα, ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά 

απνηειεζκαηηθφ κε δεδνκέλν φηη νη δείθηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ βξίζθνληαη ζε πςειά 

επίπεδα (Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). 

 

3.6.1.1 Τπεξεζίεο θξνληίδαο θαξθίλνπ 

 Απφ ην 1980, ε θξνληίδα πγείαο γηα ηνλ θαξθίλν δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ελφο 

επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο ππφ ηελ αηγίδα ηεο Οκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο θαη παξέρεηαη 

απφ εμεηδηθεπκέλα θέληξα θαξθίλνπ, πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία θαη ηδησηηθέο νγθνινγηθέο 

θιηληθέο. Σα θέληξα θαξθίλνπ αλήθνπλ, σο επί ην πιείζηνλ, ζε παλεπηζηεκηαθά 

λνζνθνκεία θαη αζρνινχληαη κε ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, αιιά θαη κε 

ηελ νγθνινγηθή έξεπλα. Σα δεκφζηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία δαπαλνχλ έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ πφξσλ ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν, ελψ νη 

ηδησηηθέο θιηληθέο παξέρνπλ θπξίσο ππεξεζίεο δηάγλσζεο, παξεγνξεηηθήο θαη 

εμσλνζνθνκεηαθήο ζεξαπείαο (Mitceli et al., 2003).     

 

3.6.1.2 Μεηξψα θαξθίλνπ 

 ια ηα Οκνζπνλδηαθά θξάηε ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο γξαθείσλ κεηξψνπ θαξθίλνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο εληαίνπ δηθηχνπ 

πνπ ζα θαιχπηεη φιε ηε ρψξα. χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, θάζε 

νκνζπνλδηαθφ θξάηνο κπνξεί λα επηιέμεη ην ζχζηεκα ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ νξγάλσζε πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σα δεδνκέλα απφ θάζε πεξηθέξεηα 

απνζηέιινληαη ζε κία θεληξηθή ππεξεζία πνπ εδξάδεηαη ζην Βεξνιίλν, ψζηε ε ζπλνιηθή 

επεμεξγαζία ηνπο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη πξφζθαηα ηα 

πεξηζζφηεξα κεηξψα θαξθίλνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο ειιηπή, ελψ ην κεηξψν ηνπ Saarland 

ζεσξείηαη ην κφλν πνπ είλαη ζε ζέζεη λα παξέρεη αμηφπηζηα δεδνκέλα (Mitceli et al., 

2003) 

 

3.6.2 Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηε Γεξκαλία 

Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηε Γεξκαλία 

μεθίλεζε ην 2001 κε ηε κνξθή ηξηψλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο πεξηνρέο Bremen, 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 58 

Wiesbaden θαη Weser-Ems, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδνληαλ νη 

νξγαλσζηαθέο θαη λνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (Junkermann, Becker and 

Peitgen, 2001). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ην γεξκαληθφ θνηλνβνχιην εμέδσζε απφθαζε 

ην 2002 γηα ηελ πινπνίεζε εζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ γηα γπλαίθεο ειηθίαο 50-69 εηψλ κε κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ ηα δχν 

έηε. ε απηά ηα πιαίζηα, ηδξχζεθε κία εηδηθή εζληθή ππεξεζία (Mammography 

Cooperative) κε ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο νκνζπνλδίαο 

ησλ ηαηξψλ (Biesheuvel, Weigel and Heindel, 2011).  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, ην 2005 

μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

Γεξκαλίαο, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ (Kääb et al., 2006). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλψζεθαλ κνλάδεο 

καζηνχ, νη νπνίεο απνηεινχλ εμεηδηθεπκέλα θέληξα δηαγλσζηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σαπηφρξνλα 

ζπζηάζεθαλ πέληε εζληθά θέληξα αλαθνξάο, θαζέλα απφ ηα νπνία επηβιέπεη έλαλ αξηζκφ 

κνλάδσλ καζηνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή, κε αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε (Biesheuvel, Weigel and 

Heindel, 2011). Μέρξη ζηηγκήο, εθηηκάηαη πσο πεξίπνπ ην 90% ησλ γπλαηθψλ πνπ 

απνηεινχλ πιεζπζκφ-ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ πξνζθιεζεί γηα έιεγρν 

(Biesheuvel, Weigel and Heindel, 2011).   

 Σν πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο Γεξκαλίαο είλαη έλα απφ ηα πιένλ 

πξφζθαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ιίγα ρξφληα εθαξκνγήο. Χο απνηέιεζκα, δελ 

ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπ ζε εζληθφ 

επίπεδν. Σα κνλαδηθά δηαζέζηκα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηνπο πξψηνπο γχξνπο ειέγρνπ 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Οκνζπνλδηαθφ θξαηίδην ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο (North 

Rhine-Westphalia) απφ ην 2005 έσο ην 2009 (Biesheuvel, Weigel and Heindel, 2011).  

Απφ ηε αλάιπζε απηψλ εθηηκάηαη πσο ην πξφγξακκα ηεο Γεξκαλίαο παξνπζηάδεη 

ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε θαη ζπλάδεη κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο (Biesheuvel, Weigel and 

Heindel, 2011). ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απνζηάιζεθαλ πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο 

ζε πεξίπνπ 3 εθ. γπλαίθεο, απφ ηηο νπνίεο πξνζήιζαλ ζε έιεγρν ζρεδφλ νη κηζέο (53%), 

πνζνζηφ πνιχ ρακειφηεξν απφ ην πξνζδνθψκελν (Πίλαθαο 3.6). Αλεζπρεηηθφ θξίλεηαη 

ην εχξεκα πσο παξά ηηο πξνζπάζεηεο ζε επίπεδν δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη πξνψζεζεο, ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ νξγαλσκέλν πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν είλαη 
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ρακειά. Πηζαλνινγείηαη πσο ζεκαληηθή επίδξαζε έρεη αζθήζεη ε επξεία εθαξκνγή 

επθαηξηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θπξίσο απφ γπλαίθεο κε ηδησηηθή αζθάιηζε 

πγείαο (Biesheuvel, Weigel and Heindel, 2011). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, πεξίπνπ 25% ησλ 

γπλαηθψλ ειηθίαο 40-70 εηψλ πξνζέξρνληαλ ζε ηαθηηθφ επθαηξηαθφ έιεγρν (Gibis et al., 

1998). Δπηπιένλ εθηηκάηαη πσο ε ζπλερηδφκελε δεκφζηα ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ έρεη επηδξάζεη 

αλαζηαιηηθά ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ (Biesheuvel, Weigel and Heindel, 2011). 

 

 

Πίλαθαο 3.6: Γείθηεο απόδνζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζην Οκνζπνλδηαθό θξαηίδην ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο-

Βεζηθαιίαο, θαηά ηα έηε 2005-2009. 

 πλνιηθά 
Πξώηνο 

έιεγρνο 

Δπαλαιακβαλόκελνη 

έιεγρνη 

πκκεηνρή (%) 53,4 - - 

Δπαλάθιεζε (%) - 6,1 3,4 

Γηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά 

θαξθίλνπ 
 8,1/1000 6,0/1000 

Γηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά κε 

δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ (%) 
19,1 

 

 
 

Γηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά 

δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ <10 ρηι (%) 
 29,1 35,0 

Γηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά 

δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ κε 

αξλεηηθνχο ιεκθαδέλεο (%) 

 75,4 79,5 

Γηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά 

δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ πςεινχ 

ζηαδίνπ (%) 

 30,0 23,4 

 

Πεγή: Biesheuvel, Weigel and Heindel, 2011 
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Σα πνζνζηά επαλάθιεζεο γηα πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθφ έιεγρν θπκάλζεθαλ ζην 

6,1% κεηά ηνλ πξψην έιεγρν θαη ζην 3,4% κεηά απφ επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο, θαη 

βξίζθνληαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ (Πίλαθαο 3.6)  (Biesheuvel, Weigel and Heindel, 

2011). Οη εηδηθνί απνδίδνπλ ηα πςειφηεξα απφ ηα πξνζδνθψκελα πνζνζηά επαλάθιεζεο 

ζηελ απμεκέλε ρξήζε ςεθηαθήο, αληί ηεο θιαζηθήο καζηνγξαθίαο, ζε πνιιέο κνλάδεο 

καζηνχ (Weigel et al., 2010). Σέινο, ηα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ πςειά πνζνζηά 

δηάγλσζεο ηεο λφζνπ: 8,1 θαη 6,0 αλά 1000 ζπκκεηέρνληεο, κεηά ηνλ πξψην έιεγρν θαη 

επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο, αληίζηνηρα (Πίλαθαο 3.6). Παξφια απηά, αηζηφδνμν είλαη 

ην εχξεκα πσο ε λφζνο αληρλεχεηαη ζε πξσηκφηεξα ζηάδηα, θαζψο ηα πνζνζηά δηάγλσζεο 

κε δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ, θαξθίλνπ κηθξφηεξνπ ησλ 10 ρηιηνζηψλ θαη θαξθίλνπ κε 

αξλεηηθνχο ιεκθαδέλεο θξίλνληαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθά (Πίλαθαο 3.6) (Biesheuvel, 

Weigel and Heindel, 2011).  

 

 

3.7 πγθξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ιηαιία θαη ηε Γεξκαλία 

 

3.7.1 Οξγάλσζε, ραξαθηεξηζηηθά 

 Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ ήδε πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ (International Agency for Research on Cancer, 2002). Σν Ζλσκέλν 

Βαζίιεην απνηειεί έλα απφ ηα πξψηα επξσπατθά θξάηε πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα θαη δηελεξγεί έλα εληαίν εζληθφ πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, 

κε κεξηθψο ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

πξσηνθφιινπ εθαξκνγήο ζε ηνπηθφ επίπεδν ππφ κία εληαία θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 

Αληίζεηα, ζηελ Ηηαιία ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο απνηειεί έλα απνθεληξσκέλν 

ζχζηεκα, έρνληαο νξγαλσζεί ακηγψο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Χο απνηέιεζκα, 

δηελεξγνχληαη ηαπηφρξνλα πνιιά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πνηθίινπλ αλά πεξηθέξεηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα εθαξκφδνληαη θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο. Ζ Γεξκαλία είλαη απφ ηηο 

ηειεπηαίεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ μεθίλεζαλ ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη αθφκα ζε θάζε εμέιημεο. Σφζν ε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή φζν θαη ην πξσηφθνιιν εθαξκνγήο ειέγρνληαη θεληξηθά, 

θαζηζηψληαο ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγθεληξσηηθή (Πίλαθαο 3.2). Άμην 
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αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο πσο θαη ηα ηξία παξαπάλσ θξάηε πξνρψξεζαλ ζηε ζχζηαζε 

εηδηθψλ ζπκβνπιίσλ, επηηξνπψλ ή επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο, 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ.  

 χκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε φιεο ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 50-69 εηψλ κε ηε 

ρξήζε θιαζηθήο καζηνγξαθίαο θαη κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ αλά δχν έηε (Perry et al., 

2008). Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην εθαξκφδεη πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν αλά ηξηεηία, ελψ 

πνιιά πξνγξάκκαηα ζηελ Ηηαιία έρνπλ επεθηείλεη ην ειηθηαθφ θάζκα ηνπ πιεζπζκνχ-

ζηφρνπ ζε γπλαίθεο 45-49 εηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκφ εμεηάζεσλ (Πίλαθαο 3.3). 

Δπηπιένλ, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο ζηελ Γεξκαλία θαη ζηελ Ηηαιία ζπρλά 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ςεθηαθήο, αληί ηεο θιαζηθήο, καζηνγξαθίαο (Weigel et al., 2010; 

Giorgi et al., 2010).  

 

3.7.2 Απόδνζε 

 Ζ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηα 

ηξία παξαπάλσ θξάηε παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.7 κε ηε βνήζεηα 

αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ. ζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, θαη ηα 

ηξία θξάηε θαηαγξάθνπλ πνζνζηά ζπκκεηνρήο ρακειφηεξα απφ ην επηζπκεηφ επξσπατθφ 

φξην ηνπ 75%. Ηδηαίηεξα ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία ζεκεηψλνπλ ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο (61,0 θαη 54,1%, αληίζηνηρα), θάησ απφ ην απνδεθηφ φξην ηνπ 70% (Πίλαθαο 

3.7). Ζ κηθξή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα ηεο Γεξκαλίαο, αιιά θαη πνιιά απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ζηε λφηηα Ηηαιία θαη ηα λεζηά, δελ έρνπλ αθφκα νινθιεξσζεί, κε 

απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλνπλ επαξθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ε 

ηαπηφρξνλε δηελέξγεηα επθαηξηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη πσο δξα 

αλαζηαιηηθά ζηε ζπκκεηνρή ζηα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ είλαη ζαθψο θαιχηεξν (73,8%) θαη θπκαίλεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο (Πίλαθαο 3.7). Απηφ ην 

εχξεκα ελ κέξεη εμεγείηαη, θαζψο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη καθξφρξνλε εκπεηξία ζηε 

δηελέξγεηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηαπηφρξνλα νη πνιίηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνη θαη ελήκεξνη αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη έγθαηξεο 

δηάγλσζεο. Παξφια απηά, ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπλερή θαη 

αδηάιεηπηε πξνψζεζε ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 62 

ησλ πνιηηψλ αιιά θαη άξηηα θάιπςε φινπ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ.   

Σν πνζνζηφ επαλάθιεζεο γηα πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθφ έιεγρν απνηειεί ηνλ θχξην 

δείθηε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηδαληθά πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

ζε ρακειά επίπεδα, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγία ησλ 

γπλαηθψλ, νη πεξηηηέο επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην θφζηνο. χκθσλα κε ηηο 

Δπξσπατθέο νδεγίεο, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ επαλαθαινχληαη γηα πεξαηηέξσ 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 7% θαη 5%, ζηνλ πξψην θαη ζηνπο 

επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο, αληίζηνηρα. Σα επηζπκεηά πνζνζηά πξέπεη λα 

θπκαίλνληαη θάησ απφ 5% θαη 3% (Perry et al., 2008). Σφζν ην Ζλσκέλν Βαζίιεην φζν 

θαη ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα, απφ ηα επξσπατθά φξηα, πνζνζηά 

επαλάθιεζεο κεηά ηνλ πξψην γχξσ ειέγρνπ (8,6, 9,4 θαη 7,4%, αληίζηνηρα). Σα 

απνηειέζκαηα είλαη ζαθψο θαιχηεξα κεηά απφ επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο θαη ζηα 

ηξία θξάηε (Πίλαθαο 3.7). Σν πνζνζηφ επαλάθιεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ ππφ έιεγρν πιεζπζκνχ, θαη εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλν ζηηο 

ειηθίεο 50-54 εηψλ. Καζψο ν πξψηνο γχξνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη 

κεγάιν αξηζκφ γπλαηθψλ απηνχ ηνπ ειηθηαθνχ θάζκαηνο, είλαη αλακελφκελν λα 

παξαηεξνχληαη πςειφηεξα πνζνζηά επαλάθιεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο (Giorgi et al., 2010). Δπηπιένλ, ε ρξήζε ςεθηαθήο 

καζηνγξαθίαο, ελαιιαθηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά ηεο θιαζηθήο, ζεσξείηαη πσο 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ επαλάθιεζεο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο 

Ηηαιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο (Giorgi et al., 2010; Weigel et al., 2010).    

ζνλ αθνξά ζηελ επαηζζεζία ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, απηή κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί απφ ην πνζνζηφ αλίρλεπζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, δειαδή ηελ αλαινγία ησλ 

δηαγλσζκέλσλ πεξηζηαηηθψλ αλά 1.000 γπλαίθεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δελ αμηνινγείηαη κφλνο ηνπ αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλακελφκελε επίπησζε ηεο λφζνπ ζηνλ πιεζπζκφ ππφ έιεγρν. Χο εθ ηνχηνπ, ην πνζνζηφ 

αλίρλεπζεο ηεο λφζνπ δελ απνηειεί έλα κέηξν άκεζα ζπγθξίζηκν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θξαηψλ. Οη Δπξσπατθέο νδεγίεο έρνπλ νξίζεη ην απνδεθηφ φξην αλίρλεπζεο ηεο λφζνπ 

ζην ηξηπιάζην ηεο αλακελφκελεο επίπησζεο γηα ηνλ πξψην έιεγρν, ην νπνίν κεηψλεηαη 

ζην κηζφ γηα ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο. Σα αληίζηνηρα επηζπκεηά φξηα πξέπεη 

λα θπκαίλνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα (Perry et al., 2008). πλνιηθά, ηα επξήκαηα 

ππνδεηθλχνπλ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά αλίρλεπζεο ηεο λφζνπ θαη γηα ηα ηξία θξάηε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά αλίρλεπζεο είλαη θνληά ζην επξσπατθφ απνδεθηφ φξην γηα ηνλ 

πξψην γχξν ειέγρνπ, ελψ θπκαίλνληαη πάλσ απφ ην επηζπκεηφ φξην γηα ηνπο 
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επαλαιακβαλφκελνπο ειέγρνπο (Πίλαθαο 3.7). Απηφ ην εχξεκα θξίλεηαη σο 

αλακελφκελν, θαζψο ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ είλαη πνιχ δπζθνιφηεξε ζηηο 

λέεο γπλαίθεο ειηθίαο 50-54 εηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε επίπησζε ηεο λφζνπ είλαη 

κεγαιχηεξε. Σα πνζνζηά αλίρλεπζεο ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ επεξεάδνληαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ππνθείκελε επίπησζε ηεο λφζνπ, ε πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ, ε ηθαλφηεηα δηάγλσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε αξηηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ (Giorgi et al., 2010; 

Weigel et al., 2010). Χο εθ ηνχηνπ, νη φπνηεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ εξκελεία ηνπο. 

Αλ θαη ζπλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία θξίλνληαη σο ζεηηθά, εκθαλήο είλαη ε αλάγθε γηα 

ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο επαηζζεζίαο θαη ηεο εηδηθφηεηαο ηεο 

έγθαηξεο θαη πξψηκεο δηάγλσζεο. Δπηπιένλ, ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ θξίζηκεο 

δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφιεςεο πςειήο 

πνηφηεηαο.         
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Πίλαθαο 3.7: Γείθηεο απόδνζεο ησλ πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, ζηελ Ιηαιία θαη ζηε Γεξκαλία 

 

 
Δπξσπατθέο Οδεγίεο Ηλσκέλν Βαζίιεην 

(2008/9) 

Ιηαιία 

(2007) 

Γεξκαλία 

(2009) Απνδεθηό όξην Δπηζπκεηό όξην 

Αξ. Πξνζθιεζέλησλ γπλαηθώλ (εθ.) - - 2,2 2,2 1,1 

πκκεηνρή (%) >70 >75 73,8 61,0 54,1 

Δπαλάθιεζε (%) 

     Πξώηνο έιεγρνο 

     Δπαλαιακβαλόκελνη έιεγρνη 

 

<7 

<5 

 

<5 

<3 

 

8,6 

3,2 

 

9,4 

4,1 

 

7,4 

3,4 

Αλίρλεπζε (αλά 1000 

ζπκκεηέρνληεο) 

     Πξώηνο έιεγρνο 

     Δπαλαιακβαλόκελνη έιεγρνη 

 

3 x επίπησζε 

1,5 x επίπησζε 

 

>3 x επίπησζε 

>1,5 x επίπησζε 

 

7,3 (2,8 x) 

7,4 (2,9 x) 

 

5,4 (2.5 x) 

4,8 (2,2 x) 

 

8,2 (3,1 x) 

5,9 (2,3 x) 

 

Πεγή: Biesheuvel, Weigel and Heindel, 2011; National Health Service, 2010; Giordano et al., 2009
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΠΡΟΤΜΠΣΧΜΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

4.1 Διιεληθό ζύζηεκα πγείαο 

 Σν ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα απνηειεί έλα κεηθηφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, θαη ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ κέζσ ηεο θνξνινγίαο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο εηζθνξέο ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε. Σαπηφρξνλα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειή ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ παξνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο 

(Σνχληαο, 2001). Ζ Διιάδα θαηαγξάθεη ηδηαίηεξα πςειέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ην 

2007 ζηελ Διιάδα αλήιζε ζην 9,7% ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΟΑ (9,0%). Δπηπιένλ, απφ ην 2000 έσο ην 2007, νη 

δαπάλεο πγείαο απμήζεθαλ θαηά κέζν φξν θαηά 6,9% αλά έηνο ζε ζρέζε κε 4,2% ζηα 

άιια θξάηε-κέιε ηνπ ΟΟΑ (OECD, 2012).   

 Ο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ, θαιχπηεηαη απφ πιεζψξα 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηά είλαη ππνρξεσηηθή. Σα 

θπξηφηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο ρψξαο είλαη ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

(ΗΚΑ), ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), ν Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο 

Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) θαη ηα ηακεία ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ ππάξρνπλ 

δεθάδεο άιια πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ. Σα 

αζθαιηζηηθά ηακεία δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο εηζθνξέο αιιά θαη ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο, κε απνηέιεζκα ηελ επίηαζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

(Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 2007). Πξφζθαηα θαη ελ κέζσ πνιιψλ 

αληηδξάζεσλ, μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα ζπλέλσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε 

έλαλ εληαίν θνξέα, ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 

(Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, 2012). Μέρξη ζηηγκήο, ε 

ζπλέλσζε αθνξά ζηα κεγαιχηεξα αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο ρψξαο ελψ απψηεξνο 

ζηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. 

 Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) ηδξχζεθε ην 1983 κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε 

ελφο νινθιεξσκέλνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαη θχξηνπο άμνλεο ηελ ηζφηηκε 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο, ηελ 

θαζνιηθή θαη πιήξε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο 
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θξνληίδαο πγείαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

ηαπηφρξνλα κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ, ηελ απνθέληξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη πιένλ παξαδεθηφ 

πσο νη παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεηο δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ νπζηαζηηθά, κε 

απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ζχζηεκα πγείαο λα αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ζηελ ηζφηηκε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, ζηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζην θφζηνο, κε ηελ 

θαηάζηαζε λα ρεηξνηεξεχεη δηαξθψο (Μσξατηεο, 2004). 

 Ο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο ζηε ρψξα είλαη 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε αξκνδηφηεηεο ηε ξχζκηζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ. 

Χο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ ππνπξγείνπ δξα ην Κεληξηθφ Δζληθφ πκβνχιην 

Τγείαο (ΚΔΤ), ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

θαη ησλ θαηαλαισηψλ ππεξεζηψλ πγείαο (Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 

2007). Μέρξη πξφηηλνο, νη ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ΔΤ ππάγνληαλ δηνηθεηηθά ζε 17 

Γηνηθεηηθέο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο (ΓΤΠΔ). ηα πιαίζηα ηεο πξφζθαηεο  

κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ ΔΤ, απηέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ 7 

επξχηεξεο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο (ΤΠΔ), ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ 

ηαπηίδνληαη κε ηα φξηα ησλ αληίζηνηρσλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο. 

  ηελ Διιάδα, νη ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη θπξίσο απφ ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία, ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα. Θεσξεηηθά, νη 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο παξέρνληαη απφ ηα Κέληξα Τγείαο θαη ην ΗΚΑ, ην 

νπνίν δηαζέηεη δηθέο ηνπ ππνδνκέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πεξηθεξεηαθά Κέληξα 

Τγείαο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη λα αληεπεμέιζνπλ 

ζηελ απμεκέλε δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο. Έηζη, νη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο ζηελ πεξηθέξεηα παξέρνληαη θπξίσο απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη απφ ηδηψηεο ηαηξνχο. ζνλ αθνξά ζηα Κέληξα Τγείαο αζηηθνχ 

ηχπνπ, απηά είλαη ειάρηζηα ζε αξηζκφ, θαηά ζπλέπεηα ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα παξέρεηαη απφ ην ΗΚΑ, απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη απφ ηδηψηεο ηαηξνχο (Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 

2007). 

 Απηαπφδεηθηα, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα 

κε ζεκαληηθφηεξα ηελ αληζφηεηα ζηελ πξφζβαζε εηο βάξνο ησλ ρακειψλ θνηλσληθν-
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νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ, ηηο ιίζηεο αλακνλήο, ηηο άηππεο 

πιεξσκέο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο. Έλα άιιν κεγάιν 

κεηνλέθηεκα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε πνιπδηάζπαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε 

έλα κεγάιν αξηζκφ θνξέσλ, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα ζπληνληζηνχλ αξκνληθά κεηαμχ 

ηνπο. ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ε αδπλακία ζηελ νξγάλσζε θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ηφζν ιφγσ ηεο κε απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ 

φζν θαη ιφγσ ζπαηάιεο θαη θαθνδηαρείξηζεο (Καινγεξνπνχινπ θαη Μνπξδνπθνχηαο, 

2007). ήκεξα, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην ειιεληθφ ζχζηεκα 

πγείαο είλαη ην πςειφ θφζηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ηε δξακαηηθή 

κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Σα παξαπάλσ έρνπλ ηξαγηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ε 

κείσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην 

θφζηνο, ε κείσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη νη ειιείςεηο 

ζε θάξκαθα θαη αλαιψζηκα είδε. Οη αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαθήο 

δηαρείξηζεο, φπσο ε ζπλέλσζε ησλ ηακείσλ, ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ε 

δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, νη ιίζηεο θαξκάθσλ, ε ηηκνιφγεζε 

ησλ θαξκάθσλ κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ αλαθνξάο, ε έλαξμε ζπληαγνγξάθεζεο 

θαξκάθσλ ζχκθσλα κε ηε δξαζηηθή νπζία, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ 

ζην θφζηνο, ε εηζαγσγή ζηα λνζνθνκεία ηνπ ζεζκνχ ησλ managers θ.αι., 

αληηκεησπίδνληαη κε δπζπηζηία φζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζα 

επηδείμνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, ζηελ απνθπγή ηεο ζπαηάιεο θαη ζηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 

 

4.1.1 Θεζκνζεηεκέλα όξγαλα γηα ηνλ θαξθίλν 

 Ζ επζχλε γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

γηα ηνλ θαξθίλν ζηελ Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ). Τπάξρνπλ ηξία ζεζκνζεηεκέλα γηα ηνλ 

θαξθίλν φξγαλα: ε Ογθνινγηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΤ, νη Ογθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ 

Ννζνθνκείσλ θαη Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ (ΟΔΝ) θαη ην Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ 

(Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2011). Οη αξκνδηφηεηεο ησλ 

Ογθνινγηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ννζνθνκείσλ εζηηάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο σο 

εθηειεζηηθέο επηηξνπέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθαξθηληθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζην εθάζηνηε λνζειεπηηθφ ίδξπκα, 

ζην ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
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ηελ νγθνινγία θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ 

Νενπιαζηψλ ζε θάζε ίδξπκα. Σν 2005, ην Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ 

πξνζαξηίζηεθε ζην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ). 

εκεηψλεηαη πσο έσο ζήκεξα, ε θαηαγξαθή ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

θαξθίλν πνπ αθνξνχλ ζηελ ρψξα καο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Διιεληθήο 

ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ 

δελ έρεη νπζηαζηηθά ελεξγνπνηεζεί.     

 

4.1.2 Μεηξώα θαξθίλνπ 

 Μέρξη ζηηγκήο, ε Διιάδα δε δηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν θαη πιήξεο κεηξψν 

αζζελψλ κε θαξθίλν, παξά ην γεγνλφο φηη απφ ην 2008 έρνπλ μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ (ΔΑΝ) απφ ην Κέληξν Διέγρνπ 

θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2012). Σν Δζληθφ Αξρείν 

Νενπιαζηψλ απνηειεί έλα κεραληζκφ ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο θαη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαξθίλν θαη πξνέξρνληαη απφ ην δεκφζην θαη ηνλ 

ηδησηηθφ δεκφζην ηνκέα πγείαο. Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο λφζνπ ζηελ Διιάδα, ηε λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, ην πνζνζηά επηβίσζεο ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν, 

ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ αλά ζηάδην, ηνλ πξνζδηνξηζκφ νκάδσλ πιεζπζκνχ 

πςεινχ-θηλδχλνπ θ.αι. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα, ελψ ηαπηφρξνλα 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεξαπεηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζεξαπείαο θαη θξνληίδαο πγείαο. Δπηπιένλ, ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηε δηεμαγσγή θιηληθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, ελψ ζα παξέρεη 

ηα εγρψξηα ζηνηρεία ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, ηεο ζχγθξηζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο ελαξκφληζεο ηνπ αξρείνπ κε ηηο 

επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Σα γλσζηά πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο ε έιιεηςε νξγάλσζεο, ε αδπλακία ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη νη δηαξθείο ηξνπνπνηήζεηο λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην Δζληθφ Αξρείν Νενπιαζηψλ λα βξίζθεηαη 

αθφκα ζε εκβξπτθφ ζηάδην (χλδεζκνο Ηαηξηθψλ Γελεηηζηψλ Διιάδαο, 2012).  
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Σαπηφρξνλα, ην 2010 πξνηάζεθε ε αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ θαη ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο ηειεδηάγλσζεο ησλ 

θαξθηληθψλ επξεκάησλ ηνπ καζηνχ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ (Δηδηθή 

Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, 2010). Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κε ην φλνκα 

«e-ΠΡΟΛΖΦΖ», πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κίαο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα 

απνηειέζεη ην Δζληθφ Μεηξψν γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Μαζηνχ. Δπηπιένλ, πξνσζεί ηελ 

αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ςεθηαθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ηε ιεηηνπξγία 

ζπζηήκαηνο ηειεδηάγλσζεο καζηνγξαθηψλ, ηελ αλάπηπμε δηθηπαθνχ θφκβνπ 

ηειεδηάζθεςεο θαη ηαηξηθήο ηειε-εθπαίδεπζεο, θαη ηε δεκηνπξγία δηθηπαθνχ θφκβνπ 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν έξγν απνζθνπεί ζηε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη άιισλ θνξέσλ πγείαο αλά ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, 

φπνπ δελ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ πινπνίεζε ηνπ ελ 

ιφγσ έξγνπ δελ έρεη αθφκα μεθηλήζεη.  

 

4.2 Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Διιάδα 

 

4.2.1 Δζληθό ζρέδην δξάζεο  γηα ηνλ θαξθίλν  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, επί ζεηείαο θ. 

Αβξακφπνπινπ, εμέδσζε ην «Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2008-2012» 

ζηα πιαίζηα κηαο νξγαλσκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαξθίλνπ (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2008). πγθαηαιέγεηαη 

ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 

15 ρέδηα Γξάζεο, θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

ζηελ Διιάδα. Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν επηδηψθεη λα πξνσζήζεη 

αιιαγέο ζηελ εζληθή πνιηηηθή θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηνλ θαξθίλν, λα δεκηνπξγήζεη κία 

εληαία πνιηηηθή πξφιεςεο θαη επηθνηλσλίαο ζε εζληθφ επίπεδν, λα αλαπηχμεη ηελ 

αηνκηθή επζχλε θαη αληίζηαζε ζε πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη βιαπηηθά γηα ηελ 

πγεία, λα εληζρχζεη ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, λα 

αλαβαζκίζεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θαξθίλνπ θαη λα πξνσζήζεη ηελ νξγαλσηηθή δηαζχλδεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εζεινληηθφ ηνκέα. ξακα είλαη ε 

ζπζηξάηεπζε φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ δξνπλ θαηά 
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ηνπ θαξθίλνπ, ε δηάδνζε ζηνλ πιεζπζκφ κηαο λννηξνπίαο ππέξ ηεο πξφιεςεο, ε 

αλάδεημε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ησλ δνκψλ ηεο ρψξαο.  

Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν αλαπηχζζεηαη πάλσ ζε 4 βαζηθέο 

αξρέο: ηελ πξφιεςε, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, ηελ αλζξσπνθεληξηθή πεξίζαιςε θαη 

θξνληίδα, θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαξθηλνπαζψλ (Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2008). Απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 6 άμνλεο θαη 31 

επηκέξνπο δξάζεηο. Ο ηξίηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ θαη πεξηιακβάλεη 5 επηκέξνπο δξάζεηο. Ζ πξψηε δξάζε αλαθέξεηαη ζηε 

ζέζπηζε εζληθψλ ζπζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν. Δπηπιένλ ζέηεη σο ζηφρνπο ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ εμεηάζεσλ, ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ηε δεκηνπξγία πξσηνθφιινπ δηαρείξηζεο αζζελψλ, ηε 

δηαζθάιηζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, ηε κείσζε ηεο ηαιαηπσξίαο 

ησλ αζζελψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο. Ζ δεχηεξε δξάζε αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία εζληθψλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα 

νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ, κε επηκέξνπο ζηφρνπο ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηε λφζν θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

απαηηνχκελεο ηερληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο. Ζ ηξίηε δξάζε ζρεηίδεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία απηφλνκσλ θέληξσλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν εθηφο 

λνζνθνκεηαθψλ ππνδνκψλ, θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ηεο 

λφζνπ, ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δηάγλσζεο θαξθίλνπ ζηα αξρηθά ζηάδηα θαη ζηελ 

ελζάξξπλζε ησλ αηφκσλ γηα ηαθηηθφ επαλέιεγρν. Ζ ηέηαξηε δξάζε αλαθέξεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία θηλεηψλ κνλάδσλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζε λεζησηηθέο θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία δξάζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο, κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ.   

Σν «Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2008-2012», πξηλ θαλ πξνιάβεη 

λα πινπνηεζεί, αληηθαηαζηάζεθε απφ ην «Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 

2011-2015» (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2011). ζνλ αθνξά 
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ζηελ πξφιεςε, ην λέν αλαζεσξεκέλν ρέδην Γξάζεο δίλεη έκθαζε κφλν ζηελ 

αλάπηπμε εζληθψλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηεο 

κήηξαο θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ ηνπ ΔΤ, ζηε 

ζέζπηζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, ζηειέρσζεο θαη πξνκήζεηαο ησλ θηλεηψλ 

κνλάδσλ, ζηνλ θαζνξηζκφ λνζνθνκείσλ αλαθνξάο αλά λνκφ ή πεξηθέξεηα θαη ζην 

ζχζηεκα πξφζθιεζεο, επαλάθιεζεο, παξαπνκπήο θαη ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ θαζνξίδεη πσο, κε Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηνπ ΚΔΤ, ζα δεκηνπξγεζεί εηδηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο. πγθξηηηθά κε 

ην πξνγελέζηεξν ρέδην Γξάζεο, εκθαλήο είλαη ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, κε ην λέν αλαζεσξεκέλν ρέδην λα 

πξνσζεί πνιχ ιηγφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο θαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ.  

 

4.2.2 Πηινηηθή εθαξκνγή νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

 Σν 1988, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε θαηά ηνπ θαξθίλνπ», ε 

ρψξα καο μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ ζηνπο λνκνχο Ζιείαο θαη Μεζζελίαο ηεο Πεινπνλλήζνπ, κε πξσηνβνπιία 

ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Ογθνινγίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Garas et al., 1994). Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ελφο 

νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ ζηελ Διιάδα.  

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξεηάζηεθε κία πεξίνδνο νρηψ κελψλ 

γηα ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ απαηηνχκελσλ δνκψλ, ηελ 

ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ  θαη 

επαγγεικαηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Garas 

et al., 1994). ην πξφγξακκα εξγάζζεθαλ 22 άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο (2 

ρεηξνπξγνί, 2 ρεηξηζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 2 νδεγνί, 4 ηερλνιφγνη θαη 12 

άηνκα πξνζσπηθφ) θαη 14 άηνκα κεξηθήο απαζρφιεζεο (3 ρεηξνπξγνί, 7 αθηηλνιφγνη, 

2 θπηηαξνιφγνη, 1 αθηηλνθπζηθφο θαη 1 επηδεκηνιφγνο), ελψ νξγαλψζεθαλ γξαθεία 

ζηελ Αζήλα, ηελ Ζιεία θαη ηε Μεζζελία. Ζ πξφζθιεζε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ έγηλε 
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κε απνζηνιή πξνζσπηθήο επηζηνιήο, αιιά νηθνλνκηθνί ιφγνη δελ επέηξεςαλ ηελ 

απνζηνιή δεχηεξεο επηζηνιήο ππελζχκηζεο ζηηο γπλαίθεο πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ 

ζην πξψην θάιεζκα. Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δηελεξγνχληαλ ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλε θηλεηή κνλάδα καζηνγξαθίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ θαη κηθξφ 

ιεσθνξείν γηα ηε κεηαθνξά γπλαηθψλ απφ θαη πξνο δπζπξφζβαηεο θαη νξεηλέο 

πεξηνρέο. Σν πξφγξακκα ζπλνδεχηεθε απφ κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ζπιινγήο θαη 

θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα, απφ ηνπηθνχο ζπιιφγνπο, 

νξγαλψζεηο γπλαηθψλ, δεκνηηθνχο θνξείο, ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο, ηελ εθθιεζία θαη ηα 

ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ. 

Δπηπιένλ, νξγαλψζεθε θαη πινπνηήζεθε ζεηξά παξνπζηάζεσλ γηα ην επξχ θνηλφ θαη 

ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο αγξνηηθνχο θαη γεληθνχο ηαηξνχο. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίρζεθε 

νηθνλνκηθά απφ ην πξφγξακκα «Δπξψπε θαηά ηνπ θαξθίλνπ», ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ην Διιεληθφ Ίδξπκα Ογθνινγίαο (Garas et al., 

1994). 

Σν πξφγξακκα είρε πιεζπζκφ-ζηφρν γπλαίθεο ειηθίαο 40-64 εηψλ, νη νπνίεο 

ήηαλ κφληκνη θάηνηθνη ησλ λνκψλ Ζιείαο θαη Μεζζελίαο. Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο 

ηαπηνπνηήζεθε απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ πιεζπζκηαθνχ κεηξψνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

Δπξσπατθέο νδεγίεο ζπζηήλνπλ ηελ εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κφλν γηα 

γπλαίθεο ειηθίαο 50-64 εηψλ, ε δηεχξπλζε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη γπλαίθεο κηθξφηεξεο ειηθίαο έγηλε εζθεκκέλα, θαζψο 

ζεσξήζεθε πσο ε ζπκκεηνρή λεαξφηεξσλ γπλαηθψλ ζα εληζρχζεη θαη ζα 

ζπκπαξαζχξεη ηελ πξνζέιεπζε ησλ κεγαιπηέξσλ (Garas et al., 1994). Ο έιεγρνο 

πεξηειάκβαλε καζηνγξαθία δχν ιήςεσλ αλά δχν έηε θαη εθαξκφζηεθε ε δηπιή 

αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ δχν αθηηλνιφγνπο αλεμάξηεηα. Μεηά ηε ιήςε 

ηνπο, νη καζηνγξαθίεο απνζηέιινληαλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Διιεληθνχ 

Ηδξχκαηνο Ογθνινγίαο ζηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Αλ ην 

απνηέιεζκα ηνπ καζηνγξαθηθνχ ειέγρνπ ήηαλ αξλεηηθφ, νη απαληήζεηο 

απνζηέιινληαλ ζηηο γπλαίθεο κε πξνζσπηθή επηζηνιή εληφο 1 κήλα. ε πεξίπησζε 

χπνπηνπ επξήκαηνο, νη γπλαίθεο επαλαθαινχληαλ γηα πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθφ έιεγρν 

κε ππέξερν καζηψλ θαη ιήςε βηνπηηθνχ πιηθνχ ππφ ηελ επνπηεία δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο ηαηξψλ πνπ απαξηηδφηαλ απφ ρεηξνπξγφ, αθηηλνιφγν, θπηηαξνιφγν θαη 

ςπρνιφγν. ε πεξίπησζε επηβεβαησκέλεο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ, νη γπλαίθεο 
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παξαπέκπνληαλ ζε κία απφ ηηο έμη ζπλεξγαδφκελεο θιηληθέο λνζνθνκεηαθψλ 

ηδξπκάησλ, φπνπ ν ππεχζπλνο ρεηξνχξγνο απνθάζηδε γηα ηε βέιηηζηε ρεηξνπξγηθή 

παξέκβαζε. Αθνινχζσο, ε ηαηξηθή νκάδα ηεο θιηληθήο θαζφξηδε ηελ πεξαηηέξσ 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ κε αθηηλνζεξαπεία, ρεκεηνζεξαπεία θαη 

νξκνληθή ζεξαπεία. Ο κέζνο ρξφλνο κεηαμχ ηεο εχξεζεο παζνινγηθνχ 

καζηνγξαθηθνχ επξήκαηνο θαη ηεο εηζαγσγήο ζε λνζνθνκείν δελ μεπεξλνχζε ηνπο 

δχν κήλεο (Garas et al., 1994). 

   

Πίλαθαο 4.1: Γείθηεο απόδνζεο ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηνπο λνκνύο Ηιείαο θαη Μεζζελίαο. 

 40-49 εηώλ 50-64 εηώλ πλνιηθά 

πκκεηνρή (%) 54,39 51,42 52,48 

Δπαλάθιεζε (%) 4,79 5,52 5,25 

Βηνςίεο (%) 9,37 15,63 13,52 

Αλίρλεπζε - 4,1/1000 3,1/1000 

Πξνγλσζηηθή αμία επαλάθιεζεο (%) - 7,36 - 

Πξνγλσζηηθή αμία βηνςίαο (%) - 47,10 - 

 

Πεγή: Garas et al., 1994 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηάδνληαλ θαηά κέζν φξν 45 γπλαίθεο ηελ 

εκέξα. Γηα ηα πξψηα ηέζζεξα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθψλ αλήιζε θαηά κέζν φξν ζην 52,48% θαη ην πνζνζηφ επαλάθιεζεο γηα 

πεξαηηέξσ έιεγρν ζην 5,25% (Πίλαθαο 4.1) Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη ε 

παξαηήξεζε πσο ην πνζνζηφ επαλάθιεζεο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζην λνκφ 

Ζιείαο (10,15%) ζπγθξηηηθά κε ην λνκφ Μεζζελίαο (2,2%). Ζ ιήςε βηνπηηθνχ 

πιηθνχ γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο ζπζηήζεθε ζην 15% ησλ γπλαηθψλ πνπ 

επαλαθιήζεθαλ αιιά δηεθπεξαηψζεθε ζην 13,5% απηψλ, θαζψο νη ππφινηπεο 

αξλήζεθαλ λα ππνβιεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία. Οη επηβεβαησκέλεο πεξηπηψζεηο 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ αλήιζαλ ζην 3,1 θαη 4,1 αλά 1000 γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηηο ειηθίεο 40-64 εηψλ  θαη 50-64 εηψλ, αληίζηνηρα 

(Garas et al., 1994). πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζεηηθά θαη ππνδεηθλχνπλ πσο ε πινπνίεζε ελφο νξγαλσκέλνπ 
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πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ είλαη εθηθηή 

ζηελ Διιάδα. 

 

4.2.3 Ο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Διιάδα ζήκεξα 

 Ζ Διιάδα είλαη απφ ηηο ιίγεο επξσπατθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη 

νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. ιεο νη 

γπλαίθεο άλσ ησλ 40 εηψλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβιεζνχλ ζε πξνιεπηηθή 

καζηνγξαθία θαη ςειάθεζε καζηνχ είηε ζε ζπκβεβιεκέλνπο κε ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία ηδηψηεο ηαηξνχο είηε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, 

θαηαβάιινληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί. εκαληηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αξθεηά απφ ηα κεγάια λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

ρψξαο έρνπλ νξγαλψζεη νινθιεξσκέλεο κνλάδεο καζηνχ, άξηηα εμνπιηζκέλεο θαη 

επαλδξσκέλεο κε έκπεηξν θαη ηθαλφ ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη πξψηκεο δηάγλσζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ. Δπηπιένλ νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά 

θέληξα θαη θιηληθέο ηεο επηινγήο ηνπο, αιιά επηβαξχλνληαη ην θφζηνο ηεο εμέηαζεο 

θαη επίζθεςεο εμ’ νινθιήξνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παλειιαδηθήο 

έξεπλαο Hellas Health II, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Κέληξν Μειεηψλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ην Ηλζηηηνχην 

Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ απεπζχλζεθε ζε 

ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο ηαηξνχο θαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ελψ ηδηαίηεξα ρακειφ 

είλαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα. ζνλ 

αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο, αλ θαη ην 70,9% ησλ γπλαηθψλ δελ είρε θακία 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (27%) αλαγθάζηεθε λα αλαιάβεη 

πιήξσο ηα έμνδα (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2008). ε απηφ 

ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηειεπηαία θαη κε αθνξκή ηηο πξφζθαηεο 

αιιαγέο γηα ηελ πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, έληνλεο θήκεο θπθινθνξνχλ 

πσο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζα πάςνπλ λα θαιχπηνπλ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

πξφιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν, επηβαξχλνληαο πεξαηηέξσ ηφζν ηνλ νηθνγελεηαθφ 

πξνυπνινγηζκφ φζν θαη ηελ ήδε πεξηνξηζκέλε δηεμαγσγή πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ ζηε ρψξα. 

 Δθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο επθαηξηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ζεκαληηθή 
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δξάζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζηελ 

Διιάδα έρνπλ αλαιάβεη θνηλσθειή ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

(Φαζνπιάθε, 2007; Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, 2012). ε απηά ηα πιαίζηα, 

δηελεξγνχλ νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα πιεζπζκηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζε δήκνπο ηεο Αηηηθήο. 

Παξφιν πνπ δελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξνζσπηθήο πξφζθιεζεο, ε ελεκέξσζε θαη 

πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο γίλεηαη κέζα απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ δξάζεσλ ζηα 

ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη ηελ αλάξηεζε ελεκεξσηηθψλ παλφ θαη αθηζψλ. Σα 

πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη κε ηελ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 

δελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο πνιίηεο, ελψ δηελεξγνχληαη ζηηο 

θηλεηέο θαη ζηαζεξέο κνλάδεο ησλ ηδξπκάησλ. Δπηπιένλ, ζπλνδεχνληαη απφ 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ ηαθηηθή 

επαλάθιεζε ησλ γπλαηθψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.   

 Αλ θαη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ θνηλσληθφ έξγν θαη 

πξνζθέξνπλ κεγάιν φθεινο, δελ είλαη δπλαηφ αιιά νχηε θαη πξέπσλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ έλα εζληθφ πξφγξακκα νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ δηελέξγεηα πιεζπζκηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

πξψηκε δηάγλσζε θαη αλίρλεπζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη κε εζληθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ 

απνηειεί επζχλε ηεο πνιηηείαο θαη παξακέλεη έλα κεγάιν έιιεηκκα ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο.   

 

4.2.4 Αδπλακίεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα 

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη θαη ζην «Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ 

Καξθίλν 2011-2015», ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία 

εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ πιεζπζκηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν, κε ηηο φπνηεο κέρξη ηψξα απφπεηξεο λα απνηεινχλ κεκνλσκέλεο θαη 

πξφρεηξεο πξνζπάζεηεο (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2011). Χο 

εθ ηνχηνπ, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη σο επθαηξηαθφο θαη ζπλνδεχεηαη απφ φια 

ηα κεηνλεθηήκαηα απηνχ, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

ηεο ρψξαο.  
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4.2.4.1 πκκεηνρή 

ηνλ επθαηξηαθφ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν δελ εθαξκφδεηαη κεραληζκφο 

πξφζθιεζεο κε απνηέιεζκα ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ λα απνηειεί θαζαξά 

πξνζσπηθή επηινγή θαη πξσηνβνπιία, ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ειηθία ηνπο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Maxwell, Bancej and Snider, 2001; Calle et al., 1993; Sutton 

et al., 1994; Βαθθάξε, 2007; Σξηγψλε, 2009). Σαπηφρξνλα ε ελεκέξσζε, νη επηξξνέο 

απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε αληίιεςε ηεο 

θάζε γπλαίθαο γηα ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ, 

θαίλεηαη πσο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ απφθαζή ηνπο λα πξνβνχλ ζε πξνιεπηηθέο 

εμεηάζεηο. χκθσλα κε ην International Agency for Research on Cancer, νη 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ηζρπξά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ είλαη ε παξαιαβή πξφζθιεζεο 

θαη ε ππελζχκηζε γηα ζπκκεηνρή, ε ζχζηαζε απφ ηαηξφ, ε θαηαλφεζε ηνπ νθέινπο 

ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ε αληίιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ θηλδχλνπ, ε κεηξίνπ 

βαζκνχ αλεζπρία γηα εκθάληζε ηεο λφζνπ, θαη ε πξφζθαηε παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο πγείαο (International Agency for Research on Cancer, 2002). Μειέηεο θαη 

ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ έρνπλ επηβεβαηψζεη ηελ επίδξαζε ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ ζηε ζπκκεηνρή ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο 

θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2008; Γξαγαζάθε, 2009; Βαθθάξε, 2007; Σξηγψλε, 

2009).  

χκθσλα κε ηελ κειέηε Hellas Health II, κφιηο ην 53,8% ησλ γπλαηθψλ 

ειηθίαο 50-69 εηψλ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ελψ κφλν ην 

56,4% ησλ γπλαηθψλ άλσ ησλ 40 εηψλ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ςειάθεζε καζηνχ απφ 

ηαηξφ. Ζ ειηθία θαίλεηαη πσο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, θαζψο ην πνζνζηφ 

ησλ γπλαηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο είλαη αξθεηά πςειφ ζην 

ειηθηαθφ θάζκα 50-54 εηψλ (72,1%) αιιά κεηψλεηαη αηζζεηά φζν απμάλεηαη ε 

ειηθία. Μεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρεη θάλεη 

καζηνγξαθία κφλν κία θνξά (20,1%). Απφ ηηο γπλαίθεο πνπ ειέγρνληαη ηαθηηθά, 

κφιηο ην 34,5% επαλαιακβάλεη ηηο εμεηάζεηο εηήζηα, ελψ ην 40,6% θάζε δχν ή ηξία 

έηε. Δπηπιένλ, ην 21,6% ησλ γπλαηθψλ δελ πξνγξακκαηίδεη ηηο εμεηάζεηο 

ζπζηεκαηηθά (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2008). Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ηα επξήκαηα θαη άιισλ κειεηψλ ζε 
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δείγκαηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ (Γξαγαζάθε, 2009; Βαθθάξε, 2007). Απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ζπκκφξθσζεο πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ ην 80% ησλ γπλαηθψλ 

πνπ ππνβάιινληαη ζε πξνιεπηηθή καζηνγξαθία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηθξφηεξν απφ 

ηνλ πξνβιεπφκελν γηα ηελ ειηθία αξηζκφ εμεηάζεσλ (Βαθθάξε, 2007). Οη 

ππάξρνπζεο κειέηεο θαηαγξάθνπλ ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 

ειιελίδσλ ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, θπξίσο σο 

απφξξνηα ηεο έιιεηςεο ή αλεπαξθνχο ελεκέξσζεο αιιά θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. 

 

4.2.4.2 Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

Ζ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε δεηήκαηα πξφιεςεο 

απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη παξνπζηάδεηαη ειιηπήο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. 

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ειιελίδσλ θαίλεηαη πσο αγλνεί ηελ αμία θαη ηα νθέιε ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη αληηκεησπίδεη ηηο 

πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο σο πνιπηέιεηα θαη φρη σο αλαγθαηφηεηα. Δλδεηθηηθφ είλαη ην 

εχξεκα πσο αξθεηέο ειιελίδεο δειψλνπλ πσο ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δελ 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, θαζψο έρνπλ ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα λα 

αληηκεησπίζνπλ, έρνπλ απμεκέλεο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ή 

ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, κε ηα πνζνζηά λα παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλα ζε 

γπλαίθεο ηεο κεζαίαο θαη θαηψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη 

Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2008; Γξαγαζάθε, 2009; Σξηγψλε, 2009). Γξακαηηθή είλαη ε 

δηαπίζησζε πσο 60,8% ησλ γπλαηθψλ άλσ ησλ 40 εηψλ δειψλεη πσο δελ έρεη θάλεη 

πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ πξφζθαηα γηαηί δελ ην ζεσξεί 

απαξαίηεην (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2008). Δπηπιένλ, αλ 

θαη πεξίπνπ ην 30% ησλ ειιελίδσλ αλεζπρεί αξθεηά ή ππεξβνιηθά γηα ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δε γλσξίδεη πνηα 

δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε καζηνγξαθία ή 

θνβάηαη γηαηί δελ έρεη επαξθή ελεκέξσζε (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο 

Ηαηξηθήο, 2008). Σέινο, θαη ε ακέιεηα θαηαγξάθεηαη σο έλαο απφ ηνπο ζπρλφηεξνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ειιελίδεο δελ ππνβάιινληαη ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν 

γηα ηνλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 

2008; Γξαγαζάθε, 2009; Σξηγψλε, 2009). 
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Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη ε δηαπίζησζε πσο πςειφ πνζνζηφ ειιελίδσλ, 

νη νπνίεο δήισζαλ ελεκεξσκέλεο, έδσζε ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζε βαζηθά 

εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, 

αλαδεηθλχνληαο πσο πνιιέο γπλαίθεο έρνπλ ιάβεη ειιηπή θαη αλεπαξθή ελεκέξσζε, 

παξά ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζή ηνπο γηα ην αληίζεην (Βαθθάξε, 2007). Ζ 

παξαηήξεζε απηή εγείξεη δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ην πνηνη είλαη νη αξκφδηνη θνξείο 

ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, πφζν άξηηα θαη εκπεξηζηαησκέλε είλαη ε πιεξνθφξεζε 

πνπ παξέρνπλ αιιά θαη πψο δηαζθαιίδεηαη ε ακεξφιεπηε, αληηθεηκεληθή θαη πιήξεο 

ελεκέξσζε ησλ γπλαηθψλ. Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ πσο νη θχξηνη θνξείο 

ελεκέξσζεο ησλ γπλαηθψλ είλαη ν ηαηξφο/γπλαηθνιφγνο, δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο, ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ην νηθνγελεηαθφ/θηιηθφ πεξηβάιινλ 

(Γξαγαζάθε, 2009; Βαθθάξε, 2007; Σξηγψλε, 2009). Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο ηαηξνχο, θαζψο έρεη απνδεηρζεί πσο ε 

ζχζηαζε πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηαηξφ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

παξαθίλεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο (Γξαγαζάθε, 2009; 

Βαθθάξε, 2007; Σξηγψλε, 2009). Δηδηθφηεξα ζηηο επαξρηαθέο πεξηνρέο, ζεκαληηθή 

είλαη ε δξάζε ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαη παζνιφγσλ ζηα Κέληξα Τγείαο αιιά θαη ησλ 

ηαηξψλ πνπ επηηεινχλ ππεξεζία ππαίζξνπ (αγξνηηθνί ηαηξνί), θαζψο είλαη απηνί πνπ 

έξρνληαη ζε ηαθηηθή επαθή κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο πξφζθαηεο κειέηεο, νη ηαηξνί πνπ 

εξγάδνληαη ζε δνκέο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (γεληθνί ηαηξνί, παζνιφγνη θαη 

αγξνηηθνί ηαηξνί) έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ρακειφ επίπεδν γλψζεσλ γηα ηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν. Ζ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζήο ηνπο απφ θξαηηθφ 

θνξέα θαη ε ελαιιαθηηθή ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ ελεκέξσζεο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή πνηθίισλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

γπλαηθψλ θαηά βνχιεζε. Δπηπιένλ, έλα πνζνζηφ 78-94% απηψλ δελ ελεκεξψλεη ηηο 

γπλαίθεο επαξθψο, πξσηίζησο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη έιιεηςεο νξγάλσζεο 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. Παξφια απηά, δελ θαηαγξάθνληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηαηξψλ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ή κε ην αλ 

είλαη κφληκνη ή εηδηθεπφκελνη (Σξηγψλε, 2009). Αληίζεηα, νη ηαηξνί πνπ 

απαζρνινχληαη ζε Γεληθά Ννζνθνκεία θαίλεηαη πσο είλαη πνιχ θαιά ελεκεξσκέλνη 

αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία δηελέξγεηάο 

ηνπ θαη ηνλ ζπζηήλνπλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (Σξηγψλε, 2009). 
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4.2.4.3 Πξφζβαζε 

 Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε γεσγξαθηθή δνκή ηεο ρψξαο, ηε δηαζπνξά ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ ππνδνκψλ ζηελ επηθξάηεηα. Ζ Διιάδα 

απαξηίδεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ λεζηψλ θαη πνιιψλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, 

σο επί ην πιείζησλ αξαηνθαηνηθεκέλσλ απφ πιεζπζκφ κεγάιεο ειηθίαο, ν νπνίνο 

φκσο έρεη κεγαιχηεξε αλάγθε απφ ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαξθίλνπ. Δπηπιένλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη 

ζπγθεληξσκέλε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζηζηνχλ ηελ 

θαηαλνκή ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο ηνπ 

θαξθίλνπ ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη δεκηνπξγνχλ κεγάιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ 

πξφζβαζε. Πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ ήδε θαηαδείμεη πσο ε ζπκκεηνρή ζηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξφιεςεο (Glockner et al., 1992).  

Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ πςειή ζπγθέληξσζε ησλ ππαξρνπζψλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα, θαη θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. Αληηζέησο, πνιιέο αγξνηηθέο πεξηθέξεηεο δε δηαζέηνπλ νγθνινγηθά 

θξεβάηηα ή θιίλεο εκεξήζηαο λνζειείαο. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε θαηάζηαζε φζνλ 

αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ζε νγθνινγηθή ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ζηηο απεηθνληζηηθέο 

εθαξκνγέο. Γεληθφηεξα, νη νγθνινγηθέο ππνδνκέο θαίλεηαη πσο είλαη ζπγθεληξσκέλεο 

ζε πεξηθέξεηεο φπνπ εδξεχνπλ ηαηξηθέο ζρνιέο θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα 

(νπιηψηεο θ. ζπλ., 2009). Χο εθ ηνχηνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη θάηνηθνη 

επαξρηαθψλ πεξηνρψλ αλαγθάδνληαη λα δηαλχζνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα ιάβνπλ ππεξεζίεο πγείαο, κε κεγάιν θφζηνο ζε ρξφλν θαη ρξήκα (Σξηγψλε, 2009). 

Δπηπιένλ, εθφζνλ ν κεγαιχηεξεο φγθνο ησλ πεξηζηαηηθψλ δηακνηξάδεηαη 

κεηαμχ ιίγσλ λνζνθνκεηαθψλ ηδξπκάησλ, κεγάιε είλαη ε επηβάξπλζε ηνπ 

ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ε ηαιαηπσξία θαη ε αλακνλή ησλ αζζελψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηα νγθνινγηθά λνζνθνκεία, ε αλακνλή κπνξεί λα θηάζεη 

θαη ηνπο ηξεηο κήλεο (Καξαγηψξγνο, 2009). Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηα 

Κέληξα Τγείαο, φπνπ ην βεβαξεκέλν πξφγξακκα θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ αζζελψλ 

δελ επηηξέπνπλ ηελ νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε ησλ ηαηξψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξφιεςεο (Σξηγψλε, 2009). Ζ 

αλακνλή γηα ξαληεβνχ γηα πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ε 
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απφζηαζε απφ ηηο αληίζηνηρεο δνκέο θαη ε γξαθεηνθξαηία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ 

(Γξαγαζάθε, 2009; Σξηγψλε, 2009). Ζ αδπλακία ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο λα 

ππνζηεξίμεη επαξθψο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα νη γπλαίθεο ζπρλά λα πξνζθεχγνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία απνηεινχλ ηνπο θνξείο επηινγήο ηνπο γηα ηε 

δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ (Γξαγαζάθε, 2009; Βαθθάξε, 2007).  

ζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Μηα 

ηζνξξνπεκέλε θαη δίθαηε θαηαλνκή ησλ ππνδνκψλ γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν 

ζα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο απφ ηε λφζν, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε 

ηνπ νθέινπο γηα ηνπο πνιίηεο. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία θηλεηψλ κνλάδσλ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε, επθνιφηεξε θαη 

έγθαηξε εμππεξέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, αιιά θαη ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ηδξπκάησλ.     

 

4.2.4.4 Γξαθεηνθξαηία/Υξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 

Τπφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, ε ζπκκεηνρή ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο κφλε ηεο ε θάζε γπλαίθα 

θαηαβάιινληαο θφπν θαη ρξφλν, θαη εξρφκελε αληηκέησπε κε ηα πξνβιήκαηα, ηηο 

πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη ηε γξαθεηνθξαηία ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Δπηπιένλ, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο κε ηνπο ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε κεραληζκνχ πξφζθιεζεο θαη ππελζχκηζεο 

ησλ γπλαηθψλ, δελ επλνεί ηε ζπζηεκαηηθή θαη ηαθηηθή επαλάιεςε ησλ πξνιεπηηθψλ 

εμεηάζεσλ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην εχξεκα πσο ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ 

ιάβεη ηειεθσληθή ή ηαρπδξνκηθή πξφζθιεζε θαη ππελζχκηζε γηα επαλέιεγρν είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειφ (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2008; 

Γξαγαζάθε, 2009). Δπηπιένλ 11% ησλ ειιελίδσλ δειψλεη πσο ε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα, πνζνζηφ ην νπνίν απμάλεηαη 

ζηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο 

Ηαηξηθήο, 2008).  
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4.2.4.5 Αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε αηζζεηή 

αζπλέρεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Ζ δπλαηφηεηα 

δηελέξγεηαο απεηθνληζηηθψλ θαη θιηληθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ απφ ζρεδφλ 

νπνηνλδήπνηε ηαηξφ ζε ζρεδφλ νπνηαδήπνηε ηδησηηθή ή δεκφζηα θιηληθή δε κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εκπεηξία θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ηελ 

πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ηελ νξζή εθηίκεζε ησλ 

επξεκάησλ θαη ηε ζσζηή θαζνδήγεζε ησλ γπλαηθψλ. Ζ έιιεηςε κεραληζκψλ θαη 

θαλφλσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηνλ επθαηξηαθφ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν 

αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε απμεκέλε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαγλσζηηθψλ 

εμεηάζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη ζπρλά ζηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο γηα ην ζχζηεκα πγείαο θαη γηα ηνπο πνιίηεο (de 

Gelder et al., 2009). Χζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ επθαηξηαθνχ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ελδερφκελε ιαλζαζκέλε ή θαζπζηεξεκέλε 

δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ αληηκεηψπηζε θαη 

πξφγλσζε ηεο λφζνπ θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο αζζελνχο. Γπζηπρψο, νη έιιελεο 

ηαηξνί ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε πεξηζηαηηθά χπνπησλ επξεκάησλ πνπ δελ 

έγηλαλ αληηιεπηά εγθαίξσο, είηε ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ησλ απεηθνληζηηθψλ 

εμεηάζεσλ είηε ιφγσ αδπλακίαο νξζήο εθηίκεζήο ηνπο (Μαξθφπνπινο, 2009). 

Σαπηφρξνλα, ε απνπζία νξγαλσκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ καζηνχ 

δελ επηηξέπεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία 

θαη εθπαίδεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ ηνπ καζηνχ, θαζψο δηαρεηξίδνληαη 

πιεζψξα πεξηζηαηηθψλ πνηθίιεο αηηηνινγίαο. Πξφζθαηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλάληεζεο δηαθεθξηκέλσλ ειιήλσλ επηζηεκφλσλ, εηδηθψλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ, δηαηππψζεθαλ έληνλεο ελζηάζεηο αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ δήηεκα 

(Εσγξάθνο, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηεζλείο νδεγίεο νξίδνπλ πσο νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ πξέπεη λα 

αθηεξψλνπλ ην 30% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά. Αληηζέησο, νη 

έιιελεο εηδηθνί εθηηκνχλ φηη ε ελαζρφιεζε κε ηηο παζήζεηο ηνπ καζηνχ πξέπεη λα 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 70% ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζή ηνπο. Γπζηπρψο, νη 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζηζηνχλ θάηη ηέηνην πξαθηηθά αδχλαην.    
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4.2.4.6 Οξγαλσκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα Μαζηνχ 

 Ζ παξνρή αμηφπηζησλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θαηάιιεινπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηε ζηειέρσζε κε ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πςειήο 

εμεηδίθεπζεο, ζπλζήθεο νη νπνίεο δχζθνια απαληψληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ππαξρνπζψλ δνκψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήξε απνπζία νξγαλσκέλσλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ Μαζηνχ, 

ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζα ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ (Διιεληθή Δηαηξεία Μαζηνινγίαο, 2012). πσο 

ηνλίδεη θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία Μαζηνινγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλακελφκελε 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξνπζκάησλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ηα επφκελα 

ρξφληα, ε νπνία ζα θαηαζηήζεη ηε λφζν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θνξπθαίν 

πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, ε αλάγθε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία νξγαλσκέλσλ 

Κέληξσλ Μαζηνχ θαζίζηαηαη πην επηηαθηηθή απφ πνηέ (Διιεληθή Δηαηξεία 

Μαζηνινγίαο, 2012). 

 

4.2.4.7 Οηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ην άηνκν θαη ην ζχζηεκα πγείαο 

 Έξεπλεο ζε μέλν θαη ειιεληθφ πιεζπζκφ θαηαδεηθλχνπλ πσο ην θφζηνο ησλ 

πξνιεπηηθψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςή ηνπο απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ έληνλα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν (Lubetkin et al., 2008; Robinson and Shavers, 2008; 

Βαθθάξε, 2007; Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2008). αλ 

απνηέιεζκα, ν βαζκφο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία αλαδεηθλχεηαη ζε δήηεκα άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην βαζκφ 

ζπκκφξθσζεο ησλ γπλαηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο. χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηεο Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Τγείαο ζε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ, παξαηεξήζεθε απφιπηε ζχγθιηζε 

απφςεσλ πσο ε θνηλσληθή αζθάιηζε νθείιεη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην θφζηνο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ. Αλαθνξηθά κε ηηο γπλαίθεο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν, ην 77% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηήξημε πσο ην 

θφζηνο πξέπεη λα επηβαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ην άηνκν, ην 14% πσο πξέπεη λα 

δηακνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπ αηφκνπ θαη κφιηο ην 9% πσο 

πξέπεη λα θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Σέινο, ζε πεξηπηψζεηο 
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γπλαηθψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, αιιά έρνπλ 

παξαπεκπηηθφ απφ ζεξάπνληα ηαηξφ ηεθκεξηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, ην 68% ησλ εηδηθψλ ζεσξεί πσο ε θνηλσληθή αζθάιηζε 

νθείιεη λα θαιχπηεη κέξνο ηνπ θφζηνπο θαη ην 14% πσο ν έιεγρνο πξέπεη λα 

απνδεκηψλεηαη πιήξσο (θξνπκπέινο θαη Κπξηφπνπινο, 2010).   

 Αλεμάξηεηα απφ ην πψο δηακνηξάδεηαη ην θφζηνο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηνπο πνιίηεο, παξακέλεη γεγνλφο φηη 

ε πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο απαηηεί πφξνπο θαη 

ζπληζηά επηπιένλ δαπάλε ζην ήδε επηβαξεκέλν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θαη ζε κία 

ηδηαίηεξα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Σν θφζηνο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ έρεη εθηηκεζεί γηα έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα εζληθήο 

εκβέιεηαο ην νπνίν ζα παξέρεη θιηληθή εμέηαζε θαη καζηνγξαθία θάζε ηξία έηε ζε 

φιεο ηηο ειιελίδεο ειηθίαο 50-70 εηψλ (θξνπκπέινο θαη Κπξηφπνπινο, 2010). Σν 

θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνινγίζηεθε ζηα 32,95€ θαηά άηνκν εηεζίσο, εθ ησλ 

νπνίσλ 20€ αληηζηνηρνχλ ζην θφζηνο ηεο θιηληθήο εμέηαζεο απφ αξκφδην ηαηξφ, 9,95€ 

ζην θφζηνο ηεο καζηνγξαθίαο θαη 3€ ζηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία γηα ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ επίπησζε 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ππνινγίζζεθε πσο ζην πξφγξακκα ζα θιεζνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ 445.652 γπλαίθεο. Γηα ζηαδηαθά απμαλφκελν πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ απφ 20% έσο 75% θαηά ηα 5 πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 3 εθ. € γηα ην πξψην έηνο 

εθαξκνγήο ηνπ θαη θηάλεη κέρξη ηα 11 εθ. € ζην πέκπην έηνο (Πίλαθαο 4.2). 

Λακβάλνληαο ππφςε πσο ην ζχζηεκα πγείαο ήδε επσκίδεηαη έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο 

ησλ εμεηάζεσλ, εθηηκάηαη πσο ε επηπξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηηο δαπάλεο πγείαο αλέξρεηαη ζην 46,2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηνπ θφζηνπο θαη θπκαίλεηαη απφ 1,4 έσο 5 εθ. € γηα ηα 5 πξψηα έηε εθαξκνγήο 

(Πίλαθαο 4.2).  
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Πίλαθαο 4.2: πλνιηθό θαη επηπξόζζεην εηήζην θόζηνο εζληθνύ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Έηνο εθαξκνγήο 1ν 2ν 3ν 4ν 5ν 

Πνζνζηφ (%) 

πκκφξθσζεο 
20% 30% 40% 50% 75% 

πλνιηθφ Κφζηνο (€) 2.936.848 4.405.271 5.873.695 7.342.119 11.013.178 

Δπηπξφζζεην Κφζηνο 

(€) (46,2% ηνπ 

ζπλνιηθνχ) 

1.356.824 2.035.235 2.713.647 3.392.059 5.088.088 

 

Πεγή: θξνπκπέινο θαη Κπξηφπνπινο, 2010 

 

 Παξά ηελ έιιεηςε επίζεκσλ ζηνηρείσλ, εθηηκάηαη πσο ην άκεζν νηθνλνκηθφ 

θφζηνο γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ είλαη ηδηαίηεξα 

πςειφ θαη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 6,5% ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία (Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2011). Σν άκεζν θφζηνο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξακνλή ησλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία, ηηο ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο, 

ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πςειήο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο απφ ηελ ηδηαίηεξα 

δαπαλεξή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Ηδηαίηεξα πςειφ, θαη ζρεδφλ δηπιάζην ηνπ άκεζνπ, 

είλαη ην έκκεζν νηθνλνκηθφ θφζηνο, ην νπνίν πξνθχπηεη σο απφξξνηα ηεο απψιεηαο 

εκεξψλ εξγαζίαο θαη ηεο κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο αζζελνχο θαη πηζαλά 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηεο (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2011). 

Παξφιν πνπ ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ δε κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε ηεο 

λφζνπ, ε έγθαηξε δηάγλσζε ζε πξψηκε ζηάδην επηηξέπεη ηελ πην απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο αζζελνχο κε ζεκαληηθά ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ 

ίδηα θαη γηα ην ζχζηεκα πγείαο (Διιεληθή Δηαηξεία Μαζηνινγίαο, 2012). 

πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη πσο ε πινπνίεζε ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο 

νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ απνηειεί 

επέλδπζε κε ειάρηζηε επηβάξπλζε ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζηελ Διιάδα 

θαη καθξνπξφζεζκα ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθά θιηληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε 

(θξνπκπέινο θαη Κπξηφπνπινο, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο κειέηεο, πηνζεηήζεθε έξεπλα πνηνηηθνχ 

ηχπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ησλ εηο βάζνο ζπλεληεχμεσλ κε εηδηθνχο 

(in depth interviews with experts). Γηα ην ζθνπφ απηφ, δηακνξθψζεθε εκηδνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηείρε θπξίσο αλνηθηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο ζε 

ζπλδπαζκφ κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ επαγγεικαηίεο 

πγείαο κε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.  

 

5.1 Η ζπλέληεπμε σο κεζνδνινγηθό εξγαιείν ζηελ πνηνηηθή έξεπλα 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί κία απφ ηηο δχν βαζηθέο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε εθαξκνγή ζηηο θνηλσληθέο θπξίσο, αιιά θαη φρη κφλν, επηζηήκεο. Ο 

βαζηθφο ζηφρνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε πνηνηήησλ, δειαδή ε 

απνθάιπςε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ππνθείκελα, ε πεξηγξαθή, 

αλάιπζε θαη θαηαλφεζε δηαδηθαζηψλ, ε δηαηχπσζε ζέζεσλ θαη ε απνζαθήληζε 

ζρέζεσλ θαη ξφισλ (Ησζεθίδεο, 2003). Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

είλαη ε πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

νκάδσλ (Ησζεθίδεο, 2001). ηελ πνηνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε ζπλέληεπμε, ε 

παξαηήξεζε, ε έξεπλα δξάζεο, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, νη κειέηεο πεξίπησζεο θαη 

άιιεο (Λάδνο, 1998; Κπξηαδή, 1998; Ησζεθίδεο, 2001). 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο πνηνηηθνχ 

πιηθνχ. Αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ πξνζψπσλ, ε νπνία 

θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ 

κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο (Cohen and Manion, 1992) Γηαθξίλνληαη πνιιέο 

κνξθέο ζπλέληεπμεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο 

(in depth interview) (Ησζεθίδεο, 2003). Ζ ζπλέληεπμε ζε βάζνο ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαζψο επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηεπζχλεη ηνλ 

εξσηεζέληα πάλσ ζηα βαζηθά δεηήκαηα ηεο κειέηεο ελψ ηαπηφρξνλα ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηηο απφςεηο ηνπ ζε βάζνο. Καη΄ επέθηαζε, έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο ζπιινγήο πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο 

θαη ηηο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηεξεχλεζε 
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θαη πεξαηηέξσ ζεκάησλ, κεηαβάιινληαο ή ηξνπνπνηψληαο ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ 

πιαίζην. Απηφο ν ηχπνο ζπλέληεπμεο απαηηεί πςειέο επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

εξεπλεηή ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη λα απνθεπρζεί ε 

δηαζηξέβισζε ή ε παξαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, επεηδή ην ππνθεηκεληθφ 

ζηνηρεία είλαη θπξίαξρν, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. πρλά, κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζπιιέγεηαη θαηά ηελ ζπλέληεπμε 

παξακέλεη αλαμηνπνίεην, θαζψο επεθηείλεηαη πέξα απφ ζηνπο ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε 

κειέηεο. Σέινο, έλα κεηνλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη πσο ζπληζηά κία ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία ηφζν θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζηελ πινπνίεζε (Stewart 

and Cash, 1991; Kvale, 1996).    

χκθσλα κε ηνλ Kvale, ε έξεπλα κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ 

δηαθξίλεηαη ζε επηά δηαθξηηά ζηάδηα (Kvale, 1996). Σν πξψην ζηάδην είλαη ε 

δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ε αλάπηπμε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα 

επηβεβαησζνχλ ή ζα δηαςεπζζνχλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ (Thematizing). Σν ζηάδην 

απηφ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπλέληεπμεο 

σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εγρείξεκα. Σν επφκελν 

ζηάδην είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπλέληεπμεο (Designing), δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ πνπ θαιχπηεη. ε πεξηπηψζεηο εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, 

ην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ. Αθνινπζεί 

ην ζηάδην ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ (Interviewing) θαη ζηε ζπλέρεηα 

απηφ ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πιηθνχ γηα αλάιπζε (Transcribing). Ζ αλάιπζε 

(Analyzing) απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο 

απνζθνπεί ζηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηα εκπεηξηθά πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Καηά ην ζηάδην απηφ, γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ψζηε λα πξνθχπηνπλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Αθνινπζεί ν 

έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

(Verifying), ελψ ην ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ 

(Reporting) ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ζην επξχ θνηλφ θαη ζε αξκφδηνπο θνξείο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

έξεπλαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ (Ησζεθίδεο, 2003). Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα 

δηαζέηεη πςειέο επηζηεκνληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, λα γλσξίδεη ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζε βάζνο, λα θαζνδεγεί ηελ πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο 

θαηάιιεια θαη λα απνζαθελίδεη θαη λα εξκελεχεη ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ 
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εξσηψκελσλ. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα είλαη ζαθήο, επγεληθφο αιιά θαη θξηηηθφο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα ελεκεξψλεη πιήξσο ηνλ εξσηψκελν γηα ην αληηθείκελν 

θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλαίλεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ. 

Σέινο, πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ αλσλπκία ησλ πιεξνθνξηψλ 

(Kvale, 1996; Weinberg, 2002). 

Αλάινγα κε ην βαζκφ δφκεζεο, ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα είλαη δνκεκέλε, 

εκηδνκεκέλε ή κε δνκεκέλε (Ησζεθίδεο, 2003). Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη 

ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν εξσηήζεσλ, ην νπνίν ηίζεληαη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε εληαίν ηξφπν ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηε 

ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ (Dunn, 2000). Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε επίζεο ρξεζηκνπνηεί 

πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία ηνπ εξεπλεηή λα ηηο 

ζέζεη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά ή κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ηνλ 

εξσηψκελν. Δπηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο εξσηήζεσλ θαη 

ζεκάησλ. Σέινο, ε κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ θαη αλαπηχζζεηαη πάλσ ζε κία ζεκαηηθή πεξηνρή 

ελ ηε απνπζία πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ (Robson, 2002).   

Οη βαζηθνί ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη νη 

θιεηζηέο, νη αλνηρηέο θαη νη κηθηέο. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο (closed questions) 

παξέρνπλ ζηνλ εξσηψκελν φιεο ηηο πηζαλέο απαληήζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ζηηο απζηεξά δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Αληίζεηα, νη αλνηρηέο εξσηήζεηο 

(open questions) επηηξέπνπλ ζηνλ εξσηψκελν λα αλαπηχμεη ηελ απάληεζή ηνπ ρσξίο 

πξνθαζνξηζκνχο. Σν είδνο απηφ ησλ εξσηήζεσλ απαληάηαη θπξίσο ζηηο κε δνκεκέλεο 

θαη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Σέινο, νη κηθηέο εξσηήζεηο απνηεινχλ ζπλδπαζκφ 

ησλ δχν παξαπάλσ ηχπσλ. Δθηφο απφ απηνχο ηνπο ηξεηο ηχπνπο εξσηήζεσλ, ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη εξσηήζεηο άιισλ ηχπσλ, φπσο νη 

θαζνδεγεηηθέο, νη πεξηγξαθηθέο, νη δνκηθέο, νη ππνζεηηθέο, νη εξσηήζεηο γλψκεο, νη 

εξσηήζεηο-γέθπξα, νη εηζαγσγηθέο θαη νη ζπκπεξαζκαηηθέο εξσηήζεηο (Dunn 2000; 

Breakwell, 1995; Mishler, 1996). 

 

5.2 Μεζνδνινγία εκπεηξηθήο έξεπλαο 

5.2.1 πλέληεπμε 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο ζε βάζνο ζε νκάδα εηδηθψλ. Ζ πξσηνγελήο έξεπλα δηήξθεζε απφ ηηο 6 

Οθησβξίνπ 2012 έσο ηηο 22 Μαξηίνπ 2013. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλέληεπμεο ήηαλ 50 
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ιεπηά θαηά κέζν φξν. Οη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά απφ 

επίζθεςε ηνπ ζπλεληεπθηή ζηνπο εηδηθνχο ζηα πιαίζηα πξνθαζνξηζκέλσλ ξαληεβνχ 

απνθιεηζηηθά γηα απηφ ην ζθνπφ, ηα νπνία είραλ νξηζηεί θαηφπηλ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο. 

 

5.2.2 Δξσηεκαηνιόγην 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο κειέηεο, δηακνξθψζεθε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην 

κε αλνηθηέο, θιεηζηέο θαη πνιιαπιήο επηινγήο εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο επηιέρζεθαλ 

ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ελψ βαζίζηεθαλ ζηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία θαη πξνζαξκφζηεθαλ αλαιφγσο. Πξνεγήζεθε δνθηκαζηηθή έξεπλα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηθξφ αξηζκφ εηδηθψλ 

(Pilot study), βάζεη ηεο νπνίαο έγηλαλ νη απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο θαη 

ρσξίδεηαη ζε 4 επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη 

4 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 2 έσο 5), νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο 

ησλ εηδηθψλ φζνλ αθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο 

νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ 

ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο 2, 3 θαη 4 δηεξεπλνχλ ην 

ειηθηαθφ θάζκα ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ θαη ηε 

κεζνδνινγία ειέγρνπ, αληίζηνηρα. Ζ εξψηεζε 5 αθνξά ζε ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα 

απαξηίδεηαη απφ 10 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 9 έσο 15), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε δνκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία 

ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Μαζηνχ πνπ ην απαξηίδνπλ. Αλαιπηηθά, ε εξψηεζε 6 

θαηαγξάθεη ηελ άπνςε ησλ εηδηθψλ γηα ηνπο ηχπνπο Μνλάδσλ Μαζηνχ πνπ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα.. Οη εξσηήζεηο 7 έσο 9, 11 έσο 13, θαη 14 έσο 15 δηεξεπλνχλ 

ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, ηνλ φγθν εξγαζίαο θαη ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

φπνπ ζα εδξάδνληαη νη Μνλάδεο Μαζηνχ. Δπηπιένλ, ε εξψηεζε 10 αλαθέξεηαη ζηελ 

δεκηνπξγία θηλεηψλ Μνλάδσλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Ζ ηξίηε ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 16 έσο 21), νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε 16 δηεξεπλά ηελ άπνςε ησλ εηδηθψλ 

αλαθνξηθά κε ην θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ Διιάδα, ελψ ε εξψηεζε 17 αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ησλ αξκφδησλ 
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θνξέσλ. Οη εξσηήζεηο 18 θαη 19 αζρνινχληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη νη εξσηήζεηο 20 θαη 21 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα πεξηιακβάλεη 1 

εξψηεζε θαη αλαθέξεηαη ζηελ εθηθηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηε ρψξα καο. Σέινο, ζην εξσηεκαηνιφγην 

πεξηιακβάλεηαη ε εξψηεζε 1, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νκαιή εηζαγσγή ησλ 

εξσηεζέλησλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, θαη θαηαγξάθεη ηελ ππνθεηκεληθή ηνπο 

άπνςε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

5.2.3. Γείγκα 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 9 εηδηθνί, κε αμηφινγε πνξεία ζηε δηάγλσζε 

θαη ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Ζ νκάδα εηδηθψλ απαξηίζηεθε απφ 

δηαθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ 

πξψηκε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα γεληθνχο ηαηξνχο, γπλαηθνιφγνπο, 

ρεηξνπξγνχο καζηνχ, αθηηλνζεξαπεπηέο-νγθνιφγνπο θαη εξεπλεηέο. Οη θνξείο ησλ 

εηδηθψλ είλαη θάπνηα απφ ηα κεγαιχηεξα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, ηφζν ηνπ 

δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο πγείαο. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζην λνκφ Αηηηθήο, ζηελ κειέηε 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη εηδηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. ην 

Παξάξηεκα Β ηεο εξγαζίαο θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εηδηθψλ πνπ απνηέιεζαλ 

ην δείγκα ηεο κειέηεο.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζρνιηαζκφο ησλ επξεκάησλ.  

 

5.3 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 Ζ παξνχζα ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη 

απφςεηο ησλ εηδηθψλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα θαη αλά εξψηεζε ελψ αθνινπζεί αλάιπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε πξψηε εξψηεζε απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

άπνςεο ησλ εηδηθψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο 

νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ απφ ηελ 
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πνιηηεία κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Παξαηεξήζεθε απφιπηε ζχγθιηζε απφςεσλ, θαζψο ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ απάληεζε 

πσο κία ηέηνηα πξσηνβνπιία θξίλεηαη φρη κφλν επηζπκεηή αιιά θαη απαξαίηεηε.    

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο 

αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ αλαθνξηθά κε ην ειηθηαθφ θάζκα ηνπ 

πιεζπζκνχ-ζηφρνπ (ειηθία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ ειέγρνπ), ηε ζπρλφηεηα ειέγρνπ 

(κεζνδηάζηεκα) θαη ηηο εμεηάζεηο πνπ πξέπεη λα απαξηίδνπλ ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ.  

ζνλ αθνξά ζηελ ειηθία έλαξμεο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ ηελ 

πξνζδηνξίδεη ζηα 40 έηε. Λίγνη εηδηθνί θξίλνπλ πσο ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο 

πξέπεη λα μεθηλάεη ζηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ, ελψ κηθξφ κέξνο απηψλ ζεσξεί πσο ε 

πιένλ θαηάιιειε ειηθία είλαη ηα 48 έηε (Γξάθεκα 5.1). Μεγαιχηεξε εηεξνγέλεηα 

παξαηεξείηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εηδηθψλ γηα ηελ ειηθία ιήμεο. Ζ πιεηνλφηεηα 

ζπληζηά πσο ν έιεγρνο πξέπεη λα ζηακαηάεη κεηά ηα 70 έηε, κε πξνεμέρνπζα άπνςε 

ηα 74 ή 75 έηε. Λίγνη εηδηθνί ζπζηήλνπλ ηα 72 έηε, ελψ νξηζκέλνη ζεσξνχλ πσο δελ 

πξέπεη λα ππάξρεη αλψηαην ειηθηαθφ φξην αιιά ν έιεγρνο λα ζπλερίδεηαη φζν ε 

γπλαίθα βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Μηθξφηεξν κέξνο ησλ εηδηθψλ 

πξνηείλεη σο ειηθία ιήμεο ηα 65 ή ηα 70 έηε (Γξάθεκα 5.2).  

 

Γξάθεκα 5.1: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηελ ειηθία έλαξμεο 

ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Ηλικία έναπξηρ

 

 

40 έηε 

48 έηε 

50 έηε 
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Γξάθεκα 5.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηελ ειηθία ιήμεο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Ηλικία λήξηρ

 

 

Γξάθεκα 5.3: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηε ζπρλόηεηα 

επαλάιεςεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Μεζοδιάζηημα ελέγσος

 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ, νη πεξηζζφηεξεο απφςεηο 

δηακνηξάδνληαη εμίζνπ κεηαμχ ηνπ 1 ή ησλ 2 εηψλ. Λίγνη εηδηθνί ζεσξνχλ πσο ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη αλά 3 έηε (Γξάθεκα 5.3). 

Αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζεσξνχλ πσο ε 

θαηαιιειφηεξε πξνζέγγηζε είλαη ν ζπλδπαζκφο καζηνγξαθίαο θαη θιηληθήο 

εμέηαζεο. Ληγφηεξνη εηδηθνί θξίλνπλ πσο κφλν ε καζηνγξαθία είλαη επαξθήο 

(Γξάθεκα 5.4). 

65 έηε 

70 έηε 
72 έηε 

74/75 έηε 

απεξηφξηζηα 

1 έηνο 

2 έηε 

3 έηε 
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Γξάθεκα 5.4: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηε κεζνδνινγία 

ειέγρνπ θαηά ηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Μεθοδολογία ελέγσος

 

 

 

ηελ εξψηεζε γηα πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο, έλαο κφλν εηδηθφο πξνηείλεη 

έιεγρν ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 40-50 θαη 65-80 εηψλ κφλν κε θιηληθή εμέηαζε αλά 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη πσο ν ελ ιφγσ εηδηθφο έρεη πξνηείλεη ηελ 

εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζε γπλαίθεο ειηθίαο 50-65 εηψλ, κε 

καζηνγξαθία θαη θιηληθή εμέηαζε αλά 2 έηε. ζνλ αθνξά ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα γπλαίθεο πςεινχ θηλδχλνπ, ε καδηθή πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ 

ζεσξεί πσο νη γπλαίθεο απηέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε έιεγρν αλά 1 έηνο, κε 

επηπξφζζεηεο απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο, φπσο ππέξερνο καζηψλ θαη ςεθηαθή 

καζηνγξαθία. Δπηπιένλ αξθεηνί ζεσξνχλ πσο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν έιεγρνο 

πξέπεη λα μεθηλάεη ζε κηθξφηεξε ειηθία, κεηαμχ 20 θαη 30 εηψλ.  

 Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Ζ πξψηε εξψηεζε απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

άπνςεο ησλ εηδηθψλ γηα ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ Μνλάδσλ Μαζηνχ πνπ πξέπεη λα 

απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα, νη εηδηθνί θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ 

ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηηο Δπξσπατθέο ζπζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 3 ηχπσλ 

Μνλάδσλ Μαζηνχ: ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο γηα ηε δηελέξγεηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζε αζπκπησκαηηθέο γπλαίθεο, ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο 

Αμηνιφγεζεο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ χπνπησλ επξεκάησλ, θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνχ γηα ηε ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ 

Μαζηνγξαθία 

Μαζηνγξαθία θαη θιηληθή εμέηαζε 
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(European Commission, 2006). Ζ πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ ζπκθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ πεξηγξαθείζα δνκή. Αληίζεηα, αξθεηνί ζεσξνχλ πσο απηή ε δνκή δελ είλαη 

εθηθηή ή θαηάιιειε ζηε ρψξα καο (Γξάθεκα 5.5). Απφ απηνχο, νη πεξηζζφηεξνη 

ζεσξνχλ πσο νη δχν πξψηνη ηχπνη Μνλάδσλ Μαζηνχ, δειαδή νη Μνλάδεο 

Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο θαη Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο, πξέπεη λα είλαη 

ελζσκαησκέλεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ εληαία. Λίγνη εηδηθνί ζεσξνχλ πσο ε δεκηνπξγία 

Μνλάδσλ Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο ή Δμεηδηθεπκέλσλ Μνλάδσλ δελ είλαη εθηθηή 

ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο.  

 

Γξάθεκα 5.5: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ 

 γηα ηε δεκηνπξγία 3 ηύπσλ Μνλάδσλ Μαζηνύ. 

Δομή με 3 ηύποςρ Μονάδων Μαζηού

 

 

 

 ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο άπνςεο ησλ εηδηθψλ γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζελφο απφ ηνπο 3 ηχπνπο Μνλάδσλ Μαζηνχ. 

πγθεθξηκέλα, νη εηδηθνί απάληεζαλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ πξέπεη λα 

πξνζθέξνπλ, ηνλ φγθν δνπιείαο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνπλ θαζψο θαη ηα 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο πνπ πξέπεη λα ηηο εδξάδνπλ. ζνλ αθνξά ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο, νη πεξηζζφηεξνη 

εηδηθνί πξνηείλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο καζηνγξαθίαο, θιηληθήο εμέηαζεο θαη 

ππεξήρνπ καζηψλ. Ληγφηεξνη ζεσξνχλ πσο ε δπλαηφηεηα παξνρήο κφλν δχν 

εμεηάζεσλ είλαη επαξθήο, είηε καζηνγξαθίαο θαη θιηληθήο εμέηαζεο είηε 

καζηνγξαθίαο θαη ππεξήρνπ. Ζ κεηνλφηεηα ησλ εηδηθψλ πξνηείλεη πσο απηφο ν ηχπνο 

Μνλάδσλ πξέπεη λα παξέρεη κφλν καζηνγξαθία (Γξάθεκα 5.6).  

Ναη 

ρη 
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Γξάθεκα 5.6: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο 

πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη από ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο. 

Υπηπεζίερ Μονάδων Διαγνωζηικήρ Απεικόνιζηρ

 

 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ φγθν εξγαζίαο απηψλ ησλ Μνλάδσλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

εηδηθψλ ζπκθσλεί κε ηε δηελέξγεηα 1000 καζηνγξαθηψλ θαη΄ έηνο, δηεπθξηλίδνληαο 

πσο απηφο είλαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο εμεηάζεσλ. Οξηζκέλνη 

επηζήκαλαλ πσο απηφο ν φγθνο εξγαζίαο είλαη απνδεθηφο κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη Μνλάδεο δε ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Αξθεηνί είλαη νη 

εηδηθνί πνπ ζεσξνχλ πσο ν αξηζκφο ησλ παξερνκέλσλ εμεηάζεσλ πξέπεη λα είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξνο (Γξάθεκα 5.7). ζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηεο έδξαο ησλ 

Μνλάδσλ Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο, ε πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ ζεσξεί πσο πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζνχλ ζε Γεληθά Ννζνθνκεία. Ληγφηεξνη πηζηεχνπλ πσο πξέπεη λα 

εδξάδνληαη ζε Κέληξα Τγείαο ή Ννκαξρηαθά Ννζνθνκεία (Γξάθεκα 5.8). Σέινο, 

ζηελ εξψηεζε γηα ηε ρξεζηκφηεηα δεκηνπξγίαο θηλεηψλ Μνλάδσλ Γηαγλσζηηθήο 

Απεηθφληζεο, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί δηαηείλνληαη ζεηηθά. Παξφια απηά, ζεκαληηθφ 

είλαη ην πνζνζηφ ησλ εηδηθψλ πνπ δηαθσλνχλ θαζψο ζεσξνχλ πσο πξφθεηηαη γηα κία 

αλαρξνληζηηθή πξαθηηθή, ε νπνία εγείξεη ζνβαξά δεηήκαηα πνηφηεηαο (Γξάθεκα 5.9).  

 

 

 

 

 

Μαζηνγξαθία θαη 

θιηληθή εμέηαζε 

Μαζηνγξαθία θαη 

ππέξερνο καζηψλ 

Μαζηνγξαθία 

Μαζηνγξαθία, 

ππέξερνο καζηψλ  θαη 

θιηληθή εμέηαζε 
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Γξάθεκα 5.7: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηνλ όγθν εξγαζίαο 

ζηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο. 

Διενέπγεια ηοςλάσιζηον 1000 εξεηάζεων καη΄ έηορ

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.8: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηα λνζειεπηηθά 

ηδξύκαηα πνπ πξέπεη λα εδξάδνπλ ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο. 

Έδπα Μονάδων Διαγνωζηικήρ Απεικόνιζηρ
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ρη 

Κέληξα Τγείαο 

Γεληθά 

Ννζνθνκεία 

Ννκαξρηαθά 

Ννζνθνκεία 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 96 

Γξάθεκα 5.9: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηε δεκηνπξγία 

Κηλεηώλ Μνλάδσλ Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο. 

Κινηηέρ Μονάδερ Διαγνωζηικήρ Απεικόνιζηρ

 

 

 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξέπεη λα παξέρεη 

ν δεχηεξνο ηχπνο Μνλάδσλ καζηνχ (Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο), φινη νη 

εηδηθνί ζπκθσλνχλ κε ηε δπλαηφηεηα δηελεξγείαο θπηηαξνινγηθήο/ηζηνινγηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπζηήλνπλ επίζεο ηελ παξνρή ππεξήρνπ καζηψλ 

θαη ςεθηαθήο καζηνγξαθίαο. Μηθξφ κέξνο απηψλ πξνηείλνπλ πσο νη Μνλάδεο πξέπεη 

λα παξέρνπλ θαη ειαζηνγξαθία/ηνκνζχλζεζε, ζηεξεηαθηηθή βηνςία θαη καγλεηηθή 

καζηνγξαθία (Γξάθεκα 5.10). ζνλ αθνξά ζηνλ φγθν εξγαζίαο απηψλ ησλ 

Μνλάδσλ, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζπκθσλνχλ κε ηε ζχζηαζε γηα ηνπιάρηζηνλ 2000 

εμεηάζεηο θαη’ έηνο. Αξθεηνί είλαη νη εηδηθνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ν αξηζκφο ησλ 

παξερφκελσλ εμεηάζεσλ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο θαη λα αλέξρεηαη ζε 

πεξίπνπ 4000 εμεηάζεηο αλά έηνο. Αληίζεηα, έλα κέξνο ησλ εηδηθψλ ζεσξεί πσο ν 

αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο, αιιά απηνί ζπγθαηαιέγνληαη 

ζηνπο εηδηθνχο πνπ ζεσξνχλ πσο νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ κε ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο (Γξάθεκα 5.11).  
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Γξάθεκα 5.10: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη από ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο. 

Υπηπεζίερ Μονάδων Διαγνωζηικήρ Αξιολόγηζηρ
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Γξάθεκα 5.11: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηνλ όγθν εξγαζίαο 

ζηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο. 

Διενέπγεια ηοςλάσιζηον 2000 εξεηάζεων καη'  έηορ
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Αλαθνξηθά κε ηα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα εδξάδνληαη νη 

Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ πξνηείλεη ηα 

Ννκαξρηαθά λνζνθνκεία, ελψ ιίγνη είλαη απηνί πνπ πξνηείλνπλ θαη θάπνηα κεγάια 

Γεληθά Ννζνθνκεία ή ηα Πεξηθεξεηαθά Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο (Γξάθεκα 5.12).   

 

 

Γξάθεκα 5.12: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηα λνζειεπηηθά 

ηδξύκαηα πνπ πξέπεη λα εδξάδνπλ ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο. 

Έδπα Μονάδων Διαγνωζηικήρ Αξιολόγηζηρ

 

 

 

Αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο έρνπλ ζπγθεληξσζεί φζνλ αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δμεηδηθεπκέλσλ Μνλάδσλ Μαζηνχ. Σν ζχλνιν ησλ εηδηθψλ 

πξνηείλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζε Πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία, εθφζνλ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. ε πεξίπησζε φπνπ ηα Πεξηθεξεηαθά 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, νη εηδηθνί 

πξνηείλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε αληίζηνηρσλ Μνλάδσλ θαη ζε θάπνηα Ννκαξρηαθά 

λνζνθνκεία. Αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε 

Δμεηδηθεπκέλε Μνλάδα, ιίγνη απφ ηνπο εηδηθνχο ζπκθσλνχλ κε ηηο Δπξσπατθέο 

ζπζηάζεηο γηα ηελ παξνπζία 1 Μνλάδαο αλά 250.000-300.000 θαηνίθνπο. Οη 

πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ε θάζε Μνλάδα πξέπεη λα εμππεξεηεί 

κεγαιχηεξν θνκκάηη πιεζπζκνχ, πεξίπνπ 400.000-500.000 άηνκα (Γξάθεκα 5.13).  

 

 

 

Γεληθά 

Ννζνθνκεία 

Ννκαξρηαθά 

Ννζνθνκεία 

Πεξηθεξεηαθά 

Ννζνθνκεία 
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Γξάθεκα 5.13: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηελ πιεζπζκηαθή 

θάιπςε ησλ Δμεηδηθεπκέλσλ Μνλάδσλ Μαζηνύ. 

Παποςζία 1 Εξειδικεςμένηρ Μονάδαρ Μαζηού ανά 

250.000 πληθςζμό

 

 

 

Ζ επφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Οη εηδηθνί θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ, κεξηθψο ζπγθεληξσηηθνχ θαη απνθεληξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο, θαζψο θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο αλαθνξηθά κε 

ηνπο θνξείο πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκφ.  

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί 

ζεσξνχλ πσο ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ηνλ ειιεληθφ 

ρψξν, θαζψο αξκφδεη θαιχηεξα ζηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ πνιηηψλ. 

Ληγφηεξνη ηάζζνληαη ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεξηθψο ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ 

ελψ πνιχ ιίγνη εηδηθνί ζπληζηνχλ ην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα νξγάλσζεο (Γξάθεκα 

5.14).  
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Γξάθεκα 5.14: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ην θαηαιιειόηεξν 

ζύζηεκα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνύ. 

Μονηέλο οπγάνωζηρ και διασείπιζηρ

 

 

 

ζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεξε θεληξηθή αξρή γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ 

έιεγρν, ε πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θνξέα κε 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ. Οη εηδηθνί δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάγθε γηα ηνλ ππεξθνκκαηηθφ 

ραξαθηήξα απηήο ηεο αξρήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απνηειεί πνιηηηθφ φξγαλν. Λίγνη 

απφ ηνπο εηδηθνχο ζεσξνχλ πσο θάπνηνο απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο θνξείο, πνπ 

εκπιέθνληαη ζε δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ θαξθίλν (Ογθνινγηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΚΔΤ, ΚΔΔΛΠΝΟ, ΔΓΤ), κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ξφιν θεληξηθήο αξρήο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

θνξέα επηινγήο. Μηθξφηεξνο αξηζκφο εηδηθψλ ππνζηεξίδεη πσο ξφιν θεληξηθήο αξρήο 

πξέπεη λα έρεη απεπζείαο ην Τπνπξγείν Τγείαο (Γξάθεκα 5.15).  

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηεο αξκφδηαο αξρήο ζε πεξηθεξεηαθφ/ηνπηθφ 

επίπεδν, νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ δηακνηξάδνληαη εμίζνπ αλάκεζα ζηηο Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο (ΤΠΔ) θαη ηηο Ογθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννζνθνκείσλ (ΟΔΝ) 

(Γξάθεκα 5.16). Μηθξφο αξηζκφο εηδηθψλ ζεσξεί πσο νη Καιιηθξαηηθνί Γήκνη 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ. 

 

 

πγθεληξσηηθφ 
Μεξηθψο 

πγθεληξσηηθφ 

Απνθεληξσκέλν 
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Γξάθεκα 5.15: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ 

 γηα ηελ θεληξηθή αξρή νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ  

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Κενηπική απσή

 

 

 

Γξάθεκα 5.16: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ 

 γηα ηελ πεξηθεξεηαθή/ηνπηθή αξρή δηαρείξηζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ  

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Πεπιθεπειακή/ηοπική απσή

 

 

 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάγθε γηα έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηνλ θνξέα πνπ κπνξεί λα ηεζεί ππεχζπλνο γηα απηφ ην έξγν. ηελ εξψηεζε γηα ηε 

Τπνπξγείν Τγείαο 

Νενζχζηαηνο εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο 

Τπάξρσλ θνξέαο 

Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο 

Ογθνινγηθέο  

Δπηηξνπέο Ννζνθνκείσλ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 102 

βαξχηεηα ηεο ειεθηξνληθήο ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ Μνλάδσλ, φινη νη εηδηθνί ηε ραξαθηήξηζαλ σο πνιχ ζεκαληηθή θαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Χο ππεχζπλν θνξέα γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί επηιέγνπλ κία αλεμάξηεηε αξρή 

κε θχξνο θαη δχλακε, θαζψο ηε ζεσξνχλ ιηγφηεξν δηαβιεηή. Μηθξφο αξηζκφο εηδηθψλ 

ζεσξεί πσο κία εηδηθή επηηξνπή, ππαγφκελε ζηελ θεληξηθή αξρή, κπνξεί λα ηεζεί 

αξκφδηα γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο (Γξάθεκα 5.17).   

 

Γξάθεκα 5.17: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηνλ θνξέα γηα ηε 

δηαζθάιηζε πνηόηεηαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Φοπέαρ για ηη διαζθάλιζη ποιόηηηαρ

 

 

 

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο πγείαο ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία 

ησλ εηδηθψλ ηάζζεηαη ππέξ ηεο ζπκκεηνρήο ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ θέληξσλ, ελψ 

ιίγνη εηδηθνί ζεσξνχλ πσο ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηεο πγείαο δελ πξέπεη λα εκπιέθεηαη 

(Γξάθεκα 5.18). ζνλ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην ζπκβεβιεκέλν 

ηδησηηθφ ηνκέα, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζεσξνχλ πσο απηή είλαη δπλαηή. Παξφια 

απηά, δηεπθξηλίδνπλ πσο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ ην δηαξθή θαη 

ακεξφιεπην έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη εηδηθνί πνπ δηαηείλνληαη 

αξλεηηθά σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πηζηεχνπλ πσο ε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ είλαη δπλαηή γηα ιφγνπο δηαπινθήο θαη 

ζπκθεξφλησλ. 

 

Αλεμάξηεηε αξρή 

Δηδηθή Δπηηξνπή ππφ ηελ 

Κεληξηθή αξρή 
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Γξάθεκα 5.18: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ  

γηα ηε ζπκκεηνρή ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθώλ θέληξσλ  

ζηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Σςμμεηοσή ιδιωηικού ηομέα

 

 

 

Σέινο, ε ηειεπηαία ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο κειέηεο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

πινπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζηελ Διιάδα. Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζεσξνχλ πσο ε 

νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ είλαη εθηθηή ζηε ρψξα καο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ππάξρεη πνιηηηθή 

βνχιεζε. Μηθξφ κέξνο ησλ εηδηθψλ ζεσξεί πσο κία ηέηνηα πξσηνβνπιία δελ είλαη 

πξαθηηθά δπλαηή ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή (Γξάθεκα 5.19). Οη βαζηθφηεξνη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο είλαη ην κεγάιν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επέλδπζε, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. 

Οη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ, ν ήδε κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, ε έιιεηςε θηλήηξσλ θαη θαηάιιειεο λννηξνπίαο θαη ε έιιεηςε 

πνιηηηθήο βνχιεζεο επίζεο θαηαγξάθνληαη σο δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ηνλ 

θξίλνπλ σο νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ. Παξφια απηά, κηθξή κεξίδα εηδηθψλ ζεσξεί πσο, 

ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, απηή ε επέλδπζε δελ ζα είλαη νηθνλνκηθά αληαπνδνηηθή 

γηαηί έρεη κεγάιν θφζηνο ζε ζρέζε κε ην πξνζδνθψκελν φθεινο (Γξάθεκα 5.20). 
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Γξάθεκα 5.19: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ηελ εθηθηόηεηα ηεο 

πινπνίεζεο ελόο εζληθνύ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Διιάδα. 

Εθικηόηηηα ςλοποίηζηρ

 

 

 

Γξάθεκα 5.20: Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ απόςεσλ ησλ εηδηθώλ γηα ην νηθνλνκηθό 

όθεινο ηεο εθαξκνγήο ελόο εζληθνύ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Διιάδα. 

Οικονομικό όθελορ 

 

 

 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο, φπσο πξνέθπςαλ κεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 

Ναη 

ρη 

Ναη 

ρη 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 105 

αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα. Σα δεδνκέλα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα ζα επηηξέςνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ειηθηαθνχ 

θάζκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ζπληζηνχλ ηε 

κεζνδνινγία ειέγρνπ θαη ηε ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ηνπ ειέγρνπ.  

Σα δεδνκέλα ηεο δεχηεξεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηινγή ησλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ Μνλάδσλ 

Μαζηνχ. Οη παξερφκελεο εμεηάζεηο θαη ν φγθνο εξγαζίαο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε θάζε ηχπν Μνλάδαο. 

Δπηπιένλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ 

έδξα γηα θάζε ηχπν Μνλάδαο επηηξέπεη ηελ ηεξαξρηθή ηνπο δφκεζε θαη ηελ νξζή 

θαηαλνκή ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κε θξηηήξηα ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ 

απφζηαζε. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ επφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα 

απνζθνπνχλ ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξέσλ πνπ ζα είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

φια ηα επίπεδα εμνπζίαο. Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ηεο πγείαο. Χο θαηαθιείδα, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα απηνχ ηνπ έξγνπ ζηελ 

Διιάδα, ππφ ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 Ζ εθαξκνγή νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζπληζηά κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία αιιεινπρία ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

κεηαβαηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζηαδίσλ. ηελ φιε δηαδηθαζία εκπιέθεηαη πνιππιεζέο 

αλζξψπηλν δπλακηθφ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη 

απαηηείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο, κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα, ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δελ πξνζεγγίδεηαη απηφλνκα αιιά ηνπνζεηείηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο πγείαο ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν, κε 

ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ζε θιηληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο.   

 Ζ νξζή ζρεδίαζε ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ πξνυπνζέηεη ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ αμηνιφγεζε κίαο ζεηξάο παξακέηξσλ, νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο 

νξηζκέλσλ απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο, θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλσλ γηα ηελ Διιάδα, φπσο απνξξένπλ απφ ηε γλψκε θαη ηελ εκπεηξία 

ησλ εηδηθψλ ηνπ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα, αξρηθά πξνζδηνξίζζεθαλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ, δειαδή ν πιεζπζκφο-ζηφρνο, ε κεζνδνινγία ειέγρνπ θαη ην κεζνδηάζηεκα 

ειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα αμηνινγήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλσλ θέληξσλ 

καζηνχ θαη θαζνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηνπο φζνλ αθνξά ζην 

πξνζσπηθφ, ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζηνλ φγθν εξγαζίαο. Αθνινχζεζε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ελζσκάησζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηηο ππνδνκέο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο θαη πξνζδηνξίζηεθε ε ζχζηαζε ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ θαη αξρψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.    

 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

 χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, πιεζπζκφ-ζηφρν ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα απνηεινχλ νη 

γπλαίθεο ειηθίαο 40 έσο 74 εηψλ. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ειέγρνπ είλαη ν 

ζπλδπαζκφο καζηνγξαθίαο θαη θιηληθήο εμέηαζεο, ελψ ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ 
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(ζπρλφηεηα επαλάιεςεο) πξνζδηνξίδεηαη ζηα 2 έηε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη γπλαίθεο 

πςεινχ θηλδχλνπ, νη νπνίεο ζπζηήλεηαη λα ππνβάιινληαη ζε ζπρλφηεξν θαη πην 

ελδειερή έιεγρν απφ λεαξφηεξε ειηθία. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε πσο 

θαηαγξάθνληαη απνθιίζεηο απφ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο, νη νπνίεο ζπζηήλνπλ έιεγρν 

κφλν κε καζηνγξαθία απφ ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ (International Agency for Research 

on Cancer, 2002; Perry at al., 2008). Παξφια απηά, αξθεηά Δπξσπατθά θξάηε επίζεο 

εθαξκφδνπλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ζε πιεζπζκφ κεγαιχηεξνπ ειηθηαθνχ 

θάζκαηνο κε ζπλδπαζκφ εμεηάζεσλ (Πίλαθαο 3.3).  

 

Γνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξόιεςεο θαη ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ 

Ζ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζεψξεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ απαηηεί ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο ηεο λφζνπ. Βαζηθή ζπληζηψζα ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία απνηειεί ε εγθαζίδξπζε νξγαλσκέλσλ θέληξσλ καζηνχ, ηα νπνία 

παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εμεηάζεηο απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

θαη θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.  

Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ, δηακνξθψλεηαη έλα ζχζηεκα δνκψλ ην νπνίν 

απαξηίδεηαη απφ 3 ηχπνπο Μνλάδσλ Μαζηνχ: ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο, 

ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο θαη ηηο Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνύ. 

Κάζε ηχπνο Μνλάδαο εμππεξεηεί γπλαίθεο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία ηεο λφζνπ. πγθεθξηκέλα, ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο Μνλάδεο 

Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο, ζηηο νπνίεο πξνζέξρνληαη πγηείο γπλαίθεο πνπ πιεξνχλ 

ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. Οη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο 

Αμηνιφγεζεο θαη νη Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνχ αλαθέξνληαη ζε γπλαίθεο κε 

χπνπηα επξήκαηα ή ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ θαη ζε αζζελείο κε δηαγλσζκέλν θαξθίλν 

καζηνχ, αληίζηνηρα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν πιεζπζκφο θαη ηα γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κίαο πεξηνρήο ην επηηξέπνπλ ή ην επηβάιινπλ, νη Μνλάδεο 

Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο θαη νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ ζε έλαλ εληαίν ρψξν θαη κε ην ίδην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ.  
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Πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Μαζηνύ  

 Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ νθείιεη λα είλαη 

φρη κφλν απνηειεζκαηηθφο ζε φξνπο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο αιιά θαη 

νηθνλνκηθά απνδνηηθφο. ε απηά ηα πιαίζηα, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Μαζηνχ θξίλεηαη απαξαίηεηνο, εθφζνλ θαζνξίδεη ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ηηο επαλδξψλεη, θαζψο 

θαη ηνλ φγθν εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνπλ.  

   Αλαιπηηθφηεξα, νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο πξέπεη λα είλαη 

εμνπιηζκέλεο κε πιήξεο ζχζηεκα καζηνγξαθίαο θαη εκθάληζεο ησλ θηικ, ζχζηεκα 

ππεξερνηνκνγξαθίαο θαη ζπλνδφ εμνπιηζκφ γηα θιηληθή εμέηαζε. Γηα ηελ παξνρή ησλ 

παξαπάλσ ππεξεζηψλ πγείαο, απαξαίηεηε είλαη ε επάλδξσζή ηνπο κε ρεηξνπξγφ 

καζηνχ, ν νπνίνο κπνξεί λα ηειεί θαη ρξέε δηεπζπληή ηεο Μνλάδαο, θαζψο θαη 

ηερλνιφγνπ. Ζ παξνπζία αθηηλνιφγνπ απαηηείηαη αλ ε αλάγλσζε ησλ καζηνγξαθηψλ 

γίλεηαη εληφο ηεο Μνλάδαο. Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη καζηνγξαθίεο 

απνζηέιινληαη γηα αλάγλσζε ζε θέληξα αλαθνξάο, ε επάλδξσζε ηεο Μνλάδαο κε 

αθηηλνιφγν κπνξεί λα απνθεπρζεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο. Ζ αλάγθε γηα 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ φγθν εξγαζίαο ηεο εθάζηνηε Μνλάδαο. 

Γηα λα είλαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθή, θάζε Μνλάδα Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο 

πξέπεη λα εμππεξεηεί θαη’ ειάρηζηνλ 1000 γπλαίθεο εηεζίσο. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ 

γπλαηθψλ πνπ απνηεινχλ πιεζπζκφ-ζηφρν γηα θάζε Μνλάδα πξνζδηνξίδεη θαη ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο απηήο, δειαδή αλ ζα ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο πιήξνπο ή 

κεξηθήο απαζρφιεζεο. Απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο κε κηθξφ 

πιεζπζκφ εμππεξεηνχληαη απφ θηλεηέο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο, ε 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο.  

 Οη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ γηα θπηηαξνινγηθή θαη ηζηνινγηθή δεηγκαηνιεςία, ζχζηεκα ππεξήρσλ θαη 

ςεθηαθφ καζηνγξάθν. Σν πξνζσπηθφ πνπ ηηο επαλδξψλεη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ρεηξνπξγφ καζηνχ, ηερλνιφγν, αθηηλνιφγν θαη λνζειεπηή. Οη Μνλάδεο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηψλ θπηηαξνινγίαο θαη παζνινγναλαηνκίαο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ ηα άιια ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, ζην νπνίν 

εδξάδνληαη. Γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα, θάζε Μνλάδα πξέπεη λα 

εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ 2000 γπλαίθεο κε χπνπηα επξήκαηα εηεζίσο.  

 Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία φισλ ησλ Μνλάδσλ, ηφζν Γηαγλσζηηθήο 

Απεηθφληζεο φζν θαη Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο, απαξαίηεηε είλαη ε εκπινθή 
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αθηηλνθπζηθψλ θαη άιισλ εηδηθψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ θπζηθν-ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, 

απαξαίηεηε είλαη ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ κε έλα εληαίν θαη αλαγλσξηζκέλν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο, ε νπνία κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεηαη είηε απφ ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο είηε απφ δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο.  

Οη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ Δμεηδηθεπκέλσλ Μνλάδσλ Μαζηνχ δελ 

αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο απηέο νη Μνλάδεο εκπιέθνληαη ζηε 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, δήηεκα ην νπνίν εθηείλεηαη πέξα απφ ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο.   

 

Δλζσκάησζε ησλ Μνλάδσλ Μαζηνύ ζηηο ππνδνκέο ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο 

πγείαο   

 Ζ εθαξκνγή ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ απνξξέεη απφ ηελ εζληθή πνιηηηθή πγείαο θαη ζπληζηά ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Δθφζνλ απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο πνιηηείαο, 

πινπνηείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αμηνπνηψληαο ηηο 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο. χκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε ηεο Διιάδαο, νη βαζηθνί 

θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο είλαη ηα Κέληξα Τγείαο θαη 

ηα. δεκφζηα λνζνθνκεία (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2012). Σα 

δεκφζηα λνζνθνκεία δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε Γεληθά, Ννκαξρηαθά θαη 

Πεξηθεξεηαθά, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θιηλψλ θαη ηα ηκήκαηα πνπ ηα απαξηίδνπλ. Οη 

θνξείο ππεξεζηψλ, φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζπλδένληαη κέζσ κηαο ηεξαξρηθήο 

δνκήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαζέλαο ππάγεηαη θαη αλαθέξεηαη ζηνλ επφκελν. 

Δπηπιένλ, νη θνξείο ππεξεζηψλ ηαμηλνκνχληαη ζε 7 Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Τγεηνλνκηθφ ράξηε ηεο Διιάδαο (Γξάθεκα 6.1) (Πίλαθαο 6.1).  
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Γξάθεκα 6.1: Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. 

 

Πεγή: 7ε ΤΠΔ Κξήηεο, 2012 

 

Θεσξεηηθά θαη εθφζνλ ε πξφιεςε ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο 

ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ ζα έπξεπε λα δηεμάγεηαη θπξίσο ζηα Κέληξα Τγείαο ηεο ρψξαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

εηδηθφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ε έιιεηςή ηνπο, ζε απηά ηα Κέληξα, θαζηζηνχλ θάηη 

ηέηνην αδχλαην θαη/ή εμαηξεηηθά δαπαλεξφ. Χο εθ ηνχηνπ δηακνξθψλεηαη κία δνκή, 

ζηελ νπνία νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο εδξάδνληαη ζηα Γεληθά 

λνζνθνκεία, νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο ζηα Ννκαξρηαθά λνζνθνκεία 

θαη νη Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνχ ζηα Πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο θαη Γηαγλσζηηθήο 

Αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ, έδξα ηνπο απνηεινχλ ηα Ννκαξρηαθά 

λνζνθνκεία. Ζ παξαπάλσ δνκή είλαη εθηθηή θαη πινπνηήζηκε, θαζψο νη 

πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ηχπν Μνλάδαο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζπκβαηέο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 111 

κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε εμνπιηζκφ θαη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ, ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο δηεμάγεηαη θαη ζε ζπκβεβιεκέλα θέληξα ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα.       

 

 

Πίλαθαο 6.1: Καηαλνκή ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Γεληθώλ, Ννκαξρηαθώλ θαη 

Πεξηθεξεηαθώλ Ννζνθνκείσλ ηεο Διιάδαο ζηηο 7 Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο. 

ΤΠΔ 

Ννζνθνκεία 

Κ.Τ. 

Πεξηθεξεηαθά Ννκαξρηαθά Γεληθά 

1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ 11 4 4 10 

2ε ΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & 

ΑΗΓΑΗΟΤ 
4 3 12 32 

3ε ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2 4 7 18 

4ε ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & 

ΘΡΑΚΖ 
2 4 8 36 

5ε ΤΠΔ ΘΔΑΛΗΑ & 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
1 3 9 33 

6ε ΤΠΔ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ, ΖΠΔΗΡΟΤ 

& ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

5 5 17 70 

7ε ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ 2 3 3 14 

ύλνιν 27 26 60 213 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2013 

 

 Ζ έιιεηςε επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ 

Διιάδα δελ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ απνηεινχλ 

πιεζπζκφ-ζηφρν ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Καη’ επέθηαζε, δελ είλαη δπλαηφλ 
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λα πξνζδηνξηζηεί ην πιήζνο ησλ Μνλάδσλ Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο θαη ησλ 

Μνλάδσλ Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί πιήξεο 

θαη ηζφηηκε θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ. Παξφια απηά είλαη ζαθέο φηη ηφζν ν αξηζκφο 

ησλ Μνλάδσλ φζν θαη ε θαηαλνκή ηνπο αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ κε πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά θξηηήξηα.  

ζνλ αθνξά ζηηο Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνχ, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνπζία κίαο Μνλάδαο αλά 400.000-500.000 πιεζπζκφ. Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο απαηηνχληαη πεξίπνπ 20 έσο 25 Μνλάδεο γηα λα θαιχςνπλ 

ηηο αλάγθεο πεξίζαιςεο, ζεξαπείαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιελίδσλ 

πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν. πσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 6.1, ηα 

Πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο επαξθνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

Δμεηδηθεπκέλσλ Μνλάδσλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε θαηαλνκή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα πξέπεη λα γίλεη κε πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά θξηηήξηα, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

κεγαιχηεξε παξνπζία απηψλ απαηηείηαη ζηα αζηηθά θέληξα.   

 

Μνληέιν νξγάλσζεο θαη θνξείο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ   

 Σν θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα είλαη ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν. χκθσλα κε 

απηφ, ζε φιε ηε ρψξα εθαξκφδεηαη έλα εζληθφ πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ, ην νπνίν απνξξέεη απφ κία εληαία θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη έρεη εληαίν 

πξσηφθνιιν εθαξκνγήο. Ζ νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηεμάγνληαη θπξίσο απφ ηελ θεληξηθή αξρή, ελψ νη πεξηθεξεηαθνί θαη ηνπηθνί θνξείο 

έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο.  

 Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, σο αλψηαηε αξρή γηα 

φια ηα ζέκαηα πγείαο, είλαη αξκφδην γηα ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ, ηε δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη γηα δεηήκαηα 

λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ θεληξηθή αξρή γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν είλαη 

έλαο εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ζπληνληζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφο ν θνξέαο ππάγεηαη ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζρεηηδφκελνπο 

εζληθνχο θνξείο. Οη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, κέζσ εηδηθψλ επηηξνπψλ, 

αλαιακβάλνπλ ρξέε ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Σέινο, νη Ογθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννζνθνκείσλ είλαη 
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ππεχζπλεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηηο Μνλάδεο Μαζηνχ πνπ επνπηεχνπλ.  

 Σαπηφρξνλα, απαξαίηεηε είλαη θαη ε εγθαζίδξπζε κηαο αλεμάξηεηεο αξρήο γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο θαιχπηνπλ φια 

ηα ζηάδηα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη αθνξνχλ ηφζν ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, 

φζν θαη ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο είλαη ε απεκπινθή ηεο απφ πνιηηηθά θαη άιια 

ζπκθέξνληα, ψζηε λα αζθεί ην έξγν ηεο κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία.  

 

Οξγαλσζηαθή δνκή εζληθνύ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ 

 Ο ζπγθεξαζκφο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο, φπσο αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγσγή θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

νξγαλσζηαθήο δνκήο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ ζηελ Διιάδα (Γξάθεκα 6.2). χκθσλα κε απηφ, φιεο νη πγηείο γπλαίθεο, πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, πξνζέξρνληαη ζηηο Μνλάδεο 

Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο ηεο πεξηνρήο φπνπ δηακέλνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβιεζνχλ ζε πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο. Μεηαμχ απηψλ, φζεο γπλαίθεο θέξνπλ χπνπηα 

επξήκαηα παξαπέκπνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο γηα 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη δηάγλσζε. Οη γπλαίθεο πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε ηε λφζν 

πξνσζνχληαη ζηηο Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνχ, ζηηο νπνίεο ππάγνληαη γηα 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη παξαθνινχζεζε (Γξάθεκα 6.2, Ρνή γπλαηθψλ). 

 Οη Μνλάδεο Μαζηνχ εδξάδνληαη ζε δεκφζηα λνζνθνκεία θαη αθνινπζνχλ ηελ 

ηεξαξρηθή δνκή απηψλ ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε 

Δμεηδηθεπκέλε Μνλάδα Μαζηνχ έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο έλαλ αξηζκφ Μνλάδσλ 

Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο. Γηαδνρηθά θάζε Μνλάδα Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο 

επνπηεχεη έλαλ αξηζκφ Μνλάδσλ Γηαγλσζηηθήο Απεηθφληζεο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ 

θέληξνπ αλαθνξάο θάζε Μνλάδαο γίλεηαη αλά πγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε 

πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά θξηηήξηα.  

Ο ηνπηθφο έιεγρνο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο θάζε Μνλάδαο εκπίπηεη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Ογθνινγηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν εδξάδεηαη, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί σο ηνπηθφο θνξέα δηαρείξηζεο. Υξέε πεξηθεξεηαθνχ θνξέα 
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δηαρείξηζεο εθηεινχλ νη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο κέζσ εηδηθψλ επηηξνπψλ, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Κεληξηθή Αξρή δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ Κεληξηθή 

Αξρή είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία, ην ζπληνληζκφ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Βξίζθεηαη ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη είλαη ζε δηαζχλδεζε κε άιινπο θξαηηθνχο 

θνξείο φπσο ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Γξάθεκα 6.2, Ρνή 

πιεξνθνξηψλ). εκαληηθή ζπληζηψζα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία ζπληζηά απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο αληίζηνηρεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο. Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή βξίζθεηαη ζε δηαζχλδεζε κε φια ηα 

επίπεδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα επηηπγράλεη άκεζε 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο (Γξάθεκα 6.2, Ρνή ειέγρνπ). 
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Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο 

Απεηθόληζεο ηνπ 

Μαζηνύ 

Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο 

Αμηνιόγεζεο ηνπ 

Μαζηνύ 

Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο 

Μαζηνύ 

Γεληθά Ννζνθνκεία Ννκαξρηαθά Ννζνθνκεία Πεξηθεξεηαθά Ννζνθνκεία 

ΟΔΝ ΟΔΝ ΟΔΝ 

Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο 

Κεληξηθή Αξρή 

Άιινη Φνξείο 

Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

Πιεζπζκόο-ζηόρνο 

Ρνή γπλαηθψλ 

Ρνή πιεξνθνξηψλ 

Ρνή ειέγρνπ 

Γξάθεκα 6.2: Οξγαλσζηαθή δνκή εζληθνύ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Διιάδα. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 116 

πκπεξάζκαηα 

 Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ απνηειεί έλα κείδνλ πξφβιεκα πγείαο ζηε ζχγρξνλε 

επνρή, κε δπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ επίπησζε θαη ηε ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν γηα 

ηα επφκελα ρξφληα. Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο κε ηε κέζνδν ηεο δηαινγήο (Screening) 

ζπληζηά έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ έγθαηξε θαη πξψηκε αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ, ν νπνίνο απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία. 

Ηδηαίηεξα φηαλ ν έιεγρνο εθαξκφδεηαη νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά, κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, δηαζθαιίδεηαη ε απφδφζή 

ηνπ ηφζν ζε θιηληθνχο φζν θαη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο.  

 Ο νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ απνηειεί 

κία πνιππαξαγνληηθή θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ 

απαηηείηαη ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ. Πξηλ ηελ απφθαζε γηα 

πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη λα 

πξνεγεζεί εθηεηακέλε θαη ελδειερήο έξεπλα γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ παξακέηξσλ θαη παξαγφλησλ. Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κία ηέηνηα 

πξνζπάζεηα, θαζψο απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο ελφο εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα. 

θνπφο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο ξεαιηζηηθνχ θαη πινπνηήζηκνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν είλαη ζπκβαηφ κε ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, 

αμηνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαη 

ζπλάδεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ππάξρνλ θαζεζηψο πξφιεςεο ηεο λφζνπ ζηε ρψξα.  

 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ζεκαληηθή θαζψο απνηειεί, απ΄ φζν 

είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε, ηελ πξψηε θαη έσο ηψξα κνλαδηθή απφπεηξα ζρεδηαζκνχ 

ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ εηδηθά γηα ηελ Διιάδα. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, 

ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη ν πνηνηηθφο ραξαθηήξαο ηεο έξεπλαο πνπ πηνζεηήζεθε. 

Σαπηφρξνλα, ρξνληθνί θαη άιινη πεξηνξηζκνί δελ επέηξεςαλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο Delphi, σο ηελ πιένλ θαηάιιειε γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. 

Πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε ηε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εηδηθψλ ηνπ ρψξνπ ζα 

επηηξέςεη ηελ εμαγσγή θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε απνπζία αληίζηνηρσλ 

κειεηψλ θαζηζηά αδχλαηε ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ επξεκάησλ. Ζ έιιεηςε 

αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επίπησζε θαη ηε ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκνχ, ε απνπζία εζληθνχ κεηξψνπ αζζελψλ θαη ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε 

δεκφζηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαηέζηεζαλ αδχλαηε ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ θφζηνπο θαη ε εθηίκεζε ηνπ ιφγνπ θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ απφθαζε γηα πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζε επφκελε κειέηε. Σέινο, ε έιιεηςε ρξφλνπ 

ησλ εηδηθψλ δελ επέηξεςε ηε δηεξεχλεζε ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ ζε κεγαιχηεξν 

βάζνο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη πνπ κειεηήζεθαλ ζε κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα. 

 Παξά ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο, ε παξνχζα κειέηε εθπιεξψλεη κε επηηπρία ην 

ζηφρν ηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ζηελ Διιάδα ζε ξεαιηζηηθνχο 

θαη ζχγρξνλνπο φξνπο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ άπνςε ησλ εηδηθψλ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη εθηθηή θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζα, αθφκα θαη ππφ ηηο παξνχζεο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο 

Σκήκα  

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά  

Σκήκα  

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  
 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

«ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ» 

MSc in Health Management 

 

 

 

 

Οξγαλσζηαθή Γνκή Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο  

Οξγαλσκέλνπ Πξνζπκπησκαηηθνύ Διέγρνπ  

γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ ζηελ Διιάδα 
 

 

 

Δκπεηξηθή Μειέηε ζε Οκάδα Δηδηθώλ 

 

 

 

 

 

Πξνβαηνπνύινπ Ξέλε 
 

 

 

 
Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ηκήκα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη ε 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Πξνβαηνπνχινπ Ξέλε, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Αλαπιεξψηξηαο 

Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαο 

Δηξήλεο Φαθαιηνχ, ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηε ιήςε 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο».  

 

Ζ έξεπλα είλαη εκπηζηεπηηθή θαη ηα επξήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

ζα είλαη ζηε δηάζεζε ζαο εθφζνλ απαηηείηαη.  

 

Αζήλα, 2012 
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1. πκθσλείηε κε ηελ εθαξκνγή εζληθνύ πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηελ Διιάδα, κε 

πξσηνβνπιία ηεο πνιηηείαο θαη ζηα πιαίζηα εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ; 

 

ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ] 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πξνγξάκκαηνο 

 

2. Πνηό πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα είλαη ην ειηθηαθό θάζκα πιεζπζκνύ-ζηόρνπ; 

 

Ζιηθία έλαξμεο:    40 έηε    [ ]     45 έηε    [ ]      50 έηε    [ ]     Άιιν.................. 

Ζιηθία ιήμεο:       65 έηε    [ ]     70 έηε    [ ]      74 έηε    [ ]     Άιιν................... 

 

3. Πνηό πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα είλαη ην κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ; 

 

1 έηνο     [ ]              2 έηε     [ ]              3 έηε     [ ] 

 

4. Πνηέο παξεκβάζεηο πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε κεζνδνινγία 

ειέγρνπ; 

 

Μαζηνγξαθία      [ ]               Μαζηνγξαθία θαη θιηληθή εμέηαζε     [ ]       

Άιιν............................................................................................................... 

 

5. Πώο πηζηεύεηε πσο ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη γηα 

γπλαίθεο ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ ή άηνκα πςεινύ θηλδύλνπ; 

 

Ζιηθηαθή Οκάδα ………………………………………………………….                      

Σξνπνπνίεζε………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Γπλαίθεο πςεινχ θηλδχλνπ    [ ] 

Σξνπνπνίεζε………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Γνκή ηνπ ζπζηήκαηνο  

 

6. Η ζύγρξνλε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ αληηκεησπίδεη 

ηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν σο ην πξώην ζηάδην θαηά ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο λόζνπ. ε απηά ηα πιαίζηα, νη Δπξσπατθέο νδεγίεο πξνηείλνπλ ηε 

δεκηνπξγία 3 ηύπσλ Μνλάδσλ Μαζηνύ:  

Α. Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο ηνπ καζηνύ απνθιεηζηηθά γηα ηε δηελέξγεηα 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζε αζπκπησκαηηθέο γπλαίθεο. 

Β. Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο ηνπ καζηνύ πνπ παξέρνπλ επηπξόζζεηεο 

εμεηάζεηο ζε γπλαίθεο κε ύπνπηα απεηθνληζηηθά επξήκαηα ή ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ.  

Γ. Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνύ γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε θαη 

παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ.  

πκθσλείηε? Αλ ΟΥΙ, ηη πξνηείλεηε ελαιιαθηηθά? 
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ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ] 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

 

Α. Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο 

 

7. Πνηέο ππεξεζίεο πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα παξέρνληαη από ηηο Μνλάδεο 

Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο; 

 

Μαζηνγξαθία      [ ]     Κιηληθή εμέηαζε     [ ]    Τπέξερνο καζηψλ  [ ]        

Άιιν............................... 

 

8. πκθσλείηε κε ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ 

1000 καζηνγξαθηώλ θαη’ έηνο από θάζε Μνλάδα Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο; Αλ 

ΟΥΙ, ηη πξνηείλεηε; 

 

ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ]     

……………………………………………………………….. 

 

9. Λακβάλνληαο ππόςε πσο νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ-ζηόρνπ ζε όιε ηε ρώξα παξέρνληαο εύθνιε 

πξόζβαζε, πνπ πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα εδξάδνληαη; 

 

Κέληξα Τγείαο   [ ]             Γεληθά Ννζνθνκεία    [ ]             Ννκαξρηαθά Ννζνθνκεία   [ ] 

Πεξηθεξεηαθά Ννζνθνκεία     [ ] 

 

10. πκθσλείηε κε ηε δεκηνπξγία θηλεηώλ Μνλάδσλ Γηαγλσζηηθήο Απεηθόληζεο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ θαη δπζπξόζηησλ πεξηνρώλ; 

 

ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ] 

 

 

Β. Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο 

 

11. Πνηέο επηπιένλ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζεσξείηε πσο πξέπεη λα παξέρνληαη από 

ηηο Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο;                                                          
 

Τπέξερνο καζηνχ               [ ]                             Φεθηαθή καζηνγξαθία        [ ]  

Αμνληθή Σνκνγξαθία         [ ]                              Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία (MRI)    [ ]   

Διαζηνγξαθία/ Σνκνζχλζεζε       [ ]         ηεξενηαθηηθή Βηνςία (Mammotome/RF)    [ ]            

Κπηηαξνινγηθή/Ηζηνινγηθή δεηγκαηνιεςία      [ ]             

Άιιν................................................. 

 

12. πκθσλείηε κε ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ 

2000 καζηνγξαθηώλ θαη’ έηνο από θάζε Μνλάδα Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο; Αλ 

ΟΥΙ, ηη πξνηείλεηε; 

 

ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ]     

……………………………………………………………….. 
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13. Πνύ πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα εδξάδνληαη νη Μνλάδεο Γηαγλσζηηθήο 

Αμηνιόγεζεο; 

 

Γεληθά Ννζνθνκεία   [ ]   Ννκαξρηαθά Ννζνθνκεία   [ ]    Πεξηθεξεηαθά Ννζνθνκεία   [ ] 

 

 

Γ. Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνύ 

 

14. Πνύ πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα εδξάδνληαη νη Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο Μαζηνύ; 

 

Γεληθά Ννζνθνκεία  [ ]       Ννκαξρηαθά Ννζνθνκεία  [ ]  Πεξηθεξεηαθά Ννζνθνκεία   [ ] 

 

15. πκθσλείηε κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνπζία 1 Δμεηδηθεπκέλεο Μνλάδαο 

Μαζηνύ αλά 250.000/300.000 πιεζπζκό. Αλ όρη, ηη πξνηείλεηαη; 

 

ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ]   

........................................................................................... 

 

Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

  

16. Πνηό ζύζηεκα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζα 

πξνηείλαηε; 

 

πγθεληξσηηθφ (1 εζληθφ πξφγξακκα ππφ κία εληαία θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη κε εληαίν 

πξσηφθνιιν εθαξκνγήο ζε φιε ηε ρψξα):                                                [ ]                  

Μεξηθψο ζπγθεληξσηηθφ (1 εζληθφ πξφγξακκα ππφ κία εληαία θπβεξλεηηθή πνιηηηθή αιιά 

κε ηνπηθφ πξσηφθνιιν εθαξκνγήο):                                                              [ ]  

Απνθεληξσκέλν (Πνιιά πξνγξάκκαηα ηαπηφρξνλα, ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή νξίδεη ηηο 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηηο πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο γηα ηελ 

επηινγή ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ εθαξκνγήο)                                           [ ] 

 

17. Πνηόο πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα είλαη ν αξκόδηνο θνξέαο γηα ηνλ 

πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν; 

Α. ε θεληξηθό επίπεδν 

 

Τπνπξγείν Τγείαο      [ ]             

Ογθνινγηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΤ    [ ]                ΚΔΔΛΠΝΟ     [ ]                  ΔΓΤ      [ ]              

Νενζχζηαηνο εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο    [ ]                 

Άιιν…………………………………… 

 

Β. ε πεξηθεξεηαθό επίπεδν 

 

Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο   [ ]                 

Ογθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ Ννζνθνκείσλ    [ ]                          

Άιιν…………………………  

 

Γ. ε ηνπηθό επίπεδν 

 

Καιιηθξαηηθνί Γήκνη       [ ] 
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Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

  

18. Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ ειεθηξνληθή ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ ζε όιεο ηηο Μνλάδεο Μαζηνύ θαζώο θαη ηελ κεηαμύ ηνπο δηαζύλδεζε; 

 

Πνιχ     [ ]               Μέηξηα      [ ]             Λίγν    [ ]            Καζφινπ   [ ]  

 

19. Πνηόο πηζηεύεηε πσο πξέπεη λα είλαη ν ππεύζπλνο θνξέαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ? 

 

Αλεμάξηεηε αξρή       [ ]                   Δηδηθή επηηξνπή, ππαγφκελε ζηελ θεληξηθή αξρή   [ ]           

Γηνηθεηηθή Οκάδα (ζε θάζε Μνλάδα θαη Τγ. Πεξηθέξεηα)      [ ]      

Άιιν……………………. 

 

πκκεηνρή Ιδησηηθνύ ηνκέα Τγείαο 

 

20. πκθσλείηε κε ηε δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζε 

ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά θέληξα; 

 

ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ] 

 

 

21. Πηζηεύεηε πσο κπνξεί λα ππάξρεη δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ειέγρνπ ζηα 

ζπκβεβιεκέλα θέληξα; 

 

ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ] 

 

 

Δθηθηόηεηα πινπνίεζεο 

 

22. Τπό ηηο παξνύζεο δπζκελείο ζπλζήθεο, νηθνλνκηθέο θαη κε, πηζηεύεηε πσο ε 

εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο νξγαλσκέλνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ είλαη: 

 

Δθηθηή              ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ] 

πκθέξνπζα     ΝΑΗ      [ ]                 ΟΥΗ      [ ] 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

Οκάδα Δηδηθψλ  

 

Γνχλαξε Α., Βηνιφγνο  

Γηεπζχληξηα, Δξεπλεηηθφ Κέληξν Διιεληθνχ Αληηθαξθηληθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

 

Γξεγνξφπνπινο Π., Υεηξνπξγφο 

Δπηκειεηήο Α΄, Γ.Ο.Ν.Κ. «Αγ. Αλάξγπξνη» 

 

Γεκεηξαθάθεο Κ., Γπλαηθνιφγνο 

Δπίθ. Καζεγεηήο Γπλαηθνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

Δπηκειεηήο Α΄, Γ.Ν.Α. «Αιεμάλδξα» 

 

Γεκεηξαθφπνπινο . Α., Γεληθφο Ηαηξφο  
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