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National Ranking of Cancer as a Cause of Death at Ages Below 
70 Years in 2015



Estimated number of incident cases from 2018 to 2040, all 
cancers, both sexes, all ages



Global Cancer Plan and Call for Action
Nixon 1971



The first global call to action against cancer
«One of the greatest challenges of our century.» - Jacques 
Chirac 

Jacques Chirac, President of the Republic of France, 

signing the Charter of Paris. 







Cancer Moonshot 2020 is about much more than 
clinical research.
Data, Informative Technologies and patient 
engagement are major components



Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο

• Αυξάνει την ευαισθητοποίηση

• Κάνει τους ανθρώπους να αφοσιώνονται σε αυτό

• Φέρνει τον καρκίνο στο επίκεντρο της πολιτικής



Τι περιλαμβάνει

• Συντονισμό

• Αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα

• Αδρή επιχορήγηση

• Ενσωμάτωση όλων των φορέων

• Ετήσιες αναφορές δημόσια



Μόνον αρμονικά και όλοι μαζί, μπορούμε να 
ενισχύσουμε τις θεραπευτικές και 
προληπτικές στρατηγικές μετατρέποντας τις 
προκλήσεις της εποχής μας σε ευκαιρίες και 
καλύτερα αποτελέσματα για εκείνους που μας 
ενδιαφέρουν περισσότερο: τους ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
μας



4 

Tobacco        Alcohol  excess       N utrition        Physical activity       Sun exposure      Infection … 

• Access  

• Pricing  

for Teenagers 

•  Tax 

•  Campaigns 

•  School 

•  Education •  School 
•  Media 

•  Education •  Vaccines 

CANCER 

Scientific 

•  Laws 

•  Campaigns 

•  Exclusion 

•  Discrimination 

•  Stygma 

•  Death                          

•  Premature Death  
•  PYLL  

•  Cost of  care 

•  Cooperation 

•  Funding 

•  Education 

•  Evaluation 

•  Funding 

•  Screening 

•  Access to care 

•  Quality care 

•  New Target                          

•  New Treatment 

Social Economical  Medical 



Τι δεν έχουμε

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο

• Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών

• Μητρώα ασθενών

• Ογκολογικός Χάρτης με τις υπάρχουσες δομές

• Ηλεκτρονικός φάκελος ογκολογικού ασθενούς

• Διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα σε λειτουργία- ποιος συνταγογραφεί?

• Σύγχρονη και αναθεωρημένη αποζημίωση βιοδεικτών

• Καθυστερημένη είσοδος καινοτόμων φαρμάκων

• Οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης και screening

• Αναπτυγμένη ανακουφιστική φροντίδα και νοσηλεία κατ’ οίκον

• Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας για την  ογκολογία ( ανυπαρξία ΚΕΝ ΧΜΘ/σύνδεσης με ΕΟΠΥΥ)

• Αξιολόγηση της ογκολογικής φροντίδας

• Οργανωμένο πλάνο για το survivorship



Τι έχουμε
• Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών , που δεν λειτουργεί

• Αρχική καταγραφή ΚΕΕΛΠΝΟ- Μητρώο Ελληνικής Παθολογοανατομικής
Εταιρείας

• Σε 4 μεγάλους καρκίνους διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου αλλά όχι στην ΗΔΙΚΑ

• Κατατεμαχισμένη αποζημίωση βιοδεικτών , αλλά όχι του NGS, έλειμμα
αναθεώρησης- Ερωτηματικό η λειτουργία του Δικτύου Ακριβείας

• Προσπάθεια της ΕΟΠΕ για ηλεκτρονικό ογκολογικό φάκελο/Ογκολογικό Χάρτη 

• ΣΗΠ, θετικό η δυνατότητα για νέα φάρμακα, αρνητικό για όλα τα υπόλοιπα.

• HTA/Επιτροπή διαπραγμάτευσης με τα γνωστά προβλήματα

• Αποζημίωση εξετάσεων screening και διαγνωστικών εξετάσεων/ Φαρμακεία 
ΕΟΠΥΥ

• Μεμονωμένες προσπάθειες παρηγορικής φροντίδας

• Πλάνο για survivorship από ΕΟΠΕ και ΕΛΛΟΚ



Αποτέλεσμα

• Δυσαρέσκεια των ασθενών

• Δυσαρέσκεια των λειτουργών υγείας

• Έξοδος ανθρώπινου δυναμικού

• Μείωση επιστημονικής δραστηριότητας

• Ροή πόρων χωρίς ορθολογικό καταμερισμό

• Αδυναμία απορρόφησης κοινοτικών και άλλων-ιδιωτικών κυρίως-
πόρων



Τι πρέπει να γίνει άμεσα

• Συμβουλευτική ομάδα για την ογκολογία του προέδρου της 
κυβέρνησης / υπουργού υγείας / προέδρου ΕΟΠΥΥ

• Να ξεκινήσει η λειτουργία του ΕΙΝΕ με «σφικτή» ομάδα επαιόντων
και μαχόμενων λειτουργών με πρώτες φροντίδες: τον ογκολογικό 
χάρτη , κατάρτιση μητρώου νεοπλασιών, ηλεκτρονικό φάκελο 
ογκολογικού ασθενούς

• Λειτουργία στον ΕΟΠΥΥ ογκολογικής υπηρεσίας με άμεσο έργο την 
επίλυση προβλημάτων αλλά και  διευκόλυνση της 
συνταγογράφησης, την αποζημίωση των βιοδεικτών, την 
παρακολούθηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων



Τι πρέπει να γίνει μεσοπρόθεσμα (1-2 έτη)

• Καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης καρκίνου-
υιοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία

• Αποκέντρωση της πρόληψης του καρκίνου και διασύνδεση με τις 
περιφέρειες

• Ανάπτυξη και αποζημίωση από ΕΟΠΥΥ της κατ’ οίκον νοσηλείας και 
παρηγορικής φροντίδας

• Δημιουργία του θεσμού της «πλοηγού» νοσηλεύτριας σε όλες τις 
υποδομές ογκολογικής φροντίδας κι ανάπτυξη υπηρεσιών για τους 
επιζήσαντες

• Καταγραφή της ογκολογικής επιστημονικής δραστηριότητας πανελλήνια 
και εφαρμογή των “multi-omic” διαγνωστικών για βελτίωση των 
θεραπειών, που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στον έλεγχο του 
καρκίνου και συνολική μείωση του κόστους



Σχέση μεταξύ φορτίου καρκίνου και κόστους 
αντικαρκινικών φαρμάκων

Καρκίνος υπεύθυνος για: 
27% των συνολικών θανάτων
38% των πρώιμων θανάτων(πριν τα 65 έτη) 

Αναλογία κόστους καρκίνου στο 
σύνολο των  εξόδων κοινωνικής 
ασφάλισης
<8%
Καινοτόμα φάρμακα  < 10 %





• Ο καρκίνος, ως το 2030 θα ξεπεράσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα 
διεθνώς και για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να γίνει ανακατανομή των 
πόρων του συστήματος υγείας, προκειμένου να αρθούν οι 
ανισότητες στην πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας.

• Με το δεδομένο αυτό, για κάθε 100 ευρώ στην υγεία, πρέπει τα 11 
να διοχετεύονται στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

ΕΣΔΥ 2018



New drugs without access aren’t 
innovation-they are just an 
invention

Outcomes require that treatments 
reach patients



Συμπεράσματα

• Ο καρκίνος είναι μέγιστο πολιτικό θέμα!

• Πολιτικές ελέγχου του καρκίνου είναι ζωτικής σημασίας

• Αναγκαιότητα ενεργοποίησης του ΕΙΝΕ  και σύνταξη ενός νέου  
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο

• Λήψη άμεσων μέτρων 

• Το μέλλον δεν προκαταλαμβάνεται: Μπορούμε να το κάνουμε 
καλύτερο! 




