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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:
– μέχρι το 2025 αναμένονται περισσότερες από 20 εκατομμύρια νέες 

περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως
– Το 80% του φορτίου σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

• Ένας στους τέσσερις θανάτους στην Ευρώπη των 28 οφείλεται στον 
καρκίνο

• Σύμφωνα με το πρόγραμμα GLOBOCAN του ΠΟΥ, στη χώρα μας 
αναμένονται 41.000 νέες περιπτώσεις νεοπλασιών σε ετήσια βάση

• Το κόστος του καρκίνου στα κράτη μέλη της ΕE ανήλθε σε 126 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 και η υγειονομική περίθαλψη 
αντιστοιχούσε σε 51 δισεκατομμύρια ευρώ 



Η συμβολή των αρχείων νεοπλασιών στη 
Δημόσια Υγεία

• Περιγράφουν την έκταση και τη φύση του βάρους του 
καρκίνου στην κοινότητα και βοηθούν στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων για τη Δημόσια Υγεία.

• Βοηθούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ελέγχου 
του καρκίνου.

• Χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας 
της διάγνωσης και της παρεχόμενης φροντίδας στους 
ογκολογικούς ασθενείς.

• Χρησιμοποιούνται σαν πηγή υλικού για αιτιολογικές 
μελέτες.



Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.)

• Ο βασικός σκοπός του Εθνικού Αρχείου 
Νεοπλασιών (ΕΑΝ) είναι η συλλογή 
αξιόπιστων στοιχείων για τις νεοπλασίες 
πανελλαδικά με στόχο τη χάραξη 
στοχευμένης αντικαρκινικής πολιτικής.
– Παρακολούθηση της επίπτωσης της νόσου
– Καθορισμός προτεραιοτήτων για τη δημόσια 

υγεία 
– Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων προσυπτωματικού ελέγχου στην 
κοινότητα 



Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.)

• Στη χώρα μας από την 1/1/2012 το Ε.Α.Ν. 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
συστηματική συλλογή και επεξεργασία 
πληροφοριών σχετικά με τις νέες περιπτώσεις 
καρκίνου, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας

• Λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες 
εμπιστευτικότητας και σεβασμού των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων



Παγκόσμιος χάρτης της κατάστασης πληθυσμιακής κάλυψης από 
πληθυσμιακά αρχεία νεοπλασιών

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία Grade IV  

IARC Technical Publication no. 43 (Bray et al 2014) 



Η λειτουργία του Ε.Α.Ν. στην Πάτρα

• ΠΓΝΠ: υπεύθυνη καταγραφέας η κ. Βίκυ Γαϊτάνη
– Η καταγραφή στο ΠΓΝΠ έχει ξεκινήσει από 

την 1/1/2014

• Νοσ. Αγ. Ανδρέας: υπεύθυνη καταγραφέας η κ. 
Αικατερίνη Ασλανίδου



Στοιχεία που καταγράφονται

• Ατομικά στοιχεία ασθενή (ΑΜΚΑ, ΑΔΤ κ.α.) 
• Πρωτοπαθής όγκος  (ημερομηνία διάγνωσης, 

εντόπιση, ιστολογικός τύπος)
• Στάδιο κατά τη διάγνωση
• Θεραπεία
• Στοιχεία εργαστηρίου / κλινικής  / νοσοκομείου



Πηγές Δεδομένων 

Γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση σε ενιαίο 
λογισμικό πρόγραμμα, στοιχείων από: 

• παθολογοανατομικό εργαστήριο
• κυτταρολογικό εργαστήριο
• ογκολογική μονάδα
• τμήμα ακτινοθεραπείας
• κλινικές παθολογικού & χειρουργικού τομέα
• τακτικά εξωτερικά ιατρεία
• τμήμα κίνησης ασθενών





ΠΓΝΠ
Το έτος  2015 κατεγράφησαν 1.626 πρωτοδιαγνωσθέντα 

περιστατικά καρκίνου
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Σχόλια για τη λειτουργία του Ε.Α.Ν. στο 
ΠΓΝΠ

• Η συνεργασία είναι εξαιρετική
• Η καταγραφή γίνεται χωρίς προβλήματα
• Το ΠΓΝΠ έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από τα 3 

καλύτερα Νοσοκομεία της Ελλάδας σε 
ποσοτική και ποιοτική καταγραφή

• Έως τώρα όμως δεν έχουμε εκμεταλευτεί τα 
στοιχεία που συγκεντρώνονται για
– Επιδημιολογικές μελέτες
– Αξιολόγηση της ποιότητας φροντίδας (quality of 

care)
– Οικονομικές μελέτες 



Βασικές δυσχέρειες

• Κατακερματισμός των αρχείων
• Διαφορετικοί τρόποι αρχειοθέτησης των δεδομένων στα 

διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου
– Γραπτός φάκελος
– Ηλεκτρονικός φάκελος

• Ελλιπής καταγραφή προσωπικών δεδομένων  (επάγγελμα, 
κάπνισμα)

• Μπορεί κάποια περιστατικά που έχουν εκτιμηθεί στο ΠΓΝΠ να 
μην καταγράφονται καθώς η διάγνωση μπορεί να έχει τεθεί σε 
άλλο ίδρυμα

• Μη τυποποιημένη καταγραφή των στοιχείων στον ιατρικό 
φάκελο

• Η καταγραφή γίνεται κατά την αρχική διάγνωση μόνο και δεν 
έχουμε στοιχεία για την έκβαση του ασθενούς





Συμπεράσματα

• Επιτέλους έχει δρομολογηθεί και στην Ελλάδα η 
συστηματική καταγραφή των νεοπλασιών

• Σκοπός είναι να βοηθήσει στη χάραξη 
στοχευμένης αντικαρκινικής πολιτικής

• Η  συμβολή όλων των επαγγελματιών υγείας 
στην επιτυχή υλοποίηση αυτού του σημαντικού 
εγχειρήματος για τη χώρα μας είναι σημαντική 
και απαραίτητη


