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Προς τον υπουργό Υγείας
Θέμα: Απαραίτητη η κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης του καρκίνου του
μαστού.
Ο Καρκίνος του Μαστού είναι ο συχνότερα διαγνωσμένος καρκίνος παγκοσμίως με
2.300.000 νέες διαγνώσεις το 2020 και αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από
καρκίνο στις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι 1 στις 7 γυναίκες θα παρουσιάσει καρκίνο
στο μαστό κάποια στιγμή στη ζωή της . Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 7.700
κρούσματα καρκίνου στο μαστό ετησίως. Τα ποσοστά επιβίωσης από αυτό τον
καρκίνο είναι πολύ υψηλά όταν η νεοπλασία εντοπιστεί έγκαιρα και εφόσον υπάρχει
πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, τη σωστή χρονική στιγμή.
Όμως, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλούς τομείς, τα ποσοστά και η
θνησιμότητα από τον καρκίνου του μαστού παραμένουν πολύ υψηλά, μια τάση που
βαίνει αυξανόμενη για τα επόμενα 20 χρόνια. Για να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση
και η πολυπλοκότητα της νόσου, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει ένα σχέδιο
δράσης, ελέγχου και διαχείρισης της ασθένειας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», ο Σύλλογος
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας» και ο Σύλλογος Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης» σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων
Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ), συνέταξαν
ένα υπόμνημα με τις βασικές τους θέσεις σχετικά με τα θέματα που αφορούν στη
διαχείριση και αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού στην Ελλάδα.
Οι ειδικοί προτείνουν για το Εθνικό Σχέδιο τα εξής:

 Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Πληθυσμιακού Ελέγχου
και
ρυθμίσεις για την ισότιμη πρόσβαση σε έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση της
ασθένειας.
 Επικαιροποίηση των θεραπειών και ψυχολογική στήριξη των ασθενών εντός
του Ε.Σ.Υ.
 Ιδρυση Δημοσίων
Κέντρων Μαστού Ολοκληρωμένης Φροντίδας για
παρακολούθηση/στήριξη των ασθενών και μετά το τέλος των θεραπειών.
 Αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου Καρκίνου του Μαστού.
Κρίνουμε ότι ο Καρκίνος του Μαστού πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα
για τη δημόσια υγεία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των
επιβιωσάντων, καθώς και την αύξηση της ιασιμότητας.
Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία,
Ερωτάται ο Υπουργός:


Πώς αντιμετωπίζει το υπουργείο Υγείας την διαφαινόμενη αύξηση της
νόσησης από καρκίνο του μαστού;



Συμφωνείτε με την ανάγκη ύπαρξης Ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης της
Νόσου;



Πώς θα ενισχύσετε τον Προσυμπτωματικό Ελεγχο με μέτρα στοχευμένα στην
πρόληψη της ασθένειας;



Με ποιο τρόπο προτίθεστε να ενισχύσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε
ασθενείς με καρκίνο του μαστού εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας;



Πώς απαντάτε στο αίτημα για την κατάρτιση προγραμμάτων
παρακολούθησης/στήριξης ασθενών μετά το τέλος των θεραπειών;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

