
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ 

 
Η Δηαιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Δλλάδας (Δ.Ο.Π.Δ.) ζε ζπλεξγαζία κε Δπιζηημονικές 
Δηαιρείες, ηο Τποσργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τ.Τ.Κ.Α.) και ηον Καθηγηηή 
Κοινωνικής & Προληπηικής Ιαηρικής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, Πρόεδρο ηοσ Δ.Ο.Φ. κύριο 
Ιωάννη Σούνηα ςεθίδνπλ ηελ παξνύζα Δηαθήξπμε, κε ηελ νπνία νη ζπλππνγξάθνληεο έρνπλ 
σο ζηόρν ηόζν λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην επξύ θνηλό όζν θαη λα δνζεί ιύζε ζηα εηδηθά 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο κε πάνιες Νόζοσς θαη εηδηθόηεξα κε πάνιοσς 
Όγκοσς. 
 
Η Ε.Ο.Π.Ε. θαη νη ζπλππνγξάθνληεο δειώλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο ζηελ θαηεύζπλζε απηή θαη 
επηζεκαίλνπλ ηνπο κρίζιμοσς πσλώνες δραζηηριοηήηων γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο 
Δηαθήξπμεο, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο από ηη βεληίωζη ηης αναγνώριζης και ηης προβολής 
ηων πάνιων Νόζων: 
 
 

ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΠΑΝΙΩΝ ΝΟΩΝ 
Σύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα νξηζκό ησλ ζπάλησλ λόζσλ ζηελ Ε.Ε., ν νπνίνο εγθξίζεθε από ην 
θνηλνηηθό πξόγξακκα δξάζεο γηα ηηο ζπάληεο λόζνπο γηα ηελ πεξίνδν 1999-2003, ζπάληεο είλαη 
νη λόζνη πνπ εκθαλίδνπλ επηπνιαζκό όρη κεγαιύηεξν από 5 αλά 10.000 άηνκα ζηελ Επξσπατθή 
Έλσζε.  

 
ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΠΑΝΙΩΝ ΟΓΚΩΝ 
Ωο ζπάληνη νξίδνληαη νη θαξθίλνη κε επίπησζε κηθξόηεξε ησλ 6 (νξηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
rarecare) ή 15 (νξηζκόο ηνπ NCI) πεξηπηώζεσλ αλά 100.000 πιεζπζκνύ (ελαιιαθηηθόο νξηζκόο 
γηα ηηο ΗΠΑ: ιηγόηεξεο ησλ 40.000 λέσλ πεξηπηώζεσλ αλά έηνο). Τν ζύλνιν ησλ ζπαλίσλ 
θαξθίλσλ αληηπξνζσπεύεη ην 27% ησλ θαξθίλσλ πνπ δηαγηγλώζθνληαη αλά έηνο θαη επζύλεηαη 
γηα ην 25% ησλ ζαλάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε θαξθίλν. Η λνζεξόηεηα θαη ε ζλεηόηεηα από ηνπο 
ζπαλίνπο θαξθίλνπο βαίλνπλ απμαλόκελεο. 

 
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ 
Η έξεπλα θαη ε εμέιημε ηεο ζεξαπεπηηθήο ή/θαη ηεο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ γεληθά, θαη ησλ 
ζπαλίσλ όγθσλ εηδηθόηεξα βαζίδεηαη, ζπλ ηνηο άιινηο, θαη ζηελ ύπαξμε πόξσλ θαη πιηθώλ 
κειέηεο. Τν πξνο κειέηε πιηθό πεξηιακβάλεη θαη ηελ ύπαξμε δηαζεζίκσλ πξνο έξεπλα ηζηηθώλ 
δεηγκάησλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπιινγή θαη ε θύιαμε δεηγκάησλ θαη ζρεηηθώλ θιηληθώλ ή άιισλ 
ζπλαθώλ πιεξνθνξηώλ είλαη νπζηώδεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Με βάζε ηα 
παξαπάλσ, ε Ε.Ο.Π.Ε. δξνκνινγεί ηε δεκηνπξγία «Αξρείνπ Σπαλίσλ Όγθσλ» (Α.Σ.Ο.). Τν 
Α.Σ.Ο. θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην εθαιηήξην γηα ηε δξνκνιόγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, νξγάλσζεο 
θαη ζπληνληζκνύ ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζηνλ ειιεληθό ρώξν, ε νπνία ζπρλά είλαη κε 
απνδνηηθή ιόγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ή ηεο έιιεηςεο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο θαηαγξαθήο. 

 
ΓΙΑΓΟΗ ΣΩΝ ΓΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Καζνξηζηηθό ζηνηρείν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο ζηνλ ηνκέα ησλ 
ζπάλησλ όγθσλ είλαη ε παξνρή θαη δηάδνζε επαθξηβώλ πιεξνθνξηώλ κε κνξθή πνπ λα 
πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ αζζελώλ. Η θαηάξηηζε ελόο δπλακηθνύ 
επξεηεξίνπ ηεο Ε.Ε. γηα ηνπο ζπάληνπο όγθνπο ζα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηώπηζε νξηζκέλσλ από 
ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δε δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζην ζέκα ησλ ζπάλησλ 
λόζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άγλνηαο γύξσ από ην πνηεο λόζνη είλαη ζπάληεο.  

 
ΓΙΚΣΤΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΝΟΟΤ 
Οη πξνηεξαηόηεηεο γηα δξάζε όζνλ αθνξά ηα πθηζηάκελα (ή κειινληηθά) ζπγθεθξηκέλα δίθηπα 
ελεκέξσζεο γηα ηηο λόζνπο είλαη: 
– λα εμαζθαιηζηεί ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ επξσπατθώλ δηθηύσλ 
ελεκέξσζεο· 
–  λα πξνσζεζεί ε θαιύηεξε ηαμηλόκεζε ζπγθεθξηκέλσλ λόζσλ· 
– λα αλαπηπρζνύλ ζηξαηεγηθέο θαη κεραληζκνί γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ 
ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ· 
– λα αλαπηπρζνύλ ζπγθξίζηκα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ζε επίπεδν ΕΕ· 
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– θαη λα ππνζηεξηρζεί ε αληαιιαγή νξζώλ πξαθηηθώλ θαη ε αλάπηπμε κέηξσλ γηα νκάδεο 
αζζελώλ. 

 
ΘΔΡΑΠΔΙΑ 
 Επαξθήο ελεκέξσζε όισλ ησλ αζζελώλ κε Σπάληεο Νόζνπο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο. 

 Πξόζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα όισλ ησλ αζζελώλ κε Σπάληεο Νόζνπο. 

 Δηθαίσκα πξόζβαζεο όισλ ησλ αζζελώλ κε Σπάληεο Νόζνπο ζε λέεο ζεξαπείεο. 

 Η παξνρή ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ησλ αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο είλαη 
απαξαίηεηε θαη επηβεβιεκέλε θαη είλαη ρξένο ηεο πνιηηείαο. 

 Η νξγάλσζε ηαηξηθήο, θνηλσληθήο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο αηόκσλ πνπ έρνπλ ηαζεί από 
Σπάληεο Νόζνπο, θαζώο θαη ε ηζόηηκε εξγαζηαθή επαλέληαμε, απνηεινύλ άκεζε 
πξνηεξαηόηεηα ηεο πνιηηείαο. 

 
ΔΡΔΤΝΑ 
 Πξναγσγή ηεο έξεπλαο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο παζνγέλεηαο θαη ηεο βηνινγίαο ησλ Σπάλησλ 

Νόζσλ 

 Πξναγσγή ηεο έξεπλαο γηα ηελ νξζνινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ 
ησλ Σπάλησλ Νόζσλ 

 Πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο λέσλ θαηλνηόκσλ ζεξαπεηώλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζζελώλ κε 
Σπάληεο Νόζνπο ζε θιηληθέο κειέηεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

 
 
 
 
 
 
 

                        

                                 Η Υθππνπξγόο Υγείαο                         

                                     

 

 Καθηγηηής Κοινωνικής & Προληπηικής Ιαηρικής  

Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, Πρόεδρος ηοσ Δ.Ο.Φ.  

 

Ο Πξόεδξνο               Γηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην                        Ισάλλεο Τνύληαο 

                                                             

 

    

 

Η Πξόεδξνο                                                      


