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Θεσσαλονίκη, 11.05.2021                                                                                                                                                                          

 

Προς  

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ     

 

 

Αξιότιμο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 

 

 

κατά την διάρκεια του περασμένου έτους, η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, με το Ψήφισμα WHA73.2/11.4, 

03/08/2020, το οποίο εψήφισαν όλα τα κράτη, μεταξύ των οποίων και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – άρα και η 

Ελλάδα -, αναφέρει καταληκτικά, μεταξύ άλλων, τα εξής:   Η Εβδομηκοστή-τρίτη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ............................ 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ την Παγκόσμια Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου 

του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας και των σχετικών με αυτήν σκοπών και στόχων για την περίοδο 

2020-2030  και 

2. ΩΘΕΙ τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν τις παρεμβάσεις που συνιστώνται στην παγκόσμια στρατηγική για να επιταχυνθεί η 

εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, προσαρμοσμένες στα εθνικά πλαίσια και 

προτεραιότητες και ενσωματωμένες σε ισχυρά συστήματα υγείας με στόχο την επίτευξη της καθολικής κάλυψης υγείας. 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θεωρεί ότι ο καρκίνος τραχήλου μήτρας θα έχει εξαλειφθεί ως παγκόσμιο 

πρόβλημα δημόσιας υγείας όταν όλες οι χώρες καταφέρουν να έχουν λιγότερα από 4 περιστατικά/100.000 γυναίκες/έτος. 

Υπολογίστηκε ότι αυτό είναι εφικτό παγκοσμίως εντός 100 ετών εάν εφαρμοσθεί η Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ. 

για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας (https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107) και 

επιτευχθούν, μέχρι το 2030, οι εξής στόχοι: 

• 90% των κοριτσιών μέχρι 15 ετών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως εναντίον της μόλυνσης με τον ιό των 

ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)                                                                                                                                                                  

• 70% των γυναικών να εξετασθούν προληπτικά με ένα τεστ υψηλής ακριβείας (HPV test) σε ηλικία 35 ετών και 

ξανά σε ηλικία 45 ετών                                                                                                                                                                               

• 90% των γυναικών με προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο τραχήλου μήτρας να τύχουν ενδεδειγμένης 

θεραπευτικής αντιμετώπισης και υποστηρικτικής φροντίδας. 

 

Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Κατά του 

Καρκίνου» (EUROPE’S BEATING CANCER PLAN) 

(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690526/EPRS_BRI(2021)690526_EN.pdf), το οποίο 

βασίζεται σε 4 πυλώνες: την ΠΡΟΛΗΨΗ, την ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, την ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ και την 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ των καρκινοπαθών, με άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ως προς την ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ αναφέρεται ως Ναυαρχίδα των δράσεων ο HPV- εμβολιασμός 

τουλάχιστον του 90% του πληθυσμού-στόχου της ΕΕ για τα κορίτσια και η σημαντική αύξηση του 

εμβολιασμού των αγοριών, καθώς και η επένδυση  σε σχετικές υποδομές για να επιδιωχθεί η εξάλειψη των 

καρκίνων που προκαλούνται από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων.  
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• Ως προς την ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ αναφέρεται ως Ναυαρχίδα των δράσεων η εφαρμογή 

«Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου», με νέες, ποιοτικά διασφαλισμένες κατευθυντήριες 

οδηγίες για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

 

Όσον αφορά στην Ελλάδα και στις δυνατότητες επίτευξης των στόχων του Π.Ο.Υ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι 

το 2030 και στην χώρα μας, πρέπει να σημειωθούν τα εξής: 

 ο HPV-εμβολιασμός συμπεριλαμβάνεται μεν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αλλά με χαμηλή μέχρι 

σήμερα εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού-στόχου (κορίτσια/γυναίκες 11-26 ετών), κυρίως λόγω έλλειψης  

ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης του πληθυσμού εκ μέρους της Πολιτείας, 

 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οργανωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο 

τραχήλου μήτρας με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για εφαρμογή εξετάσεων «υψηλής ακριβείας» (HPV tests),  

 σχετικά με την δυνατότητα ενδεδειγμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης και υποστηρικτικής φροντίδας των 

γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου, υπάρχει έλλειψη επαρκούς  αριθμού εξειδικευμένων προς τούτο 

ογκολογικών κέντρων στην ελληνική επικράτεια. 

 

Σχετικά, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης 

του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) [Ελληνικής HPV Εταιρείας], συγκροτήθηκε μια Συντονιστική Επιτροπή1  ενός 

συνόλου 125 Επιστημονικών, Επαγγελματικών, Ερευνητικών και Κοινωνικών Φορέων, Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων 

Ενώσεων και Συλλόγων Καρκινοπαθών από όλη σχεδόν την Ελλάδα, με σκοπό την προώθηση σχετικού 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ για την εφαρμογή και στην Ελλάδα της Παγκόσμιας 

Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου 

μήτρας. Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή ανέλαβε την διοργάνωση της 1ης Ελληνικής Διάσκεψης 

Φορέων για την Υποστήριξη της Εφαρμογής της Στρατηγικής του Π.Ο.Υ., καθώς και την ενημέρωση της 

επιστημονικής κοινότητας και την ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού.   

Με την ανά χείρας επιστολή η Συντονιστική Επιτροπή ζητά και από εσάς, εάν συμφωνείτε, να εκφράσετε  

την υποστήριξή σας προς το ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ζητώντας από την Ελληνική Πολιτεία - ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία υποστηρίζει την Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ. -, να προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες και 

ρυθμίσεις, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής αυτής τόσο του 

Π.Ο.Υ. (90/70/90) όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030 και στην Ελλάδα, με απώτερο σκοπό 

την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα 

και στην χώρα μας. 

Παράλληλα, θα αποτελούσε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τους διοργανωτές εάν μπορούσατε να παρακολουθήσετε 

την 1η Ελληνική Διάσκεψη των Φορέων για την Υποστήριξη της Εφαρμογής της Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. 

που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου HPV Συνεδρίου με τίτλο «HPV λοίμωξη και σχετιζόμενες 

παθήσεις» την Κυριακή 30 Μαΐου, 2021 και ώρα 14:00 – 16:00.  

 

Εάν, μάλιστα, επιθυμείτε, θα μπορούσατε και να λάβετε σύντομα τον λόγο υποστηρίζοντας και προφορικά το 

ΑΙΤΗΜΑ των 125 Φορέων προς την Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο της διαδικτυακής συζήτησης που θα 
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λάβει χώρα μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ (περισσότερες πληροφορίες για την παρακολούθηση και συμμετοχή σας 

εδώ -> https://mdcongress.gr/event/9hpv-2021/)    

 

Ευελπιστώντας στην εκ μέρους σας θετική ανταπόκριση στην έκκλησή μας,                                                           

 

 

Με εκτίμηση, 

 

για την Συντονιστική Επιτροπή  

 

 

Θ. Αγοραστός                                                                                                                                                                       

Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.                                                                                                              

Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής HPV Εταιρείας 

 

1Η Συντονιστική Επιτροπή της 1ης Ελληνικής Διάσκεψης Υποστήριξης της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. για επιτάχυνση της εξάλειψης του 

καρκίνου τραχήλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, αποτελείται από εκπροσώπους:                                                                                                                                                                      

της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας (κ. Α. Κωνσταντόπουλο),                                                                                                                                                                                                                        

της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας (κ. Ι. Μπουκοβίνα),                                                                                                                                                                                                       

της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (κ. Ι. Κυριόπουλο)                                                                                                                                                    

του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής της Ακριβείας στην Ογκολογία (κ. Κ. Σταματόπουλο) και                                                                                                                                                      

της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων [Ελληνικής HPV Εταιρείας](κ. Θ. Αγοραστό) 

  .  
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