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EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ  

ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ 

Ο ρόιος ηφλ εηδηθεσκέλφλ γηαηρώλ ζηελ 

πρόιευε ηοσ θαρθίλοσ 

Βαζίιεηνο Μπαξκπνύλεο,  
Παθολόγος-Ογκολόγος,  

Διεσθσντής Ογκολογικής Μονάδας 

 Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 
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• Ζ ζεκαζία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζηελ 

Δζληθή Δπηθνηλσληαθή Δθζηξαηεία γηα ηελ Πξόιεςε 

ηνπ Καξθίλνπ 

• Έλα έξγν επηθνηλσλίαο ρξεηάδεηαη επηζηεκοληθή 

θαζοδήγεζε θαη εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε, πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηελ πγεία 
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Ο ρόιος ηοσ γεληθού γηαηρού 

 
• Ζ πξόιεςε 

• Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ  

• Ο πξνζπκπησκαηηθόο ειέγρνο  

• Ζ γεληθή αγσγή πγείαο  
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Ο ρόιος ηοσ γεληθού γηαηρού αλήθεη ζηολ: 

 
• Γεληθό γηαηξό 

• Παζνιόγν-νηθνγελεηαθό γηαηξό 

• Γπλαηθνιόγν (;) 

• Γηαηξό αζθαιηζηηθνύ θνξέα  
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 Εθπαίδεσζε ηοσ θοηλού 
 

 Ζ βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξώλ ηνπ 

πιεζπζκνύ, σο πξνο ηελ 

αληηκεηώπηζε θαη 

δηαρείξηζε ζεκαληηθώλ 

παξαγόλησλ θηλδύλνπ,  

γηα ηελ απνθπγή 

εκθάληζεο δηαθόξσλ 

κνξθώλ θαξθίλνπ 
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• Γεκηνπξγία θνηλσληθώλ πξνηύπσλ θαη «θνπιηνύξαο» 

πξόιεςεο 

• Ζ πξόιεςε πξέπεη λα είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

• Τηνζέηεζε πγηεηλόηεξνπ ηξόπνπ δσήο  

πνπ λα πξνζηαηεύεη ηελ πγεία 

• Πξναγσγή 

                  πγηεηλόηεξσλ πξνηύπσλ δηαηξνθήο, 

                  ζσκαηηθήο άζθεζεο,  

                  δηαθνπή ηεο ρξήζεο θαπλνύ  

                  θαη ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθνόι θ.ιπ. 

Η ποηόηεηα δφής ζτεηίδεηαη κε ηελ σγεία 
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Γηαηί ο εηδηθός γηαηρός; 
 

Γηαηη θαηέρεη ξόιν-θιεηδί ζηα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ζπκβνπιεύνληαο ηνπο γεληθνύο γηαηξνύο: 

• λα πεξάζνπλ ηα ζσζηά κελύκαηα, 

• λα βειηίσζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπ πιεζπζκνύ γηα ηε λόζν, 
 

 γηα ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ ζε θάζε ηύπν θαξθίλνπ 

 γηα ηνλ θαηάιιειν πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν  

 ειηθία έλαξμεο – ζπρλόηεηα ειέγρσλ – εηδηθέο νκάδεο 

θηλδύλνπ. 
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Ο ρόιος ηοσ εηδηθού γηαηρού κεηά ηε δηάγλφζε 
 

Ο εηδηθός γηαηρός ζα δηαγλώζεη ηε λόζν θαη ζα νξίζεη ηε 

ζεξαπεία ηνπ αζζελνύο 

• Ο Ογθνιόγνο-Παζνιόγνο… 

• Ο Υεηξνπξγόο-Ογθνιόγνο… 

• Ο Αθηηλνζεξαπεπηήο-Ογθνιόγνο… 

• Ο Παζνινγναλαηόκνο… 

• Ο Κπηηαξνιόγνο… 

• Ο Αθηηλνιόγνο… 
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Ο εηδηθός γηαηρός ιοηπόλ... 
 

Δίλαη έλαο θξίθνο ηεο αιπζίδαο 

κέξνο ηνπ παλειιαδηθνύ δηθηύνπ πξνζηαζίαο 

από επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο, 

εζεινληέο, θξαηηθνύο θαη ηνπηθνύο θνξείο  

 

Οη νπνίνη  εμαζθαιίδνπλ ηε δηάρπζε θαη ζπλέπεηα ησλ 

κελπκάησλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα 

θαη ηελ επθνιόηεξε πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ ζε 

ελεκέξσζε θαη ππεξεζίεο πγείαο. 
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Πώς εληάζζοληαη οη εηδηθοί γηαηροί ζηο πρόγρακκα 
 

ε ζπκβνπιεπηηθό επίπεδν 

ε νξγαλσηηθό επίπεδν  

ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο: 

• ζηνηρεία από κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη από ηνπο 

δηαθόξνπο Οξγαληζκνύο – Φνξείο πγείαο 

• πξνο ηνπο ηνπηθνύο επηζηεκνληθνύο θνξείο αλά ηελ 

Διιάδα γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ εθδειώζεσλ γηα ην 

θνηλό 
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 ηελ ηδαληθή ποιηηεία σπάρτοσλ 
 

• Πξνγξάκκαηα έγθαηξεο δηάγλσζεο θαθνήζσλ 

λνζεκάησλ πνπ δελ έρνπλ άιιν ηξόπν πξόιεςεο 

• Πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα αιιαγή 

ηξόπνπ δσήο 
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 ηελ ηδαληθή ποιηηεία σπάρτοσλ 
 

• Κέληξα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο ζπλδεδεκέλα κε νγθνινγηθά θέληξα 

• Ογθνινγηθά ζπκβνύιηα κε δεζκεπηηθό ραξαθηήξα 

• Κέληξα αξηζηείαο γηα ηελ άζθεζε ηεο νγθνινγίαο 
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 ηελ ηδαληθή ποιηηεία σπάρτοσλ  
 

• Ογθνινγηθόο ράξηεο ηεο ρώξαο 

• Αξρείν λενπιαζηώλ 

• Δζληθέο ζεξαπεπηηθέο ζπζηάζεηο 

• Οξγαληζκόο ηερλνινγηθήο εθηίκεζεο θαξκάθσλ θαη 

ζπζθεπώλ 
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 ηελ ηδαληθή ποιηηεία σπάρτοσλ: 
 

• Έγθαηξε πξόζβαζε αζζελώλ θαη ηαηξώλ ζε δηεζλείο 

πνιπθεληξηθέο κειέηεο 

• Οηθνλνκνηερληθέο κειέηεο γηα θάζε λέν θάξκαθν 

 πξηλ θπθινθνξήζεη 

• Οξηζκόο ηεο αμίαο ελόο QALY ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία 
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 Ο εηδηθός γηαηρός κπορεί θαη πρέπεη λα ζσκβάιεη 
 

• ηνλ ζρεδηαζκό  

• Σελ νξγάλσζε  

• Σελ εθαξκνγή 

• Καη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εζληθώλ ζρεδίσλ δξάζεο 

 θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαξθίλνπ 
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 ε άκεζε ζσλεργαζία 
 

• Με ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

• Με ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο 

• Με ηηο εηδηθέο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο 

• Με ην παλεπηζηήκην 

• Με ηνπο νηθνλνκνιόγνπο πγείαο 

• Με ηελ βηνκεραλία 
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 Ο εηδηθός γηαηρός ζσκκεηέτεη σποτρεφηηθά ζηα: 
 

• AUDITs ησλ κνλάδσλ, ππεξεζηώλ πγείαο, ηαηξώλ 

• ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

• ηελ δεκηνπξγία κνλάδσλ αλαθνπθηζηηθήο 

θξνληίδαο 
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Παράδεηγκα:  

Σο πρόγρακκα γηα ηολ ΚΠΕ 

 

Δθδειώζεηο ελεκέξσζεο, έθζεζε 

νκνηώκαηνο ηνπ εληέξνπ, έληππα 
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Αλάγθεο ελεκέξσζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρρήζε 

ηφλ σπερεζηώλ ζηελ Ειιάδα γηα ηολ ΚΠΕ 
 

• Σν 91,7% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 89,1% ησλ αλδξώλ άλσ ησλ 

50 εηώλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πνηέ ηε δνθηκαζία 

ιαλζάλνπζαο αηκνξξαγίαο ζηα θόπξαλα (ΗΚΠΗ, 2008) 

 

• Σν 46,8% απηώλ δήισζε άγλνηα ηεο ζπληζηώκελεο ειηθίαο 

έλαξμεο ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ εληέξνπ θαη κόιηο ην 11,2 

% ήηαλ ελήκεξν γηα ηελ δνθηκαζία ιαλζάλνπζαο 

αηκνξξαγίαο ζηα θόπξαλα (ΗΚΠΗ, 2008) 
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 Από ηηο 22 Μαξηίνπ, νξγαλώζεθαλ 

επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ζε ζπλεξγαζία κε: 

 

• ηνλ Οκίιν Δζεινληώλ Καηά ηνπ Καξθίλνπ, 

Ο.Δ.Κ.Κ.-ΑγθαιηάΕΧ  

• κε εθπξνζώπνπο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Ογθνινγίαο ηνπ Πεπηηθνύ, 

• ηεο Δηαηξείαο Ογθνιόγσλ Παζνιόγσλ 

Διιάδαο,  

• ησλ Νέσλ Ογθνιόγσλ. 
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• Ζ πξώηε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δκπνξηθό Κέληξν ATHENS 

HEART όπνπ παξνπζηάζηεθε αλαπαξάζηαζε ηνπ παρένο εληέξνπ ηεο 

EUROPA COLON.   

• Οη επηζθέπηεο κπνξνύζαλ λα πεξηεγεζνύλ κέζα ζην νκνίσκα θαη λα 

γλσξίζνπλ κηα ζεηξά από παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ παρένο εληέξνπ 

(όπσο, πνιύπνδεο, ειθώδεο θνιίηηδα, λόζνο Crohn, ν θαξθίλνο θ.ά.).  

 

• Ζ έθζεζε ηνπ νκνηώκαηνο κεηαθέξζεθε θαη ζηηο  πόιεηο ηεο Πάηρας, 

ηνπ Ηραθιείοσ, ζηνλ Αγ. Θ. Ρέληε, ζην Πιαλεηάρηο θαη ζηελ Αίγηλα. 
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• Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθδειώζεσλ δηαλεκήζεθε 

ελεκεξσηηθό πιηθό κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηε λόζν 

θαη ζπκβνπιέο γηα ην πώο 

απηή κπνξεί λα 

πξνιεθζεί 

απνηειεζκαηηθά, ηόζν 

κέζσ αιιαγώλ ζηνλ 

ηξόπν δσήο, όζν θαη 

κέζσ ηαθηηθώλ 

δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ.  
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EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ  

ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ 

Ο θαρθίλος ηοσ πατέος 

εληέροσ κπορεί λα 

δηαγλφζηεί έγθαηρα θαη 

λα ζώζεη ηε δφή ζοσ! 

ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ 


