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Σηµειώσεις: Το παρόν σύγγραµµα αποτελεί τη δεύτερη και διορθωµένη έκδοση του πρωτότυπου εγγράφου 

που κατατέθηκε στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας του Ιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών για την απόκτηση του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Οι διορθώσεις που έγιναν δεν αφορούν σε 

αλλοίωση του περιεχοµένου του συγγράµµατος. Συγκεκριµένα, οι διορθώσεις που έγιναν αφορούν µόνο σε α) 

µετατροπή από πολυτονικό σε µονοτονικό κείµενο και β) σε ορισµένα µικρά λάθη που επισηµάνθηκαν από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης αυτής της Μεταπτυχιακής Εργασίας. Ελαφρές διαφορές στη σελιδοποίηση της 

Εργασίας οφείλονται στη διαφορά των εκδόσεων του λογισµικού MS-Word µε το οποίο γράφτηκε το 

πρωτότυπο κείµενο σε σχέση µε την µεταγενέστερη έκδοση µε την οποία έγιναν οι διορθώσεις. 

* 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 Επώνυµο  : ΤΕΡΠΟΣ 
 Όνοµα  : ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
 Ηµεροµην.γεν. : 11 Μαρτίου 1955 
 Όνοµα πατρός : ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
 Εθνικότητα  : Ελληνική 
 ∆ιεύθυνση  : ∆ορυλαίου 28, Αθήνα 115-21 
 
 
Εκπαίδευση : 
 
 Ιούνιος 1973  Απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου 
 Ιούνιος 1983  Πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 Φεβρ.   1993  Ειδικότητα Κυτταρολογίας 
 
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση : 
 
 Μάϊος 1994  Πτυχίο µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική της Υγείας  
    από το Ευρωπαϊκό ∆ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Erasmus 
 Οκτώβριος 1995 Επιτυχής εξέταση στο Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην    
    Πληροφορική της Υγείας, Πανεπιστήµιο Αθηνών (ισοτιµία Master) 
 1992-σήµερα Υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
Επιµόρφωση : 
 
 1984-1985  - Συµµετοχή στον κύκλο µεταπτυχιακών σεµιναρίων Ιατρικής  
      Στατιστικής και ∆ηµόσιας Υγείας στο Glasgow University 
 1986-1987  - Εκπαίδευση σε γλώσσες προγραµµατισµού, στην ανάλυση 
       συστηµάτων και στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 
 1987-1989  - Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά σεµινάρια µε αντικείµενα την  
      Επιδηµιολογία, την Στατιστική και τα Οικονοµικά της Υγείας 
 1990-1991  - Εκπαίδευση στην Κυτταροπαθολογία και Ογκολογία και      
      συµµετοχή σε σεµινάριο Κυτταροµετρίας και Ανάλυσης Εικόνας 
    - Εκπαίδευση στην Μοριακή Βιολογία και σε τεχνικές Κλινικής 
       Ανοσολογίας (flow cytometry and northern blot hybridization) στην  
       Ιατρική Σχολή Robert Wood του New Jersey University. 
 
Ξένες γλώσσες : 
 
 Αγγλικά : πολύ καλά, Γαλλικά : καλά, Γερµανικά : σχετικές γνώσεις 
 
 
Επαγγελµατική Θητεία : 
 
 1982-1983  Θητεία στο Πολεµικό Ναυτικό 
 1987-1988  Ειδικευόµενος στο Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο του Π.Γ.  
    Νοσοκοµείου "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" 
 1989-1990  Καθηγητής παραϊατρικών επαγγελµάτων σε δηµόσια επαγγελµατικά 
    λύκεια 
 1990-1993  Ειδικευόµενος στο Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο του Π.Γ.  
    Νοσοκοµείου "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" 
 1994-   Ιατρός στην "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ" 
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Επιστηµονικές   
  δραστηριότητες : 
 

 1994   - 1ο αναπληρωµατικό µέλος στο ∆Σ της Ελληνικής  
       Κυτταρολογικής Εταιρείας 
    - Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας 
 

Ανακοινώσεις και 
  ∆ηµοσιεύσεις : 
 

 1989   Τέρπος ΑΑ, Παπαθεοδώρου Β. : "∆είκτες µέτρησης της παραγωγής 
    του Παθολογοανατοµικού εργαστηρίου του ΠΓΝ "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" : 
    Εσωτερική Αναφορά" 
 Φεβρ.1992  Τέρπος ΑΑ, Τσιβελέκα Α, Μεντζελοπούλου Π, Γαλανή-Φωτίου    
    Β, Ευστρατιάδου Μ, Κυριόπουλος ΙΗ: "Εκτίµηση του κόστους-    
    αποτελεσµατικότητας στην εφαρµογή ποιοτικού ελέγχου χωρίς ή    
    µε µηχανοργάνωση του κυτταρολογικού εργαστηρίου", 2ο     
    Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Αθήνα. 
 Φεβρ.1992  Τσιβελέκα Α, Μεντζελοπούλου Π, Γαλανή-Φωτίου Β, Τέρπος ΑΑ, 
    Τζιωρτζιώτης ∆ : "Αναλογία ορθά θετικών κυτταρολογικών     
    απαντήσεων στο σύνολο των θετικών ευρηµάτων", 2ο Πανελλήνιο    
    Συνέδριο Κυτταρολογίας, Αθήνα. 
 Σεπτ.1992  Τέρπος ΑΑ, Τσιβελέκα Α, Μεντζελοπούλου Π, Γαλανή-Φωτίου Β, 
    Ευστρατιάδου Μ, Κυριόπουλος ΙΗ: "Εκτίµηση του κόστους- 
    αποτελεσµατικότητας στην εφαρµογή ποιοτικού ελέγχου χωρίς ή µε 
    µηχανοργάνωση του κυτταρολογικού εργαστηρίου", Κοινωνία,    
    Οικονοµία & Υγεία, vol.1, 3 (1992), 23-34. 
 Σεπτ.1993  Efstratiadou M, Terpos AA, Mentzelopoulou P, Tsiveleka A, Paisi  
    M, Linos A : Epidemiological Studies on CIN lesions, 21st European  
    Congress of Cytology, Vienna/Austria. 
 Μάρτιος 1994 Τέρπος ΑΑ, Ευστρατιάδου Μ, Συµιακάκη Η : "Κωδικοποίηση και  
    αυτοµατοποίηση των κυτταρολογικών διαγνώσεων των      
    κολποτραχηλικών επιχρισµάτων : Προβλήµατα & λύσεις", 3ο     
    Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Αθήνα. 
 Μάρτιος 1994 Τέρπος ΑΑ, Σπάθη Ε, Κύρκου Κ, Ευστρατιάδου Μ : "Σύνθεση και  
    λειτουργία κυτταρολογικών εργαστηρίων στην Ελλάδα",3ο     
    Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Αθήνα. 
 Ιούνιος 1995 Τέρπος ΑΑ, Μεντζελοπούλου Π, Τσιβελέκα Α, Συµιακάκη Η,     
    Μαντάς Ι, Λινού Α, Ευστρατιάδου Μ : Μηχανοργάνωση     
    κυτταρολογικού εργαστηρίου : Βοήθηµα στην αξιολόγηση της     
    πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, 1ο Συνέδριο της    
    Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Τραχήλου & Κολποσκόπησης,    
    1995, Βουλιαγµένη. 
 Ιούνιος 1995 Terpos AA, Efstratiadou M, Symiakaki H, Tsiveleka A,      
    Mentzelopoulou P, Linos A, Mantas J : Building up a computerized   
    follow-up register and  information system for cervical cytology,    
    Int.Journ. of Biom.Computing, 39 (1995), 277-285. 

Οκτώβριος 1995 Τέρπος ΑΑ : Έλεγχος της ποιότητας των δεδοµένων του ιατρικού    
   φακέλου στο Κυτταρολογικό Τµήµα, Μεταπτυχιακή διπλωµατική    
   εργασία στην Πληροφορική της Υγείας στο Τµήµα Νοσηλευτικής    
   του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ERASMUS course : Master in Health    
   Informatics). 

Άλλα έργα : 
 Συγγραφή προγραµµάτων λογισµικού και ανάπτυξη του Πληροφορικού Συστήµατος στο 
Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΠΓΝ "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η εργασία αυτή έγινε στο Εργαστήριο ∆ιαγνωστικής Κυτταρολογίας του Π.Γ.Ν.  "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ". 

 Το υλικό προέρχεται από i) την Ελληνική Κυτταρολογική Εταιρεία, ii) τα αρχεία του  

Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του ΠΓΝ "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" και iii) τα αρχεία του πιλοτικού Προληπτικού 

Προγράµµατος στην Ορµύλια της Χαλκιδικής. 

 Θεωρώ υποχρέωσή µου να εκφράσω ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ : 

 - στην Επίκουρο Καθηγήτρια Κοινωνικής Ιατρικής κα Αθηνά Λινού, που µε τις ειδικές γνώσεις 

Στατιστικής και Επιδηµιολογίας που κατέχει έδωσε νόηµα και ουσία στα απλά ντοκουµέντα της εργασίας 

κάνοντας να φανεί η σπουδαιότητα της µελέτης. 

 - στην ∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου ∆ιαγνωστικής Κυτταρολογίας του Π.Γ. Νοσοκοµείου 

"ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" κα Μαρία Μουτούση-Ευστρατιάδη που χάρη στη βοήθεια, επιµονή και υποµονή της 

ολοκληρώθηκε η παρούσα εργασία. 

 

        5 ∆εκεµβρίου 1995 

        Αστέριος Α. ΤΕΡΠΟΣ 
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Μελέτη για εφαρµογή εθνικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

 

       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας αποτελεί στη σύγχρονη εποχή έναν από τους σηµαντικούς 

κινδύνους για τη ζωή των γυναικών. 

 Στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου συνέβαλε η 

εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισµάτων κατά Παπανικολάου (Pap test). Η έγκαιρη θεραπευτική 

παρέµβαση έχει σαν αποτέλεσµα την πλήρη ίαση της ασθενούς και την πρόληψη του διηθητικού καρκίνου. 

 Η εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού προσυµπτωµατικού ελέγχου του τραχήλου της µήτρας, 

βασισµένων στις επιστηµονικές µεθόδους της επιδηµιολογίας και της στατιστικής, αποσκοπεί στη µείωση 

της επίπτωσης της νόσου στους γυναικείους πληθυσµούς και κατ' επέκταση στην ελάττωση της 

θνησιµότητας από αυτό τον τύπο καρκίνου. 

 Στις προηγµένες αλλά και σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, έχει αρχίσει από χρόνια η εφαρµογή 

προγραµµάτων προληπτικού ελέγχου του τραχήλου της µήτρας. σε χώρες µε καλή οργάνωση και επαρκείς 

πόρους παρατηρείται ήδη µείωση της επίπτωσης και της θνησιµότητας από καρκίνο του τραχήλου της 

µήτρας. σε άλλες χώρες ο προληπτικός έλεγχος δεν απέδωσε τα αναµενόµενα και αυτό αποδόθηκε κυρίως 

σε αποτυχηµένα οργανωτικά πλαίσια. 

 Η Ελλάδα είναι µία από τις πρώτες χώρες στις οποίες εφαρµόστηκε, ήδη από το 1955, η εξέταση 

Παπανικολάου. και όµως σήµερα, ύστερα από 40 χρόνια δεν γνωρίζουµε την αποτελεσµατικότητά της 

λόγω έλλειψης στοιχείων. Εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών µε 

διηθητικό καρκίνο του τραχήλου της µήτρας δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους την εξέταση. Αυτό το 

γεγονός αποδεικνύει την αποτυχία του οργανωτικού πλαισίου µε το οποίο εφαρµόζεται η πρόληψη στη 

χώρα µας. στην ουσία η µορφή που έχει ο προληπτικός έλεγχος είναι ευκαιριακή και χωρίς 

συγκεκριµένους στόχους. 

 Στην παρούσα µελέτη ερευνήσαµε τις δυνατότητες εφαρµογής οργανωµένου προληπτικού 

προγράµµατος για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας στην Ελλάδα. 
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 Μελέτη για εφαρµογή εθνικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Μελέτη για εφαρµογή εθνικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

 

1. ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

 

 Τα κακοήθη νεοπλάσµατα της µήτρας διακρίνονται ιστολογικά σε νεοπλάσµατα που προέρχονται 

από τον τράχηλο και σε νεοπλάσµατα που προέρχονται από το σώµα της µήτρας [1] : 

 Α. ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ 

  1. Καρκίνωµα in situ (ενδοεπιθηλιακό) 

  2. Καρκίνωµα in situ µε πιθανή διήθηση (µικροδιηθητικό) 

  3. Επιδερµοειδές καρκίνωµα (πλακώδες) 

 α) κερατινοποιηµένο (καλής διαφοροποίησης) 

 β) µη κερατινοποιηµένο (µέτριας ή χαµηλής διαφοροποίησης) 

  4. Αδενοκαρκίνωµα 

  5. Ενδοµητριοειδές αδενοκαρκίνωµα 

  6. Αδενοκαρκίνωµα από διαυγή κύτταρα (µεσονεφρικό) 

  7. Αδενοκυστικό καρκίνωµα 

  8. Αδενοπλακώδες καρκίνωµα 

  9. Αδιαφοροποίητο καρκίνωµα 

10. Λειοµυοσάρκωµα 

11. Εµβρυϊκό ραβδοµυοσάρκωµα 

12. Μικτός Μυλλέρειος όγκος (mixed Müllerian tumor) 

13. Σπάνιοι όγκοι 

14. Μεταστατικό καρκίνωµα 

 

 Β. ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΑΣ 

  1. Αδενοκαρκίνωµα 

  2. Αδενοακάνθωµα 

  3. Λειοµυοσάρκωµα-ραβδοµυοσάρκωµα 
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  4. Μικτός Μυλλέρειος όγκος (mixed Müllerian tumor) 

  5. Σάρκωµα στρώµατος και κακόηθες λέµφωµα 

  6. Χοριοκαρκίνωµα 

 

2. Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

 

 Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας αποτελεί στη σύγχρονη εποχή έναν από τους σηµαντικούς 

κινδύνους για τη ζωή των γυναικών. Είναι συχνότερος στις αστικές περιοχές και στις κατώτερες 

κοινωνικοοικονοµικές τάξεις, και συσχετίζεται θετικά µε τη συχνότητα, πολλαπλότητα και πρωϊµότητα 

των σεξουαλικών επαφών [2,3,4]. Συσχετίζεται επίσης και µε τον ιό του ανθρώπινου θηλώµατος (Human 

Papillomavirus ή HPV) [5,6]. 

 Η φυσική ιστορία του καρκίνου της µήτρας µπορεί να διακριθεί επιγραµµατικά σε τέσσερις φάσεις 

[4,7,8] : 

 1) Φάση επαγωγής (induction phase). Πρόκειται για άδηλη από άποψη κλινικο-εργαστηριακών 

ευρηµάτων φάση, που χαρακτηρίζεται από υποµικροσκοπικές και βιοχηµικές και κυτταρογενετικές 

εκτροπές. 

 2) Ενδοεπιθηλιακή φάση (προδιηθητική-in situ καρκίνωµα), που χαρακτηρίζεται από µικροσκοπικές 

διαταραχές και µπορεί να διαγνωσθεί από τα κυτταρολογικά επιχρίσµατα. Κατά την ενδοεπιθηλιακή φάση, 

η αλλοίωση παραµένει περιορισµένη στα όρια του επιθηλίου και έχει δυνητική εξέλιξη προς κακοήθεια 

(δυσπλασία και προδιηθητικό καρκίνωµα). Σταδιοποιείται δε σε βαθµούς (CIN) Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ ή πιο 

πρόσφατα σε Low και High grade intraepithelial lesions [4,9-11]. 

 3) ∆ιηθητικός καρκίνος (invasion phase), που χαρακτηρίζεται από διάσπαση της βασικής µεµβράνης 

και διήθηση του υποστρώµατος. 

 4) Φάση διασποράς (dissemination phase), που χαρακτηρίζεται από κλινικές εκδηλώσεις και 

µεταστάσεις σε άλλα όργανα. 

 Από τα ιστολογικά ή τα κυτταρολογικά ευρήµατα δεν είναι δυνατόν να προβλέψει κανείς ποια θα 

είναι η εξελικτική πορεία µίας προκαρκινικής αλλοίωσης. Αν δηλαδή εξελιχθεί σε καρκίνο, θα µείνει 



                                                                                              Πρόγραµµα πρόληψης καρκίνου τραχήλου µήτρας  

 

7 

στάσιµη ή θα υποστρέψει. Πολλές µελέτες έχουν γίνει στον τοµέα της φυσικής ιστορίας του καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας [12-15] και έχει εκτιµηθεί ότι η αθεράπευτη ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση βαθµού ΙΙΙ 

(CIN 3) εξελίσσεται σε διηθητικό καρκίνο σε µεγάλο ποσοστό (έως και 60%) [4,15]. 

 Στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου συνέβαλε η 

εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισµάτων κατά Παπανικολάου (Pap test). Η έγκαιρη θεραπευτική 

παρέµβαση έχει σαν αποτέλεσµα την πλήρη ίαση της ασθενούς και την πρόληψη του διηθητικού καρκίνου. 

 Η εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού προσυµπτωµατικού ελέγχου του τραχήλου της µήτρας, 

βασισµένων στις επιστηµονικές µεθόδους της επιδηµιολογίας και της στατιστικής, αποσκοπεί στη µείωση 

της επίπτωσης της νόσου στους γυναικείους πληθυσµούς και κατ' επέκταση στην ελάττωση της 

θνησιµότητας από αυτό τον τύπο καρκίνου. 

 

   Παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά κακόηθων νεοπλασµάτων του τραχήλου της µήτρας [1,16] : 

 

 (1) Μη διηθητικό καρκίνωµα (in situ)  : Εµφανίζεται συχνότερα στο σηµείο µετάπτωσης του 

αδενικού επιθηλίου σε πλακώδες. Παρατηρούνται παραβασικά κύτταρα του πλακώδους επιθηλίου του 

τραχήλου που καταλαµβάνουν όλο το πάχος του επιθηλίου. Οι πυρήνες των κυττάρων αυτών είναι 

µεγάλοι, µε ανώµαλο σχήµα, υπερχρωµατικοί, µε ανώµαλη κατανοµή της χρωµατίνης και µε µιτώσεις 

τυπικές ή άτυπες. Το µη διηθητικό καρκίνωµα (in situ) διακρίνεται ιστολογικώς στο κερατινοποιηµένο και 

στο µη κερατινοποιηµένο. 

 (2) Με τον όρο µικροδιηθητικό καρκίνωµα εννοούµε το καρκίνωµα που επεκτείνεται πέρα από τη 

βασική µεµβράνη του επιθηλίου σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 εκατοστά από αυτήν. 

 (3) Πλακώδες ή επιδερµοειδές καρκίνωµα του τραχήλου της µήτρας : ∆ιακρίνονται 

 ι) το κερατινοποιηµένο (ανώτερης διαφοροποίησης) το οποίο αποτελείται από κύτταρα µε 

πολυµορφία και κυτταρική διαφοροποίηση. Ο πυρήνας είναι µεγάλος, υπερχρωµατικός, µε ανώµαλη 

κατανοµή της χρωµατίνης, µε ή χωρίς πυρήνα και µε ηωσινόφιλο κυτταρόπλασµα. Συχνά παρατηρούνται 

µαργαριτοειδείς σχηµατισµοί (πέρλες) και οι µιτώσεις είναι σπάνιες. 
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 ιι) το µη κερατινοποιηµένο το οποίο διακρίνεται (α) σε µετρίας διαφοροποίησης µε µεγάλου 

µεγέθους κύτταρα που έχουν άφθονο κυτταρόπλασµα, ανώµαλο υπερχρωµατικό πυρήνα και συχνές 

µιτώσεις και (β) σε χαµηλής διαφοροποίησης µε µικρού µεγέθους κύτταρα που έχουν ανώµαλο 

υπερχρωµατικό πυρήνα και πολλές µιτώσεις. 

 (4) Αδενοκαρκίνωµα του τραχήλου της µήτρας : το οποίο διακρίνεται : 

ι)  στο ανώτερης διαφοροποίησης (βλεννώδες) : το οποίο χαρακτηρίζεται από σωληνώδεις 

καρκινωµατώδεις βλάστες χωρίς υπόστρωµα ινώδους συνδετικού ιστού. τα κύτταρα των βλαστών 

είναι υψηλά κυλινδρικά µε κενοτοπιώδη εκφύλιση του κυτταροπλάσµατος µε µεγάλο πυρήνα στο 

κέντρο ή στη βάση του κυττάρου. 

ιι)  στο µε διαυγή κύτταρα (µεσονεφρικό) : του οποίου η προέλευση πιθανολογείται από 

υπολείµµατα του πόρου του Müller και σπανίως του πόρου του Wölf. Παρατηρείται σε γυναίκες που 

έπαιρναν κατά την κύηση διαιθυλ-συλβεστρόλη. 

ιιι)  στο ενδοµητριοειδές : το οποίο έχει τους χαρακτήρες του αδενοκαρκινώµατος του 

ενδοµητρίου. 

ιv)  στο κατώτερης διαφοροποίησης (µυελοειδές, σκίρρος) το οποίο έχει δύο µορφές : τη 

µυελοειδή µε µεγάλες βλάστες και λίγο συνδετικό ιστό και τη σκιρρώδη µε λεπτές βλάστες και 

άφθονο ινώδη συνδετικό ιστό. 

v)  στο αδενοακάνθωµα το οποίο είναι τύπος αδενοκαρκινώµατος που συνυπάρχει µε πλακώδη 

καλοήθη κύτταρα κερατινοποιηµένα και µαργαριτοειδείς σχηµατισµούς. 

vι)  στο µικτό αδενοπλακώδες : στο οποίο παρατηρούνται αδενικά και πλακώδη κακοήθη 

στοιχεία. Όταν συνυπάρχει βλέννη ονοµάζεται βλεννοεπιδερµοειδές καρκίνωµα. 

vιι)  στο αδενοκυστικό (κυλίνδρωµα) το οποίο είναι όµοιο µε το αδενοκυστικό καρκίνωµα των 

σιελογόνων αδένων. Μπορεί να συνοδεύεται από πλακώδες καρκίνωµα. 

 (5) Λειοµυοσάρκωµα : το οποίο αποτελείται από κακοήθη κύτταρα που προέρχονται από λείο µυϊκό 

ιστό του τραχήλου της µήτρας. 
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 (6) Εµβρυϊκό ραβδοµυοσάρκωµα : το οποίο αποτελείται από κύτταρα στρογγυλά ή επιµήκη, 

κύτταρα λεµφοιστιοκυτταρικού τύπου και µονοπύρηνα ινοβλαστικού τύπου. Η επιφάνεια του 

πολυποειδούς αυτού όγκου καλύπτεται από πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο. 

 (7) Μικτοί µεσοδερµατικοί όγκοι : στους οποίους παρατηρούνται µικτά επιθηλιακά και 

µεσεγχυµατικά στοιχεία. Παρατηρούνται ετερότοπα καλά διαφοροποιηµένα µεσεγχυµατικής προέλευσης 

στοιχεία, όπως χόνδροι, οστά σε συνδυασµό µε επιθηλιακής προέλευσης στοιχεία τα οποία σε ένα µεγάλο 

ποσοστό είναι αδενοκαρκινώµατα ενδοµητριοειδούς τύπου. 

 (8) Σπάνιοι κακοήθεις όγκοι του τραχήλου : όπως λεµφώµατα, κακόηθες µελάνωµα, 

αιµαγγειοσάρκωµα, ακροχορδονώδες καρκίνωµα, τεράτωµα και καρκινοειδές. 

 (9) Μεταστατικοί όγκοι. 

 

   Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά κακοήθων νεοπλασµάτων του τραχήλου της µήτρας [4] : 

 

 (1) Μη διηθητικό καρκίνωµα (in situ) : ι) στον κερατινοποιηµένο τύπο παρατηρούνται καρκινικά 

κύτταρα µε µεγάλο, ανώµαλο και πυκνωτικό πυρήνα και κυτταρόπλασµα κιτρινόχροο ή πορτοκαλόχροο. 

Παρατηρούνται επίσης απύρηνα κύτταρα µε υψηλό βαθµό κερατινοποίησης (ghost cells). ιι) Ο µη 

κερατινοποιηµένος τύπος είναι το κλασσικό καρκίνωµα in situ µε µεγάλο, ανώµαλο και πυκνωτικό πυρήνα 

και κυανόφιλο κυτταρόπλασµα. 

 (2) Μικροδιηθητικό καρκίνωµα επιδερµοειδές : στο οποίο παρατηρούνται τα ίδια στοιχεία µε το in 

situ και επιπλέον εµφανή πυρήνια σε ποσοστό 20 % περίπου καθώς και άτυπα κύτταρα που εµφανίζουν 

χαρακτήρες των κακόηθων κυττάρων του διηθητικού καρκινώµατος. 

 (3) Επιδερµοειδές καρκίνωµα : 

 ι) Κερατινοποιηµένο : παρατηρούνται µεγάλα και πολύµορφα καρκινικά κύτταρα κυρίως 

µεµονωµένα ή σε συγκύτια τα οποία έχουν κυτταρόπλασµα ηωσινόφιλο και πυρήνα µεγάλο και ανώµαλο 

µε ανοµοιόµορφη κατανοµή χρωµατίνης. Άλλοτε παρατηρείται πυρήνιο και άλλοτε όχι. Το υπόστρωµα 

είναι γεµάτο από ινική, πολυµορφοπύρηνα και µαργαριτοειδείς σχηµατισµούς (πέρλες). Οι 

µαργαριτοειδείς σχηµατισµοί είναι µία οµόκεντρη διάταξη καρκινικών κυττάρων µε υπερχρωµατικό 
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πυρήνα και εναπόθεση στο κέντρο άφθονης κερατίνης ουσίας. Το κυτταρόπλασµα ορισµένων κακοήθων 

κυττάρων παίρνει πολλές φορές ένα επίµηκες σχήµα µε το ένα άκρο ευρύ και το άλλο στενό και σπάνια 

είναι κερατινοποιηµένο ενώ ο πυρήνας είναι τοποθετηµένος έκκεντρα (tadepole cells). Άλλες φορές τα 

καρκινικά κύτταρα έχουν λεπτό επίµηκες σχήµα (ως βελόνη) και ο πυρήνας τους ακολουθεί το σχήµα του 

κυττάρου και είναι υπερχρωµατικός (ατρακτοκυτταρικά πλακώδη κύτταρα). 

 ιι) Μη κερατινοποιηµένο διηθητικό καρκίνωµα : (α) Με µεγάλα κύτταρα συνήθως µεµονωµένα το 

κυτταρόπλασµα των οποίων είναι κυανόφιλο και ο πυρήνας υπερχρωµατικός µε αδρό δίκτυο χρωµατίνης 

και ευµέγεθες πυρήνιο. (β) Με µικρά κύτταρα στα οποία παρατηρείται µεγάλη διαταραχή στη σχέση 

πυρήνα και κυτταροπλάσµατος σε βάρος του κυτταροπλάσµατος. Το κυτταρόπλασµα είναι κυανόφιλο ενώ 

ο πυρήνας υπερχρωµατικός µε αδρό δίκτυο χρωµατίνης και ευµέγεθες πυρήνιο. τα κύτταρα διατάσσονται 

σε οµάδες ή σωρούς ενώ συχνά παρατηρούνται υπερκαλύψεις κυττάρων. 

 ιιι) Αδενοκαρκίνωµα µικρού µεγέθους : Παρατηρούνται άτυπα κύτταρα σε σφικτές ή θηλώδεις 

οµάδες. Οι πυρήνες είναι διαφόρου µεγέθους, ελαφρά υπερχρωµατικοί µε λεπτοκοκκώδες δίκτυο 

χρωµατίνης και µε ένα ή περισσότερα µεγάλα πυρήνια. Το υπόστρωµα περιέχει νεκρωτικά στοιχεία. 

 vι) Μικτό αδενοπλακώδες : Παρατηρούνται καρκινικά κύτταρα αδενικού τύπου µε µέτρια προς 

χαµηλή διαφοροποίηση σε συνδυασµό µε πλακώδη καρκινικά κύτταρα χωρίς κερατινοποίηση. 

 vιι) Αδενοακάνθωµα : Παρατηρούνται κακοήθη κύτταρα αδενικού τύπου σε συνδυασµό µε ώριµα ή 

µεταπλαστικά πλακώδη κύτταρα. 

 vιιι) Αδενοκυστικό καρκίνωµα τραχήλου (κυλίνδρωµα): Παρατηρούνται οµάδες κακόηθων 

κυττάρων που τείνουν να σχηµατίσουν µεγάλους κυψελιδικούς χώρους. 

 ιx) Σαρκώµατα : Λειοµυοσάρκωµα-ραβδοµυοσάρκωµα : δεν αναγνωρίζονται εύκολα στην 

κυτταρολογική εξέταση. 

 x) Μεσοδερµατικοί όγκοι : Παρατηρούνται επιθηλιακά και µη επιθηλιακά κακοήθη κύτταρα από το 

καρκινοµατώδες και από το σαρκωµατώδες στοιχείο του όγκου αντίστοιχα. 

 xι) Κακοήθη λεµφώµατα : Παρατηρούνται µεµονωµένα ανώριµα λεµφοκύτταρα µε ή χωρίς 

πυρηνική εντοµή. 
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3. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

 Πριν να γίνει οποιαδήποτε σκέψη για εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος διαλογής για τον 

καρκίνο του τραχήλου της µήτρας αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πάθηση, είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστεί το πρόβληµα από επιδηµιολογική άποψη. Ο επιδηµιολογικός προσδιορισµός µιας ασθένειας 

γίνεται µε διάφορους δείκτες αλλά κυρίως µε τους δείκτες α) θνησιµότητας, β) επίπτωσης και γ) 

επιπολασµού [17]. Για τις συγκρίσεις µεταξύ χωρών χρησιµοποιούνται  προτυπωµένοι δείκτες 

(standardised indexes) οι οποίοι αναφέρονται σε πληθυσµό µε σταθερή σύνθεση (συνήθως 

χρησιµοποιείται ο παγκόσµιος ή ο ευρωπαϊκός πληθυσµός). Ο υπολογισµός των  προτυπωµένων δεικτών 

απαιτεί επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες οι οποίες µε τη σειρά τους προϋποθέτουν καλή οργάνωση 

και λειτουργία των στατιστικών υπηρεσιών. 

 Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για συντονισµό των µεθόδων συλλογής και επεξεργασίας 

δεδοµένων για τον καρκίνο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο απώτερος στόχος είναι η 

βελτίωση της συγκρισιµότητας των στοιχείων[18,19]. στην εργασία τους, µε αντικείµενο την αποτύπωση 

της γενικής εικόνας του καρκίνου στην Ευρώπη, οι Fabio Levi και συν. [20] περιλαµβάνουν στοιχεία για 

την θνησιµότητα του καρκίνου της µήτρας (σώµατος και τραχήλου) σε 26 χώρες και για την επίπτωση του 

καρκίνου του τραχήλου της µήτρας σε 45 τοπικά αρχεία καταγραφής νεοπλασµάτων. στην χρονική 

περίοδο 1978-1982, οι προτυπωµένοι δείκτες θνησιµότητας για τον καρκίνο της µήτρας κυµάνθηκαν από 

5,3 θανάτους ανά 100.000 γυναίκες (Ελλάδα), έως 14,5 (Ουγγαρία). Οι προτυπωµένοι δείκτες επίπτωσης 

για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας κυµάνθηκαν από 5,5 / 100.000 (Φινλανδία) έως 24,6 / 100.000 

(πρ. ∆υτ. Γερµανία). Αντίστοιχα, η διακύµανση των προτυπωµένων δεικτών επίπτωσης του καρκίνου του 

σώµατος της µήτρας ήταν από 4,3 / 100.000 (Nowy Sacz, Πολωνία) έως 16,9 / 100.000 (Ζυρίχη, Ελβετία). 

Η Ελλάδα δεν εµφανίζεται στον πίνακα της επίπτωσης και αν κρίνει κανείς από την τελευταία θέση που 

καταλαµβάνει στους προτυπωµένους δείκτες θνησιµότητας συµπεραίνει ότι ο καρκίνος της µήτρας δεν 

είναι τόσο σοβαρό πρόβληµα όσο σε άλλες χώρες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από προηγούµενες έρευνες 

[21,22]. Επίσης, η σχετική επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου στις αναπτυγµένες χώρες γενικά φαίνεται 

ότι µειώνεται διαχρονικά ενώ η αντίστοιχη επίπτωση του καρκίνου του ενδοµητρίου δείχνει να αυξάνεται. 
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Ειδικότερα για την Ελλάδα όµως, ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας είναι συχνότερος από εκείνον του 

ενδοµητρίου σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στους λευκούς πληθυσµούς της Β. Αµερικής και της πρώην 

∆.Ευρώπης.  Σύµφωνα µε τις ίδιες µαρτυρίες, ο καρκίνος της µήτρας (τραχήλου και ενδοµητρίου) 

ευθύνεται για περισσότερα από 1.000 κρούσµατα το χρόνο στη χώρα µας και η πενταετής επιβίωση είναι 

60 % [21]. 

 Σε εργασίες µε κύριο αντικείµενο την θνησιµότητα στην Ελλάδα, τόσο οι Καλαντίδου και συν.[23] 

όσο και οι Κατσουγιάννη και συν.[24], επισηµαίνουν την κακή ποιότητα καταγραφής των πληροφοριών 

στη χώρα µας (στα πιστοποιητικά θανάτου και στα δελτία απόλυσης νοσηλευθέντων από τα νοσοκοµεία). 

Ειδικά για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας αναφέρεται η συνταξινόµηση πολλών περιπτώσεων µε 

άλλους καρκίνους της µήτρας. Συµπεραίνεται επίσης ότι στην περίοδο 1960-85 ο καρκίνος της µήτρας 

είναι ο πέµπτος στη θνησιµότητα από κακοήθη νεοπλάσµατα στην Ελλάδα και ότι έχει µεγαλύτερη 

συχνότητα εµφάνισης στις αστικές περιοχές παρότι στις αγροτικές. Το 1991 στην Ελλάδα η συµµετοχή του 

καρκίνου της µήτρας στους θανάτους από όλες τις αιτίες ήταν 0,83 % (377 περιπτώσεις σε 45.393 

θανάτους γυναικών) [25]. 

 

4. ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ∆ΙΑΛΟΓΗ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 Η φιλοσοφία της πρόληψης και των µεθόδων εφαρµογής της περιγράφονται αναλυτικά στην 

"Επιδηµιολογία" του καθηγητή ∆.Τριχόπουλου [26]. 

 Ο προσυµπτωµατικός έλεγχος έχει ως αντικείµενο την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των 

νοσηµάτων και αποτελεί την βάση της δευτερογενούς πρόληψης. ∆εδοµένου ότι η πρωτογενής 

(αιτιολογική) πρόληψη είναι συνήθως πρακτικά δύσκολη αν όχι αδύνατη, ευνόητη είναι η προτεραιότητα 

για δευτερογενή πρόληψη. 

 Η γενική αρχή στην οποία στηρίζονται ο προσυµπτωµατικός έλεγχος και η δευτερογενής πρόληψη 

είναι ότι µία θεραπευτική αγωγή είναι πιθανότερο να είναι πιο αποτελεσµατική όταν εφαρµοστεί νωρίς 

(όταν οι αλλοιώσεις είναι αναστρέψιµες) παρά αν εφαρµοστεί αργά (όταν οι βλάβες θα έχουν γίνει 
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µόνιµες). Η οµαδική εφαρµογή µιας εξέτασης (δοκιµασίας) ονοµάζεται Οµαδικός Προσυµπτωµατικός 

έλεγχος ή ∆ιαλογή (ο αγγλικός όρος είναι screening). 

 Σύµφωνα µε τον ορισµό της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), ∆ιαλογή είναι "η 

προκαταρκτική αναγνώριση ασυµπτωµατικών νοσηµάτων ή ανωµαλιών, µε την εφαρµογή κλινικών, 

παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων που µπορούν να γίνουν α) εύκολα, β) φθηνά και γ) γρήγορα". 

Επίσης ο έλεγχος πρέπει να αφορά σε ασυµπτωµατικά (φαινοµενικώς υγιή) άτοµα. 

 Όταν ο έλεγχος εφαρµόζεται στο σύνολο του πληθυσµού µιας περιοχής ή σε ένα σηµαντικό τµήµα 

του πληθυσµού αυτού, τότε ονοµάζεται "Γενική" ή "Μαζική" ∆ιαλογή (mass screening), αλλιώς 

ονοµάζεται "Επιλεκτική" ∆ιαλογή (selective screening). 

 "Πολλαπλή" ή "Πολυφασική" ∆ιαλογή ορίζεται η διαλογή που επικεντρώνεται σε ένα ή 

περισσότερα νοσήµατα και περιλαµβάνει µία ή ολόκληρη σειρά εξετάσεων (multiple or multiphasic 

screening). 

 Τα προγράµµατα διαλογής µπορούν να ταξινοµηθούν µε δύο τρόπους : 1) ανάλογα µε το 

αντικείµενο της διαλογής (παράγοντας κινδύνου, πρόδροµη φάση κλπ.) και 2) ανάλογα µε την 

σκοπιµότητα που το υπαγορεύει. 

 Σύµφωνα µε την 1η ταξινόµηση διακρίνονται οι εξής κατηγορίες : 

α) ∆ιαλογή παραγόντων κινδύνου µε σκοπό την πρωτογενή πρόληψη (screening for risk factors) πχ. 

επικέντρωση στη διακοπή του καπνίσµατος ως παράγοντα κινδύνου για θροµβοεµβολικό επεισόδιο. στην 

κατηγορία αυτή ανήκει και η διαλογή ατόµων µε υψηλό κίνδυνο (high risk group) για στεφανιαία νόσο και 

η εφαρµογή πολλαπλών µέτρων πρωτογενούς πρόληψης για τη µείωση αυτού του κινδύνου. 

β) ∆ιαλογή παραγόντων κινδύνου (σε πρώτη φάση) µε σκοπό την επιλογή ατόµων σε "υψηλό κίνδυνο" για 

κάποιο νόσηµα (προδιαλογή) και ακολούθως νέα διαλογή των ατόµων αυτών µε σκοπό την ανακάλυψη 

προσυµπτωµατικών εκδηλώσεων της νόσου και την εφαρµογή δευτερογενούς πρόληψης πχ. διαλογή 

γυναικών µε κυστική µαστοπάθεια και στη συνέχεια ψηλαφητικός και µαστογραφικός έλεγχος για την 

προσυµπτωµατική διάγνωση του καρκίνου του µαστού. 
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γ) ∆ιαλογή πρόδροµων καταστάσεων µιας νόσου (precursors) και εφαρµογή δευτερογενούς πρόληψης, πχ. 

η ανίχνευση της ενδοεπιθηλιακής αλλοίωσης του τραχήλου της µήτρας ως πρόδροµου σταδίου του 

καρκίνου της µήτρας. 

δ) ∆ιαλογή πρώϊµων (και οπωσδήποτε προσυµπτωµατικών) σταδίων µιας νόσου και εφαρµογή 

δευτερογενούς πρόληψης, πχ. η διαλογή του ενδοεπιθηλακού (CIN-3 και in situ) και του µικροδιηθητικού 

καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. 

ε) Επισήµανση συµπτωµατικών ασθενών που δεν έχουν ζητήσει ιατρική βοήθεια ή δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη της. Εάν η επισήµανση έχει γίνει σε σχετικά πρώϊµη φάση µπορεί να 

εξυπηρετήσει 3 σκοπούς ι) την αποτελεσµατικότερη θεραπεία του ασθενούς, ιι) την πρόληψη διασποράς 

µιας λοιµώδους νόσου και ιιι) την έγκαιρη αναγνώριση ενός οµαδικού κινδύνου. 

στ) Επισήµανση ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα 

θεραπείας αλλά υπάρχουν τρόποι αποκατάστασης, ανακούφισης και γενικότερης φροντίδας. Η επισήµανση 

των ασθενών αυτών έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 

 Σύµφωνα µε την 2η ταξινόµηση, τα προγράµµατα διαλογής διακρίνονται σε : 

α) Προγράµµατα στα οποία η δυνητική ωφέλεια αφορά τους ίδιους τους ασθενείς που διαλέγονται, 

ανιχνεύονται ή επισηµαίνονται. Πχ. η ανίχνευση ενδοεπιθηλιακού καρκινώµατος σε µία γυναίκα που 

υποβάλλεται σε εξέταση κατά Παπανικολάου εξυπηρετεί βασικά την ίδια. 

β) Προγράµµατα στα οποία η δυνητική ωφέλεια αφορά περισσότερο το κοινωνικό σύνολο παρά τους 

ίδιους τους εξεταζόµενους. Πχ. η επισήµανση φυµατικών ασθενών εξυπηρετεί µεν τους ίδιους διότι θα 

υποβληθούν σε θεραπεία, αλλά περισσότερο εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο διότι αποφεύγεται η 

διασπορά της νόσου. 

γ) Προγράµµατα διαλογής τα οποία εξυπηρετούν περισσότερο αυτούς που τα οργανώνουν παρά τους 

εξεταζόµενους ή το κοινωνικό σύνολο. Πχ. προγράµµατα ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισµών τα οποία 

αποσκοπούν στην κατοχύρωση των οργανισµών αυτών έναντι οικονοµικών συνεπειών. 

 Η εφαρµογή µαζικού προσυµπτωµατικού ελέγχου δεν µπορεί να δικαιολογηθεί απλά και µόνο 

επειδή οδηγεί σε περισσότερες διαγνώσεις µιας νόσου. Η όλη προσέγγιση απαιτεί και κάποιο κόστος. Το 

κόστος αυτό πρέπει να είναι δικαιολογηµένο και να αντισταθµίζεται από τα οφέλη από τον 
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προσυµπτωµατικό έλεγχο. Αναλυτικότερα, πρέπει να γνωρίζει κανείς το πόσο θα βελτιωθεί η πρόγνωση 

σαν αποτέλεσµα της πρωϊµότερης διάγνωσης. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και αποτελεσµατική 

θεραπεία για τη νόσο [26,27]. 

 Γενικά για την εφαρµογή µαζικού προσυµπτωµατικού ελέγχου πρέπει να εκπληρώνονται ορισµένες 

προϋποθέσεις : 

 1) η πάθηση πρέπει να είναι σοβαρή και συχνή. 

 2) να είναι γνωστή η βιολογική εξέλιξη µε πρόδροµα στάδια που µπορούν να αναγνωριστούν 

       και να θεραπευτούν. 

 3) η θεραπεία των πρόδροµων αλλοιώσεων πρέπει να µειώνει την επίπτωση και τη  

     θνησιµότητα πραγµατικά χωρίς να δηµιουργούνται πλασµατικές υπερεκτιµήσεις. 

4) να υπάρχει τεχνική προσυµπτωµατικής διάγνωσης η οποία να είναι φθηνή, ακίνδυνη, 

απλή και να έχει µεγάλη θετική και µεγάλη αρνητική διαγνωστική αξία 

(positive/negative predictive value). 

 5) να είναι παραδεκτό το κόστος της διάγνωσης και της θεραπείας 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

 

 Η οµαδική και οργανωµένη εφαρµογή µιας εξέτασης συνιστά την αποτελεσµατικότερη µέθοδο 

πρόληψης µιας νόσου. Οι προϋποθέσεις εφαρµογής της εξέτασης είναι [26-28]: 

 1) να είναι δυνατό να εφαρµοστεί σε µεγάλο αριθµό ατόµων 

 2) να είναι απλή 

 3) να µπορεί να εφαρµοστεί και από παραϊατρικό προσωπικό 

 4) να είναι αποδεκτή από τον πληθυσµό 

 5) να µην είναι επικίνδυνη 

 6) να έχει χαµηλή αναλογία ψευδώς αρνητικών και ψευδώς θετικών ευρηµάτων 

 7) να είναι φθηνή 
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 Η πρόληψη του καρκίνου της µήτρας στηρίζεται στην εξέταση Παπανικολάου [29] η οποία 

συγκεντρώνει όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Η εξέταση αυτή συνίσταται στην µελέτη των κυττάρων α) 

που αποφολιδώνονται από τον κόλπο και τη µήτρα ή β) που αποσπώνται από το εξωτραχηλικό και το 

ενδοτραχηλικό επιθήλιο µε ειδικά εργαλεία [30]. Η εξέταση κατά Παπανικολάου συγκεντρώνει όλες τις 

προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Άλλες µέθοδοι που υπάρχουν και έχουν προταθεί για τον 

προσυµπτωµατικό έλεγχο διαλογής είναι : 

ι) η κολποσκόπηση 

ιι) η τραχηλογραφία 

ιιι) η επισκόπηση του τραχήλου ("down-staging") 

ιv) Ανίχνευση του γονιδιώµατος HPV 

v) Αυτοµατοποιηµένη κυτταροδιάγνωση 

vι) Νέες πειραµατικές τεχνικές (διηλεκτρική φασµατοσκοπία και φθορίζουσα 

φασµατοσκοπία) 

Πολλές από τις µεθόδους αυτές είναι εξαιρετικά αξιόπιστες αλλά το κόστος τους είναι προς το παρόν 

απαγορευτικό ενώ άλλες έχουν µικρή ευαισθησία και ειδικότητα. Επίσης, άλλες απαιτούν µεγάλη 

εξειδίκευση του προσωπικού πράγµα που καθιστά δύσκολη την ευρεία εφαρµογή τους. Οπωσδήποτε, µε 

την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη µείωση του κόστους ο συνδυασµός µερικών από τις 

ανωτέρω µεθόδους θα εξασφαλίσει αποτελεσµατικότερο προσυµπτωµατικό έλεγχο του τραχήλου. 

 Ο προσυµπτωµατικός κυτταρολογικός έλεγχος "εξ ορισµού" δεν αφορά τις γυναίκες που έχουν 

κλινικά και υποκειµενικά συµπτώµατα διηθητικού καρκινώµατος της µήτρας. Ο λόγος είναι ότι ο καρκίνος 

είναι εµφανής από την γυναικολογική εξέταση και η διάγνωση γίνεται µε βιοψία. Όµως υπάρχουν 

περιπτώσεις που ενώ οι βλάβες έχουν προχωρήσει σε διηθητικό στάδιο δεν υπάρχουν συµπτώµατα ή 

ορατές αλλοιώσεις. σε αυτές τις περιπτώσεις µε την εξέταση Παπανικολάου γίνεται η έγκαιρη ανίχνευση 

των καρκίνου σε αρχικό στάδιο πράγµα που συνήθως έχει καλύτερη πρόγνωση. Οπωσδήποτε ο 

προσυµπτωµατικός έλεγχος είναι πλέον κατάλληλος για τις γυναίκες εκείνες που δεν έχουν διηθητικό 

καρκίνο του τραχήλου της µήτρας. στην περίπτωση αυτή, ο σκοπός του ελέγχου είναι να αναγνωρίσει 
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(ξεχωρίσει=διαλογή) τις γυναίκες εκείνες που παρουσιάζουν αλλοιώσεις µε δυνητική εξέλιξη προς 

κακοήθεια. 

 Μετά από ανεύρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση της διάγνωσης µε 

κολποσκοπικό έλεγχο και ιστολογική εξέταση [31,32]. σε περίπτωση επιβεβαίωσης επιβάλλεται η 

παρακολούθηση της γυναίκας για ένα χρονικό διάστηµα ώστε να αποκλειστεί επανεµφάνιση ή εξέλιξη της 

αλλοίωσης σε χειρότερη βλάβη. 

 Η εφαρµογή ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσµάτων των κυτταρολογικών εξετάσεων καθώς και της 

τεχνικής της λήψης των επιχρισµάτων είναι διαδικασίες επίσης απαραίτητες για την διατήρηση της 

αξιοπιστίας ενός προληπτικού προγράµµατος [33]. Ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσµάτων των 

κυτταρολογικών εξετάσεων γίνεται µε διάφορους τρόπους (εσωτερικός ή εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος 

κλπ.) [34-38]. Η σύγκριση των ιστολογικών αποτελεσµάτων µε τα κυτταρολογικά ευρήµατα είναι ένας 

από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους ποιοτικού ελέγχου. 

 

6. Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

 Ο µαζικός προσυµπτωµατικός έλεγχος γυναικών εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στη Μασαχουσέτη 

των ΗΠΑ το 1948 [39]. 

 Από στοιχεία της εφαρµογής της εξέτασης Παπανικολάου σε διάφορες χώρες προκύπτει ότι σε 

µερικές χώρες παρατηρείται εντυπωσιακή ελάττωση της θνησιµότητας. σε άλλες χώρες η ελάττωση της 

θνησιµότητας είναι µικρότερη, ενώ σε µερικές χώρες παρ' όλη την εφαρµογή της εξέτασης δεν 

παρατηρείται ελάττωση της θνησιµότητας, αντίθετα δε η πορεία της είναι ανοδική. τα επιτυχηµένα 

προγράµµατα, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσµα την µεγάλη ελάττωση της θνησιµότητας, χαρακτηρίζονται 

από µεγάλη συµµετοχή γυναικών 25 µέχρι 60 ετών, µε προγραµµατισµένη προσέλευση, µετά από 

προσωπική πρόσκληση, σε χρονικά διαστήµατα 3 - 5 ετών [40] 

 Οι διαθέσιµες πληροφορίες συνηγορούν στο ότι η βιολογική συµπεριφορά του καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας στις ανεπτυγµένες χώρες είναι παρεµφερής και ότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν 
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στα αποτελέσµατα της εφαρµογής προγραµµάτων προσυµπτωµατικού ελέγχου διαλογής οφείλονται στις 

διαφορές οργανωτικών πλαισίων [41] 

 

 Η σύγκριση των οργανωτικών πλαισίων των προγραµµάτων ΠΕ∆ έδειξε ότι αν και υπάρχουν 

διαφορές στο σχεδιασµό, τα περισσότερα προγράµµατα µε υψηλή αποτελεσµατικότητα έχουν κοινά 

στοιχεία και χαρακτηριστικά τα οποία απουσιάζουν από τα αποτυχηµένα προγράµµατα [31]. 

 

 Τα στοιχεία αυτά είναι : 

 

1. Σαφής προσδιορισµός του πληθυσµού στόχου 

2. Εύκολος εντοπισµός του πληθυσµού στόχου 

3. Μέτρα για την µεγάλη κάλυψη (coverage) και την ευρεία συµµετοχή (attendance) 

του γυναικείου πληθυσµού στόχου. 

4. Επαρκής υλικοτεχνική υποδοµή α) για τη λήψη των επιχρισµάτων, β) για την 

 επεξεργασία τους και γ) για την αξιολόγηση των ευρηµάτων (ερµηνεία - διάγνωση). 

5. Οργανωµένος ποιοτικός έλεγχος α) της διαδικασίας λήψης των  επιχρισµάτων και β) 

  τής αξιολόγησης των ευρηµάτων. 

6. Επαρκής υλικοτεχνική υποδοµή α) για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και  β) για 

την εφαρµογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής των νεοπλασµατικών 

ευρηµάτων (κολποσκοπικός έλεγχος, ιστολογικός έλεγχος, χειρουργεία laser κλπ.) 

7. Καλά σχεδιασµένο και αποδεκτό από όλους τους φορείς σύστηµα αναφοράς το 

οποίο παίζει το ρόλο του συνδετικού κρίκου µεταξύ α) της γυναίκας,  β) των 

κλινικών τµηµάτων και γ) των εργαστηριακών τµηµάτων. Το σύστηµα αυτό παρέχει 

πληροφορίες για την ύπαρξη παθολογικών ή φυσιολογικών ευρηµάτων και θα 

συντονίζει τη διαχείριση των ασθενών. 

8. Καλή οργάνωση της αξιολόγησης και της επίβλεψης του προγράµµατος 

προσυµπτωµατικού ελέγχου διαλογής βασισµένη στη σύγκριση των δεικτών α) 
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επίπτωσης και β) θνησιµότητας του πληθυσµού στόχου µεταξύ των γυναικών που 

συµµετείχαν και εκείνων που δεν συµµετείχαν στο πρόγραµµα (για την σωστή 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών είναι απαραίτητος και ο ποιοτικός έλεγχος των 

επιδηµιολογικών δεδοµένων και εποµένως η καλή οργάνωση των στατιστικών 

υπηρεσιών). 

 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΑΣ 

 

 Σχεδιάζοντας την οργάνωση ενός προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

πολλές παράµετροι πρέπει να προσδιοριστούν ή να αξιολογηθούν εκ των προτέρων. Οι κύριες παράµετροι 

που πρέπει να αξιολογηθούν είναι α) ο πληθυσµός στόχος και η περιοχή διαµονής του, β) το χρονικό 

διάστηµα επανεξέτασης, γ) το υπάρχον καθεστώς ελέγχου του τραχήλου της µήτρας (ευκαιριακή 

πρόληψη), δ) η δυνατότητα ενσωµάτωσης του προληπτικού προγράµµατος στο σύστηµα υγείας και 

περίθαλψης, ε) οι τρόποι προσέγγισης του πληθυσµού στόχου ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή 

κάλυψή του, στ) η σύσταση και επάνδρωση των συντονιστικών οργάνων, ζ) η εξασφάλιση επαρκούς 

χρηµατοδότησης και ανθρώπινων πόρων, η) η εξασφάλιση του µηχανισµού για την συλλογή, διακίνηση 

και επεξεργασία πληροφοριών και θ) ο µηχανισµός παρακολούθησης των γυναικών µε παθολογικά 

ευρήµατα [40,43]. 

 

α) Πληθυσµός στόχος και περιοχή κάλυψης 

 Οι δύο παράµετροι, πληθυσµός στόχος και χρονικό διάστηµα επανεξέτασης, είναι σηµαντικοί τόσο 

διότι χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς πρόβλεψης του αποτελέσµατος ενός προληπτικού 

προγράµµατος για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας [44] όσο και για τον υπολογισµό των πόρων που 

θα απαιτηθούν στην διοργάνωση του προγράµµατος.  

 Ο γυναικείος πληθυσµός στόχος πρέπει να είναι εύκολο να εντοπιστεί και να προσεγγιστεί. Αυτό 

είναι εύλογο δεδοµένου ότι για να προσέλθουν οι γυναίκες για προληπτικό έλεγχο πρέπει µε κάποιο τρόπο 
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να ενηµερωθούν και να προσκληθούν. Επίσης έχει σηµασία η περιοχή διαµονής του πληθυσµού στόχου να 

αποτελεί ενιαία και καλά οργανωµένη διοικητική περιφέρεια για να υπάρχει η δυνατότητα άντλησης 

στατιστικών πληροφοριών που αφορούν τον πληθυσµό σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Για παράδειγµα ο 

αριθµός των κατοίκων σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή ή περίοδο χρησιµοποιείται ως παρονοµαστής στις 

περισσότερες µετρήσεις (επίπτωση, επιπολασµός, θνησιµότητα κλπ.). Προσωπικά στοιχεία των θανόντων 

καθώς και στοιχεία για τους µετανάστες είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την παρακολούθηση της εξέλιξης 

και την αξιολόγηση της επιτυχίας του προληπτικού προγράµµατος. Για παράδειγµα, υψηλός ρυθµός 

µετανάστευσης θα αλλοιώσει τα στατιστικά στοιχεία του προγράµµατος. στις περισσότερες χώρες όπου 

έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία ο προληπτικός έλεγχος γίνεται ευρεία χρήση πληθυσµιακών καταλόγων 

βασισµένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους περιέχονται τα στοιχεία για όλο τον πληθυσµό 

[45]. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι η διοικητική περιφέρεια στην οποία διαµένει ο πληθυσµός στόχος θα 

πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να περιλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης του προγράµµατος 

πρόληψης (µονάδες λήψης , κυτταρολογικά εργαστήρια, τµήµατα κολποσκόπησης και θεραπείας, 

παθολογοανατοµικά εργαστήρια, συντονιστικά όργανα κλπ.). Ο κυριότερος λόγος είναι διότι είναι 

δύσκολη η συγκέντρωση και αξιολόγηση των πληροφοριών εάν κάποιες από τις υπηρεσίες παρέχονται 

εκτός της περιφέρειας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του προγράµµατος "Η Ευρώπη κατά του καρκίνου" ο 

πληθυσµός στόχος δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 250.000 γυναίκες. 

 Επίσης δεδοµένου ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εντοπισθούν οι οµάδες υψηλού κινδύνου για 

προσβολή από καρκίνο του τραχήλου της µήτρας η ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει την παροχή 

προληπτικού ελέγχου στις οµάδες ηλικιών από 25 έως 65 ετών. Επιπλέον προτείνεται ο αποκλεισµός από 

το προληπτικό πρόγραµµα των ασυµπτωµατικών γυναικών οι οποίες παρακολουθούνται από ιατρεία 

οικογενειακού προγραµµατισµού ή µαιευτικά ιατρεία (λόγω εγκυµοσύνης ή λοχείας), εκτός εάν έχουν 

συµπληρώσει το 25ο έτος και δεν έχουν κάνει έλεγχο στο διάστηµα των 3 τελευταίων ετών. Οπωσδήποτε 

όµως, γυναίκες που εµφανίζουν συµπτώµατα ή σηµεία που σχετίζονται µε τον καρκίνο του τραχήλου της 

µήτρας πρέπει να παρακάµπτουν το προληπτικό πρόγραµµα και να εξετάζονται αµέσως. 

 Σε ειδικές οµάδες πρέπει να εντάσσονται οι γυναίκες α) µε προηγούµενο ιστορικό ενδοεπιθηλιακής 

νεοπλασίας ή καρκίνου, β) χωρίς προηγούµενη σεξουαλική επαφή, γ) µε ιστορικό υστερεκτοµής και δ) 
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µεγαλύτερες από 65 ετών οι οποίες όµως δεν έχουν κάνει ποτέ την εξέταση έτσι ώστε να µην επηρεάζουν 

τα στατιστικά δεδοµένα του προληπτικού προγράµµατος. 

 

β) Χρονικό διάστηµα επανελέγχου 

 Το χρονικό διάστηµα της επανεξέτασης του κολποτραχηλικού επιχρίσµατος έχει και αυτό ιδιαίτερη 

σηµασία. Έχουν γίνει πολλές µελέτες για να εκτιµηθεί η σχετική προφύλαξη που µπορεί να προκύψει µε 

την επιλογή διαφορετικών διαστηµάτων επανεξέτασης [46-48]. Για να αποφασιστεί σε ποιες οµάδες 

ηλικιών πρέπει να προσφερθεί το πρόγραµµα πρόληψης και κάθε πότε, πρέπει α) να υπάρχουν επίσηµα 

στοιχεία για τους ειδικούς δείκτες επίπτωσης κατά οµάδες ηλικιών και β) να υπάρχουν πληροφορίες από 

τη µελέτη της φυσικής ιστορίας του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας για τη διάρκεια του χρονικού 

διαστήµατος από την εµφάνιση πρόδροµων αλλοιώσεων έως τη στιγµή της διήθησης. 

 Η επίπτωση του διηθητικού καρκίνου του τραχήλου έχει διαφορετικό πρότυπο ανάλογα µε την 

οµάδα ηλικίας. σε πληθυσµούς στους οποίους δεν έχει εφαρµοστεί ποτέ προληπτική εξέταση, το πρότυπο 

αυτό είναι πανοµοιότυπο και άσχετο µε το εάν η ασθένεια είναι συχνή ή σπάνια [49]. 

 Οι διάφορες εκτιµήσεις για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της στιγµής που 

εµφανίζονται ανιχνεύσιµες βλάβες στον τράχηλο και της αρχής της διήθησης έχουν µεγάλη ασάφεια. Ο 

λόγος είναι ότι η αυξηµένη ανίχνευση πρόδροµων αλλοιώσεων του τραχήλου µε τα προγράµµατα 

προληπτικού ελέγχου έχει προκαλέσει σύγχυση στη µελέτη της φυσικής ιστορίας του καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας. Το µόνο σαφές είναι ότι οι περισσότερες από τις ελαφρού και µέτριου βαθµού 

δυσπλασίες του τραχήλου δεν εξελίσσονται σε καρκίνο αλλά υποστρέφουν. Το ερώτηµα κλειδί είναι το σε 

πόσο χρονικό διάστηµα µπορεί να αναπτυχθεί διηθητικός καρκίνος µετά από αρνητική εξέταση κατά 

Παπανικολάου. Σχετικά µε το ερώτηµα αυτό το ∆ιεθνές Ινστιτούτο για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) 

έχει συγκεντρώσει και δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα από πολλά προγράµµατα προληπτικού ελέγχου για 

τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας[50-55]. στην µελέτη αυτή έγινε σύγκριση της επίπτωσης του 

καρκίνου του τραχήλου ανάµεσα σε γυναίκες που δεν είχαν κάνει ποτέ στο παρελθόν εξέταση κατά 

Παπανικολάου και σε γυναίκες που είχαν δύο ή περισσότερες αρνητικές εξετάσεις. τα συµπεράσµατα της 

µελέτης ήταν ότι η προφύλαξη που παρέχεται από ένα πρόγραµµα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου 



                                                                                              Πρόγραµµα πρόληψης καρκίνου τραχήλου µήτρας  

 

22 

της µήτρας είναι πολύ υψηλή κατά τα 3-5 πρώτα χρόνια µετά από ένα αρνητικό επίχρισµα και ότι 

εξαφανίζεται µετά από 10 περίπου χρόνια. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της πρόληψης σε σχέση 

µε τις οµάδες ηλικιών, εκτιµήθηκε ότι η εφαρµογή του προγράµµατος σε γυναίκες ηλικίας 35-60 ετών 

είναι 30 φορές πιο αποτελεσµατική από την εφαρµογή σε γυναίκες ηλικίας 20 ετών και 10 φορές πιο 

αποτελεσµατική από την εφαρµογή σε γυναίκες ηλικίας 25 ετών. Οι εκτιµήσεις αυτές είχαν σαν 

προϋπόθεση την συµµετοχή του 100 % του πληθυσµού στόχου. Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη ένα 

προληπτικό πρόγραµµα µε συµµετοχή 80 % του πληθυσµού, και διάστηµα επανεξέτασης 2-5 χρόνια θα 

έπρεπε να επιτύχει µία µείωση της επίπτωσης και της θνησιµότητας από διηθητικό καρκίνο του τραχήλου 

της µήτρας κατά 65-70 %. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προληπτικά προγράµµατα του καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας συστήνει ότι το διάστηµα επανεξέτασης θα πρέπει να είναι το πολύ κάθε 5 χρόνια 

και εάν το επιτρέπουν οι διαθέσιµοι πόροι κάθε 3 χρόνια [43]. 

 

γ) Υπάρχον καθεστώς ελέγχου του τραχήλου της µήτρας 

 Το καθεστώς ευκαιριακής πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας σε µία περιοχή 

εξαρτάται τόσο από τοπικές όσο και από εθνικές πολιτικές στο χώρο της υγείας. Η ευκαιριακή πρόληψη 

κυριαρχεί κυρίως σε χώρες όπου ο ιδιωτικός τοµέας κατέχει µεγάλο µέρος της αγοράς των υπηρεσιών 

υγείας [43]. Επειδή η ευκαιριακή πρόληψη επηρεάζει σε ένα βαθµό την επίπτωση και τη θνησιµότητα, η 

έκταση και τα χαρακτηριστικά της πρέπει να ληφθούν υπ' όψη στην οργάνωση προληπτικού 

προγράµµατος. Με άλλα λόγια πρέπει να προσδιοριστεί εάν οι γυναίκες που προσέρχονται ευκαιριακά για 

προληπτικό έλεγχο προστατεύονται αποτελεσµατικά από τον καρκίνο και σε ποια έκταση καλύπτεται ο 

πληθυσµός. Ο ποιοτικός έλεγχος των µεθόδων θεωρείται σε αυτή την περίπτωση επιβεβληµένος. 

 

δ) Ενσωµάτωση στο σύστηµα υγείας 

 Η αξιολόγηση της επάρκειας της υπάρχουσας υποδοµής είναι απαραίτητη. Πρέπει να είναι γνωστές 

εκ των προτέρων οι κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού καθώς και οι ρόλοι και τα καθήκοντα της κάθε 

κατηγορίας. Επίσης πρέπει να είναι γνωστοί οι φορείς που θα συµµετάσχουν καθώς και οι χώροι και ο 

εξοπλισµός των φορέων. Επιπλέον πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη των αναγκαίων µονάδων 



                                                                                              Πρόγραµµα πρόληψης καρκίνου τραχήλου µήτρας  

 

23 

υποστήριξης (κολποσκόπησης και θεραπείας) για την άµεση παραποµπή των γυναικών µε παθολογικά 

τραχηλικά επιχρίσµατα. 

 Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και συνήθειες. Οι διάφορες 

παραγωγικές διαδικασίες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και συχνά εκτελούνται από ανοµοιογενείς 

επαγγελµατικούς κλάδους. Για παράδειγµα στη Βρετανία, ∆ανία και Ολλανδία η λήψη των τραχηλικών 

επιχρισµάτων γίνεται κυρίως από τους γενικούς ιατρούς, στη Γερµανία και στη Γαλλία από τους 

γυναικολόγους ενώ στην Ιταλία και την Ελλάδα από τους γυναικολόγους και τις µαίες. Η παρασκευή και η 

µικροσκοπική εξέταση των επιχρισµάτων γίνεται επίσης από διάφορους επαγγελµατικούς κλάδους στις 

διάφορες χώρες. στις περισσότερες χώρες οι κυτταροτεχνικοί παρασκευάζουν και εξετάζουν τα 

επιχρίσµατα. στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κυτταροτεχνικοί και η παρασκευή των επιχρισµάτων γίνεται από 

τους παρασκευαστές ενώ η εξέταση από ιατρούς κυτταρολόγους. Στη Γερµανία η εξέταση των 

επιχρισµάτων γίνεται από τους γυναικολόγους [43]. 

 Στην όλη διαδικασία των προγραµµάτων πρόληψης µπορεί να συµµετέχουν τόσο ο δηµόσιος όσο 

και ο ιδιωτικός τοµέας. Έτσι, σε διάφορες χώρες η επεξεργασία των επιχρισµάτων γίνεται τόσο από 

δηµόσια όσο και από ιδιωτικά εργαστήρια. Το ίδιο ισχύει και για τη θεραπεία των προκαρκινικών 

αλλοιώσεων. Έχει σηµασία για την επιτυχία ενός προληπτικού προγράµµατος να γίνει αποδεκτό τόσο από 

τον υπό έλεγχο πληθυσµό όσο και από τις επαγγελµατικές οµάδες που εργάζονται σε αυτό. Εποµένως η 

ένταξη του προγράµµατος σε έναν ενιαίο φορέα ο οποίος θα έχει το συντονιστικό ρόλο είναι ζωτική. σε 

διάφορες περιοχές της ∆ανίας εφαρµόζεται ήδη ένα τέτοιο πρόγραµµα. Για τις απαιτήσεις του 

προγράµµατος λειτουργεί ένα πληθυσµιακό αρχείο το οποίο περιέχει τα στοιχεία όλων των γυναικών των 

περιοχών που παίρνουν µέρος. Κάθε εξέταση κατά Παπανικολάου που γίνεται στις γυναίκες των περιοχών 

αυτών καταγράφεται στο αρχείο και έτσι το συντονιστικό όργανο δεν έχει παρά να καλέσει τις γυναίκες 

που είτε δεν έχουν εξετασθεί ποτέ είτε εξετάστηκαν σε διάστηµα µεγαλύτερο από 3 χρόνια [45]. Το 

προληπτικό πρόγραµµα της ∆ανίας, συγκρινόµενο µε προγράµµατα στα οποία καλείται να προσέλθει για 

έλεγχο όλος ο γυναικείος πληθυσµός, είναι αποτελεσµατικότερο διότι εξασφαλίζει οικονοµία πόρων κατά 

50-60 %. Βεβαίως το υψηλό επίπεδο ενηµέρωσης και αποδοχής από τον γυναικείο πληθυσµό παίζει 

ουσιαστικό ρόλο σε αυτό το µοντέλο. 
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ε) Προσέγγιση του πληθυσµού στόχου 

 Για την επιτυχία του προληπτικού προγράµµατος η συµµετοχή του πληθυσµού είναι θεµελιώδης 

προϋπόθεση. Μικρή κάλυψη και συµµετοχή σηµαίνουν την πρόληψη µικρότερου αριθµού περιπτώσεων 

καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την απόκλιση από τους στόχους του 

προγράµµατος. Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνονται συνεχείς προσπάθειες για τη στρατολόγηση 

γυναικών που δεν έχουν κάνει ποτέ έλεγχο. 

 Συνήθως οι γυναίκες που δεν συµµετέχουν ανήκουν σε χαµηλό κοινωνικοοικονιµικό επίπεδο, είναι 

µεγάλης ηλικίας ή είναι ανύπαντρες ή διαζευγµένες. Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες αυτές στην 

πλειοψηφία τους δεν έχουν κάνει ποτέ έλεγχο. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι η επίπτωση και θνησιµότητα 

από καρκίνο του τραχήλου είναι µεγαλύτερη στις οµάδες αυτές [56]. 

 Η στάση των γυναικών ως προς τη συµµετοχή τους ή µη σε προληπτικό έλεγχο επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες όπως φόβο για την εξέταση, φόβο να µην είναι θετικό το αποτέλεσµα, απώλεια 

εµπιστοσύνης στο σύστηµα περίθαλψης, από το επίπεδο µόρφωσης καθώς και από διάφορες θρησκευτικές, 

κοινωνικές και άλλες αντιλήψεις [57]. Επίσης σηµαντικό ρόλο παίζουν η οικονοµική επιβάρυνση και η 

απόσταση από τις εγκαταστάσεις του προγράµµατος. Αποµακρυσµένες περιοχές δεν έχουν συνήθως καλή 

πρόσβαση στις υπηρεσίες [58]. 

 Η εµπειρία καθώς και οι γνώσεις και απόψεις των γυναικών απέναντι στην εξέταση κατά 

Παπανικολάου έχουν ουσιαστική σηµασία στα προγράµµατα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της 

µήτρας διότι καθορίζουν τη στάση τους και εποµένως και τη συµµετοχή τους ή µη στο πρόγραµµα. 

 Στις χώρες που εφαρµόζονται προγράµµατα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

έχουν γίνει πολλές µελέτες για την ανάλυση της στάσης και συµπεριφοράς των γυναικών ως προς την 

προληπτική εξέταση κατά Παπανικολάου. Μελέτες που έγιναν στη Μ.Βρετανία και στις οποίες 

εξετάσθηκε η ανταπόκριση (response rate) των γυναικών που κλήθηκαν να συµµετάσχουν σε προληπτικά 

προγράµµατα είχαν µεγάλη ποικιλία αποτελεσµάτων [59,60]. Η ποικιλία αυτή είχε σχέση µε το µέγεθος 

της προσπάθειας να πεισθούν οι γυναίκες να συµµετάσχουν και µε το µέγεθος του υπό έλεγχο πληθυσµού. 
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Η ανταπόκριση ήταν θετικότερη στα προγράµµατα στα οποία η προσέγγιση των γυναικών έγινε µε 

προσωπική επιστολή στην οποία περιλαµβανόταν και συγκεκριµένες ηµεροµηνίες προσέλευσης [61]. 

 Η ανταπόκριση των γυναικών στην πρόσκληση για προληπτικό έλεγχο επηρεάζεται και από 

διάφορους άλλους παράγοντες. Για παράδειγµα η έλλειψη χρόνου λόγω της φύσης της εργασίας ή  της 

ανατροφής παιδιών είναι από τις δυσκολίες που συχνά αναφέρουν οι γυναίκες. Οι δυσκολίες επίσης που 

αναφέρονται, σχετίζονται και µε την απόσταση από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τον προληπτικό έλεγχο 

καθώς και µε τα διαθέσιµα µεταφορικά µέσα. Έχει παρατηρηθεί δε ότι είναι πιο πιθανό οι γυναίκες που 

ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου να αντιµετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό ενός προληπτικού προγράµµατος και να προβλέπονται οι 

κατάλληλες λύσεις. 

 Καταρχήν οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη της εξέτασης και να έχουν πληροφόρηση για 

τον σκοπό και την αποτελεσµατικότητά της. Επίσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν 

άποψη για την εξέταση και να έχουν πληροφόρηση για το που µπορούν να την κάνουν. ∆ιάφορες µελέτες 

έδειξαν ότι στην πραγµατικότητα πολύ µικρό ποσοστό γυναικών έχει επαρκή γνώση και σωστή 

πληροφόρηση [58,62,63]. Λίγες γυναίκες γνωρίζουν ή καταλαβαίνουν τη διαφορά του ότι η εξέταση κατά 

Παπανικολάου γίνεται για να ανιχνευτούν προκαρκινικές αλλοιώσεις και όχι ο καρκίνος του τραχήλου της 

µήτρας. Μεταξύ των γυναικών δε,  υπάρχει µεγάλη σύγχυση αντιλήψεων και λαϊκών εκδοχών για τις 

αιτίες που προκαλούν τον καρκίνο του τραχήλου. 

 Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αρνητική στάση των γυναικών απέναντι στον προληπτικό 

έλεγχο οφείλεται στις ίδιες τις διαδικασίες της εξέτασης [59,60,64,65]. Ενόχληση, δυσάρεστο συναίσθηµα, 

άγχος και διάφοροι φόβοι είναι µερικοί από τους λόγους της αρνητικής στάσης. Πολλές γυναίκες επίσης 

θα προτιµούσαν η λήψη του επιχρίσµατος να γίνεται από γυναικείο προσωπικό [62]. 

 Ένας άλλος λόγος στον οποίο µπορεί να οφείλεται η µη συµµετοχή των γυναικών σε προληπτικό 

πρόγραµµα είναι η εσωτερική µετανάστευση. Η έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση των αρχείων στα οποία 

κρατούνται τα στοιχεία των γυναικών είναι µία δύσκολη υπόθεση. σε µία µελέτη [64], πάνω από το 50 % 

της µη συµµετοχής των γυναικών στο προληπτικό πρόγραµµα αποδόθηκε στα λάθη και τις παραλείψεις 
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του γραµµατειακού προσωπικού και το µεγαλύτερο µέρος οφειλόταν στην κακή ενηµέρωση των 

διευθύνσεων των γυναικών. 

 Εκτός από τους πιο πάνω λόγους, ο τρόπος αντιµετώπισης της γυναίκας µε προκαρκινικές 

αλλοιώσεις του τραχήλου συµβάλλει σηµαντικά στην διαµόρφωση των αντιλήψεων τόσο της ίδιας όσο και 

των γυναικών του περιβάλλοντός της. Η µείωση του άγχους επιτυγχάνεται µε την καλύτερη δυνατή 

εξήγηση της κατάστασης και την πληροφόρηση για την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας. 

 Η επιτυχία εποµένως ενός προληπτικού προγράµµατος εξαρτάται από την ικανότητα των υπεύθυνων 

υπηρεσιών και φορέων να πείσουν τον γυναικείο πληθυσµό να αποδεχτεί την προληπτική εξέταση και να 

τον κινητοποιήσουν να συµµετάσχει τόσο στο πρόγραµµα όσο και στις τυχόν αναγκαίες θεραπευτικές 

επεµβάσεις. 

 Πιστεύεται ότι στις µελλοντικές γενεές θα εξαλειφθούν αρκετοί από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη στάση των γυναικών. Μέχρι τότε όµως οι προσπάθειες για εξασφάλιση υψηλής 

συµµετοχής στα προληπτικά προγράµµατα για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας πρέπει να είναι 

συνεχείς. Μέτρα για το σκοπό αυτό είναι προσωπική πρόσκληση µε γράµµα ή τηλεφώνηµα και ύπαρξη 

καλής οργάνωσης στις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις γυναίκες. Επίσης η προβολή από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης βοηθάει στην κινητοποίηση των γυναικών. Μεγάλη σηµασία έχει η καλή φήµη που θα 

αποκτήσει το πρόγραµµα [59-66]. 

 

στ) Συντονιστικά όργανα 

 Ένα προληπτικό πρόγραµµα είναι µία πολυάνθρωπη επιχείρηση στην οποία µετέχουν ποικίλες 

κατηγορίες επαγγελµατικών οµάδων. Ο συντονισµός όλων των διαδικασιών και των ανθρώπων του 

προγράµµατος είναι µία δύσκολη υπόθεση και για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύσταση συντονιστικών 

οργάνων τα οποία θα επανδρωθούν µε προσωπικό που θα έχει συγκεκριµένα καθήκοντα [43,67]. 

 

ζ) Χρηµατοδότηση και ανθρώπινοι πόροι 

 Για την οµαλή λειτουργία ενός προληπτικού προγράµµατος η εξασφάλιση επαρκούς και 

απρόσκοπτης χρηµατοδότησης και ανθρώπινων πόρων είναι επιβεβληµένη. Η εκτίµηση του κόστους του 
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προγράµµατος πρέπει να είναι συνεχής ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του δείκτη κόστους- 

αποτελεσµατικότητας (cost-effectiveness) του προγράµµατος. Ο λόγος είναι ότι ένα προληπτικό 

πρόγραµµα του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας ανταγωνίζεται για την εξασφάλιση πόρων µε άλλα 

προληπτικά προγράµµατα και υπηρεσίες υγείας. Εάν λοιπόν δεν είναι αποτελεσµατικό ή είναι υπερβολικά 

ακριβό στερεί πόρους από άλλες υπηρεσίες που µε το ίδιο κόστος θα ήταν πιο αποτελεσµατικές [43,68,69]. 

 ∆είκτες όπως κόστος ανά γυναίκα, κόστος ανά εξέταση και κόστος ανά ανθρωπο-έτη που 

κερδήθηκαν είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση του προγράµµατος και τη βελτίωση της οργάνωσής 

του. Σύγχρονες µέθοδοι προσοµοίωσης µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών µπορούν να εξετάσουν 

διαφορετικά σενάρια διεξαγωγής προληπτικού προγράµµατος και να βοηθήσουν στην επιλογή της 

βέλτιστης στρατηγικής µε το βέλτιστο κόστος [13,54,70]. 

 

η) Σύστηµα πληροφοριών 

 Είναι αυτονόητο ότι η σηµασία της ποιότητας των πληροφοριών είναι θεµελιώδης και η ύπαρξη 

συστήµατος για την καταγραφή και διακίνηση των πληροφοριών της καθηµερινής δραστηριότητας όλων 

των µονάδων του προγράµµατος είναι επιβεβληµένη [71]. Ιδανική είναι η περίπτωση δικτύου 

ηλεκτρονικών υπολογιστών µεταξύ όλων των µονάδων. 

 Πολλές χώρες έχουν ήδη προτυποποιήσει τις µεθόδους συλλογής των δεδοµένων [72]. Γίνονται 

επίσης προσπάθειες για την προτυποποίηση της χρησιµοποιούµενης ορολογίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 

σε διεθνές επίπεδο [11,43]. 

 Η στατιστική επεξεργασία των πληροφοριών συνδυάζεται µε τις πληροφορίες που αφορούν τον υπό 

έλεγχο πληθυσµό. Είναι ευνόητο εποµένως ότι εκτός από το σύστηµα πληροφοριών του ίδιου του 

προγράµµατος πρέπει να υπάρχει και καλό σύστηµα καταγραφής των θανάτων και των άλλων 

δηµογραφικών δεδοµένων καθώς αξιόπιστο σύστηµα καταγραφής των νεοπλασιών [73,74]. 

 

θ) Θεραπεία και παρακολούθηση των προκαρκινικών αλλοιώσεων 

 Η διεξαγωγή του προληπτικού προγράµµατος δεν έχει νόηµα αν δεν εξασφαλιστεί η άµεση θεραπεία 

και η αποτελεσµατική παρακολούθηση των γυναικών µε προκαρκινικές αλλοιώσεις. Μηχανισµοί 
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εξασφάλισης αυτών των προϋποθέσεων και διακίνηση των πληροφοριών µέσω δικτύου είναι απαραίτητοι 

για την έγκαιρη παρέµβαση και την πρόληψη του διηθητικού καρκίνου [31]. 

 

8. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 

ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 Η εφαρµογή ενός προληπτικού προγράµµατος µπορεί να θεωρηθεί ως µία ενιαία παραγωγική 

διαδικασία στην οποία ένα σύνολο από ανθρώπους και µηχανήµατα, µε συγκεκριµένη διάταξη στο χώρο 

και στο χρόνο, επιτελούν συγκεκριµένες και επαναλαµβανόµενες λειτουργίες µε σκοπό την παραγωγή ενός 

συγκεκριµένου προϊόντος (υπηρεσίας). Το προϊόν αυτό είναι ο αριθµός των περιπτώσεων καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας που θα προληφθούν. Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία τα διάφορα µέρη που 

παίρνουν µέρος σε αυτή την παραγωγική διαδικασία είναι οι συντελεστές της παραγωγής [75]. Η γενική 

συνάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας είναι της µορφής Y = f (xi) , όπου Y είναι το προϊόν, xi, x1, x2, xν 

είναι οι συντελεστές παραγωγής και f εκφράζει τη συγκεκριµένη µορφή της τεχνολογίας ή οργανωτικής 

δοµής που χρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία [76-79]. 

 Οι συντελεστές παραγωγής ενός προληπτικού προγράµµατος είναι α) τα κέντρα όπου γίνεται η λήψη 

των επιχρισµάτων, β) τα κυτταρολογικά εργαστήρια όπου γίνεται η παρασκευαστική επεξεργασία και η 

διάγνωση των επιχρισµάτων, γ) τα κέντρα όπου γίνεται η επιβεβαίωση της διάγνωσης σε περίπτωση 

παθολογικών κυτταρολογικών ευρηµάτων (τµήµατα κολποσκόπησης και παθολογοανατοµικά εργαστήρια) 

καθώς και η θεραπευτική αντιµετώπιση και φυσικά  δ) το όργανο ή όργανα που συντονίζουν όλη τη 

διαδικασία [43]. Είναι προφανές ότι ο καλύτερος συνδυασµός των συντελεστών αυτών θα έχει σαν 

αποτέλεσµα την µεγαλύτερη δυνατή αποφυγή περιπτώσεων του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Κάθε 

ένας από τους συντελεστές που αναφέρθηκαν αποτελεί και αυτός µε τη σειρά του µία διαδικασία 

παραγωγής στην οποία εµπλέκονται άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων, τεχνικές διαφόρων προδιαγραφών 

καθώς και άλλες παράµετροι όπως διάταξη στο χώρο και στο χρόνο, κόστος κλπ. Επίσης κάτω από το ίδιο 

πρίσµα µπορούν να χαρακτηριστούν ως παραγωγικές διαδικασίες και οι διάφορες εργασίες και τα 
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καθήκοντα των εργαζόµενων κάθε ειδικότητας. Όπως αντιλαµβάνεται κανείς η πολυπλοκότητα αυξάνεται 

όσο αναλύεται το επίπεδο οργάνωσης. 

 Για να είναι δυνατός ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός όλης της "παραγωγικής µηχανής" ενός 

προληπτικού προγράµµατος είναι απαραίτητο να αναλυθεί σε όλα τα επίπεδα και µε όλη τη δυνατή 

λεπτοµέρεια η οργάνωσή της. Επίσης είναι απαραίτητο να µετρηθούν όλες εκείνες οι παράµετροι των 

συντελεστών παραγωγής που συµβάλλουν στην παραγωγή ενός επιµέρους προϊόντος ώστε να είναι δυνατή 

η πρόβλεψη και ο έλεγχος της παραγωγής του τελικού προϊόντος. Για παράδειγµα ο αριθµός των 

απαιτούµενων κυτταρολόγων για τη διεκπεραίωση δεδοµένου αριθµού εξετάσεων στη διάρκεια µιας 

δεδοµένης χρονικής περιόδου υπολογίζεται µε βάση τα παραγωγικά χαρακτηριστικά του µέσου 

κυτταρολόγου (µέση ετήσια παραγωγική δυνατότητα στην διεκπεραίωση κυτταρολογικών εξετάσεων). Με 

τον αριθµό των απαιτούµενων κυτταρολόγων µπορούν να εκτιµηθούν α) η επάρκεια σε ανθρώπινο 

δυναµικό της κατηγορίας αυτής και β) το κόστος της συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας. Ανάλογοι 

υπολογισµοί για όλους τους επιµέρους συντελεστές είναι απαραίτητοι για την συνολική εκτίµηση του 

κόστους του προληπτικού προγράµµατος. Επιπλέον, γνωρίζοντας τις παραµέτρους της κυτταρολογικής 

εξέτασης (ευαισθησία, ειδικότητα, διαγνωστική ακρίβεια) και έχοντας προσδιορίσει το χρονικό διάστηµα 

επανάληψης της εξέτασης, µπορεί να εκτιµηθεί το όφελος που θα προκύψει (εκφρασµένο σε περιπτώσεις 

καρκίνου που θα προληφθούν ή σε έτη ζωής που θα κερδηθούν) από το προληπτικό πρόγραµµα [44,47]. 

Με τα στοιχεία αυτά είναι δυνατή η αξιολόγηση του πηλίκου κόστους-ωφέλειας πριν την εφαρµογή του 

προληπτικού προγράµµατος. Βεβαίως η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του προληπτικού 

προγράµµατος είναι δυνατή µόνο µετά την πάροδο αρκετού χρόνου, οπότε θα έχουν συγκεντρωθεί επαρκή 

στοιχεία και µε προϋπόθεση τη µεγάλη κάλυψη και την ευρεία συµµετοχή του γυναικείου πληθυσµού 

[43,69]. 

 Σε πολλές αναπτυγµένες χώρες έχουν γίνει µελέτες και υπάρχουν λεπτοµερή στοιχεία για το 

πρωτόκολλο λειτουργίας (σενάριο), τις παραγωγικές διαδικασίες και τους συντελεστές παραγωγής ενός 

προληπτικού προγράµµατος για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας. Επίσης υπάρχουν στοιχεία και για 

τα παραγωγικά χαρακτηριστικά (δυνατότητες παραγωγής) της κάθε επαγγελµατικής κατηγορίας 

ανθρώπινου δυναµικού [43,80].  
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9. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

 

 Παρόλο που υπάρχουν διαφορές στην οργάνωση και την εφαρµογή των προγραµµάτων 

πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας στις διάφορες χώρες, µπορούν να διακριθούν τρεις 

γενικές λειτουργίες κοινές σε όλα τα προγράµµατα [43]. Η πρώτη και κύρια από άποψη όγκου 

εργασιών αναφέρεται στην διεκπεραίωση των κυτταρολογικών εξετάσεων από τη λήψη έως την 

έκδοση του αποτελέσµατος. Η δεύτερη αναφέρεται στους µηχανισµούς υποστήριξης σε περίπτωση 

παθολογικών κυτταρολογικών ευρηµάτων (κολποσκοπικός έλεγχος, ιστολογική επιβεβαίωση και 

θεραπευτική αντιµετώπιση). Η τρίτη τέλος αναφέρεται στους µηχανισµούς διοργάνωσης και επίβλεψης 

του προγράµµατος (διοίκηση, συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών, ενηµέρωση του κοινού 

κλπ.). τα σχήµατα 1. έως 5. (Παράρτηµα Α) αναπαριστούν τις επιµέρους παραγωγικές διαδικασίες των 

λειτουργιών αυτών. τα σενάρια στα οποία βασίζονται τα µοντέλα αυτά είναι σε γενικές γραµµές τα 

ακόλουθα : 

 

9.1 Γενικό µοντέλο των διαδικασιών του προληπτικού προγράµµατος (Παράρτηµα Α’: σχήµα 1. ) 

1) το συντονιστικό όργανο, το οποίο διατηρεί αρχειοθετηµένες τις πληροφορίες που αφορούν το 

γυναικείο πληθυσµό (πληθυσµιακός κατάλογος), προσκαλεί µία γυναίκα για περιοδικό 

προληπτικό έλεγχο και συγχρόνως ειδοποιεί τη µονάδα λήψης επιχρισµάτων για την ενέργεια 

αυτή. 

2) Η γυναίκα προσέρχεται στη µονάδα λήψης επιχρισµάτων όπου γίνεται καταγραφή των 

απαραίτητων πληροφοριών και η λήψη του επιχρίσµατος. Επίσης ενηµερώνεται το συντονιστικό 

όργανο ότι η πράξη εκτελέστηκε. 

3) το επίχρισµα µε τις απαραίτητες πληροφορίες αποστέλλεται στο κυτταρολογικό εργαστήριο 

όπου γίνεται η επεξεργασία του και εκδίδεται η κυτταρολογική απάντηση. Για το αποτέλεσµα της 

εξέτασης ενηµερώνονται ακολούθως η µονάδα λήψης επιχρισµάτων και το συντονιστικό όργανο. 
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4) Η ενηµέρωση της γυναίκας για το αποτέλεσµα της εξέτασης γίνεται από το συντονιστικό 

όργανο και σε περίπτωση παθολογικών ευρηµάτων προσκαλείται για κολποσκόπηση. στην 

περίπτωση αυτή ενηµερώνεται και το τµήµα κολποσκοπήσεων. 

5) Η γυναίκα προσέρχεται για κολποσκόπηση όπου υποβάλλεται α) σε επανάληψη της 

κυτταρολογικής εξέτασης (για επιβεβαίωση), β) σε κολποσκόπηση και γ) σε βιοψία αν είναι 

απαραίτητο. Γίνεται ενηµέρωση του συντονιστικού οργάνου για τις ενέργειες και αποστέλλονται 

τα υλικά και οι πληροφορίες στα αντίστοιχα εργαστήρια. 

6) Γίνεται η επεξεργασία των δειγµάτων (επιχρίσµατος και βιοψίας στο αντίστοιχο εργαστήριο 

και εκδίδονται τα αποτελέσµατα. Ενηµερώνεται το συντονιστικό όργανο και το τµήµα 

κολποσκοπήσεων καθώς και η γυναίκα. σε περίπτωση παθολογικών ευρηµάτων που επιβάλλουν 

αντιµετώπιση, προσκαλείται η γυναίκα για θεραπεία ή παραµένει σε λίστα αναµονής για 

επανέλεγχο. σε περίπτωση σοβαρού βαθµού ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του τραχήλου της 

µήτρας γίνεται συγχρόνως και ενηµέρωση του Αρχείου Καταγραφής Νεοπλασιών. 

7) στο τέλος µίας χρονικής περιόδου, το συντονιστικό όργανο επεξεργάζεται τα δεδοµένα που 

έχουν συσσωρευτεί και τις πληροφορίες που παίρνει από το Αρχείο Καταγραφής Νεοπλασιών 

και αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες ανάλογα µε τα συµπεράσµατα. 

 

9.2 Μοντέλο της µονάδας λήψης επιχρισµάτων (Παράρτηµα Α’: σχήµα 2. ) 

1) Η γυναίκα που έχει προσκληθεί για προληπτικό έλεγχο προσέρχεται στη µονάδα λήψης 

επιχρισµάτων η οποία εδρεύει στην περιοχή της διαµονής της. Εκεί γίνεται καταγραφή των 

απαραίτητων πληροφοριών εάν πρόκειται για 1η εγγραφή ή ενηµέρωση του φακέλου της εφ' 

όσον υπάρχει προηγούµενη προσέλευση. Οι εργασίες αυτές γίνονται από γραµµατείς ή 

διοικητικούς υπαλλήλους. 

2) Η γυναίκα προσέρχεται στην αίθουσα λήψεων όπου γίνεται λήψη σύντοµου ιστορικού (ΤΕΡ, 

µαιευτικό ιστορικό, γυναικολογικές επεµβάσεις κλπ.) και ακολουθεί η λήψη, η επίστρωση και η 

µονιµοποίηση του επιχρίσµατος σε ένα υάλινο πλακίδιο. Επίσης εκδίδεται το παραπεµπτικό που 
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θα συνοδεύσει το επίχρισµα. Η εργασίες αυτές γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό. 

3) το επίχρισµα µε τις απαραίτητες πληροφορίες αποστέλλεται στο συνεργαζόµενο 

κυτταρολογικό εργαστήριο για επεξεργασία. Συγχρόνως γίνεται ενηµέρωση του συντονιστικού 

οργάνου για τις ενέργειες που έγιναν. Αυτές οι εργασίες εκτελούνται από γραµµατείς ή 

διοικητικούς υπαλλήλους. 

 

9.3 Μοντέλο του κυτταρολογικού εργαστηρίου (Παράρτηµα Α’: σχήµα 3. ) 

1) Γίνεται η παραλαβή των κολποτραχηλικών επιχρισµάτων µαζί µε τις συνοδευτικές 

πληροφορίες. Κατά το στάδιο αυτό γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων των ασθενών και 

εκδίδεται ο αριθµός πρωτοκόλλου για κάθε επίχρισµα. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από 

γραµµατείς ή διοικητικούς υπαλλήλους. 

2) τα επιχρίσµατα προωθούνται για επεξεργασία στους χώρους παρασκευής. Εκεί γίνεται η 

σήµανση (µε χάραξη) των πλακιδίων των επιχρισµάτων µε τον αριθµό πρωτοκόλλου και 

προωθούνται για χρώση. Ακολούθως γίνεται η επικάλυψη των πλακιδίων µε καλυπτρίδες και η 

επικόλληση του αριθµού πρωτοκόλλου. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από το παρασκευαστικό 

προσωπικό. 

3) τα επεξεργασµένα επιχρίσµατα µαζί µε τις σχετικές πληροφορίες προωθούνται σε 

ειδικευµένους ιατρούς ή κυτταροτεχνικούς. Για κάθε περιστατικό γίνεται ανάγνωση του 

ιστορικού, µικροσκόπηση του επιχρίσµατος και σύνταξη της κυτταρολογικής απάντησης. τα 

περιστατικά που έχουν διεκπεραιωθεί προωθούνται για αρχειοθέτηση. 

4) Γίνεται η καταχώρηση των κυτταρολογικών απαντήσεων στο αρχείο ασθενών και 

αρχειοθετούνται τα επιχρίσµατα και τα πρωτότυπα των εκθέσεων. Ακολούθως αποστέλλονται τα 

αποτελέσµατα των κυτταρολογικών εξετάσεων α) στο συντονιστικό όργανο και β) στη µονάδα 

λήψης επιχρισµάτων ή στο τµήµα κολποσκοπήσεων και θεραπείας ανάλογα µε την προέλευση 

του επιχρίσµατος. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από γραµµατείς ή διοικητικούς υπαλλήλους. Η 
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ειδοποίηση της γυναίκας γίνεται µέσω του συντονιστικού οργάνου ή από το τµήµα όπου έγινε η 

λήψη του επιχρίσµατος. 

 

 

9.4 Μοντέλο του τµήµατος κολποσκοπήσεων και θεραπείας (Παράρτηµα Α’: σχήµα 4. ) 

1) Η γυναίκα που έχει προσκληθεί για κολποσκοπικό έλεγχο προσέρχεται στο τµήµα 

κολποσκοπήσεων. Εκεί γίνεται η καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών. Οι εργασίες αυτές 

γίνονται από γραµµατείς ή διοικητικούς υπαλλήλους. 

2) Η γυναίκα προσέρχεται στην αίθουσα κολποσκοπήσεων όπου γίνεται λήψη πλήρους 

ιστορικού και ακολουθεί η λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσµατος (για επιβεβαίωση της 

προηγούµενης διάγνωσης). Ακολουθεί ο κολποσκοπικός έλεγχος του τραχήλου της µήτρας και 

λαµβάνονται βιοψίες εφ' όσον κριθεί σκόπιµο. Επίσης εκδίδονται τα παραπεµπτικά που θα 

συνοδεύσουν το επίχρισµα και το υλικό βιοψίας αντίστοιχα. Η εργασίες αυτές γίνονται από 

κατάλληλα εκπαιδευµένο ιατρικό προσωπικό. στον ίδιο χώρο ή σε άλλο τµήµα γίνονται και οι 

θεραπευτικές επεµβάσεις σε περίπτωση που η διάγνωση επιβεβαιωθεί και ιστολογικά. 

3) το επίχρισµα µε τις απαραίτητες πληροφορίες αποστέλλεται στο συνεργαζόµενο 

κυτταρολογικό εργαστήριο για επεξεργασία και παράλληλα το υλικό βιοψίας αποστέλλεται στο 

παθολογοανατοµικό εργαστήριο. Συγχρόνως ενηµερώνεται το συντονιστικό όργανο για τις 

ενέργειες που έγιναν. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από γραµµατείς ή διοικητικούς 

υπαλλήλους. 

 

9.5 Μοντέλο του παθολογοανατοµικού εργαστηρίου (Παράρτηµα Α’: σχήµα 5. ) 

1) Γίνεται η παραλαβή του υλικού για ιστολογική εξέταση µαζί µε τις συνοδευτικές 

πληροφορίες. Κατά το στάδιο αυτό γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων των ασθενών και 

εκδίδεται ο αριθµός πρωτοκόλλου για κάθε περιστατικό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από 

γραµµατείς ή διοικητικούς υπαλλήλους. 
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2) Γίνεται η µονιµοποίηση του βιοπτικού υλικού. Ακολουθεί η µακροσκοπική εξέταση από τους 

ειδικευµένους ιατρούς κατά την οποία α) γίνεται ανάγνωση του ιστορικού β) γίνεται ο 

τεµαχισµός και η εξέταση του υλικού, γ)  γίνεται η σύνταξη της έκθεσης για τα µακροσκοπικά 

ευρήµατα και δ) γίνεται η τοποθέτηση των τεµαχιδίων στις ειδικές κάψουλες επεξεργασίας. 

3) τα υλικά προωθούνται για επεξεργασία στους χώρους παρασκευής. Εκεί γίνεται η παρασκευή 

και η σήµανση των πλακιδίων µικροσκόπησης (εγκλεισµός του υλικού σε κύβους παραφίνης, 

µικροτοµή των κύβων και τοποθέτηση του υλικού σε υάλινα πλακίδια, χρώση και επικάλυψη). 

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από το παρασκευαστικό προσωπικό. 

4) τα έτοιµα πλακίδια  µαζί µε τις σχετικές πληροφορίες προωθούνται στους ειδικευµένους 

ιατρούς. Για κάθε περιστατικό γίνεται ανάγνωση του ιστορικού και της µακροσκοπικής έκθεσης, 

µικροσκόπηση των πλακιδίων και σύνταξη της τελικής ιστολογικής έκθεσης. τα τελειωµένα 

περιστατικά προωθούνται για αρχειοθέτηση. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από το ιατρικό 

προσωπικό. 

5) Γίνεται η δακτυλογράφηση και η καταχώρηση των ιστολογικών απαντήσεων στο αρχείο 

ασθενών και αρχειοθετούνται τα επιχρίσµατα και τα πρωτότυπα των εκθέσεων. Ακολούθως 

αποστέλλονται τα αποτελέσµατα των εξετάσεων α) στο συντονιστικό όργανο και β) στο τµήµα 

κολποσκοπήσεων και θεραπείας. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από γραµµατείς ή  διοικητικούς 

υπαλλήλους. Η ειδοποίηση της γυναίκας γίνεται µέσω του συντονιστικού οργάνου ή από το 

τµήµα κολποσκοπήσεων. 

 

10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΑΣ 

 

 Αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο ότι ο πληθυσµός στόχος και το χρονικό διάστηµα της 

επανεξέτασης αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους που πρέπει να προσδιοριστούν από την αρχή του 

σχεδιασµού ενός προληπτικού προγράµµατος διότι θα χρησιµοποιηθούν α) στον προσδιορισµό του 
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στόχου του προγράµµατος εκπεφρασµένου σε αριθµό περιπτώσεων διηθητικού καρκίνου που 

προβλέπεται να προληφθούν και β) στους υπολογισµούς των απαιτούµενων πόρων.  

 Σύµφωνα µε τη µελέτη του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) [46,47], 

κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορες στρατηγικές προληπτικού ελέγχου σε διάφορες χώρες, ο 

διηθητικός καρκίνος του τραχήλου της µήτρας ακολουθεί συγκεκριµένα επιδηµιολογικά πρότυπα στις 

διάφορες οµάδες ηλικιών του πληθυσµού. Είναι εξαιρετικά σπάνιος πριν την ηλικία των 25 ετών και 

ακολουθεί µία ανοδική πορεία µέχρι να φθάσει στο µέγιστο επίπεδο στις ηλικίες 35-40 ετών σε 

πληθυσµούς µε µέτρια επίπτωση ή στις ηλικίες 45-50 ετών σε πληθυσµούς µε µεγάλη επίπτωση. Αυτό 

το επίπεδο παραµένει σταθερό µέχρι τις ηλικίες 60-65 ενώ σε µεγαλύτερες ηλικίες παρατηρείται µία 

ελαφρά κάµψη. Εποµένως το προληπτικό πρόγραµµα πρέπει να απευθύνεται στις οµάδες ηλικιών στις 

οποίες παρατηρείται µεγάλη επίπτωση και να αρχίζει 1-2 χρόνια πριν την ηλικία στην οποία η επίπτωση 

αρχίζει να παίρνει σηµαντικές διαστάσεις. Ο έλεγχος της οµάδας ηλικιών 18-25 ετών α) επιβαρύνει το 

πρόγραµµα µε έναν µεγάλο αριθµό περιπτώσεων µε νεοπλασµατικές αλλοιώσεις οι περισσότερες από 

τις οποίες συνήθως υποστρέφουν, β) φορτώνει µε άγχος τις γυναίκες αυτές και γ) έχει ελάχιστο 

ευεργετικό αποτέλεσµα στην νοσηρότητα του πληθυσµού από καρκίνο του τραχήλου της µήτρας 

[44,46,81]. 

 Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, η συχνότητα του ελέγχου ή αλλιώς το χρονικό διάστηµα 

επανελέγχου, καθορίζει και  τη σχετική προφύλαξη από τον καρκίνο του τραχήλου. Ο παρακάτω 

πίνακας είναι ενδεικτικός : 

 

Χρόνος που παρήλθε από τον τελευταίο 

 αρνητικό κυτταρολογικό έλεγχο (µήνες) 

  Σχετική προφύλαξη 

                0 -  11               15,3 
              12 -  23               11,9 
              24 -  35                 8,0 
              36 -  47                 5,3 
              48 -  59                 2,8 
              60 -  71                  3,6 
              72 - 119                 1,6 
                120 +                 0,8 
  
       ποτέ προηγούµενος έλεγχος                 1,0 
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 Ο πίνακας αυτός µπορεί να εκληφθεί ως σηµείο αναφοράς για τον προσδιορισµό στόχων και 

στρατηγικής του προληπτικού προγράµµατος παρόλο που όπως αναφέρεται η µελέτη δεν περιέλαβε 

χώρες µε πολύ υψηλή επίπτωση (Λ.Αµερική) ή µε πολύ χαµηλή επίπτωση (Ισπανία, Ισραήλ). Το 

αποτέλεσµα από την εφαρµογή διαφορετικών στρατηγικών συχνότητας επανελέγχου µπορεί να 

εκτιµηθεί αν είναι γνωστή η αθροιστική επίπτωση του διηθητικού καρκίνου του τραχήλου. Για 

παράδειγµα, αν η αθροιστική επίπτωση σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο µιας πενταετίας σε γυναικείο 

πληθυσµό στον οποίο δεν έχει εφαρµοστεί προληπτικός έλεγχος εκφράζεται ως CR(5) και αν η επίπτωση 

είναι σχετικά σταθερή κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, τότε η αναµενόµενη αθροιστική επίπτωση CR'(5) 

σε γυναίκες µε 2η αρνητική κυτταρολογική εξέταση στην αρχή του χρονικού διαστήµατος θα ήταν: 

 

  CR'(5) = CR(5) * ( 1 / 15,3 + 1 / 11,9 + 1 / 8 + 1 / 5,3 + 1 / 2,8 )  = 0,164 CR(5) 

                                                                             5 

δηλαδή σε γυναίκες που θα έχουν υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο θα έχει επιτευχθεί µία ελάττωση 

της αθροιστικής επίπτωσης κατά 83,6 %. 

 Με την υπόθεση ότι ο προληπτικός έλεγχος θα άρχιζε στην ηλικία των 35 και ότι υπήρχε ένα 

προηγούµενο αρνητικό επίχρισµα υπολογίστηκε η εκατοστιαία ελάττωση της αθροιστικής επίπτωσης 

του διηθητικού καρκίνου του τραχήλου της µήτρας για τις ηλικίες 35-64 ετών και για διαφορετικές 

συχνότητες επανελέγχου : 

 

Χρονικό διάστηµα 

 επανελέγχου 

% ελάττωση της αθροιστικής 

επίπτωσης 

Αριθµός απαιτούµενων 

ελέγχων (tests) 

          1              93,5               30 

          2              92,5               15 

          3              90,8               10 

          5              83,6                 6 

        10              64,1                 3 
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 Είναι προφανές από τον ανωτέρω πίνακα ότι ελάχιστα περισσότερα είναι τα κέρδη από την 

εφαρµογή ελέγχου κάθε 1 ή 2 χρόνια παρά κάθε 3 χρόνια. 

 Η επιλογή λοιπόν του πληθυσµού και του χρονικού διαστήµατος επανελέγχου έχουν άµεση 

σχέση µε τον αριθµό των εξετάσεων που είναι απαραίτητες να γίνουν για να επιτευχθεί η επιθυµητή 

µείωση του αριθµού των νέων περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Ο αριθµός δε των 

απαιτούµενων εξετάσεων έχει άµεση σχέση µε το κόστος και τη διάθεση πόρων του προγράµµατος. 
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11. Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

11.1 Οργανωτικό πλαίσιο 

 Η Ελλάδα είναι µία από τις πρώτες χώρες στις οποίες εφαρµόστηκε, ήδη από το 1955, η εξέταση 

Παπανικολάου. και όµως σήµερα, ύστερα από 37 χρόνια, δεν γνωρίζουµε την αποτελεσµατικότητά της 

λόγω ελλείψεως στοιχείων. Εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι 95.5% των γυναικών µε διηθητικό 

καρκίνο του τραχήλου της µήτρας δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους την εξέταση Παπανικολάου, 

γεγονός που αποδεικνύει την αποτυχία του οργανωτικού πλαισίου µε το οποίο εφαρµόζεται η πρόληψη 

στη χώρα µας [82]. στην ουσία η πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας στην Ελλάδα έχει 

ευκαιριακό χαρακτήρα δεδοµένου ότι οι γυναίκες προσέρχονται για έλεγχο αυθόρµητα. Η εξέταση των 

κολποτραχηλικών επιχρισµάτων κατά Παπανικολάου παρέχεται τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον 

ιδιωτικό τοµέα και συνήθως αποτελεί µέρος της γυναικολογικής εξέτασης. Τρία πιλοτικά προληπτικά 

προγράµµατα είναι σε εξέλιξη σε ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές αλλά καλύπτουν ένα µικρό 

ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού. Ο αριθµός των γυναικών που εξετάζονται ετησίως είναι αδύνατο 

να προσδιοριστεί µε ακρίβεια αφ'ενός διότι οι πληροφορίες από το δηµόσιο τοµέα είναι ανεπαρκείς και 

αφ'ετέρου διότι ο - αρκετά εκτεταµένος- ιδιωτικός τοµέας δεν παρέχει καθόλου πληροφορίες. Από 

αδρές εκτιµήσεις της Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας (1991) ο αριθµός των εξετάσεων που 

γίνονται στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και τα ιατρεία του ΙΚΑ δεν 

υπερβαίνει τις 230.000 ετησίως. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται (δωρεάν) σε γυναίκες που προσέρχονται 

αυθόρµητα µία ή και περισσότερες φορές το χρόνο χωρίς να υπάρχουν όρια ηλικίας ή άλλα κριτήρια 

ελέγχου. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει µηχανογραφηµένο σύστηµα για την καταγραφή των εξεταζόµενων 

γυναικών δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των διπλοεγγραφών στο ίδιο έτος. Ο αριθµός των Ιδιωτικών 

κέντρων και των εξεταζόµενων σε αυτά γυναικών δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν. 

 

11.2 Στάση και συµπεριφορά των γυναικών απέναντι στην εξέταση Παπανικολάου 

 Με σκοπό να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις αντιδράσεις και τη στάση του κοινού απέναντι 

στον καρκίνο η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία διεξήγαγε έρευνα σε τρεις χρονικές περιόδους  (έτη 

1971, 1977 και 1987) [83]. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 
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της ∆ιεθνούς Ένωσης Έναντι του Καρκίνου το οποίο απευθύνθηκε σε δείγµατα αστικού, ηµιαστικού 

και αγροτικού πληθυσµού (στο 0,03 % του πληθυσµού της χώρας). στην έρευνα αυτή παρουσιάζονται 

οι αριθµοί των γυναικών που γνώριζαν την σηµασία της εξέτασης κατά Παπανικολάου καθώς και οι 

αριθµοί των γυναικών που την είχαν κάνει ήδη χωρίς όµως περαιτέρω ανάλυση. Είναι αξιοσηµείωτο 

ότι η αναλογία γυναικών ηλικίας 25-64 ετών που είχαν κάνει την εξέταση αυξήθηκε διαχρονικά από 

2,1%  το 1971 σε 11,25 % το 1977 και σε 31,31 % το 1987. Επίσης η αναλογία γυναικών που δήλωσε 

άγνοια της σηµασίας της εξέτασης µειώθηκε από 75,55 % το 1971 σε 52,85% το 1987. Γενικά για τις 

τρεις χρονιές, η εικόνα για τους αστικούς πληθυσµούς ήταν καλύτερη από ότι για τους ηµιαστικούς και 

αγροτικούς. 

 Ανάλογη µελέτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Eurobarometer 1987) [84] έδειξε ότι ενώ το 86 % 

του γυναικείου πληθυσµού της Ελλάδας γνώριζε την εξέταση κατά Παπανικολάου µόνο το 27 % είχε 

εξετασθεί. Αναλυτικότερα, στην οµάδα ηλικιών 15-24 ενώ η εξέταση ήταν γνωστή στο 95 % των 

γυναικών µόνο το 7 % την είχε κάνει, στις ηλικίες 25-39 ήταν γνωστή στο 93 % και είχε εξετασθεί το 

45 % των γυναικών, στις ηλικίες 40-54 ήταν γνωστή στο 92 % και είχε εξετασθεί το 43 % των 

γυναικών και µετά την ηλικία των 54 ετών ήταν γνωστή στο 71 % ενώ είχε εξετασθεί µόνο το 14 % 

των γυναικών. Από τις δύο µελέτες συµπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών 

δεν είχε εξετασθεί µέχρι το 1987 (69-73 %). ∆ιαφωνία µεταξύ των δύο µελετών υπάρχει ως προς το 

ποσοστό των γυναικών που γνώριζαν για την εξέταση κατά Παπανικολάου. Πάντως αναµένεται ότι στα 

8 χρόνια που µεσολάβησαν από το 1987 η προβολή και δηµοσιότητα που έχει δοθεί σε θέµατα 

πρόληψης έχει επηρεάσει θετικά τη στάση και συµπεριφορά του γυναικείου πληθυσµού για την 

εξέταση Παπανικολάου. 

 

12. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες παραγράφους, από µελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες 

χώρες υπάρχουν λεπτοµερή στοιχεία για το πρωτόκολλο λειτουργίας, τις παραγωγικές διαδικασίες και 

τους συντελεστές παραγωγής των προγραµµάτων πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

[43,80]. Στη χώρα µας δεν έχουν γίνει ανάλογες µελέτες και το µόνο σχετικό στοιχείο που υπάρχει 
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είναι η κατάρτιση ενός κώδικα µε τις "Προϋποθέσεις λειτουργίας των κυτταρολογικών εργαστηρίων 

στην Ελλάδα" από την Ελληνική Κυτταρολογική Εταιρεία. σε περιορισµένη κλίµακα έχουν γίνει 

προσπάθειες εφαρµογής ποιοτικού ελέγχου [85,86] και κωδικοποίησης [87] των κυτταρολογικών 

διαγνώσεων, ενώ έχουν τεθεί οι βάσεις για την ανάπτυξη πληροφορικού συστήµατος στο οποίο θα 

στηριχθούν α) η οργάνωση της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, β) η παρακολούθηση 

των ασθενών και γ) η κλινικοεργαστηριακή και επιδηµιολογική έρευνα [88]. Μία σύντοµη περιγραφή 

των συνθηκών λειτουργίας της ανθρώπινης υποδοµής γίνεται παρακάτω. 

 

12.1 Παραγωγικές διαδικασίες και συντελεστές παραγωγής 

1) Μονάδες λήψης επιχρισµάτων : η καταχώρηση των στοιχείων των γυναικών γίνεται κυρίως 

από νοσηλευτικό προσωπικό ή από γραµµατείς ή διοικητικούς υπαλλήλους εφόσον υπάρχουν. Η 

λήψη των κολποτραχηλικών επιχρισµάτων γίνεται κυρίως από γυναικολόγους και συνδυάζεται 

συνήθως µε γυναικολογική εξέταση. Λήψεις γίνονται και από µαίες ή κυτταρολόγους. 

Συγχρόνως µε τη λήψη του επιχρίσµατος γίνεται και λήψη σύντοµου ιστορικού της γυναίκας 

(ΤΕΡ και άλλες πληροφορίες για την έµµηνο ρύση, ιστορικό προηγούµενης βλάβης ή πάθησης 

στο γεννητικό σύστηµα και θεραπευτικές επεµβάσεις, τοκετοί, προηγούµενη κυτταρολογική 

εξέταση, κλπ.). Για τη λήψη του επιχρίσµατος χρησιµοποιείται βαµβακοφόρος στειλεός ή 

ψήκτρα και σπάτουλα και η επίστρωση γίνεται σε ένα, δύο ή και τρία υάλινα πλακίδια ανάλογα 

µε το πρωτόκολλο που επικρατεί. 

2) Κυτταρολογικά εργαστήρια : η παρασκευαστική επεξεργασία των επιχρισµάτων γίνεται από 

ειδικευµένους παρασκευαστές ενώ η µικροσκοπική εξέτασή τους γίνεται από ειδικευµένους 

κυτταρολόγους. Κλάδος ειδικευµένων κυτταροτεχνικών για την µικροσκοπική εξέταση των 

επιχρισµάτων δεν υπάρχει. Η καταγραφή και αρχειοθέτηση των εξετάσεων γίνεται (κυρίως) από 

το παραϊατρικό προσωπικό και όχι από ειδικευµένες γραµµατείς ή διοικητικούς υπαλλήλους 

όπως σε άλλες χώρες. Η χρώση που χρησιµοποιείται συνήθως είναι η χρώση Παπανικολάου. 

3) Τµήµατα κολποσκόπησης : ο κολποσκοπικός έλεγχος, η λήψη βιοψιών και η θεραπεία των 

παθολογικών αλλοιώσεων του τραχήλου της µήτρας γίνονται από ειδικά εκπαιδευµένους 
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γυναικολόγους. Η καταχώρηση των στοιχείων των ασθενών γίνεται κυρίως από το νοσηλευτικό 

προσωπικό και από γραµµατείς ή διοικητικούς υπαλλήλους εφόσον υπάρχουν. 

4) Παθολογοανατοµικά εργαστήρια : η παρασκευαστική επεξεργασία των βιοπτικών υλικών 

γίνεται από ειδικευµένους παρασκευαστές και η εξέτασή τους από παθολογοανατόµους. Η 

καταχώρηση των στοιχείων των ασθενών γίνεται κυρίως από το παραϊατρικό προσωπικό και από 

γραµµατείς ή διοικητικούς υπαλλήλους εφόσον υπάρχουν. 

 

12.2 Χρόνος απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού 

 Ο µέσος ετήσιος χρόνος απασχόλησης των εργαζόµενων στο ΕΣΥ και στις άλλες υπηρεσίες του 

δηµόσιου τοµέα υπολογίζεται µετά από την αφαίρεση α) των αργιών, β) των Σαββατοκύριακων, γ) του 

χρόνου κανονικής άδειας και του χρόνου έκτακτης απουσίας (πχ. λόγω ασθένειας). Για παράδειγµα ο 

καθαρός χρόνος απασχόλησης κατά το 1992 υπολογίζεται ως εξής : 

 Οι µη εργάσιµες ηµέρες ήταν : 

 

   Αργίες                 =   12 

   Σαββατοκύριακα = 104 

   Απουσίες (Μ.Ο.) =     4 

   Κανονική άδεια   =   21   (διευθυντές  23) 

   Σύνολο                  = 141  ( διευθυντές139) 

 

  Καθαρές εργάσιµες  :  366  - 141 =    225 ηµέρες ανά εργαζόµενο 

  Καθαρές εργάσιµες  :  366  - 139 =    223 ηµέρες ανά διευθυντή 

 

 Οι εργάσιµες ώρες που αντιστοιχούν σε ένα έτος: 

     225   x   8 = 1.800 εργάσιµες ώρες ανά εργαζόµενο 

     223   x   8 = 1.784 εργάσιµες ώρες ανά διευθυντή 

 

 Σε κάθε εργαστήριο ή τµήµα επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και οι παραγωγικές 

διαδικασίες προγραµµατίζονται µε διάφορους τρόπους. Επίσης ο χρόνος εκτέλεσης της ίδιας εργασίας 

ποικίλει τόσο µεταξύ διαφόρων ατόµων όσο και για το ίδιο άτοµο. ∆εδοµένου όµως ότι οι παραγωγικές 
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διαδικασίες είναι κοινές είναι δυνατό να γίνει µία γενική αναφορά στο χρόνο απασχόλησης των 

εργαζοµένων. Ο χρόνος που δαπανάται από έναν εργαζόµενο κατά τη διάρκεια µιας εργάσιµης ηµέρας 

µπορεί να διακριθεί σε άµεσα παραγωγικό χρόνο (το αποτέλεσµα είναι ένα άµεσο προϊόν) και σε 

έµµεσα παραγωγικό χρόνο (το αποτέλεσµα του οποίου θα φανεί στο µέλλον : επιστηµονική κατάρτιση, 

προσόντα κλπ.). 

 

12.3 Υπερωρίες του ανθρώπινου δυναµικού 

 Εκτός από τους χρόνους απασχόλησης που αναφέρθηκαν προηγουµένως υπάρχει και η 

υπερωριακή απασχόληση. Για κάθε επαγγελµατική κατηγορία υπάρχει και διαφορετικό καθεστώς 

υπερωριακής απασχόλησης. Οι υπερωρίες (εφηµερίες) του ιατρικού δυναµικού των κυτταρολογικών 

εργαστηρίων ενδιαφέρουν περισσότερο τόσο διότι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα όσο και διότι 

αποτελούν σηµαντικό παράγοντα κόστους. Σύµφωνα µε το σύστηµα εφηµεριών που ισχύει τα ανώτατα 

όρια υπερωριακής απασχόλησης είναι : 

 

Κατηγορία ιατρού εφηµερίες/µήνα εργασ. ώρες / µήνα εργασ. ώρες / έτος 

∆ιευθυντής 6 48 576 
Επιµελητής Α'  7 64 768 
Επιµελητής Β' 8 64 768 

 
Σηµείωση : στον πίνακα υπολογίζονται 8 εργάσιµες ώρες ανά εφηµερία). 

 Η διάκριση του χρόνου σε άµεσα και σε έµµεσα παραγωγικό χρόνο ισχύει και στην περίπτωση 

των εφηµεριών. 

 

13. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για οργάνωση εθνικού προγράµµατος διαλογής (screening) για 

την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας στη χώρα µας, αλλά το θέµα δεν έχει µελετηθεί 

σε βάθος [89,90]. 

 ∆εδοµένου ότι η εφαρµογή προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

απαιτεί πολλές θεσµικές, οργανωτικές και οικονοµικές αλλαγές είναι απαραίτητο να µελετηθούν όλοι 
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οι παράγοντες που αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται. Για να υπάρχει ολοκληρωµένη εικόνα 

πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος χρειάζεται ειδική και εκτεταµένη διερεύνηση κάθε αλλαγής 

που θα επέλθει. σε ένα προληπτικό πρόγραµµα, εκτός από τον γυναικείο πληθυσµό, καλούνται επίσης 

να συµµετάσχουν πολλοί φορείς µε τον εξοπλισµό και µε το ιατρικό, παραϊατρικό και υπόλοιπο 

προσωπικό τους. Είναι φανερό ότι ο συντονισµός της πολυπρόσωπης αυτής επιχείρησης είναι µία 

δύσκολη υπόθεση και θα απαιτηθούν πολλές προσπάθειες, έρευνες και δοκιµές για να υπάρξει 

αποτέλεσµα. 

 Τα κύρια ερωτήµατα που τίθενται είναι : 

 

1. Υπάρχουν ενδείξεις ώστε να δικαιολογείται η εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος για τον 

καρκίνο του τραχήλου της µήτρας στην Ελλάδα ; Πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα ; 

 

2. Υπάρχει σήµερα δυνατότητα εφαρµογής προληπτικού προγράµµατος στην Ελλάδα ; 

 

 Το πρώτο ερώτηµα εξαρτάται κυρίως από τα διαθέσιµα εθνικά στατιστικά στοιχεία για τον 

καρκίνο του τραχήλου της µήτρας. Εξαρτάται επίσης και από τη διάδοση που έχει η προληπτική 

εξέταση κατά Παπανικολάου στο γυναικείο πληθυσµό. Η δυνατότητα εφαρµογής προληπτικού 

προγράµµατος εξαρτάται από τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους και την επάρκεια της ανθρώπινης 

και της υλικοτεχνικής υποδοµής. 

 Όσον αφορά στη διάθεση πόρων αρµόδια είναι η πολιτεία η οποία µε βάση την πολύπλευρη 

ανάλυση του θέµατος θα αποφασίσει για την αναγκαιότητα και προτεραιότητα εφαρµογής του 

προληπτικού προγράµµατος. 

 Η παρούσα µελέτη είναι µία πρωταρχική προσέγγιση και αποσκοπεί στην δηµιουργία ενός 

πλαισίου στο οποίο θα στηριχθεί η περαιτέρω σπουδή του θέµατος. 

 Οι σκοποί της µελέτης είναι : 
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1) Να αξιολογηθεί το µέγεθος του προβλήµατος στην Ελλάδα µε βάση τα στοιχεία της επίπτωσης του 

καρκίνου της µήτρας. Συγκεκριµένα να απαντηθεί το ερώτηµα : 

Ποια είναι η επίπτωση του καρκίνου της µήτρας στην Ελλάδα και πόσο σηµαντική είναι σε 

σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ; 

 

2) Να εξετασθεί η προηγούµενη εµπειρία και γνώση των γυναικών σχετικά µε την εξέταση κατά 

Παπανικολάου. Συγκεκριµένα να απαντηθούν τα ερωτήµατα : 

ι) Από τις γυναίκες που προσέρχονται για εξέταση Παπανικολάου ποια είναι η αναλογία των 

γυναικών που την έχουν ή δεν την έχουν ξανακάνει ; 

ιι) Οι γυναίκες που προσέρχονται για εξέταση Παπανικολάου έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά µε 

την εξέταση ; 

 

3) Να αξιολογηθεί η επάρκεια της ανθρώπινης υποδοµής του δηµόσιου τοµέα για την εφαρµογή 

προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Συγκεκριµένα να απαντηθεί το 

ερώτηµα : 

Ποια στρατηγική πρόληψης είναι εφικτή µε βάση τις δυνατότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου 

δυναµικού του δηµόσιου τοµέα ; 

 Το ερώτηµα αυτό αφορά τη ικανότητα του δηµόσιου τοµέα να διεκπεραιώσει έναν απαιτούµενο 

αριθµό εξετάσεων κατά Παπανικολάου ανάλογα µε µία συγκεκριµένη στρατηγική προληπτικού 

προγράµµατος. 
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Μελέτη για εφαρµογή εθνικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

1. Αξιολόγηση του µεγέθους του προβλήµατος στην Ελλάδα - Σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές χώρες 

 Συγκεντρώσαµε όλα τα διαθέσιµα ελληνικά στατιστικά στοιχεία από τις εκδόσεις της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας [91-93] και από το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ). Στοιχεία για 

τη θνησιµότητα και την επίπτωση του καρκίνου της µήτρας σε ευρωπαϊκές χώρες πήραµε από 3 πηγές : 

α) WHO : World health Statistics Annual 1993 [25], β) Cancer Incidence in Five Continents vol. III - IV 

[95,96], και γ) Sozial- und Prϊventivmedizin 1989 Supplementum 2 [20]. 

 Τα υπάρχοντα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστηµα 1967 - 1982. Από το 1983 έως το 1990 δεν 

υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις νέες περιπτώσεις καρκίνου διότι η ΕΣΥΕ διέκοψε την έκδοση 

"Ετήσια Έρευνα του Καρκίνου" [93]. Την αναφορά των νέων περιπτώσεων καρκίνου ανέλαβε από το 

1990 το ΕΑΝ. Μέχρι σήµερα το ΕΑΝ έχει δώσει στη δηµοσιότητα µόνο τους συνολικούς αριθµούς 

νέων περιπτώσεων κατά θέση εντόπισης του κακοήθους νεοπλάσµατος για το έτος 1991. Ταξινόµηση 

των νέων περιπτώσεων κατά οµάδες ηλικιών δεν έχει γίνει δεδοµένου ότι σε µεγάλο ποσοστό δεν 

δηλώθηκε το έτος γέννησης (πηγή ΕΑΝ). 

 Τα στοιχεία των ετών 1967-68 έχουν µία διαφορά στην παρουσίαση από τα υπόλοιπα έτη και για 

τον λόγο αυτό δεν τα συµπεριλάβαµε στην µελέτη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις υπάρχουσες εκδόσεις 

της ΕΣΥΕ η κατάταξη των νέων περιπτώσεων καρκίνου κατά ηλικία δεν γίνεται σε πενταετείς οµάδες 

αλλά µε άλλο πρότυπο. Επίσης υπάρχουν διαφορές στην ταξινόµηση που αφορούν την εντόπιση του 

κακοήθους νεοπλάσµατος στο σώµα της µήτρας. Συγκεκριµένα ενώ στα άλλα έτη υπάρχει χωριστή 

κατηγορία ταξινόµησης των κακόηθων νεοπλασµάτων που εντοπίζονται στο "σώµα της µήτρας", για το 

διάστηµα 1971-78 η κατηγορία αυτή δεν υπάρχει και προφανώς συµπεριλαµβάνεται στα "κακοήθη 

νεοπλάσµατα µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης". Με αυτές τις συνθήκες και για τις ανάγκες της 

µελέτης ταξινοµήσαµε τα κακοήθη νεοπλάσµατα της µήτρας σε δύο κατηγορίες εντόπισης : α) στα 

κακοήθη νεοπλάσµατα µε βεβαιωµένη εντόπιση στον τράχηλο της µήτρας και β) στα υπόλοιπα 

κακοήθη νεοπλάσµατα της µήτρας στα οποία περιλάβαµε τα νεοπλάσµατα του σώµατος και τα 

νεοπλάσµατα µη καθορισµένης εντόπισης. 
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 Από αυτά τα ελληνικά στοιχεία υπολογίσαµε τους δείκτες επίπτωσης α) για τον καρκίνο του 

τραχήλου της µήτρας, β) για την κατηγορία καρκίνου σώµατος και µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης 

και γ) για τον καρκίνο της µήτρας συνολικά (συνδυασµός των κατηγοριών α και β) σύµφωνα µε τον 

γενικό τύπο : 

    Ii = ( ci / Ni ) * 100.000             (1.1) 

όπου Ii  είναι ο δείκτης επίπτωσης του έτους i, ci ο αριθµός νέων περιπτώσεων και Ni ο ενδιάµεσος 

πληθυσµός γυναικών για το ίδιο έτος (Ν = παρατηρηθέντα ανθρωπο-έτη) [26,28, 94]. 

 Για την αξιολόγηση της επίπτωσης του καρκίνου της µήτρας στην Ελλάδα σε σχέση µε τις 

ευρωπαϊκές χώρες θεωρήσαµε απαραίτητο να γίνει σύγκριση µε µία χώρα αναφοράς για την οποία να 

ισχύουν τα εξής κριτήρια : α) να διαθέτει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο για µεγάλη 

χρονική περίοδο, β) να συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες µε µεγάλη σχετικά επίπτωση του 

καρκίνου του τραχήλου της µήτρας και να είναι γνωστή η κατάταξή της µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

χωρών, γ) να υπάρχουν δηµοσιευµένα στοιχεία στο χρονικό διάστηµα 1969 - 1982 που υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα και δ) στο διάστηµα αυτό να υπάρχει µικρή πιθανότητα επίδρασης 

στην επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας από προσπάθειες πρόληψης. Στη Νορβηγία, η 

οποία συνδυάζει τα κριτήρια αυτά, παρατηρείται σχετικά µεγάλη επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου 

της µήτρας και η οργανωµένη πρόληψη δεν έχει µεγάλη έκταση (5% κάλυψη του πληθυσµού το 1987). 

Στοιχεία για το διάστηµα 1973-1977 πήραµε από τις εκδόσεις του IARC [95-96]. Η σύγκριση έγινε µε 

βάση τους προτυπωµένους δείκτες επίπτωσης των δύο χωρών. Για τον υπολογισµό προτυπωµένων 

δεικτών επίπτωσης (ASR) χρησιµοποιήσαµε την άµεση µέθοδο, ο τύπος της οποίας είναι :  

     ASR = Σj (aij * wj ) / Σ wj    (1.2) 

όπου aij είναι ο δείκτης επίπτωσης για το έτος i στην οµάδα ηλικιών j , wj ο αριθµός ατόµων στον 

πρότυπο πληθυσµό της αυτής ηλικιακής οµάδας και Σwj το σύνολο των ατόµων στον πρότυπο 

πληθυσµό [24,27]. Ως πρότυπο πληθυσµό χρησιµοποιήσαµε τον παγκόσµιο πληθυσµό. τα όρια 

αξιοπιστίας (95%) των προτυπωµένων δεικτών υπολογίστηκαν µε βάση τον τύπο : 

   ASR  ±  1,96  *  s.e.(ASR)    (Boyle & Parkin [94] σελ 126-151) 
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2. Αξιολόγηση της προηγούµενης εµπειρίας και γνώσης των γυναικών σχετικά µε την εξέταση 

Παπανικολάου 

2.1. Για την αξιολόγηση προηγούµενης εµπειρίας των γυναικών σχετικά µε την εξέταση 

Παπανικολάου επεξεργαστήκαµε τα µηχανογραφηµένα δεδοµένα του αρχείου του κυτταρολογικού 

εργαστηρίου του Νοσοκοµείου "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ". 

 Κατά την πρώτη εγγραφή τους στα µητρώα των εξωτερικών γυναικολογικών ιατρείων του 

νοσοκοµείου ή των άλλων συνεργαζόµενων κέντρων, οι γυναίκες που προσέρχονται για κυτταρολογική 

εξέταση κατά Παπανικολάου δηλώνουν µεταξύ άλλων και το αν έχουν κάνει στο παρελθόν την 

εξέταση. Η πληροφορία αυτή µαζί µε τα ατοµικά στοιχεία της κάθε γυναίκας καταχωρούνται από το 

1994 στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κυτταρολογικού εργαστηρίου. Επεξεργαστήκαµε τα δεδοµένα 

19.443 ιατρικών φακέλων γυναικών ηλικίας 25-64 ετών που εξετάστηκαν το 1994. Από τις γυναίκες 

αυτές 15.134 προέρχονταν από αστικά κέντρα και 4.309 από επαρχιακά κέντρα υγείας ή από 

οργανωµένες εξορµήσεις των ιατρών του νοσοκοµείου σε νησιά και άλλες ηµιαστικές-αγροτικές 

περιοχές. Οι πληροφορίες που επεξεργαστήκαµε αφορούσαν αποκλειστικά την 1η προσέλευση κάθε 

γυναίκας κατά το 1994. Με τον ίδιο τρόπο επεξεργαστήκαµε επίσης το µηχανογραφηµένο αρχείο 

γυναικών του πιλοτικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας το οποίο 

διεξάγεται στην Χαλκιδική [97]. Ερευνήσαµε τα ιστορικά 3.862 γυναικών του πιλοτικού προγράµµατος 

των οποίων η εξέταση του επιχρίσµατος έγινε στο Κυτταρολογικό εργαστήριο του ΠΓΝ 

"ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" από τον ∆εκέµβριο του 1991 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1994. O πληθυσµός της 

Χαλκιδικής θεωρήθηκε αποκλειστικά ηµιαστικός-αγροτικός λόγω της απουσίας αστικών κέντρων. 

2.2. Θεωρήσαµε ότι οι βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει µία γυναίκα σχετικά µε την εξέταση 

Παπανικολάου είναι : α) για ποιο λόγο γίνεται η εξέταση (για να προλάβει τον καρκίνο), β) πότε πρέπει 

να αρχίσει να εξετάζεται µία γυναίκα (µετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής) και γ) σε ποια ηλικία 

δεν χρειάζεται πια να γίνεται η εξέταση (µετά τα 60-65 -[και εφόσον έχουν προηγηθεί αρνητικά 

επιχρίσµατα]-). Για την διερεύνηση αυτών των βασικών γνώσεων σχετικά µε την εξέταση 

Παπανικολάου απευθύναµε ένα ερωτηµατολόγιο σε γυναίκες που εξετάστηκαν στο κυτταρολογικό 

εργαστήριο του νοσοκοµείου "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" από τον Σεπτέµβριο του 1994 έως τον Νοέµβριο του 
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1994. Το ερωτηµατολόγιο αφορούσε πληροφορίες για το έτος γέννησης, την οικογενειακή κατάσταση, 

τις γραµµατικές γνώσεις και τις γνώσεις γύρω από την εξέταση Παπανικολάου. Επίσης, για όσες 

γυναίκες έκαναν την εξέταση για πρώτη φορά στη ζωή τους οι ερωτήσεις αφορούσαν τους λόγους που 

δεν την είχαν κάνει στο παρελθόν. Οι τρεις ερωτήσεις για την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων 

σχετικά µε την εξέταση κατά Παπανικολάου ήταν οι ακόλουθες : 

 (1)   Η εξέταση Παπανικολάου γίνεται για να  
        [   ]  ΠΡΟΛΑΒΕΙ τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας  (σωστή απάντηση) 
        [   ]  ΒΡΕΘΕΙ ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας               (ανεπαρκής) 
        [   ]  ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας   (λάθος) 
        [   ]  ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ        (άγνοια) 
 (2)   Πότε πρέπει να γίνεται για πρώτη φορά η εξέταση ? ______________________________ 
 (3)   σε ποια ηλικία δεν χρειάζεται πια να γίνεται η εξέταση κατά Παπανικολάου ?  _______ 

 Η βαθµολογία των απαντήσεων έγινε σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα : 0 βαθµοί χωρίς 

απάντηση ή για λάθος απάντηση, 1-2 βαθµοί για ανεπαρκείς ή σχετικές γνώσεις και 3 βαθµοί για 

επαρκείς γνώσεις. Ως δείκτη των γνώσεων θεωρήσαµε το άθροισµα της βαθµολογίας. Άθροισµα 

βαθµολογίας από 0-3 αντιπροσωπεύει ανεπαρκείς γνώσεις, 4-6 σχετικές γνώσεις και 7-9 επαρκείς 

γνώσεις. Από τα 950 ερωτηµατολόγια έγκυρα θεωρήσαµε τα 911. Ο έλεγχος των υποθέσεων α) ότι ο 

δείκτης των βασικών γνώσεων σχετίζεται µε την προηγούµενη εµπειρία εξέτασης Παπανικολάου και β) 

ότι η προηγούµενη εµπειρία εξέτασης Παπανικολάου σχετίζεται µε το επίπεδο γραµµατικής µόρφωσης 

έγινε µε δοκιµασία χ2 [98,99]. 

 

3. Αξιολόγηση της επάρκειας του ανθρώπινου δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του 

  δηµόσιου τοµέα για την εφαρµογή προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της 

µήτρας 

 Θεωρήσαµε ότι για να επαρκέσει το ανθρώπινο δυναµικό των κυτταρολογικών εργαστηρίων του 

δηµόσιου τοµέα σε περίπτωση εφαρµογής προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της 

µήτρας θα πρέπει οι εργάσιµες ώρες που είναι διαθέσιµες για τη διεκπεραίωση εξετάσεων 

κολποτραχηλικών επιχρισµάτων να είναι περισσότερες από τις εργάσιµες ώρες που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση των εξετάσεων του προληπτικού προγράµµατος. 
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 Για την αξιολόγηση της επάρκειας του ανθρώπινου δυναµικού των κυτταρολογικών 

εργαστηρίων (κ) του δηµόσιου τοµέα ορίσαµε ως δείκτη επάρκειας (Iaj) µιας κατηγορίας ανθρώπινου 

δυναµικού (a) το λόγο των "συνολικά διαθέσιµων εργάσιµων ωρών (W'(a)Γ) για την εξέταση 

κολποτραχηλικών επιχρισµάτων (γυναικολογικό υλικό)" προς το "σύνολο των απαιτούµενων 

εργάσιµων ωρών (W'(a)Γj) για την εξέταση των κολποτραχηλικών επιχρισµάτων του προληπτικού 

προγράµµατος (j)". Ο δείκτης αυτός εκφράζεται από τον τύπο : 

     Iaj   = W'(a)Γ / W'(a)Γj     (3.1) 

Τιµές του δείκτη ίσες ή µεγαλύτερες από τη µονάδα (Iaj ≥≥≥≥1) σηµαίνουν επάρκεια του δυναµικού της 

κατηγορίας a για το πρόγραµµα j ενώ τιµές µικρότερες από τη µονάδα σηµαίνουν ανεπάρκεια. 

 Τόσο ο αριθµητής όσο και ο παρονοµαστής εξαρτώνται από πλήθος παραγόντων τους οποίους 

αναλύσαµε για να τους χρησιµοποιήσουµε στην ανάπτυξη ενός µοντέλου. 

 Για να εξακριβωθεί ποια στρατηγική προληπτικού προγράµµατος είναι εφικτή µε βάση τις 

δυνατότητες του ανθρώπινου δυναµικού των  κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα 

να διεκπεραιώσει τον απαιτούµενο αριθµό εξετάσεων κατά Παπανικολάου είναι απαραίτητο : 

ι) να προσδιοριστούν εναλλακτικές στρατηγικές πρόληψης 

ιι) να προσδιοριστούν οι δυνατότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού των 

 κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου  τοµέα και να διαπιστωθεί πόσες είναι οι 

 διαθέσιµες εργάσιµες ώρες για εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισµάτων στη διάρκεια ενός 

 έτους 

ιιι) να προσδιοριστούν οι ετήσιες απαιτήσεις σε εργάσιµες ώρες ανθρώπινου δυναµικού για  την 

εξέταση των κολποτραχηλικών επιχρισµάτων της κάθε εναλλακτικής στρατηγικής  πρόληψης. 

 

3.1  Εναλλακτικές στρατηγικές προληπτικών προγραµµάτων 

 Επιλέξαµε τις ακόλουθες πέντε εναλλακτικές στρατηγικές προγράµµατος για την πρόληψη του 

καρκίνου του τραχήλου της µήτρας : 

(1) έλεγχος κάθε 1 χρόνο µε πληθυσµό στόχο όλες τις γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών. 
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(2) έλεγχος κάθε 3 χρόνια µε πληθυσµό στόχο όλες τις γυναίκες ηλικίας 25-64 ετών. 

(3) έλεγχος κάθε 3 χρόνια µε πληθυσµό στόχο όλες τις γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών. 

(4) έλεγχος κάθε 5 χρόνια µε πληθυσµό στόχο όλες τις γυναίκες ηλικίας 25-64 ετών. 

(5) έλεγχος κάθε 5 χρόνια µε πληθυσµό στόχο όλες τις γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών. 

 Θεωρήσαµε ότι σε κάθε εξέταση το κολπικό, εξωτραχηλικό και ενδοτραχηλικό επίχρισµα θα 

επιστρώνονται σε ένα µόνο πλακίδιο. 

 Για κάθε εναλλακτικό πρόγραµµα εκτιµήσαµε : 

 α) τον πληθυσµό στόχο Pj µε βάση τον γυναικείο πληθυσµό της απογραφής του 1991. Η εξέλιξη 

του πληθυσµού δεν υπολογίστηκε διότι θεωρήσαµε ότι οι προσλήψεις προσωπικού στα επόµενα χρόνια 

θα είναι ανάλογες µε την αύξηση του πληθυσµού. 

 β) τον ετήσιο απαιτούµενο αριθµό εξετάσεων Nj διαιρώντας τον πληθυσµό στόχο Pj του 

προγράµµατος i δια του χρονικού διαστήµατος επανελέγχου tex,j :       [ Nj = Pj / tex,j ] 

 Την αθροιστική επίπτωση CR του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας για τις οµάδες ηλικιών 20-

64 ετών την εκτιµήσαµε µε βάση τον τύπο [94] : 

    CR (20-64) = Σ ag * tg    (3.2) 

όπου ag είναι ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης επίπτωσης για την ηλικιακή οµάδα g και tg είναι η διάρκεια 

της ηλικιακής οµάδας σε έτη (χρόνος έκθεσης της γυναίκας στην οµάδα ηλικίας). Οι υπολογισµοί 

έγιναν µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε για το πρώτο ερώτηµα της παρούσας µελέτης και µε 

την προϋπόθεση ότι το πρότυπο της επίπτωσης δεν θα αλλάξει δραµατικά στα επόµενα χρόνια. 

 Υποθέτοντας 100 % κάλυψη και 100 % συµµετοχή του γυναικείου πληθυσµού και µε βάση τους 

πίνακες του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας του Καρκίνου (IARC) [44,46] εκτιµήσαµε τον αριθµό των 

περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της µήτρας που θα προληφθούν σε περίπτωση εφαρµογής µίας 

από τις πέντε εναλλακτικές στρατηγικές προληπτικού προγράµµατος. 
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3.2  Εκτίµηση των διαθέσιµων εργάσιµων ωρών για την εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισµάτων  

 Η εκτίµηση των διαθέσιµων εργάσιµων ωρών των κυτταρολογικών εργαστηρίων για την 

εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισµάτων έγινε µε βάση τους συλλογισµούς που ακολουθούν (σχήµα 

Γ1.). 

1. Οι τρεις κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού a (a1=ιατροί, a2=παρασκευαστές, a3=γραµµατείς/ 

διοικητικοί) αφιερώνουν ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων τους στην παραγωγή του κυρίως 

προϊόντος ενός κυτταρολογικού εργαστηρίου. Το κύριο προϊόν ενός κυτταρολογικού εργαστηρίου είναι 

η εξέταση διαφόρων κατηγοριών κυτταρολογικού υλικού. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες αφορούν σε 

υποπροϊόντα (έρευνα, εκπόνηση εργασιών, εκπαίδευση κλπ.) ή σε εργασίες υποστήριξης 

(αρχειοθέτηση, συντήρηση εξοπλισµού κλπ.). Για τους σκοπούς της µελέτης ορίσαµε ότι ο χρόνος που 

δαπανάται στην παραγωγή του κυρίως προϊόντος είναι ο παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος (tω) ενώ ο 

χρόνος που δαπανάται σε άλλες δραστηριότητες ή χάνεται είναι ο υπόλοιπος χρόνος (tυ). Στη διάρκεια 

ενός έτους, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του εργαζόµενου π (κατηγορίας a) σε ένα κυτταρολογικό 

εργαστήριο θα είναι : 

  χ(aπ) = t(aπ)ω + t (aπ)υ 

 Εποµένως, ο παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος του εργαζόµενου είναι ένα ποσοστό του συνολικού 

χρόνου απασχόλησής του : 

  t (aπ)ω = f (aπ) * χ(aπ) 

 Αντίστοιχα ο συνολικός παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος όλου του ανθρώπινου δυναµικού του 

κυτταρολογικού εργαστηρίου της (ίδιας) κατηγορίας a θα είναι : 

  Τ (a)ω = Σt(aπ)ω = (f a1 * χa1) + (f a2 * χa2)  + ... +  (f aν * χaπ) =  Σ(f (aπ) * χ(aπ)) 

 ∆εδοµένου ότι ο χρόνος απασχόλησης (Χa), για µία κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού 

καθορίζεται από το ωράριο εργασίας και είναι ίδιος για όλα τα µέλη (Πa) της κατηγορίας, ο τύπος 

γίνεται :  

  Τ (a)ω = (Fa * Χa) * Πa       (3.3) 
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Συγκεκριµένα, ο παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος Τ(a)ω του ανθρώπινου δυναµικού κατηγορίας a ενός 

κυτταρολογικού εργαστηρίου είναι ανάλογος µε το µέσο ποσοστό Fa του χρόνου απασχόλησης Χa 

όλων των ατόµων Πa του εργαστηρίου που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

 Εάν θεωρηθεί ότι το σύνολο (κ) των εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα αποτελούν ενιαίο χώρο 

τότε ο συνολικός παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος του ανθρώπινου δυναµικού κατηγορίας (a) όλων των 

εργαστηρίων θα είναι : 

  Τ'(a)ω = ΣΤ(a)ω κ = (F'a * Χa) * ΣΠa κ      (3.4) 

 όπου F'a το µέσο ποσοστό του χρόνου απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού όλων των 

εργαστηρίων µαζί 

2. Ορίσαµε προηγουµένως ότι ο παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος αφιερώνεται σε διαδικασίες που 

αφορούν στην εξέταση διαφόρων κατηγοριών κυτταρολογικού υλικού. Μία από τις κατηγορίες 

κυτταρολογικού υλικού είναι τα κολποτραχηλικά επιχρίσµατα (γυναικολογικό υλικό) ενώ οι υπόλοιπες 

κατηγορίες αφορούν σε µη γυναικολογικό υλικό. Εποµένως ο "συνολικός ετήσιος παραγωγικά 

ωφέλιµος χρόνος (Τ(a)ω) µίας κατηγορίας ανθρώπινου δυναµικού ενός εργαστηρίου" µπορεί να 

διακριθεί σε χρόνο που αφιερώνεται στις διαδικασίες για την εξέταση του γυναικολογικού υλικού 

(W(a)Γ) και σε χρόνο που αφιερώνεται στις διαδικασίες για την εξέταση του µη γυναικολογικού υλικού 

(W(a)Λ) :  

  Τ(a)ω = W(a)Γ + W(a)Λ 

Για το σύνολο των κυτταρολογικών εργαστηρίων της χώρας (κ) ο τύπος αυτός θα είναι : 

  Τ' (a)ω  = W' (a)Γ + W' (a)Λ        (3.5) 

         όπου  W' (a)Γ  = ΣW(a)Γ κ = W(a)Γ 1 + W(a)Γ 2  + ... + W(a)Γ κ  

         και  W' (a)Λ  = ΣW(a)Λ κ = W(a)Λ 1 + W(a)Λ 2  + ... + W(a)Λ κ  

∆εδοµένου ότι στον αριθµητή του τύπου 3.1 ο ζητούµενος χρόνος είναι ο W'(a)Γ ο τύπος γίνεται : 

  W'(a)Γ = Τ'(a)ω  - W'(a)Λ      (3.6) 

 Ο συνολικός παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος µιας κατηγορίας ανθρώπινου δυναµικού του συνόλου 

των εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα Τ'(a)ω παρέχεται από τον τύπο 3.4 οπότε ο τύπος 3.6 γίνεται : 
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  W'(a)Γ =  [ (F'a * Χa) * ΣΠa κ ]  -  W'(a)Λ    (3.7) 

3. Σε κάθε εργαστήριο εκτελείται µία σειρά κυτταρολογικών εξετάσεων µη γυναικολογικού υλικού. 

Η σειρά αυτή µπορεί να διαφέρει µεταξύ των εργαστηρίων. Επίσης, κάθε εξέταση κυτταρολογικού 

υλικού απαιτεί διαφορετικό χρόνο εκτέλεσης ο οποίος εξαρτάται τόσο από τις διαδικασίες 

επεξεργασίας της κατηγορίας του υλικού όσο και από την ποιότητα και ποσότητα του υλικού της 

συγκεκριµένης εξέτασης. Για παράδειγµα, µία κυτταρολογική εξέταση ούρων θα απαιτήσει 

περισσότερο χρόνο παρασκευαστικής εργασίας από µία εξέταση παρακέντησης θυρεοειδούς δεδοµένου 

ότι είναι απαραίτητο να γίνει και φυγοκέντρηση του υλικού. Επιπλέον, σύµφωνα µε την ποσότητα του 

υλικού παρασκευάζονται και τα ανάλογα επιχρίσµατα. Για παράδειγµα για µία εξέταση ούρων άλλοτε 

απαιτούνται 3 και άλλοτε περισσότερα επιχρίσµατα. Στη δεύτερη περίπτωση εκτός από την αυξηµένη 

παρασκευαστική εργασία απαιτείται και αυξηµένη ιατρική εργασία δεδοµένου ότι θα µικροσκοπηθούν 

περισσότερα επιχρίσµατα. Αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η διεκπεραίωση µίας 

εξέτασης απαιτεί αυξηµένη ή ελαττωµένη γραµµατειακή εργασία ανάλογα µε τα γεγονότα του 

ιστορικού του ασθενούς που πρέπει να καταχωρηθούν. Παρόλες τις διαφορές στους χρόνους 

διεκπεραίωσης οι εξετάσεις µπορούν να ταξινοµηθούν σε οµάδες µε βάση το είδος του υλικού. Για να 

υπάρχει ευχέρεια στους χειρισµούς οµαδοποιήσαµε τις εξετάσεις µη γυναικολογικού υλικού σε 8 

κατηγορίες (i1=εξέταση ούρων, i2=εξέταση πτυέλων, i3=εξέταση υλικού βρογχοσκόπησης, i4=εξέταση 

υλικού από παρακέντηση κλειστής κοιλότητας, i5=εξέταση υλικού από παρακέντηση θυρεοειδούς 

αδένα, i6=εξέταση υλικού από παρακέντηση µαστού, i7=εξέταση υλικού από άλλο είδος παρακέντησης, 

i8=εξέταση υλικού που δεν µπορεί να ταξινοµηθεί στις προηγούµενες 7 κατηγορίες). 

 Ο χρόνος διεκπεραίωσης (wi) µίας εξέτασης κυτταρολογικού υλικού (i) είναι το άθροισµα των 

χρόνων εκτέλεσης των επιµέρους (ν) διαδικασιών και µπορεί να εκφραστεί από τον τύπο :   

 wi = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + ... + tν         ή καλύτερα 

 wi = [t(a1)1 + t(a1)2 + ... + t(a1)x ]+ [t(a2)1 + t(a2)2 + ... + t(a2)y ] + [t(a3)1 + t(a3)2 + ... + t(a3)z ] 

όπου t(a1)1-x, t(a2)1-y και t(a3)1-z οι χρόνοι που δαπανώνται από τις 3 κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού (a1-

a3) στις διαδικασίες 1 έως x, 1 έως y και 1 έως z αντίστοιχα. Ο συνολικός χρόνος που δαπανάται από 
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όλες τις κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού ενός κυτταρολογικού εργαστηρίου για τον ετήσιο αριθµό 

εξετάσεων µίας κατηγορίας υλικού (i) θα είναι : 

 Σwi = Σ[t(a1)1 + t(a1)2 + ... + t(a1)x ]+ Σ[t(a2)1 + t(a2)2 + ... + t(a2)y ] + Σ[t(a3)1 + t(a3)2 + ... + t(a3)z ] 

Εάν θεωρήσουµε Τ(a1)1-x, Τ(a2)1-y και Τ(a3)1-z  τους µέσους χρόνους εκτέλεσης των διαδικασιών 1 έως x, 1 

έως y και 1 έως z αντίστοιχα, w'i το µέσο χρόνο εκτέλεσης µίας εξέτασης και εi τον συνολικό  αριθµό 

των εξετάσεων του υλικού (i) τότε ο συνολικός χρόνος (Wi) που δαπανάται για εξετάσεις του υλικού 

αυτού στο συγκεκριµένο εργαστήριο στη διάρκεια ενός έτους θα είναι : 

  Wi  =  εi * w'i  = εi * [T(a1)1+T(a1)2+..+T(a1)x ] + εi * [T(a2)1+T(a2)2+..+T(a2)y ] + εi * [T(a3)1+T(a3)2+..+T(a3)z ] 

Εάν οι µέσοι χρόνοι εκτέλεσης των διαφόρων διαδικασιών δεν διαφέρουν πολύ από εργαστήριο σε 

εργαστήριο, τότε για το σύνολο των εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα θα ισχύει : 

 

   W'i = Ei * [T(a1)1+T(a1)2+..+T(a1)x ]+Ei * [T(a2)1+T(a2)2+..+T(a2)y ]+Ei * [T(a3)1+T(a3)2+..+T(a3)z ] (3.8) 

 

όπου Ei είναι ο συνολικός αριθµός των εξετάσεων της κατηγορίας υλικού (i) σε όλα τα εργαστήρια. 

 Κάθε κατηγορία εξέτασης κυτταρολογικού υλικού απαιτεί κατά τη διεκπεραίωσή της µία 

ορισµένη σειρά διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές είναι γνωστές και συγκεκριµένες για κάθε 

κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού. Εποµένως στον τύπο 3.8 τα αθροίσµατα των µέσων χρόνων των 

διαδικασιών ([T(a1)1+T(a1)2+..+T(a1)x].. κλπ.) µπορούν να αντικατασταθούν από ένα µόνο σύµβολο το οποίο 

αντιπροσωπεύει τη σειρά των διαδικασιών για την κατηγορία εξέτασης (i) : 

  W'i = (Ei * T(a1) i ) + (Ei * T(a2) i) + (Ei * T(a) i )    (3.9) 

οπότε για κάθε κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού θα ισχύει : 

  W'(a) i = Ei * Tai      (3.10) 

 Εποµένως, στη διάρκεια ενός έτους, το σύνολο των µελών µίας κατηγορίας ανθρώπινου 

δυναµικού (a) όλων των εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα, δαπανά για τη διεκπεραίωση ενός 

συνολικού αριθµού κυτταρολογικών εξετάσεων µη γυναικολογικού υλικού χρόνο ίσο µε : 

   W'(a)Λ = ΣW'(a) i = Σ(Ei * Tai)     (3.11) 
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όπου Tai είναι ο µέσος χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών µίας εξέτασης 

και Ei ο συνολικός αριθµός όλων των εξετάσεων αυτής της κατηγορίας (i) σε όλα τα κυτταρολογικά 

εργαστήρια του δηµόσιου τοµέα της χώρας. 

 Συνδυάζοντας τους τύπους 3.7 και 3.11 ο αριθµητής του τύπου 3.1 γίνεται : 

  W'(a)Γ =  [ (F'a * Χa) * ΣΠa κ ]  -  [ Σ(Ei * Tai)]   (3.12) 
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3.3  Εκτίµηση των απαιτούµενων εργάσιµων ωρών για την εξέταση των κολποτραχηλικών 

       επιχρισµάτων ενός προγράµµατος πρόληψης 

 Η εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας απαιτεί έναν 

όγκο εργασίας ο οποίος εξαρτάται από τις επιλογές του προγράµµατος (στρατηγική του προληπτικού 

προγράµµατος) [43]. Συγκεκριµένα εξαρτάται α) από τον αριθµό των γυναικών που θα περιληφθούν 

στο πρόγραµµα (οµάδες ηλικιών του πληθυσµού στόχου), β) από τη συχνότητα επανελέγχου των 

γυναικών, γ) από το χρόνο διεκπεραίωσης της κάθε εξέτασης και δ) από τον αριθµό των γυναικών µε 

ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις που θα ανιχνεύονται στο πρόγραµµα (για τις γυναίκες αυτές θα 

παραγγέλνεται ένας αριθµός εξετάσεων ο οποίος εξαρτάται από το πρωτόκολλο παρακολούθησης).  

 Στον τύπο 3.10 ορίστηκε ότι ο συνολικός χρόνος που δαπανάται από µία κατηγορία ανθρώπινου 

δυναµικού για την διεκπεραίωση ενός αριθµού κυτταρολογικών εξετάσεων µη γυναικολογικού υλικού 

είναι ανάλογος µε το γινόµενο του αριθµού των εξετάσεων επί το µέσο χρόνο διεκπεραίωσης µίας 

εξέτασης της κατηγορίας αυτής. Ο τύπος αυτός ισχύει και για την περίπτωση του γυναικολογικού 

υλικού : 

  W'(a) Γj = NΓj * TaΓ      (3.13) 

όπου W'(a) Γj ο συνολικός χρόνος που απαιτείται από το ανθρώπινο δυναµικό της κατηγορίας a για τη 

διεκπεραίωση NΓj αριθµού κυτταρολογικών εξετάσεων γυναικολογικού υλικού µε µέσο χρόνο ανά 

εξέταση TaΓ. Ο αριθµός των κυτταρολογικών εξετάσεων NΓj του προγράµµατος j είναι : 

  NΓj = Pj * kp * (1 + C)  /  tex,j       (3.14)  

όπου Pj ο πληθυσµός στόχος, kp η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού στόχου και tex,j το χρονικό 

διάστηµα επανελέγχου. Η παράµετρος C εκφράζει την εκατοστιαία αναλογία προσαύξησης του 

συνολικού αριθµού των εξετάσεων και εξαρτάται α) από τον αριθµό των εξετάσεων που θα 

επαναληφθούν λόγω ακαταλληλότητας του επιχρίσµατος και β) από τον αριθµό των εξετάσεων που θα 

επαναληφθούν λόγω ανίχνευσης ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων στο κολποτραχηλικό επίχρισµα (είναι 

θέµα επιπολασµού των αλλοιώσεων στο γυναικείο πληθυσµό και πρωτοκόλλου αντιµετώπισης των 

ασθενών). 
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 Με αντικατάσταση στον τύπο 3,13 έχουµε : 

  W'(a) Γj = TaΓ * Pj * kp * (1 + C)  /  tex,j     (3.15) 

 Με συνδυασµό των τύπων 3.12 και 3.15 ο τύπος 3.1 γίνεται : 

 

 

 

 

 Συνοψίζοντας η ερµηνεία των συµβόλων είναι η ακόλουθη : 

1 Iaj : ο δείκτης επάρκειας ανθρώπινου δυναµικού κατηγορίας a στο πρόγραµµα j 

2 F'a : η µέση % αναλογία του χρόνου απασχόλησης της κατηγορίας ανθρώπινου δυναµικού a (σε 
όλα τα εργαστήρια) 

3 Χa : ο χρόνος απασχόλησης για ένα άτοµο της κατηγορίας ανθρώπινου δυναµικού a 

4 ΣΠa κ 
: το σύνολο των ατόµων της κατηγορίας ανθρώπινου δυναµικού a σε όλα τα κυτταρολογικά 
εργαστήρια 

5 Ei : ο συνολικός αριθµός εξετάσεων της κατηγορίας υλικού i όλων των εργαστηρίων 

6 Tai : ο µέσος χρόνος διεκπεραίωσης µιας εξέτασης κατηγορίας υλικού i από το ανθρώπινο 
δυναµικό κατηγορίας a 

7 TaΓ : ο µέσος χρόνος διεκπεραίωσης µίας εξέτασης γυναικολογικού υλικού από την κατηγορία 
ανθρώπινου δυναµικού a 

8 Pj : ο πληθυσµός στόχος του προγράµµατος j 

9 kp : η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού στόχου 

10 C : η % αναλογία προσαύξησης των εξετάσεων για διάφορους λόγους 

11 tex,j : το χρονικό διάστηµα επανελέγχου µίας γυναίκας στο πρόγραµµα j 

 

 Τον τύπο 3.16 τον εφαρµόσαµε για να πάρουµε διάφορες τιµές του δείκτη επάρκειας του 

ανθρώπινου δυναµικού για τα πέντε εναλλακτικά προγράµµατα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου 

της µήτρας. Θεωρώντας ότι η αύξηση του γυναικείου πληθυσµού είναι αµελητέα στο διάστηµα από το 

1991 µέχρι το 1994 ορίσαµε την τιµή του kp (άγνωστος 9) ίση µε τη µονάδα. 

 Οι άγνωστοι 8 και 11 προσδιορίστηκαν στην παράγραφο 3.1. Ο χρόνος απασχόλησης (άγνωστος 

3) είναι δεδοµένος από τα ωράρια εργασίας που ισχύουν στα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Για τους 

αγνώστους 4 και 5 ζητήθηκαν πληροφορίες από τα κυτταρολογικά εργαστήρια του δηµόσιου τοµέα της 

χώρας. Για τους αγνώστους 6, 7 και 10 έγιναν διάφορες µετρήσεις στο κυτταρολογικό εργαστήριο του 

                       [ (F'a * Χa) * ΣΠa κ ]  -  [ Σ(Ei * Tai)]  

      Iaj   =                                                                                 (3.16) 

                                 TaΓ * Pj  * kp * ( 1 + C )  /   tex,j 
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νοσοκοµείου "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" οι οποίες περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους.  ∆εδοµένου ότι η 

µέση εκατοστιαία αναλογία του χρόνου απασχόλησης (άγνωστος 2) ήταν δύσκολο να εκτιµηθεί στην 

πράξη, εφαρµόσαµε µία σειρά από εναλλακτικές τιµές. 

 

3.4  Στοιχεία των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα ( άγνωστα : ΣΠa κ  και Ei ) 

 Για τη συλλογή πληροφοριών, σχεδιάσαµε ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο στάλθηκε από την 

Ελληνική Κυτταρολογική Εταιρεία στα κυτταρολογικά εργαστήρια των δηµόσιων και των 

πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων καθώς και στα κυτταρολογικά εργαστήρια κρατικών ιδρυµάτων. Οι 

κύριοι στόχοι του ερωτηµατολογίου ήταν η συλλογή πληροφοριών για α) τη σύνθεση του προσωπικού 

την 31-12-92 β) τον ετήσιο αριθµό εξετάσεων κατά κατηγορία υλικού του έτους 1992 και γ) τους 

υπάρχοντες χώρους και τον διαθέσιµο εξοπλισµό. Το ερωτηµατολόγιο ζητούσε επίσης πληροφορίες για 

την υποδοµή του νοσοκοµείου ή του ιδρύµατος όσον αφορά τις µονάδες υποστήριξης του προληπτικού 

ελέγχου (τµήµατα λήψης των επιχρισµάτων, τµήµατα επιβεβαίωσης της διάγνωσης και θεραπευτικής 

αντιµετώπισης των ασθενών µε νεοπλασµατικές αλλοιώσεις του τραχήλου). Επιπλέον, το 

ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε και ερωτήσεις σχετικά µε τις τεχνικές λήψης των επιχρισµάτων και το 

σύστηµα καταγραφής και αρχειοθέτησης των στοιχείων των ασθενών. Απαντήσεις έστειλαν εγκαίρως 

29 από τα 32 λειτουργούντα εργαστήρια του δηµοσίου τοµέα. τα υπόλοιπα εργαστήρια δεν τα 

συµπεριλάβαµε στη µελέτη διότι έγινε γνωστός µόνο ο ετήσιος αριθµός των εξετάσεων του 

γυναικολογικού υλικού. 

 

3.5  Στοιχεία από το Νοσοκοµείο "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ"  (άγνωστα : Tai , TaΓ και C ) 

[ 1.] Σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στην παρασκευαστική εργασία δεν γίνεται επεξεργασία µίας 

µόνο εξέτασης αλλά µιας οµάδας υλικών ή αντικειµένων που ανήκουν σε διαφορετικές εξετάσεις (πχ. 

µία διαδικασία χρώσης επιχρισµάτων µπορεί να γίνεται σε οµάδες των 20 και να αφορά 12 µόνο 

εξετάσεις, ή να καταχωρούνται στοιχεία για 14 εξετάσεις γυναικολογικού υλικού, να ακολουθεί 

καταχώρηση 3 εξετάσεων µη γυναικολογικού υλικού και ακολούθως να καταχωρούνται πάλι εξετάσεις 
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γυναικολογικού υλικού). Οι λόγοι αυτοί προβάλουν δυσκολίες στη χρονοµέτρηση και εποµένως είναι 

απαραίτητο να γίνουν χωριστές χρονοµετρήσεις των διαφόρων διαδικασιών. 

 Για να ολοκληρωθεί µία οποιαδήποτε εξέταση εκτελείται µία σειρά από διαδικασίες. Ο χρόνος 

που απαιτείται από µία κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού για τη διεκπεραίωση µίας εξέτασης είναι 

ανάλογος µε το άθροισµα των χρόνων που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιµέρους διαδικασιών. 

Για να γίνει η χρονοµέτρηση προσδιορίσαµε προηγουµένως τις διαδικασίες που εκτελεί κάθε µία από 

τις κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού. 

 Α. ∆ιαδικασίες ιατρικής εργασίας : 

 1) ανάγνωση ιστορικού, 2) µικροσκόπηση επιχρισµάτων, 3) σύνταξη της κυτταρολογικής 

έκθεσης 

 Για τις χρονοµετρήσεις των διαδικασιών 1) και 3) της ιατρικής εργασίας µετρήθηκαν οι 

επιµέρους χρόνοι ανά εξέταση που έκανα δύο ειδικευµένοι ιατροί σε δείγµα 200 κυτταρολογικών 

εξετάσεων διαφόρων υλικών. Η χρονοµέτρηση γινόταν µία φορά την εβδοµάδα σε κάθε ένα από τους 

συγκεκριµένους ιατρούς εναλλάξ. Με παρόµοιο τρόπο χρονοµετρήθηκε µεταγενέστερα και ο χρόνος 

µικροσκόπησης σε δείγµα 285 επιχρισµάτων. στην περίπτωση αυτή χρονοµετρήθηκαν επιχρίσµατα 

(slides) και όχι περιστατικά. Υπολογίστηκαν οι µέσοι χρόνοι των διαδικασιών καθώς και τα 

διαστήµατα αξιοπιστίας [99]. Εκτιµήσαµε ότι στα 200 περιστατικά χάθηκαν περίπου 90' λεπτά σε 

διακοπές και τον χρόνο αυτό τον συµπεριλάβαµε στο άθροισµα των χρόνων των µέσων όρων των 

διαδικασιών. Οι χρονοµετρήσεις έγιναν µε ειδικό χρονόµετρο. 

 Β. ∆ιαδικασίες παρασκευαστικής εργασίας : 

 1) προετοιµασία / αρχική σήµανση επιχρισµάτων, 2) χρώση επιχρισµάτων, 3) ειδική επεξεργασία 

(µόνο µη γυναικολογικό υλικό), 4) επικάλυψη επιχρισµάτων, 5) τελική σήµανση και παράδοση. 

 Οι χρονοµετρήσεις των διαδικασιών της παρασκευαστικής εργασίας έγιναν χωριστά για το 

γυναικολογικό και χωριστά για το µη γυναικολογικό υλικό δεδοµένου ότι η επεξεργασία γίνεται 

χωριστά. Για το γυναικολογικό υλικό χρονοµετρήθηκαν οι διαδικασίες επεξεργασίας 10 οµάδων 

επιχρισµάτων. Ο συνολικός αριθµός των επιχρισµάτων του γυναικολογικού υλικού ήταν 918. 

Παράλληλα έγινε και η χρονοµέτρηση των διαδικασιών επεξεργασίας 10 οµάδων επιχρισµάτων του µη 
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γυναικολογικού υλικού. Ο συνολικός αριθµός των επιχρισµάτων του γυναικολογικού υλικού ήταν 918. 

Η χρονοµέτρηση έγινε στη διάρκεια 10 διαφορετικών ηµερών και περιέλαβε όλα τα στάδια της 

επεξεργασίας. Υπολογίστηκαν οι µέσοι χρόνοι των διαδικασιών ανά επίχρισµα καθώς και τα όρια 

αξιοπιστίας τους. Οι χρονοµετρήσεις έγιναν µε ειδικό χρονόµετρο. 

 Γ. ∆ιαδικασίες γραµµατειακής εργασίας : 

 1) καταχώρηση στοιχείων ασθενούς, 2) καταχώρηση της κυτταρολογικής έκθεσης 

 Η χρονοµέτρηση κάθε διαδικασίας έγινε µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του 

κυτταρολογικού εργαστηρίου. Συγκεκριµένα κατά την καταχώρηση είτε των στοιχείων των ασθενών 

είτε των κυτταρολογικών απαντήσεων γίνεται από τον Ιανουάριο του 1995 αυτόµατη χρονοµέτρηση µε 

ειδικό πρόγραµµα. Υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι των χρόνων για 854 εξετάσεις καθώς και το διάστηµα 

αξιοπιστίας. 

[ 2. ] Ο χρόνος διεκπεραίωσης µίας εξέτασης είναι άµεσα εξαρτηµένος από τον αριθµό των 

επιχρισµάτων. Συνήθως παρασκευάζεται ένας συγκεκριµένος αριθµός επιχρισµάτων για κάθε 

κατηγορία υλικού ο οποίος επαυξάνεται σε περίπτωση που το υλικό είναι πολύ ή υπάρχει άλλος λόγος. 

Εποµένως υπάρχει ένας µέσος όρος επιχρισµάτων ανά κατηγορία εξέτασης υλικού (Si). Για το 

γυναικολογικό υλικό ο αριθµός επιχρισµάτων ανά εξέταση ποικίλει ανάλογα µε το πρωτόκολλο του 

ιδρύµατος και τη σχετική πληροφορία την αποκτήσαµε µέσω του ερωτηµατολογίου. Για το µη 

γυναικολογικό υλικό χρησιµοποιήσαµε δείγµατα των 50 εξετάσεων από κάθε κατηγορία υλικού και 

υπολογίσαµε τους µέσους όρους µε τα όρια αξιοπιστίας. 

 Με βάση τα αποτελέσµατα των χρονοµετρήσεων των διαδικασιών και του υπολογισµού του 

µέσου αριθµού επιχρισµάτων ανά κατηγορία εξέτασης έγινε η εκτίµηση των µέσων χρόνων 

διεκπεραίωσης µίας εξέτασης για κάθε κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού και για κάθε κατηγορία 

υλικού. Επίσης µε βάση τις χρονοµετρήσεις των διαδικασιών και τις δηλώσεις στα ερωτηµατολόγια 

έγινα η εκτίµηση των µέσων χρόνων διεκπεραίωσης των εξετάσεων γυναικολογικού υλικού.  

[ 3.] Με βάση τα στοιχεία που καταχωρούνται στο πληροφορικό σύστηµα του εργαστηρίου έγινε 

καταµέτρηση των εξετάσεων που επαναλήφθηκαν στη διάρκεια του 1994. Από τις 23.547 εξετάσεις 

κολποτραχηλικών επιχρισµάτων επαναλήψεις ήταν οι 1.334. Ελέγξαµε αυτές τις 1.334 εξετάσεις και 
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αφαιρέσαµε τις αδικαιολόγητες επαναλήψεις. ∆ικαιολογηµένα έγιναν οι 1.117 εξετάσεις ενώ οι 217 

έγιναν χωρίς λόγο (οι περισσότερες αφορούσαν ηλικιωµένες γυναίκες οι οποίες προσέρχονται συνήθως 

για ψυχολογικούς λόγους). Από τις 1.117 εξετάσεις οι 162 αφορούσαν επανάληψη λόγω 

ακαταλληλότητας του επιχρίσµατος και οι υπόλοιπες 955 προγραµµατισµένη παρακολούθηση λόγω 

προηγούµενης παθολογικής αλλοίωσης. Σαν τιµή της παραµέτρου C του τύπου 3.16 χρησιµοποιήσαµε 

την αναλογία 1.117 : 23.547 = 4,74% (c.l.= 4,43-4,97% ). 

 

3.6  Μέση εκατοστιαία αναλογία του χρόνου απασχόλησης (F'a)    (παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος) 

 Η ζητούµενη τιµή είναι το ποσοστό του επίσηµου χρόνου απασχόλησης που δαπανάται για την 

διεκπεραίωση κυτταρολογικών εξετάσεων από όλα τα µέλη µίας κατηγορίας ανθρώπινου δυναµικού 

(σε ετήσια βάση). Η πραγµατική τιµή αυτής της παραµέτρου δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί χωρίς να 

γίνει εκτεταµένη έρευνα. Εξάλλου αλλαγές στις διαδικασίες λειτουργίας είτε στη φύση και στη διάταξη 

του εξοπλισµού των εργαστηρίων µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στην παραγωγικότητα µε 

αποτέλεσµα την µεταβολή της παραµέτρου. Χρησιµοποιήσαµε µία προσέγγιση µε 4 τιµές για κάθε 

κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού οι οποίες σε συνδυασµό µε τις ελάχιστες και µέγιστες τιµές των 

απαιτούµενων εργάσιµων ωρών δίνουν ένα εύρος 36 τιµών του δείκτη επάρκειας για κάθε ένα από τα 

πέντε προληπτικά προγράµµατα. 

 

 Επίσηµος Χρόνος Απασχόλησης x  

Α. ιατρικό δυναµικό 60%, 65%, 70% 75% 

Β. παρασκευαστικό δυναµικό 70% 75% 80% 85% 

Γ. γραµµατειακό / διοικητικό δυναµικό 70% 75% 80% 85% 

 

 Με βάση τα στοιχεία και τις µετρήσεις που κάναµε εκτιµήσαµε και α) την παραγωγική δύναµη 

όλων των εργαστηρίων, β) τις ώρες που δαπανήθηκαν το 1992 για τις εξετάσεις των διαφόρων υλικών 

και γ) τις εργάσιµες ώρες που απαιτούνται για κάθε ένα από τα πέντε προληπτικά προγράµµατα. 
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Ευνόητο είναι ότι οι απαιτήσεις ενός προληπτικού προγράµµατος θα αξιολογούνται και θα 

αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τη διαχρονική εξέλιξη των παραµέτρων της εξίσωσης. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

1. Αξιολόγηση του µεγέθους του προβλήµατος στην Ελλάδα - Σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές χώρες 

 Στους πίνακες Α1., Α2. και Α3. παρουσιάζονται οι δείκτες επίπτωσης κατά οµάδες ηλικιών και 

συνολικά α) του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, β) του καρκίνου σώµατος και µη καθορισµένης 

εντόπισης της µήτρας και γ) του καρκίνου της µήτρας (συνδυασµού των α και β αντίστοιχα). στο 

παράρτηµα Β' παρουσιάζονται τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία (πίνακες ∆3.-∆7). στους πίνακες Α1. - 

Α3. παρουσιάζονται επίσης ι) οι µέσοι δείκτες επίπτωσης όλων των ετών 1969-82, ιι) οι προτυπωµένοι 

δείκτες επίπτωσης (ASR) κάθε έτους µε τα όρια αξιοπιστίας τους και ιιι) οι εκτιµήσεις των δεικτών 

επίπτωσης για το 1991. Οι εκτιµήσεις των δεικτών επίπτωσης του 1991 (σε παρενθέσεις) έγιναν µε 

βάση την υπόθεση ότι η κατανοµή κρουσµάτων το 1991 ακολουθεί το ίδιο πρότυπο µε το µέσο όρο 

κατανοµής κρουσµάτων στα έτη 1969-82. 

 Είναι σαφές ότι η κακή ταξινόµηση όσον αφορά την εντόπιση των κακόηθων νεοπλασµάτων της 

µήτρας, η παντελής έλλειψη στοιχείων για τα έτη 1983-1990 και η ανεπάρκεια των στοιχείων του 1991 

δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Με επιπόλαιη σύγκριση των δεικτών 

επίπτωσης θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει αύξηση κρουσµάτων το 1991 σε όλες τις 

κατηγορίες (τραχήλου µήτρας, σώµατος και µη καθορισµένης εντόπισης µήτρας και µήτρας γενικά). 

Ιδιαίτερα θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι ο καρκίνος της µήτρας (τράχηλος και σώµα µαζί) παρουσίασε 

αύξηση 50% (πίνακας Α3.). Όµως η σύγκριση των προτυπωµένων δεικτών επίπτωσης των 14 ετών 

συνολικά µε το 1991 (εκτίµηση) δεν έδειξε σε καµία περίπτωση στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

(Boyle & Parkin [94], µέθοδος σύγκρισης ASR, σελ. 138). Επίσης, η πρόβλεψη της διαχρονικής τάσης 

των τριών κατηγοριών (καρκίνος τραχήλου µήτρας, σώµατος και µη καθορισµένης εντόπισης µήτρας 

και µήτρας γενικά) δεν είναι εφικτή λόγω της έλλειψης στοιχείων. Εξάλλου, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα 

στοιχεία, τα όρια αξιοπιστίας της κλίσης της ευθείας των ελάχιστων τετραγώνων περιλαµβάνουν τόσο 

αρνητικές όσο και θετικές τιµές και στις τρεις κατηγορίες (σχήµατα α1., α2. και α3. αντίστοιχα). 

 Στον πίνακα Α4. γίνεται η σύγκριση µεταξύ της Νορβηγίας και της Ελλάδας για τα έτη 1973-

1977. Η Νορβηγία είναι µία χώρα στην οποία η επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας είναι 
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µεγάλη και στην οποία άρχισε αργά η εφαρµογή προγράµµατος πρόληψης [46]. Επίσης διαθέτει  καλό 

σύστηµα καταγραφής των πληροφοριών που σχετίζονται µε τον καρκίνο από το 1952. Ο πίνακας Α4. 

περιλαµβάνει στοιχεία α) για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και β) για τον καρκίνο σώµατος και 

µη καθορισµένης εντόπισης της µήτρας (στα νορβηγικά δεδοµένα δεν υπάρχει κατηγορία κακοήθων 

νεοπλασµάτων της µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης [96]). τα δεδοµένα της Νορβηγίας 

τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στον ελληνικό τρόπο ταξινόµησης κατά οµάδες 

ηλικιών. Οι παρατιθέµενοι πληθυσµοί και οι αριθµοί των περιπτώσεων αντιπροσωπεύουν τους µέσους 

όρους της πενταετίας. 

 Η εκτιµηθείσα κατά ηλικία προτυπωµένη επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας στην 

Ελλάδα (παγκόσµιος πληθυσµός [25,95,96]) ήταν υποτριπλάσια της επίπτωσης στη Νορβηγία (5,31 και 

18,87 ανά 100.000 γυναίκες) ενώ η προτυπωµένη επίπτωση του καρκίνου του σώµατος ήταν 4,73 και 

11,27 ανά 100.000 γυναίκες αντίστοιχα (σχέση 1: 2,38). 

 Στον πίνακα Α4. παρουσιάζεται επίσης η σχέση µεταξύ των προτυπωµένων δεικτών επίπτωσης 

των δύο χωρών για τον καρκίνο τόσο του τραχήλου όσο και του σώµατος της µήτρας. Για τον καρκίνο 

του τραχήλου της µήτρας παρατηρείται ότι στις µικρότερες ηλικίες υπάρχει µεγάλη διαφορά στην 

επίπτωση (σχέση Νορβηγίας - Ελλάδας = 9,3 : 1) η οποία µικραίνει προοδευτικά όσο αυξάνεται η 

ηλικία (σχέση 2,14 : 1 για τις ηλικίες 65 ετών και άνω). Για τον καρκίνο του σώµατος της µήτρας 

συµβαίνει το αντίθετο και συγκεκριµένα η σχέση των δεικτών επίπτωσης αυξάνει µε την ηλικία. 

Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, παρουσιάζονται στον πίνακα Α5. οι υποθετικές θέσεις της 

Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη της επίπτωσης των δύο τύπων καρκίνου της µήτρας (46η από 46 

θέσεις για τον καρκίνο του τραχήλου και  43η από 46 για τον καρκίνο του σώµατος της µήτρας). 

 

2. Αξιολόγηση της προηγούµενης εµπειρίας και γνώσης των γυναικών σχετικά µε την εξέταση 

Παπανικολάου. 

 Στον πίνακα Β1. παρουσιάζονται οι συνθέσεις κατά οµάδες ηλικιών και κατά περιοχή (αστική ή 

ηµιαστική-αγροτική) α) του γυναικείου πληθυσµού της Ελλάδας (απογραφή 1991), β) του γυναικείου 

πληθυσµού που εξετάστηκε στο κυτταρολογικό τµήµα του νοσοκοµείου "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" κατά το 1994 
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και γ) του γυναικείου πληθυσµού του προληπτικού προγράµµατος της Χαλκιδικής. Πρέπει να 

σηµειωθεί εδώ ότι το 35 % του ηµιαστικού-αγροτικού πληθυσµού του νοσοκοµείου "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" 

αφορούσε γυναίκες που προέρχονταν από το προληπτικό πρόγραµµα. Ο αστικός πληθυσµός που 

εξετάστηκε στο νοσοκοµείο "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" αποτελεί το 9,2 0/00 του γυναικείου πληθυσµού της χώρας 

ενώ ο ηµιαστικός-αγροτικός το 4,1 0/00 αντίστοιχα. Ο πληθυσµός του προληπτικού προγράµµατος 

αποτελεί το 3,7 0/00 του ηµιαστικού-αγροτικού πληθυσµού της χώρας. στον πίνακα Β2. παρουσιάζεται 

η ανάλυση των δύο δειγµάτων, κατά οµάδες ηλικιών και κατά περιοχή  προέλευσης, ανάλογα µε το εάν 

οι γυναίκες είχαν ή δεν είχαν κάνει στο παρελθόν την εξέταση Παπανικολάου ενώ στον πίνακα Β2β. 

παρουσιάζονται τα στοιχεία του πίνακα Β2. συνοπτικά. 

 Σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό, οι οµάδες ηλικιών 35-49 ετών τόσο στο δείγµα των γυναικών 

που εξετάστηκαν στο νοσοκοµείο "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" όσο και στο δείγµα των γυναικών που έλαβαν 

µέρος στο προληπτικό πρόγραµµα της Χαλκιδικής εµφανίζουν µεγαλύτερη εκπροσώπηση. Αντίθετα οι 

οµάδες ηλικιών 25-29 και 60-64 ετών υποεκπροσωπούνται στα δύο δείγµατα (πίνακας Β1.). 

 Μεταξύ των γυναικών που προέρχονταν από αστικές περιοχές και δεν είχαν ξανακάνει την 

εξέταση Παπανικολάου στο παρελθόν παρατηρείται µεγαλύτερη προσέλευση στις νεώτερες ηλικίες 

(κορυφή ηλικίες 30 -34, πίνακας Β2.). Χαρακτηριστικό είναι ότι η συχνότητα προσέλευσης είναι 

αντιστρόφως ανάλογη µε την ηλικία. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και για τις γυναίκες από ηµιαστικές 

και αγροτικές περιοχές οι οποίες προσήλθαν αυθόρµητα για πρώτη εξέταση (δείγµα νοσοκοµείου 

"Αλεξάνδρα"). Για τις γυναίκες χωρίς προηγούµενη εξέταση που προσκλήθηκαν στο προληπτικό 

πρόγραµµα της Χαλκιδικής η προσέλευση παρουσιάζει βαθµιαία αύξηση µέχρι την ηλικιακή οµάδα 

των 45-49 ετών και µετά βαθµιαία πτώση. Όσον αφορά τις γυναίκες που είχαν ξανακάνει την εξέταση 

Παπανικολάου στο παρελθόν, µεγαλύτερη προσέλευση παρατηρείται στις ηλικίες 35-54 ετών µε 

κορυφή τις ηλικίες 40-49 ετών τόσο του αστικού πληθυσµού του νοσοκοµείου όσο και του ηµιαστικού-

αγροτικού πληθυσµού αµφοτέρων των δειγµάτων. 

 Ο λόγος του αριθµού των γυναικών που δεν είχαν ξανακάνει την εξέταση Παπανικολάου προς 

τον αριθµό των γυναικών που την είχαν ξανακάνει παρουσιάζεται ιδιαίτερα µεγάλος στην οµάδα 

ηλικιών 25-29 ετών του ηµιαστικού-αγροτικού πληθυσµού αµφοτέρων των δειγµάτων (2,36:1 και 
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3,02:1). Αρκετά µεγάλος παρουσιάζεται και στις οµάδες γυναικών ηλικίας 55-59 και 60-64 ετών του 

προληπτικού προγράµµατος της Χαλκιδικής (1,62:1 και 1,82:1 αντίστοιχα). Αξιοσηµείωτο είναι το ότι 

συνολικά το 72,54 % του αστικού πληθυσµού είχε ξανακάνει την εξέταση ενώ τα ποσοστά για τον 

ηµιαστικό-αγροτικό πληθυσµό αφενός του νοσοκοµείου και αφετέρου του προληπτικού προγράµµατος 

ήταν 49,25 % και 40,26 αντίστοιχα (πίνακας Β2β.). 

 Στον Πίνακα Β3. παρουσιάζεται η σύνθεση του πληθυσµού των ερωτηµατολογίων σε σχέση µε 

τον γυναικείο πληθυσµό της χώρας (απογραφή 1991). Παρατηρείται ότι οι ηλικίες 35-44 

υπερεκπροσωπούνται στο δείγµα ενώ οι ηλικίες 55-64 υποεκπροσωπούνται. 

 Στον Πίνακα Β4. παρουσιάζεται το επίπεδο της γραµµατικής µόρφωσης των γυναικών σε σχέση 

µε το εάν είχαν ξανακάνει στο παρελθόν ή όχι την εξέταση Παπανικολάου. Από τις 911 γυναίκες µόνο 

οι 284 δεν είχαν ξανακάνει εξέταση. Παρατηρείται ότι όσο µεγαλύτερο είναι το επίπεδο µόρφωσης 

τόσο µεγαλύτερη είναι η αναλογία γυναικών που είχαν ξανακάνει την εξέταση. Η δοκιµασία χ2 έδειξε 

ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις συσχέτισης (p<0,01). 

 Στον Πίνακα Β5. παρουσιάζεται η βαθµολόγηση των γνώσεων των γυναικών σε σχέση µε το εάν 

είχαν ξανακάνει στο παρελθόν ή όχι την εξέταση Παπανικολάου. Η δοκιµασία χ2 έδειξε ότι υπάρχει 

ισχυρή ένδειξη συσχέτισης µεταξύ προηγούµενης εµπειρίας και γνώσεων για την εξέταση (p<0,01). 

Παρόλη την εµπειρία τους πολλές γυναίκες εξακολουθούν να έχουν ανεπαρκείς (25,36%) ή σχετικές 

µόνο γνώσεις (45,93%). 

 Στον Πίνακα Β5. παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 284 γυναικών για τους λόγους για τους 

οποίους δεν έκαναν την εξέταση Παπανικολάου στο παρελθόν. Ένα υψηλό ποσοστό γυναικών 

παραδέχεται την άγνοια της εξέτασης (24,3 %) ενώ ένα αρκετά υψηλό ποσοστό αδράνησε (αδιαφόρησα 

ή είχα πολλές δουλειές 40,14 %). Η ντροπή (12,68 %), ο φόβος του πόνου (7,39 %), ο φόβος της ιδέας 

του καρκίνου (6,69 %) ή άλλος λόγος (7,39 %) ήταν οι λοιποί λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες δεν 

είχαν κάνει την εξέταση. Ελάχιστες γυναίκες απάντησαν ότι η εξέταση ήταν ακριβή (1,41 %). σε 

µεγαλύτερο δείγµα θα µπορούσε να γίνει µία ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί ποιοι λόγοι επικρατούν 

στις διάφορες οµάδες ηλικιών. 
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3. Αξιολόγηση της επάρκειας του ανθρώπινου δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του 

 δηµόσιου τοµέα για την εφαρµογή προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της 

µήτρας 

 Στον πίνακα Γ1. παρουσιάζεται η αθροιστική επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

για τις ηλικίες 20-64 ετών και η µεταβολή της µετά από εφαρµογή εναλλακτικών στρατηγικών 

πρόληψης. στον πίνακα αυτό περιλαµβάνονται α) ο αριθµός εξετάσεων που αναλογούν σε κάθε 

γυναίκα µέχρι να συµπληρώσει την ηλικία των 64 ετών, β) ο αριθµός των περιπτώσεων καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας που θα προληφθούν ανά 100.000 εξετάσεις και γ) ο αριθµός των εξετάσεων που 

απαιτούνται ετησίως. Για τον αριθµό των εξετάσεων που απαιτούνται ετησίως πρέπει να σηµειωθεί ότι 

ο καθαρός αριθµός αφορά την εκτίµηση που έγινε µε βάση τον πληθυσµό του 1991 ενώ η τιµή της 

παραµέτρου C ορίστηκε για το 1994 στο κεφάλαιο "Υλικά και Μέθοδοι" σε 4,7% (όρ.αξιοπ. 4,43-

4,97%) του αριθµού των εξετάσεων που απαιτούνται ετησίως. 

 Παρατηρείται ότι µεγαλύτερος αριθµός εξετάσεων απαιτείται από πρόγραµµα στο οποίο θα 

γίνεται έλεγχος των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών κάθε χρόνο ενώ µικρότερος αριθµός εξετάσεων 

απαιτείται από πρόγραµµα στο οποίο ο έλεγχος θα γίνεται κάθε 5 χρόνια στις γυναίκες ηλικίας 35-64 

ετών. 

 Στον πίνακα Γ2. παρουσιάζεται η σύνθεση του προσωπικού που υπηρετούσε το 1992 στα 29 

κυτταρολογικά εργαστήρια (Σπaκ). 

 Στον πίνακα Γ3. παρουσιάζονται οι αριθµοί των κυτταρολογικών εξετάσεων που 

διεκπεραιώθηκαν το 1992 στα 29 κυτταρολογικά εργαστήρια (ΣEi). 

 Στον πίνακα Γ4. παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις του µέσου αριθµού επιχρισµάτων ανά κατηγορία 

εξέτασης (Si). Επίσης παρουσιάζεται κατά κατηγορία υλικού η εκτίµηση του συνολικού αριθµού 

επεξεργασθέντων επιχρισµάτων το 1992 στα 29 κυτταρολογικά εργαστήρια (ΣEi*Si) σύµφωνα µε τον 

πίνακα Γ3. 

 Στον πίνακα Γ5. παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των µέσων χρόνων διεκπεραίωσης των διαφόρων 

διαδικασιών που εκτελούνται από τις τρεις κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού ( t1, t2, t3, ... t14, t15 ). 
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 Στον πίνακα Γ6. παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των µέσων χρόνων διεκπεραίωσης κατά είδος 

εξέτασης και κατά κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού (Tai). 

 Στους πίνακες Γ7. και Γ8. παρουσιάζονται τα παραγωγικά χαρακτηριστικά των τριών 

κατηγοριών ανθρώπινου δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται 

α) ο επίσηµος χρόνος απασχόλησης (Χa), β) ο παραγωγικά ωφέλιµος χρόνος ως αναλογία του χρόνου 

απασχόλησης (F'a * Χa) και γ) η µέση δυνατότητα ηµερήσιας και ετήσιας παραγωγής εξετάσεων 

γυναικολογικού υλικού του ενός επιχρίσµατος κατ' άτοµο. Για τους Επιµελητές Α' και Β' του ιατρικού 

δυναµικού περιλαµβάνονται εκτιµήσεις µε ή χωρίς εφηµερίες (3 ωφέλιµες ώρες ανά εφηµερία). Για 

τους ∆ιευθυντές του ιατρικού δυναµικού έχει αφαιρεθεί ένα 10% του χρόνου απασχόλησης ως 

αναλογία διοικητικών καθηκόντων ενώ δεν τους αναλογούν παραγωγικά ωφέλιµες ώρες από εφηµερίες. 

 Στον πίνακα Γ9. παρουσιάζεται η εκτίµηση της ετήσιας παραγωγικής δυνατότητας (παραγωγικά 

ωφέλιµος χρόνος ως αναλογία του χρόνου απασχόλησης) των 29 κυτταρολογικών εργαστηρίων του 

δηµόσιου τοµέα κατά κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού για το έτος 1992 [ (F'a*Χa) * ΣΠaκ]. 

 Στον πίνακα Γ10. παρουσιάζεται η εκτίµηση των εργάσιµων ωρών που δαπανήθηκαν από τις 

τρεις κατηγορίες ανθρώπινου δυναµικού για την εξέταση γυναικολογικού και µη γυναικολογικού 

υλικού στα 29 κυτταρολογικά εργαστήρια του δηµόσιου τοµέα (W' (a)Γ και W' (a)Λ). Συγκρίνοντας τους 

πίνακες Γ9. και Γ10. προκύπτει ότι τόσο για το ιατρικό όσο και για το παρασκευαστικό δυναµικό δεν 

έγινε πλήρης εκµετάλλευση του παραγωγικά ωφέλιµου χρόνου. Συγκεκριµένα οι ιατροί έχοντας µέσο 

παραγωγικά ωφέλιµο χρόνο 106.747 εργάσιµες ώρες (ανάλογο µε το 60% του επίσηµου χρόνου 

απασχόλησης χωρίς εφηµερίες) δαπάνησαν για την εξέταση επιχρισµάτων γυναικολογικού και µη 

γυναικολογικού υλικού 84.853 εργάσιµες ώρες το µέγιστο. Αντίστοιχα οι παρασκευαστές έχοντας µέσο 

παραγωγικά ωφέλιµο χρόνο 95.760 εργάσιµες ώρες (70% του επίσηµου χρόνου απασχόλησης) 

δαπάνησαν 67.242 εργάσιµες ώρες το µέγιστο. Για το γραµµατειακό δυναµικό παρουσιάζεται ένα 

έλλειµµα 8.000 εργάσιµων ωρών περίπου. Αυτό συµβαίνει διότι, σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας 

των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει γραµµατειακό 

προσωπικό και η γραµµατειακή εργασία διεκπεραιώνεται από το παρασκευαστικό προσωπικό. 
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 Στον πίνακα Γ11. παρουσιάζεται η εκτίµηση των εργάσιµων ωρών που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση των εξετάσεων των πέντε εναλλακτικών στρατηγικών πρόληψης κατά κατηγορία 

ανθρώπινου δυναµικού (W'(a) Γj = TaΓ Pj  * (1 + C) * /  tex,j). 

 Στους πίνακες Γ12., Γ13., Γ14 και Γ15. παρουσιάζονται οι δείκτες επάρκειας του ανθρώπινου 

δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα ανά προληπτικό πρόγραµµα και για 

τις διάφορες αναλογίες του χρόνου απασχόλησης που επιλέξαµε. Εξ ορισµού οι δείκτες αυτοί 

αντιστοιχούν στο πηλίκο των διαθέσιµων εργάσιµων ωρών για εξετάσεις κολποτραχηλικών 

επιχρισµάτων προς τις απαιτούµενες εργάσιµες ώρες για την εξέταση των κολποτραχηλικών 

επιχρισµάτων του προληπτικού προγράµµατος. 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά : 

 1. Το υπάρχον ιατρικό δυναµικό των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα επαρκεί 

για την εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος στο οποίο η εξέταση Παπανικολάου θα 

επαναλαµβάνεται κάθε 5 χρόνια στις γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών µε την προϋπόθεση ότι ο συνολικός 

ωφέλιµος χρόνος για τη διεκπεραίωση κυτταρολογικών εξετάσεων θα είναι τουλάχιστον ίσος µε το 

60% του χρόνου απασχόλησης του συνόλου των ιατρών. Το ιατρικό δυναµικό είναι δυνατό να 

επαρκέσει επίσης  για την εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος µε επανάληψη της εξέτασης κάθε 5 

χρόνια στις γυναίκες ηλικίας 25-64 ετών εάν ο συνολικός ωφέλιµος χρόνος για τη διεκπεραίωση 

κυτταρολογικών εξετάσεων υπερβεί το 70% του χρόνου απασχόλησης του συνόλου των ιατρών 

(πίνακας Γ12.). Εάν συνυπολογιστούν και οι εφηµερίες των Επιµελητών Α' και Β' (3 εργάσιµες ώρες 

ανά εφηµερία) τότε είναι δυνατή η εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος στο οποίο η εξέταση 

Παπανικολάου θα επαναλαµβάνεται κάθε 3 χρόνια στις γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών µε την 

προϋπόθεση ότι ο συνολικός ωφέλιµος χρόνος για τη διεκπεραίωση κυτταρολογικών εξετάσεων θα 

υπερβεί το 70% του χρόνου απασχόλησης του συνόλου των ιατρών (πίνακας Γ13.). 

 2. Το υπάρχον παρασκευαστικό δυναµικό των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου 

τοµέα επαρκεί για την εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος στο οποίο η εξέταση Παπανικολάου θα 

επαναλαµβάνεται κάθε 3 χρόνια στις γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών µε την προϋπόθεση ότι ο συνολικός 
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ωφέλιµος χρόνος για τη διεκπεραίωση κυτταρολογικών εξετάσεων θα υπερβεί το 75% του χρόνου 

απασχόλησης του συνόλου των παρασκευαστών (πίνακας Γ14.). 

 3. Το γραµµατειακό-διοικητικό προσωπικό των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου 

τοµέα δεν επαρκεί για καµία από τις εναλλακτικές στρατηγικές που επιλέξαµε (πίνακας Γ15.). 

 Όλες οι εκτιµήσεις έγιναν µε την προϋπόθεση ότι ο όγκος εργασίας για τη διεκπεραίωση 

κυτταρολογικών εξετάσεων µη γυναικολογικού υλικού θα παραµείνει στα επίπεδα του 1992 διότι 

διαφορετικά θα χρειαστεί επαναπροσδιορισµός των δεικτών. Επαναπροσδιορισµός των δεικτών θα 

χρειαστεί επίσης στην περίπτωση που η σύνθεση του προσωπικού δεν αναπροσαρµοστεί ανάλογα µε 

την εξέλιξη του πληθυσµού.  

 

Σηµείωση : στο Παράρτηµα Β' παρατίθενται πίνακες µε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον 

γυναικείο πληθυσµό της Ελλάδας, τον αριθµό των νέων κρουσµάτων κατ' έτος, τους αριθµούς θανάτων 

και τη θνησιµότητα κατ' έτος, διάφορα στοιχεία των κυτταρολογικών εργαστηρίων κλπ. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Για να εξετασθεί η δυνατότητα εφαρµογής εθνικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας πρέπει προηγουµένως να αξιολογηθούν αφ'ενός η σοβαρότητα του προβλήµατος  

που προκαλεί η νόσος και αφ'ετέρου η έκταση της υπάρχουσας πρόληψης. Οι πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις αξιολογήσεις αυτές  έχουν ουσιαστική σηµασία τόσο στις εκτιµήσεις των 

παραµέτρων όσο και στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής του προληπτικού προγράµµατος. στην 

παρούσα µελέτη έγινε µία πρώτη προσέγγιση µε σκοπό να εκτιµηθεί η δυνατότητα εφαρµογής 

προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας στην Ελλάδα. Η έλλειψη επαρκών 

και αξιόπιστων εθνικών στατιστικών στοιχείων αποτέλεσαν τα κυριότερα εµπόδια της µελέτης. 

 Έχει επισηµανθεί και από άλλους ερευνητές ότι για όλες τις µορφές καρκίνου τα διαθέσιµα 

εθνικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν ελλείψεις και η αξιοπιστία τους αµφισβητείται. Ειδικότερα 

για τον καρκίνο της µήτρας έχει διαπιστωθεί ότι η διάκριση ανάµεσα στον καρκίνο του τραχήλου και 

στον καρκίνο του ενδοµητρίου δεν γίνεται πάντοτε στα πιστοποιητικά θανάτου [24]. Η συνταξινόµηση 

ενός ποσοστού του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας µε τον καρκίνο του σώµατος δεν επιτρέπει να 

εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τις διαχρονικές τάσεις της θνησιµότητας από τους δύο αυτούς 

τύπους καρκίνου. Ανάλογα ή ίσως και περισσότερα προβλήµατα υπάρχουν και στην καταγραφή των 

νέων περιπτώσεων καρκίνου της µήτρας (επίπτωση). τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία αφορούν στην 

περίοδο 1969-82 αλλά η δυσχέρεια χειρισµού είναι εµφανής. Συγκεκριµένα η ταξινόµηση των 

καρκίνων του γεννητικού συστήµατος του θήλεος παρουσιάζει παραλλαγές στις διάφορες εκδόσεις ενώ 

η ταξινόµηση σε οµάδες ηλικιών δεν ακολουθεί το διεθνές πρότυπο της πενταετίας [94]. Η διακοπή της 

καταγραφής των νέων περιπτώσεων καρκίνου (όλων των τύπων) από το 1983 έως τον Αύγουστο του 

1990 δηµιούργησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό το οποίο έχει αντίκτυπο τόσο στην παρακολούθηση της 

εξέλιξης του καρκίνου όσο και στο σχεδιασµό των υπηρεσιών υγείας στη χώρα µας. Το 

µηχανοργανωµένο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών ανακοίνωσε πρόσφατα (Μάρτιος 1995) λίγα στοιχεία 

για τις νέες περιπτώσεις καρκίνου στην περίοδο Αύγουστος 1990 - Ιούλιος 1991. Από τα στοιχεία αυτά 

µπορούν να υπολογισθούν µόνο οι γενικοί δείκτες επίπτωσης. Οι νέες περιπτώσεις καρκίνου κατά 
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οµάδες ηλικιών δεν ανακοινώθηκαν διότι σε σηµαντικό ποσοστό δεν δηλώθηκε η ηλικία των ασθενών 

στα ειδικά έντυπα αναφοράς. 

 Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα των δεδοµένων που καταχωρούνται στις 

υπηρεσίες του τοµέα της υγείας έχουν επισηµανθεί σε πολλές µελέτες [100-109]. ∆εδοµένου ότι οι 

πληροφορίες στον τοµέα της υγείας έχουν εξαιρετική σπουδαιότητα από επιδηµιολογική, οικονοµική 

και διοικητική άποψη, η βελτίωση των µεθόδων συλλογής, αρχειοθέτησης και αξιοποίησης των 

εθνικών στατιστικών στοιχείων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. 

 

1. Αξιολόγηση του µεγέθους του προβλήµατος του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας στην 

Ελλάδα και σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές χώρες 

 Ενώ για τη θνησιµότητα υπάρχουν στοιχεία που επιτρέπουν τη σύγκριση της Ελλάδας µε άλλες 

χώρες τα στοιχεία για την επίπτωση του καρκίνου της µήτρας είναι ελλιπή. Η επεξεργασία των 

διαθέσιµων στοιχείων και η σύγκριση µε τη Νορβηγία έγινε για να προσδιοριστεί η θέση της Ελλάδας 

στον ευρωπαϊκό χώρο. Από την επεξεργασία αυτή προέκυψε ότι στην περίοδο 1973-77 ο 

προτυπωµένος δείκτης επίπτωσης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας στην Ελλάδα ήταν 

υποτριπλάσιος από τον αντίστοιχο δείκτη της Νορβηγίας ενώ για τον καρκίνο του σώµατος της µήτρας 

η σχέση ήταν υποδιπλάσια. στο χρονικό αυτό διάστηµα (1973-77) η Νορβηγία κατείχε µεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών υψηλή θέση ως προς την επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. στην 

αµέσως επόµενη πενταετία (1978-82) και µε ελαφρά µειωµένη την κατά ηλικία προτυπωµένη επίπτωση 

του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας (από 19/105 σε 15,6/105) κατατάχθηκε στην 11η θέση µεταξύ 

45 Ευρωπαϊκών µητρώων καρκίνου (cancer registries) από 20 χώρες (1η θέση : 24,6/105 , 45η θέση :  

5,5/105 : πίνακας Α5.) [20]. Επίσης, όσον αφορά στην κατάταξη για τον καρκίνο του σώµατος της 

µήτρας στην πενταετία 1978-82 κατατάχθηκε στην 19η θέση µε κατά ηλικία προτυπωµένο δείκτη 

επίπτωσης 12,1 ανά 105 γυναίκες (1η θέση : 16,9 και τελευταία θέση : 4,3 ανά 105 γυναίκες) [20]. Εάν 

υποθέσουµε ότι οι προτυπωµένοι κατά ηλικία δείκτες επίπτωσης που υπολογίσαµε για την περίοδο 

1973-77 είναι κατά προσέγγιση σωστοί και ότι στην επόµενη πενταετία παρέµειναν στα ίδια επίπεδα 

τότε η θέση της Ελλάδας στις ανωτέρω κατατάξεις θα ήταν η τελευταία (46η) για τον καρκίνο του 
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τραχήλου της µήτρας και η 43η για τον καρκίνο του σώµατος της µήτρας. Εάν υποθέσουµε επίσης ότι 

τα στατιστικά στοιχεία ήταν αναξιόπιστα σε βαθµό που οι δείκτες επίπτωσης τόσο του καρκίνου του 

τραχήλου όσο και του καρκίνου του σώµατος της µήτρας ήταν διπλάσιοι τότε η θέση που θα 

κατελάµβανε η Ελλάδα στις κατατάξεις αυτές θα ήταν η 27η και η 29η αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι 

η υπόθεση αυτή θα έπρεπε να συνοδεύεται από υψηλή θνησιµότητα που θα είχε σαν συνέπεια την 

υψηλή κατάταξη της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό πίνακα θνησιµότητας από καρκίνο της µήτρας  [20]. 

στον πίνακα αυτό όµως η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα για την πενταετία 1978-82 είναι η τελευταία 

από 26 χώρες (πίνακας ∆8. παράρτηµα Β'), Εποµένως είτε ι) ο καρκίνος της µήτρας γενικά και ο 

καρκίνος του τραχήλου της µήτρας ειδικότερα δεν αποτελούσαν στη συγκεκριµένη περίοδο µείζον 

πρόβληµα για το γυναικείο πληθυσµό όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε ιι) τα στοιχεία 

θνησιµότητας είναι και αυτά εντελώς αναξιόπιστα, είτε ιιι) η θεραπευτική αντιµετώπιση ήταν σε τέτοιο 

βαθµό αποτελεσµατική ώστε να ελαχιστοποιείται η θνητότητα είτε τέλος ιν) η φυσική εξέλιξη της 

νόσου έχει στην Ελλάδα διαφορετικό πρότυπο από τις άλλες χώρες. Μία πιθανή εξήγηση των 

δεδοµένων που υπάρχουν για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας είναι ότι δεν αποτελούσε µείζον 

πρόβληµα διότι οι ελληνίδες ήταν προστατευµένες από ένα συντηρητικότερο πρότυπο συµπεριφοράς 

προς τις σεξουαλικές σχέσεις. ∆υστυχώς είναι άγνωστη η εξέλιξη της επίπτωσης του καρκίνου της 

µήτρας (τραχήλου και σώµατος) στο διάστηµα 1983-90 µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η εξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων για τις διαχρονικές τάσεις. Πάντως, σύµφωνα µε τους αριθµούς των νέων 

κρουσµάτων του 1991 (ΕΑΝ) και παρόλο που δεν γνωρίζουµε την κατά ηλικία κατανοµή, µε κάθε 

επιφύλαξη υποθέτουµε ότι η εικόνα δεν άλλαξε δραµατικά στο διάστηµα 1983-90. Εκείνο που θα 

µπορούσε να έχει αλλάξει στο διάστηµα αυτό είναι η εµφάνιση περισσοτέρων κρουσµάτων στις 

νεότερες ηλικίες σαν αποτέλεσµα τροποποίησης της συµπεριφοράς προς τις σεξουαλικές σχέσεις. 

 Από τη σύγκριση µε τη Νορβηγία είναι αξιοσηµείωτο ότι η σχέση των προτυπωµένων δεικτών 

επίπτωσης παρουσιάζει µεγάλη διαφορά στις νεότερες ηλικίες (9,3 : 1 για την οµάδα 20-29 ετών) και 

συγκλίνει προοδευτικά στις µεγαλύτερες ηλικίες (2,14 : 1 για την οµάδα 65 ετών και άνω). Εάν 

δεχθούµε ότι στην δεκαετία του '70 οι σχέσεις των δύο φύλων στην Ελλάδα ήταν αρκετά πιο 

συντηρητικές από ότι στη Νορβηγία και το ότι στις επόµενες δεκαετίες ακολούθησε µία χαλάρωση, 
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µπορούµε να υποθέσουµε ότι αναµένεται αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

στις νεότερες γενεές. Είναι πιθανό όµως, η διαρκώς αυξανόµενη εφαρµογή ευκαιριακής πρόληψης να 

σκιάσει την πραγµατική εικόνα. Για να γίνει δυνατή η αξιολόγηση της πραγµατικής εικόνας του 

καρκίνου του τραχήλου της µήτρας είναι απαραίτητη η έγκαιρη λήψη µέτρων τόσο για τη βελτίωση της 

καταγραφής των νέων κρουσµάτων όσο και για τη διερεύνηση της έκτασης της ευκαιριακής πρόληψης 

(προηγούµενη εµπειρία των γυναικών σχετικά µε την εξέταση Παπανικολάου). 

 Παρόλα αυτά, για τον υπολογισµό της µεταβολής της αθροιστικής επίπτωσης από την εφαρµογή 

προληπτικού προγράµµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο του N. Day [94, IARC : Boyle & Parkin, σελ. 147], 

υποθέσαµε ότι η επίπτωση θα παραµείνει σχετικά σταθερή στα επόµενα χρόνια και συγκεκριµένα σε 

επίπεδο 0,10 - 1,08 - 7,32 και 17,50 ανά 105 γυναίκες (ή 0,14- 1,27 - 9,54 και 20,52 ανά 105 γυναίκες : 

1991) για τις οµάδες ηλικιών 20-24, 25-29, 30-44 και 45-64 ετών αντίστοιχα. 

 

2. Αξιολόγηση της προηγούµενης εµπειρίας και γνώσης των γυναικών σχετικά µε την εξέταση 

Παπανικολάου. 

 Η επιτυχία ενός προληπτικού προγράµµατος για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας εξαρτάται 

από τη συµµετοχή του γυναικείου πληθυσµού. Η κινητοποίηση των γυναικών να συµµετάσχουν στον 

προληπτικό έλεγχο είναι µία διαδικασία που εξαρτάται µε τη σειρά της από πολλούς παράγοντες 

(γνώσεις, εµπειρία, ψυχολογικός παράγων κλπ.). Η ανάλυση αυτών των παραγόντων έχει σκοπό τη 

βελτίωση του σχεδιασµού των προληπτικών προγραµµάτων όσον αφορά  την προσέγγιση και 

στρατολόγηση των γυναικών [43]. 

 Το δείγµα αστικού πληθυσµού του Π.Γ.Ν."ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" αντιστοιχεί στο 1,68 % του 

γυναικείου πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών της Περιφέρειας της Πρωτεύουσας, ενώ το δείγµα της 

Χαλκιδικής αντιστοιχεί στο 16,08 % του γυναικείου πληθυσµού της περιοχής (ΕΣΥΕ 1991). Η λήψη 

δειγµάτων µε τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά του ελληνικού γυναικείου πληθυσµό δεν ήταν 

δυνατή για οικονοµικούς λόγους. Ο πληθυσµός του δείγµατος του Π.Γ.Ν. "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ"  αφορά 

γυναίκες που προσήλθαν αυθόρµητα για εξέταση κατά Παπανικολάου είτε στα εξωτερικά ιατρεία του 

νοσοκοµείου είτε σε περιφερικά κέντρα λήψης κολποτραχηλικών επιχρισµάτων. Αντίθετα, ο 
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πληθυσµός του δείγµατος πιλοτικού προληπτικού προγράµµατος της Χαλκιδικής αφορά γυναίκες που 

προσήλθαν µετά από οµαδική πρόσκληση (όχι ατοµική). Αµφότερα τα δείγµατα εµφανίζουν υψηλά 

ποσοστά εµπειρίας των γυναικών σχετικά µε την εξέταση Παπανικολάου αλλά η διαφορά µεταξύ 

αστικού και ηµιαστικών-αγροτικών πληθυσµών είναι εµφανής (πίνακας Β2. και Β2β.). Με τα στοιχεία 

του Π.Γ.Ν. "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ"  και δεδοµένου ότι οι ευπορότερες τάξεις προτιµούν τον ιδιωτικό από τον 

δηµόσιο τοµέα υποθέτουµε µε επιφύλαξη ότι η εµπειρία της εξέτασης έχει εξαπλωθεί και στις σχετικά 

χαµηλότερες τάξεις έστω και αν πρόκειται για ευκαιριακή και µη οργανωµένη πρόληψη. 

 Αξιοσηµείωτο είναι το ότι µεταξύ των γυναικών αστικής προέλευσης που δεν είχαν ξανακάνει 

την εξέταση Παπανικολάου, µεγάλη προσέλευση παρουσιάστηκε από γυναίκες νεότερης ηλικίας 

(πίνακας Β2.). Το γεγονός αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη καλύτερης ενηµέρωσης δεδοµένου αφενός ότι οι 

γυναίκες αυτές προσήλθαν αυθόρµητα για εξέταση και αφετέρου ότι στις γυναίκες της Χαλκιδικής που 

προσήλθαν µετά από πρόσκληση δεν παρατηρήθηκε ανάλογη ηλικιακή κατανοµή. Ενδεχοµένως 

υπάρχουν και άλλοι λόγοι (ψυχολογικοί - κοινωνιολογικοί) στους οποίους οφείλεται η µικρή 

συµµετοχή γυναικών (χωρίς ή µε προηγούµενη εξέταση) ηλικίας 25-29 ετών στο πρόγραµµα της 

Χαλκιδικής και οι οποίοι χρειάζονται διερεύνηση. 

 Ένας παράγοντας που παίζει σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των γυναικών να κάνουν 

προληπτικό έλεγχο είναι το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων. Όπως ήταν αναµενόµενο, η ανάλυση 

των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου έδωσε ισχυρή ένδειξη συσχέτισης µεταξύ γραµµατικών 

γνώσεων και προηγούµενης εµπειρίας στην εξέταση (πίνακαςΒ4.). Αυτό είναι ενθαρρυντικό από την 

άποψη ότι οι ερχόµενες γενεές έχοντας καλύτερη εκπαίδευση θα προσφέρουν καλύτερο έδαφος για 

ενηµέρωση γύρω από τα προληπτικά προγράµµατα µε αποτέλεσµα αύξηση της συµµετοχής. Όσον 

αφορά τις γνώσεις σχετικά µε την εξέταση, η ανάλυση της βαθµολογίας των απαντήσεων του 

ερωτηµατολογίου έδειξε ότι οι γυναίκες που είχαν κάνει σε σχέση µε τις γυναίκες που δεν είχαν κάνει 

την εξέταση Παπανικολάου είχαν υψηλότερο επίπεδο γνώσεων. Όµως, το ποσοστό των γυναικών που 

είχαν κάνει την εξέταση και συγχρόνως είχαν και επαρκείς γνώσεις για την εξέταση ήταν χαµηλό 

(28,71 % πίνακας Β5.). Βεβαίως, εκτός από την ενηµέρωση υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει 

να διερευνηθούν. Οι γυναίκες που δεν είχαν κάνει την εξέταση, απάντησαν σε µεγάλο ποσοστό (40,14 
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%) ότι "αδιαφόρησαν ή είχαν πολλές δουλειές" ενώ µικρά ποσοστά δήλωσαν µε ειλικρίνεια ότι 

ντρεπόντουσαν ή ότι φοβήθηκαν ότι θα πονέσουν (πίνακας Β6.). Ίσως πίσω από την "αδιαφορία" αυτή 

να κρύβονται άλλοι σηµαντικοί λόγοι. 

 Μία σηµαντική ένδειξη για το ότι η εξέταση Παπανικολάου είναι διαδεδοµένη και ασκεί κάποια 

προφύλαξη στον γυναικείο πληθυσµό είναι η αντιστροφή της σχέσης των διαγνώσεων προδιηθητικού 

προς τις διαγνώσεις διηθητικού καρκίνου του τραχήλου της µήτρας µέσα στην τελευταία δεκαετία. 

Συγκεκριµένα το 1983 στο νοσοκοµείο "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" η σχέση αυτή ήταν 1 : 4,55 [110-111] ενώ από 

τα στοιχεία του 1994 που επεξεργαστήκαµε η σχέση αυτή είναι 3,73 : 1. Όσον αφορά το επίπεδο των 

γνώσεων γύρω από την εξέταση Παπανικολάου αυτό παραµένει χαµηλό και εποµένως τόσο η έρευνα 

όσο και η προπαγάνδα πρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

3. Αξιολόγηση της επάρκειας του ανθρώπινου δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του 

   δηµόσιου τοµέα για την εφαρµογή προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της 

    µήτρας 

 Στο Γενικό Μέρος αναφέρθηκε ότι οι παραγωγικές διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο του 

τραχήλου της µήτρας διαφέρουν τόσο µεταξύ χωρών όσο και µέσα στις ίδιες τις χώρες. Οι διαφορές 

έγκεινται κυρίως στο ότι τα ίδια καθήκοντα µπορεί να εκτελούνται από περισσότερες της µιας 

επαγγελµατικές οµάδες. Στη χώρα µας η διάρθρωση των υπηρεσιών διαφέρει σχεδόν από όλες τις 

χώρες στις οποίες εφαρµόζονται µε επιτυχία οργανωµένα προληπτικά προγράµµατα. Επιπλέον, δεν 

υπάρχουν στοιχεία για τα παραγωγικά χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών κατηγοριών του 

ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχοληθεί σε ένα προληπτικό πρόγραµµα. Συνεπώς, η διερεύνηση 

και ο προσδιορισµός αυτών των παραµέτρων είναι απαραίτητος. 

 Ο προσδιορισµός των παραγωγικών χαρακτηριστικών έγινε µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

λεπτοµέρεια και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν παρέχουν τη δυνατότητα προσέγγισης του έργου 

που απαιτείται για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένου αριθµού περιστατικών. Οι µετρήσεις βασίστηκαν 

στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του νοσοκοµείου "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" και ενδεχοµένως υπάρχουν 

αποκλίσεις από εργαστήριο σε εργαστήριο. Ωστόσο, συγκρίνοντας µε τους χρόνους και τις 
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προδιαγραφές που ισχύουν σε άλλες χώρες [80] δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές και η εκτίµησή µας 

είναι ότι οι µετρήσεις είναι σωστές. Οι αποκλίσεις που µπορεί να υπάρχουν οφείλονται µάλλον σε άλλα 

αίτια. Για παράδειγµα, εάν ένα εργαστήριο έχει πληθώρα παραγγελιών για εξετάσεις και το προσωπικό 

είναι λίγο ή µειωµένο, τότε µία λύση για να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες είναι να µειωθούν τα 

επιχρίσµατα ανά περιστατικό (πχ. από 4 επιχρίσµατα ανά περιστατικό σε 3). Οπωσδήποτε, για την 

καθιέρωση προδιαγραφών απαιτείται µία ανάλογη µελέτη η οποία θα περιλάβει έναν αριθµό 

εργαστηρίων. Το µέσο ποσοστό (F'a) του χρόνου απασχόλησης, που χρησιµοποιήσαµε για την εκτίµηση 

του µέσου παραγωγικά ωφέλιµου χρόνου όλων των ατόµων µιας κατηγορίας ανθρώπινου δυναµικού, 

αποτελεί µέγεθος το οποίο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί στην πράξη µε ακρίβεια. Το ποσοστό αυτό 

αντιπροσωπεύει περισσότερο ένα κοινό στόχο που πρέπει να επιτευχθεί από όλα τα κυτταρολογικά 

εργαστήρια του δηµόσιου τοµέα προκειµένου να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα πρόληψης του καρκίνου 

του τραχήλου της µήτρας. Ο στόχος αυτός µπορεί να τεθεί από την πολιτεία η οποία θα είναι υπεύθυνη 

για τον συνολικό συντονισµό µιας τέτοιας προσπάθειας. Οι κατώτερες από τις τιµές που επιλέξαµε 

(60% του συνολικού χρόνου απασχόλησης για το ιατρικό και 70% του συνολικού χρόνου απασχόλησης 

για το παρασκευαστικό και γραµµατειακό δυναµικό) αντιπροσωπεύουν τον συνολικό παραγωγικά 

ωφέλιµο χρόνο για τη διεκπεραίωση όλων των κυτταρολογικών εξετάσεων στο κυτταρολογικό 

εργαστήριο του ΠΓΝ "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" το 1992. Συγκεκριµένα, εκτιµήσαµε κατά προσέγγιση α) ότι το 

40% του συνολικού χρόνου απασχόλησης των ιατρών αφιερώθηκε σε παρακεντήσεις για τη λήψη 

υλικού για κυτταρολογική εξέταση, στην εκπαίδευση των ειδικευόµενων ιατρών, σε εργασίες και 

επιµόρφωση, σε συµµετοχές σε συνέδρια κλπ. και β) ότι το 30% του συνολικού χρόνου απασχόλησης 

του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναµικού αφιερώθηκε σε διάφορες εργασίες άσχετες µε τη διεκπεραίωση 

των κυτταρολογικών εξετάσεων. Τις υπόλοιπες τιµές του µέσου ποσοστού του χρόνου απασχόλησης 

(65%, 70% και 75% για το ιατρικό και 75%, 80% και 85% για το παρασκευαστικό και γραµµατειακό 

δυναµικό), τις λάβαµε αυθαίρετα. 

 Από τον πίνακα Γ1. είναι εµφανές ότι η εφαρµογή της εξέτασης στις γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών 

κάθε χρόνο σε σχέση µε την εφαρµογή της στις ηλικίες 25-64 ετών κάθε 3 χρόνια ελάχιστα µειώνει την 

αθροιστική επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Αντίθετα η στρατηγική αυτή (έλεγχος 
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κάθε χρόνο) τριπλασιάζει το κόστος σε σχέση µε την εφαρµογή της εξέτασης κάθε 3 χρόνια (45 

εξετάσεις ανά γυναίκα έναντι 13). Αντίστοιχα, η εφαρµογή του προληπτικού ελέγχου κάθε 5 χρόνια 

στις γυναίκες ηλικίας 25-64 ετών πλεονεκτεί από άποψη κόστους (8 εξετάσεις ανά γυναίκα) της 

εφαρµογής ελέγχου κάθε 3 χρόνια και συγχρόνως παρέχει ικανοποιητική µείωση της αθροιστικής 

επίπτωσης (81,8 %). Η εφαρµογή προληπτικού ελέγχου κάθε 3 χρόνια στις γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών 

παρουσιάζει το ίδιο περίπου όφελος και κόστος µε την προηγούµενη στρατηγική ενώ η εφαρµογή 

ελέγχου κάθε 5 χρόνια στις γυναίκες ηλικίας 35-64 ετών έχει µεν χαµηλό κόστος σε αριθµό εξετάσεων 

αλλά και πολύ χαµηλό όφελος σε σχέση µε τις άλλες στρατηγικές. 

 Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος µε χρονικό 

διάστηµα επανελέγχου κάθε 5 χρόνια είναι πιθανόν να οδηγηθεί σε αποτυχία. Στη διάρκεια µιας 

πενταετίας πολλά πράγµατα αλλάζουν και πολύ περισσότερα λησµονούνται. Για παράδειγµα, διάφορα 

δηµογραφικά γεγονότα συσσωρεύονται (γάµοι - αλλαγές διευθύνσεων - εσωτερική & εξωτερική 

µετανάστευση - θάνατοι κλπ.) µε αποτέλεσµα να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό την αξιοπιστία των 

αρχείων στα οποία θα βασιστεί το προληπτικό πρόγραµµα. Είναι επίσης πολύ πιθανό πολλές γυναίκες, 

ανησυχώντας για την υγεία τους, να εγκαταλείψουν το πρόγραµµα και να καταφύγουν σε ιδιωτικά 

κέντρα. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι εάν η συµµετοχή του πληθυσµού δεν προσεγγίσει το 100 % 

τότε το όφελος που αναµένεται να προκύψει από το προληπτικό πρόγραµµα θα είναι αναλογικά 

µικρότερο. 

 Οι εκτιµήσεις που έγιναν για τις απαιτήσεις του προληπτικού προγράµµατος σε ανθρώπινους 

πόρους βασίστηκαν στο ότι κάθε εξέταση θα περιλαµβάνει αποκλειστικά ένα µόνο πλακίδιο στο οποίο 

θα επιστρώνονται το κολπικό, το εξωτραχηλικό και το ενδοτραχηλικό επίχρισµα. Η πρακτική αυτή, αν 

και είναι διαδεδοµένη, δεν εφαρµόζεται από όλα τα κέντρα ακόµη. Επίσης, η φυσική εξέλιξη του 

πληθυσµού χρειάζεται διαχρονική παρακολούθηση δεδοµένου ότι κάθε αλλαγή των δηµογραφικών 

δεδοµένων επιβάλλει επανεκτίµηση των απαιτήσεων του προληπτικού προγράµµατος. 

 Στην παρούσα µελέτη περιλήφθηκαν τα 29 από τα 32 κυτταρολογικά εργαστήρια του δηµόσιου 

τοµέα της χώρας. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, τα 3 

εργαστήρια που δεν έλαβαν µέρος αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών 
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των εργαστηρίων το οποίο δεν θα επηρέαζε τα αποτελέσµατα της µελέτης (8.000-9.000 εξετάσεις 

κολποτραχηλικών επιχρισµάτων ετησίως). Οι εκτιµήσεις που έγιναν για την αξιολόγηση της επάρκειας 

του ανθρώπινου δυναµικού βασίστηκαν στο ότι το προληπτικό πρόγραµµα θα ήταν έργο αποκλειστικά 

του δηµόσιου τοµέα χωρίς να ληφθεί υπ'όψη η συµµετοχή του ιδιωτικού. Οπωσδήποτε, ένας πολύ 

µεγάλος αριθµός εξετάσεων Παπανικολάου γίνεται σε ιδιωτικά κέντρα και ιατρεία αλλά η εκτίµησή του 

ήταν αδύνατη. Σύµφωνα µε παλαιότερη και ανεπίσηµη εκτίµηση της Ελληνικής Κυτταρολογικής 

Εταιρείας (1990), η αναλογία του αριθµού των εξετάσεων κατά Παπανικολάου µεταξύ δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα ήταν 1 : 1. 

 Οι 185.000 εξετάσεις κολποτραχηλικών επιχρισµάτων που έγιναν το 1992 στα ιδρύµατα του 

δηµόσιου τοµέα είναι λιγότερες από τις εξετάσεις που απαιτούνται για οποιαδήποτε από τις 

στρατηγικές προληπτικού προγράµµατος που µελετήσαµε. Οπωσδήποτε οι εξετάσεις αυτές θα 

µπορούσαν να είναι 315.000 εάν η επίστρωση των κολποτραχηλικών επιχρισµάτων γινόταν σε ένα 

µόνο πλακίδιο. Εάν συνεκτιµηθεί το ότι ένα µέρος των εξετάσεων που έγιναν αφορούσε τον 

επανέλεγχο γυναικών µε παθολογικά ευρήµατα, τότε το περιθώριο γίνεται ακόµα µικρότερο. Επίσης, 

σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις µας στο νοσοκοµείο "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ", ένας µεγάλος αριθµός γυναικών 

επαναλαµβάνει την εξέταση κάθε χρόνο. Πολλές από τις γυναίκες αυτές έχουν ηλικία πάνω από 65 

ετών και ελεύθερο ιστορικό. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν γυναίκες που κάνουν υπερβολική χρήση του 

δικαιώµατος της δωρεάν εξέτασης κατά Παπανικολάου σε βάρος άλλων γυναικών που ενδεχοµένως 

βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο. 

 Το ανεκµετάλλευτο δυναµικό που διαπιστώθηκε από τη σύγκριση των πινάκων Γ9. και Γ10. 

υπολογίστηκε σε εργάσιµες ώρες. Η ανάλυση που έγινε δεν επεκτάθηκε στις εποχιακές µεταβολές του 

κύκλου εργασιών των εργαστηρίων και έλαβε υπ'όψη µόνο τους µέσους όρους. Στη διάρκεια του έτους 

υπάρχουν αυξοµειώσεις του κύκλου εργασιών οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και έχουν 

σαν αποτέλεσµα άλλοτε οι παραγγελίες εξετάσεων να αγγίζουν (ή και να ξεπερνούν) τις µέγιστες 

δυνατότητες παραγωγής ενός εργαστηρίου και άλλοτε να αγγίζουν τα όρια της αδράνειας. Από την 

προκαταρκτική ανάλυση των µηχανογραφηµένων αρχείων του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του 

Π.Γ.Ν. "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" προέκυψε ότι η µεγαλύτερη εποχιακή αυξοµείωση παρατηρείται στις 
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εξετάσεις των κολποτραχηλικών επιχρισµάτων (Σχήµα 6. Παράρτηµα Α') ενώ οι υπόλοιπες εξετάσεις 

διατηρούν ένα σχετικά σταθερό πρότυπο. Αυτό είναι µία ένδειξη της χρήσης των υπηρεσιών κατά την 

ελεύθερη βούληση των γυναικών και αντανακλά την απουσία προγραµµατισµού και ορθολογικής 

οργάνωσης. Εδώ τίθεται το ερώτηµα : εφ'όσον η εξέταση Παπανικολάου παρέχεται δωρεάν από την 

πολιτεία ως γενικότερο µέτρο πρόληψης, τι θα συνέβαινε αν όλες οι γυναίκες προσέρχονταν να κάνουν 

την εξέταση που δικαιούνται ; 

 Από τις εναλλακτικές στρατηγικές πρόληψης που µελετήσαµε προέκυψε ότι καµία δεν είναι 

εφικτή χωρίς αύξηση του γραµµατειακού δυναµικού. ∆ύο από αυτές (έλεγχος κάθε 5 χρόνια στις 

γυναίκες 25-64 και 35-64 αντίστοιχα) θα ήταν εφικτές η θέση γραµµατέως ανά τµήµα αποτελούσε 

θεσµό για το δηµόσιο τοµέα. Το σηµαντικότερο συµπέρασµα είναι ότι η στρατηγική που προτείνεται 

για τις αναπτυγµένες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( [πρώην ΕΟΚ] : έλεγχος τουλάχιστον κάθε 3 

χρόνια στις γυναίκες 25-64 ετών [43] ) δεν είναι εφικτή χωρίς µεγάλη επένδυση και χωρίς µεγάλο 

σχετικά κόστος. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Τα εθνικά στατιστικά στοιχεία δεν επαρκούν για να στηρίξουν µε αξιοπιστία την κατάστρωση 

και την επίβλεψη ενός προληπτικού προγράµµατος. Παρόλο που µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '80 ο 

καρκίνος της µήτρας ήταν η 5η αιτία θανάτου από καρκίνο για τις ελληνίδες, δεν αποτελούσε ιδιαίτερο 

κίνδυνο του γυναικείου πληθυσµού όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν όµως ενδείξεις ότι θα 

αποτελέσει σηµαντικό µελλοντικό κίνδυνο λόγω της χαλάρωσης των σχέσεων µεταξύ των δύο φύλων. 

Όσον αφορά την πρόληψη, ένα σηµαντικό τµήµα του γυναικείου πληθυσµού έχει κάνει ή γνωρίζει την 

εξέταση Παπανικολάου αλλά υπάρχουν αµφιβολίες για το πόσο καλές είναι οι γνώσεις για την αξία της 

εξέτασης. ∆εδοµένου ότι ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας είναι εξαιρετικά συχνός σε γυναίκες που 

δεν έχουν κάνει την εξέταση είναι απαραίτητο να ερευνηθούν τρόποι προσέγγισης των γυναικών 

αυτών. 

 Η υποδοµή του δηµόσιου τοµέα σε ανθρώπινο δυναµικό δεν επαρκεί για να καλύψει όλο τον 

ελληνικό γυναικείο πληθυσµό και απαιτείται αναδιάρθρωση και επέκταση των υπηρεσιών για την 
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εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος. Υπάρχουν δε ενδείξεις για τη µη ορθολογική χρήση των 

σχετικών υπηρεσιών. 

 Οι προτάσεις που απορρέουν από την µελέτη είναι οι ακόλουθες : 

1) Πρώτη και άµεση προτεραιότητα είναι η βελτίωση της οργάνωσης των εθνικών στατιστικών 

υπηρεσιών. Η βελτίωση αυτή είναι αναγκαία όχι µόνο για την εφαρµογή ενός προληπτικού 

προγράµµατος για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας αλλά και για τον οποιοδήποτε σχεδιασµό και 

αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα µας. 

2) ∆εύτερη προτεραιότητα είναι να µελετηθεί και να εφαρµοστεί µία ορθολογικότερη πολιτική στην 

εφαρµογή της εξέτασης Παπανικολάου ώστε χωρίς να αυξηθεί η υπάρχουσα υποδοµή να ωφεληθούν 

περισσότερες γυναίκες. 

3) Η τρίτη πρόταση αφορά την εφαρµογή µαζικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας. Εάν αποφασιστεί µία τέτοια πολιτική, θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά µία 

περιφέρεια στην οποία αφού γίνει εκτεταµένη έρευνα, να εφαρµοστούν όλες οι αρχές και µέθοδοι που 

εκτίθενται στο Γενικό Μέρος της παρούσας µελέτης. Η επέκταση του προγράµµατος σε περισσότερες 

περιφέρειες µπορεί να γίνει µόνο όταν η αξιολόγησή του θα είναι θετική και η αξιοπιστία του θα έχει 

εδραιωθεί. Το προληπτικό πρόγραµµα της ∆ανίας, το οποίο βασίζεται σε δίκτυο πληροφοριών και στην 

αρµονική συνεργασία του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, θα ήταν ιδανικό για την χώρα µας διότι 

εξοικονοµεί τόσο ανθρώπινους όσο και υλικούς πόρους. 
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ 

∆είκτες Επίπτωσης ανά 100.000 γυναίκες στην Ελλάδα [έτη 1969-82 (*)  και 1991 (***)] 

      Οµάδες Ηλικιών      Ηλικίες Όλες οι            Προτυπωµένοι δείκτες 

Έτος 0 - 9 10 -19 20 - 29 30 - 44 45 - 64 65 +  20 - 64 

ηλικίες 
(εκτός των 
άγνωστης 
ηλικίας) 

Όλες οι 
ηλικίες 

 

ASR (**)  Όρια αξιοπιστίας ASR 

1969 0,00  0,00  0,78  9,12  21,54  19,58   11,83  8,804 8,914  7,319 6,603 - 8,036 

1970 0,00  0,00  1,40  7,94  22,32  9,17   12,20  8,003 8,181  6,681 6,000 - 7,363 

1971 0,00  0,30  0,71  6,62  17,23  14,55   9,50  7,196 7,241  5,687 5,061 - 6,312 

1972 0,14  0,00  1,34  7,74  20,67  11,31   11,34  7,841 7,863  6,377 5,708 - 7,046 

1973 0,00  0,00  0,99  5,89  14,24  10,84   8,07  5,945 5,989  4,718 4,152 - 5,285 

1974 0,00  0,00  0,33  4,91  14,28  9,21   7,62  5,510 5,575  4,346 3,808 - 4,884 

1975 0,00  0,00  0,32  6,97  14,89  16,92   8,62  7,129 7,151  5,336 4,749 - 5,923 

1976 0,00  0,14  1,92  7,96  15,56  15,79   9,64  7,611 7,676  5,877 5,257 - 6,497 

1977 0,00  0,28  0,95  7,90  19,13  16,27   10,88  8,435 8,498  6,448 5,806 - 7,090 

1978 0,00  0,00  0,79  6,19  16,73  12,56   9,26  6,996 7,038  5,329 4,749 - 5,909 

1979 0,15  0,14  0,78  7,84  20,30  16,09   11,34  8,742 8,763  6,593 5,949 - 7,236 

1980 0,15  0,14  1,51  7,77  17,45  13,79   10,32  7,883 8,005  6,070 5,459 - 6,682 

1981 0,00  0,27  1,89  8,46  16,32  14,23   9,98  7,703 7,864  6,097 5,483 - 6,711 

1982 0,00  0,14  1,33  6,88  15,28  14,70   9,13  7,374 7,454  5,466 4,897 - 6,036 

14 έτη 
συνολικά 

0,030 0,102 1,084 7,317 17,497 13,951  9,949 7,519 7,593  5,874 5,709 - 6,039 

               

1983-1990 - - - - - -    - -  - -   - 

1991 (***) (0,0) (0,135) (1,267) (9,540) (20,521) (15,53)    - 9,550  (6,93) (6,765) - (7,096) 

 
(*)     Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ : "Ετήσια Έρευνα του Καρκίνου" 1969-82.          
(**)    ASR = Age Standardized Rate (άµεσος µέθοδος, παγκόσµιος πληθυσµός, διόρθωση για περιστατικά άγνωστης ηλικίας)       
(***)  Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία από το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών(ΕΑΝ). Οι δείκτες σε παρενθέσεις είναι εκτιµήσεις µε βάση την υπόθεση ότι το 1991 η κατά ηλικία    
          κατανοµή κρουσµάτων ήταν ίδια µε την µέση κατά ηλικία κατανοµή των ετών 1969-82. 
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΑΣ 

∆είκτες Επίπτωσης ανά 100.000 γυναίκες στην Ελλάδα [έτη 1969-82 (*) και 1991 (***)]       

      Οµάδες Ηλικιών      Ηλικίες Όλες οι            Προτυπωµένοι δείκτες 

Έτος 0 - 9 10 -19 20 - 29 30 - 44 45 - 64 65 +  20 - 64 

ηλικίες 
(εκτός των 
άγνωστης 
ηλικίας) 

Όλες οι 
ηλικίες 

 

ASR (**)  Όρια αξιοπιστίας ASR 

1969 0,00  0,00  0,63  6,91  24,93  18,97   12,14  8,914 9,024  7,501 6,424 - 8,577 

1970 0,00  0,00  0,35  4,57  17,80  11,37   8,85  6,380 6,491  5,143 4,259 - 6,027 

1971 0,00  0,00  0,53  3,21  12,20  9,82   6,15  4,679 4,701  3,685 2,932 - 4,438 

1972 0,14  0,00  0,67  2,58  9,94  13,43   5,03  4,537 4,625  3,498 2,777 - 4,219 

1973 0,00  0,00  0,66  3,05  13,17  14,97   6,52  5,594 5,616  4,221 3,427 - 5,016 

1974 0,00  0,00  0,49  3,21  14,37  13,73   7,08  5,794 5,838  4,381 3,574 - 5,187 

1975 0,14  0,00  0,49  1,82  15,92  15,62   7,24  6,197 6,241  4,588 3,769 - 5,408 

1976 0,00  0,14  0,64  3,40  17,04  16,74   8,32  6,991 7,077  5,212 4,346 - 6,077 

1977 0,00  0,00  0,16  5,16  17,31  16,57   8,97  7,357 7,399  5,435 4,555 - 6,316 

1978 0,00  0,00  0,47  4,30  16,28  13,61   8,34  6,619 6,682  4,941 4,106 - 5,777 

1979 0,00  0,14  1,25  3,66  20,84  16,53   10,20  8,140 8,182  6,029 5,108 - 6,951 

1980 0,00  0,14  0,75  2,80  16,68  15,92   8,10  6,905 7,028  5,019 4,197 - 5,842 

1981 0,14  0,00  0,29  1,46  12,50  14,66   5,66  5,283 5,323  3,770 3,058 - 4,482 

1982 0,15  0,00  0,59  2,81  13,38  16,23   6,77  6,249 6,510  4,492 3,732 - 5,252 

14 έτη 
συνολικά 

0,04 0,03 0,57 3,52 15,84 14,93  7,78 6,410 6,489  4,853 4,630 - 5,076 

                

1983-1990 - - - - - -    - -  - -   - 

1991 (***) (0,096) (0,058) (0,946) (6,502) (26,306) (23,538)    - 11,530  (7,999) (7,834) - (8,164) 
 
(*)     Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία τής ΕΣΥΕ : "Ετήσια Έρευνα του Καρκίνου" 1969-82. Περιλαµβάνονται και οι περιπτώσεις καρκίνου µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης 
(**)    ASR = Age Standardized Rate (άµεσος µέθοδος, παγκόσµιος πληθυσµός, διόρθωση για περιστατικά άγνωστης ηλικίας)      
(***)  Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία από το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών(ΕΑΝ). Οι δείκτες σε παρενθέσεις είναι εκτιµήσεις µε βάση την υπόθεση ότι το 1991 η κατά ηλικία 
          κατανοµή κρουσµάτων ήταν ίδια µε την µέση κατά ηλικία κατανοµή των ετών 1969-82.          
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ (τραχήλου & σώµατος) 

∆είκτες Επίπτωσης ανά 100.000 γυναίκες στην Ελλάδα [έτη 1969-82 (*) και 1991 (***)] 

      Οµάδες Ηλικιών      Ηλικίες Όλες οι            Προτυπωµένοι δείκτες 

Έτος 0 - 9 10 -19 20 - 29 30 - 44 45 - 64 65 +  20 - 64 

ηλικίες 
(εκτός των 
άγνωστης 
ηλικίας) 

Όλες οι 
ηλικίες 

 

ASR (**)  Όρια αξιοπιστίας ASR 

1969 0,00  0,00  1,41  16,03  46,47  38,55   23,98  17,718 17,938  14,820 14,104 - 15,536 

1970 0,00  0,00  1,75  12,51  40,12  20,54   21,05  14,383 14,672  11,825 11,143 - 12,507 

1971 0,00  0,30  1,24  9,82  29,43  24,38   15,65  11,875 11,941  9,371 8,746 - 9,997 

1972 0,28  0,00  2,01  10,33  30,61  24,75   16,37  12,379 12,489  9,875 9,206 - 10,544 

1973 0,00  0,00  1,65  8,94  27,41  25,81   14,60  11,539 11,605  8,940 8,373 - 9,506 

1974 0,00  0,00  0,82  8,12  28,65  22,94   14,70  11,304 11,413  8,726 8,188 - 9,264 

1975 0,14  0,00  0,81  8,80  30,81  32,55   15,86  13,326 13,391  9,925 9,338 - 10,512 

1976 0,00  0,29  2,56  11,36  32,60  32,52   17,96  14,603 14,752  11,089 10,468 - 11,709 

1977 0,00  0,28  1,11  13,07  36,44  32,84   19,85  15,791 15,897  11,884 11,241 - 12,526 

1978 0,00  0,00  1,26  10,48  33,01  26,17   17,60  13,616 13,720  10,271 9,690 - 10,851 

1979 0,15  0,28  2,03  11,50  41,14  32,61   21,54  16,882 16,945  12,622 11,978 - 13,266 

1980 0,15  0,27  2,26  10,57  34,12  29,72   18,42  14,789 15,033  11,090 10,478 - 11,701 

1981 0,14  0,27  2,18  9,93  28,82  28,89   15,63  12,985 13,187  9,867 9,253 - 10,481 

1982 0,15  0,14  1,91  9,69  28,67  30,92   15,90  13,623 13,965  9,958 9,389 - 10,527 

14 έτη 
συνολικά 

0,071 0,133 1,654 10,839 33,335 28,879  17,734 13,929 14,082  10,727 10,562 - 10,892 

                

1983-1990 - - - - - -    - -  - -   - 

1991 (***) (0,096) (0,193) (2,213) (16,042) (46,827) '(39,068)    - 21,080  (14,929) (14,764) - (15,094) 
 
(*)     Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία τής ΕΣΥΕ : "Ετήσια Έρευνα του Καρκίνου" 1969-82. Καρκίνος σώµατος : περιλαµβάνονται και οι περιπτώσεις καρκίνου µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης 
(**)    ASR = Age Standardized Rate (άµεσος µέθοδος, παγκόσµιος πληθυσµός, διόρθωση για περιστατικά άγνωστης ηλικίας)       
(***)  Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία από το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών(ΕΑΝ). Οι δείκτες σε παρενθέσεις είναι εκτιµήσεις µε βάση την υπόθεση ότι το 1991 η κατά ηλικία    
          κατανοµή κρουσµάτων ήταν ίδια µε την µέση κατά ηλικία κατανοµή των ετών 1969-82.
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   Καρκίνος τραχήλου µήτρας 

         Νορβηγία 1973-1977 [ετήσιοι µέσοι όροι (*)]    Ελλάδα 1973-1977 [ετήσιοι µέσοι όροι (**)]  Σχέση 

  

Ηλικία  
Πληθυσµός 

γυναικών 
Περιπτώσεις Επίπτωση 

Προτυπω-

µένος δείκτης 
 
Πληθυσµός 

γυναικών 
Περιπτώσεις Επίπτωση 

Προτυπω-

µένος δείκτης 

 

προτυπωµένων 
δεικτών 

επίπτωσης (***) 

  0 - 19   616468 0 0 0   1394540 0 0 0  - 

  20 - 29   298593 26 8,75 1,40   617600 6 0,91 0,15  9,30 : 1 

  30 - 44   316691 120 37,94 6,83   941800 63 6,73 1,21  5,64 : 1 

  45 - 64   469699 212 45,05 8,56   1061400 166 15,66 2,98  2,87 : 1 

  65 +   309859 92 29,77 2,08   615400 86 13,91 0,97  2,14 : 1 

  Σύνολο   2011310 450 22,38 18,87   4630740 321 6,93 5,31  3,55 : 1 

  
95% όρια 
αξιοπιστίας     

(17,01 - 20,74) 
    

(4,71 - 5,90) 
 

(2,485 - 5,092) 

              

   Καρκίνος σώµατος µήτρας 

         Νορβηγία 1973-1977 [ετήσιοι µέσοι όροι (*)]    Ελλάδα 1973-1977 [ετήσιοι µέσοι όροι (**)]  Σχέση 

  

Ηλικία  
Πληθυσµός 

γυναικών 
Περιπτώσεις Επίπτωση 

Προτυπω-

µένοι δείκτες 
 
Πληθυσµός 

γυναικών 
Περιπτώσεις Επίπτωση 

Προτυπωµένοι 

δείκτες 

 

προτυπωµένων 
δεικτών 

επίπτωσης (***) 

  0 - 19   616468 0 0 0   1394540 0 0 0  - 

  20 - 29   298593 1 0,20 0,03   617600 3 0,49 0,08  1 : 2,66 

  30 - 44   316691 13 4,03 0,73   941800 31 3,33 0,60  1,20 : 1 

  45 - 64   469699 188 39,93 7,59   1061400 166 15,60 2,96  2,56 : 1 

  65 +   309859 129 41,75 2,92   615400 96 15,57 1,09  2,68 : 1 

  Σύνολο   2011310 330 16,42 11,27   4630740 296 6,39 4,73  2,38 : 1 

  
95% όρια 
αξιοπιστίας     

(9,71 - 12,83) 
    

(4,18 - 5,28) 
 

(1,55 - 3,66) 

 
(*)     Cancer Incidence in Five Continents vol. IV          
(**)    Στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, (προτύπωση στον παγκόσµιο πληθυσµό). Περιλαµβάνονται και οι περιπτώσεις καρκίνου µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης. 
(***)  Boyle & Parkin, IARC No 95, "Statistical Methods for Registries", 1991(σχέση σηµαντική εφόσον δεν περιλαµβάνεται η µονάδα στο όριο αξιοπιστίας)   
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AVERAGE AGE-STANDARDIZED (WORLD) INCIDENCE RATES 
PER 100.000 IN EUROPEAN CANCER REGISTRY REGIONS, 1978-82.(*) 

 Cervix uteri (ICD-9 : 180)     Corpus uteri (ICD-9 : 182)   

RANK CANCER REGISTRY REGION 
ASR 

(world) 
 

 
RANK CANCER REGISTRY REGION 

ASR 
(world) 

 

1 GERMAN DEM.REP. 24,6   1 SWITZERLAND, ZURICH 16,9  

2 POLAND, CRACOW CITY 20,2   2 SWITZERLAND, NEUCHATEL 16,8  

3 FRG, HAMBURG 20,2   3 HUNGARY, VAS 15,3  

4 ROMANIA, COUNTY CLUJ 19,4 Norway 73-77  4 DENMARK 15,3  

5 DENMARK 18,5 ASR=18,87  5 SWITZERLAND, GENEVA 15,2  

6 HUNGARY, VAS 18,4   6 FRG, SAARLAND 14,3  

7 UK, MERSEY 16,7   7 GERMAN DEM.REP. 13,9  

8 FRANCE, CALVADOS 16,2   8 SWITZERLAND, BASEL 13,7  

9 UK, EAST SCOTLAND 15,8   9 CZECH., SLOVAKIA 13,7  

10 FRANCE, BAS-RHIN 15,7   10 ITALY, PARMA 13,4  

11 NORWAY 15,6   11 ICELAND 13,4  

12 UK, NORTH WESTERN 15,2   12 SWEDEN 13,2  

13 CZECH., SLOVAKIA 15,0   13 SWITZERLAND, VAUD 12,8  

14 SWITZERLAND, NEUCHATEL 14,7   14 FRANCE, BAS-RHIN 12,7  

15 POLAND, WARSAW CITY 14,7   15 SPAIN, NAVARRA 12,5  

16 FRG, SAARLAND 13,9   16 ITALY, VARESE 12,5  

17 UK, WEST SCOTLAND 13,5   17 ITALY, RAGUSA 12,3  

18 UK, TRENT 13,2   18 FINLAND 12,2  

19 FRANCE, ISERE 12,7   19 NORWAY 12,1  

20 UK, BIRMINGHAM 12,3   20 YUGOSLAVIA, SLOVENIA 11,6  

21 POLAND, NOVY SACZ 12,3   21 UK, NORTH SCOTLAND 11,5  

22 FRANCE, DOUBS 12,3   22 SPAIN, TARRAGONA 11,3  

23 UK, SE SCOTLAND 12,2   23 FRG, HAMBURG 11,3 Norway ‘73-77 

24 UK, NE SCOTLAND 12,0   24 UK, OXFORD 10,4 ASR=11,27 

25 ICELAND 11,7   25 NETH., EINDHOVEN 10,3  

26 UK, SOUTH WESTERN 11,0   26 UK, SOUTH WESTERN 9,9  

27 SWITZERLAND, ZURICH 10,6   27 FRANCE, ISERE 9,7  

28 ITALY, VARESE 10,1   28 FRANCE, DOUBS 9,6  

29 SWITZERLAND, VAUD 9,9   29 FRANCE, CALVADOS 9,4  

30 SWEDEN 9,9   30 POLAND, WARSAW CITY 9,3  

31 ITALY, RAGUSA 9,6   31 UK, TRENT 9,2  

32 ITALY, PARMA 9,6   32 UK, SOUTH THAMES 9,2  

33 HUNGARY, SZABOLCS 9,5   33 POLAND, CRACOW CITY 9,2  

34 UK, OXFORD 9,1   34 UK, BIRMINGHAM 9,1  

35 UK, NORTH SCOTLAND 9,0   35 UK, SE SCOTLAND 7,8  

36 UK, SOUTH THAMES 9,0   36 HUNGARY, SZABOLCS 7,8  

37 YUGOSLAVIA, SLOVENIA 8,4   37 UK, NE SCOTLAND 7,6  

38 SWITZERLAND, GENEVA 8,1   38 SPAIN, ZARAGOZA 7,5  

39 SPAIN, TARRAGONA 7,7   39 UK, MERSEY 7,4  

40 NETH., EINDHOVEN 7,6   40 UK, EAST SCOTLAND 6,8  

41 SWITZERLAND, BASEL 6,5   41 UK, WEST SCOTLAND 5,7 πιθανή θέση 

42 IRELAND, SOUTHERN 6,3   42 UK, NORTH WESTERN 5,5 =44η 

43 SPAIN, ZARAGOZA 6,1 πιθανή θέση  43 IRELAND, SOUTHERN 5,4 Ελλάς ‘73-77 

44 SPAIN, NAVARRA 5,7 =46η  44 ROMANIA, COUNTY CLUJ 4,4 ASR=4,73 

45 FINLAND 5,5 Ελλάς ‘73-77  45 POLAND, NOVY SACZ 4,3  

   ASR=5,31      
 

- Πιθανές θέσεις της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή κατάταξη µε βάση την προτυπωµένη επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου και 
του σώµατος της µήτρας στην περίοδο 1973-77  

(*) SOZIAL- UND PRAVENTIVMEDIZIN : 1989 Supplementum 2, p. S40,  Source : Muir et al., 1987.  
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∆ιαχρονική εξέλιξη των προτυπωµένων δεικτών επίπτωσης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας στην Ελλάδα
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πρόβλεψη β'

ASR

πρόβλεψη α' : µόνο τα στοιχεία των ετών 1969-82. (Όρια αξιοπιστίας συντ. κλίσης b : - 0,1532 έως + 0,0844)

πρόβλεψη β' : µε τα στοιχεία του 1991 υποθέτοντας ότι η κατανοµή των κρουσµάτων θα είναι ίδια µε το µ.ο. των ετών 1969-82. (b: - 0,697 έως + 0,1022)

Έτος :

πρόβλεψη α'
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∆ιαχρονική εξέλιξη των προτυπωµένων δεικτών επίπτωσης του καρκίνου του σώµατος της µήτρας στην Ελλάδα 
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Έτος : 

πρόβλεψη α' : µόνο τα στοιχεία των ετών 1969-82. (Όρια αξιοπιστίας συντ. κλίσης b: - 0,1928 έως + 0,1176) 
πρόβλεψη β' : µε τα στοιχεία του 1991 υποθέτοντας ότι η κατανοµή των κρουσµάτων θα είναι ίδια µε το µ.ο. των ετών 1969-82. (b: -0,0454 έως + 0,2091) 
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∆ιαχρονική εξέλιξη των προτυπωµένων δεικτών επίπτωσης του καρκίνου της µήτρας (τραχήλου & σώµατος) στην Ελλάδα 
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πρόβλεψη α' 

πρόβλεψη β' 

Έτος : 

πρόβλεψη α' : µόνο τα στοιχεία των ετών 1969-82. (Όρια αξιοπιστίας συντ.κλίσης b : - 0,3148 έως + 0,1708) 
πρόβλεψη β' : µε τα στοιχεία του 1991 υποθέτοντας ότι η κατανοµή των κρουσµάτων θα είναι ίδια µε το µ.ο. των ετών 1969-82. (b: -0,0955 έως + 0,2917) 
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Σύνθεση του γυναικείου πληθυσµού τής Ελλάδας και των δειγµάτων ηλικίας 25-64 ετών 

 

1. Γυναικείος πληθυσµός τής Ελλάδας 1991 

Ηλικίες 
Αστικός 

πληθυσµός 
% 

     

Ηµιαστικός & 
αγροτικός 
πληθυσµός 

% 

    

25-29 235623 14,30      126775 12,10     

30-34 241589 14,67      126188 12,05     

35-39 221936 13,47      117302 11,20     

40-44 216018 13,11      120784 11,53     

45-49 170389 10,34      110985 10,60     

50-54 193333 11,74      144727 13,82     

55-59 182926 11,10      149722 14,29     

60-64 185458 11,26      150913 14,41     

ΣΥΝΟΛΑ 1647272 100,00      1047396 100,00     
  
  

2. Γυναικείος πληθυσµός που εξετάσθηκε στο ΠΓΝ "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" το 1994 (αυθόρµητη προσέλευση) 

Ηλικίες 
Αστικός 

πληθυσµός 
% 95% Όρια αξιοπιστίας 

   

Ηµιαστικός & 
αγροτικός 
πληθυσµός 

% 95% Όρια αξιοπιστίας 

  

25-29 1536 10,15 9,67 - 10,63    359 8,33 7,51 - 9,16   

30-34 2023 13,37 12,83 - 13,91    610 14,16 13,12 - 15,20   

35-39 2380 15,73 15,15 - 16,31    636 14,76 13,70 - 15,82   

40-44 2418 15,98 15,39 - 16,56    655 15,20 14,13 - 16,27   

45-49 2339 15,46 14,88 - 16,03    650 15,08 14,02 - 16,15   

50-54 1776 11,74 11,22 - 12,25 *  565 13,11 12,10 - 14,12 * 

55-59 1608 10,63 10,13 - 11,12 *  463 10,74 9,82 - 11,67   

60-64 1054 6,96 6,56 - 7,37    371 8,61 7,77 - 9,45   

ΣΥΝΟΛΑ 15134 100,00          4309 100,00         

 
 

3. Γυναικείος πληθυσµός προληπτικού προγράµµατος Χαλκιδικής 1991-94 (πρόσκληση προσέλευσης)  

Ηλικίες 
Αστικός 

πληθυσµός 
% 

     

Ηµιαστικός & 
αγροτικός 
πληθυσµός 

% 95% Όρια αξιοπιστίας 

  

25-29          261 6,78 5,98 - 7,57   

30-34          468 12,15 11,12 - 13,18 * 

35-39          528 13,71 12,62 - 14,79   

40-44          585 15,19 14,05 - 16,32   

45-49          621 16,12 14,96 - 17,28   

50-54          531 13,79 12,70 - 14,87 * 

55-59          500 12,98 11,92 - 14,04   

60-64          358 9,29 8,38 - 10,21   

ΣΥΝΟΛΑ          3852 100,00         

 
(*) Στο όριο αξιοπιστίας του δείγµατος περιλαµβάνεται η % αναλογία του πραγµατικού πληθυσµού    
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Προηγούµενη εµπειρία των γυναικών ηλικίας 25-64 ετών 
στην εξέταση Παπανικολάου 

 
1. Νοσοκοµείο "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" - Έτος 1994  (αυθόρµητη προσέλευση των γυναικών) 

  1α. Αστικός πληθυσµός 
Οµάδες 
ηλικιών 

∆εν είχαν 
ξανακάνει 
Pap-test 

% 
Αναλογία  

Είχαν 
ξανακάνει 
Pap-test 

% 
Αναλογία 

 
Σχέση :   
δεν είχαν/ 
είχαν κάνει 

      

95% όρια 
αξιοπιστίας 

     

95% όρια 
αξιοπιστίας 

 Pap-test 

25-29 717   17,25 16,10 - 18,40  819   7,46 6,97 - 7,95   0,88 : 1 

30-34 734   17,66 16,50 - 18,82  1.289   11,74 11,14 - 12,34   0,57 : 1 

35-39 636   15,30 14,21 - 16,40  1.744   15,89 15,20 - 16,57   0,36 : 1 

40-44 579   13,93 12,88 - 14,98  1.839   16,75 16,05 - 17,45   0,31 : 1 

45-49 524   12,61 11,60 - 13,62  1.815   16,53 15,84 - 17,23   0,29 : 1 

50-54 391   9,41 8,52 - 10,30  1.385   12,62 12,00 - 13,24   0,28 : 1 

55-59 320   7,70 6,89 - 8,51  1.288   11,73 11,13 - 12,33   0,25 : 1 

60-64 255   6,14 5,41 - 6,87  799   7,28 6,79 - 7,76   0,32 : 1 

Σύνολο 4.156   100,00        10.978   100,00        0,38 : 1 
 

  1β. Ηµιαστικός-αγροτικός πληθυσµός 
Οµάδες 
ηλικιών 

∆εν είχαν 
ξανακάνει 
Pap-test % Αναλογία  

Είχαν 
ξανακάνει 
Pap-test 

% 
Αναλογία 

 
Σχέση :   
δεν είχαν/ 
είχαν κάνει 

      

95% όρια 
αξιοπιστίας 

     

95% όρια 
αξιοπιστίας 

 Pap-test 

25-29 252   11,52 10,18 - 13,25  107   5,04 4,11 - 5,97   2,36 : 1 

30-34 344   15,73 14,20 - 17,78  266   12,54 11,13 - 13,94   1,29 : 1 

35-39 312   14,27 12,80 - 16,21  324   15,27 13,74 - 16,80   0,96 : 1 

40-44 311   14,22 12,76 - 16,16  344   16,21 14,64 - 17,78   0,90 : 1 

45-49 300   13,72 12,28 - 15,62  350   16,49 14,91 - 18,07   0,86 : 1 

50-54 262   11,98 10,62 - 13,75  303   14,28 12,79 - 15,77   0,86 : 1 

55-59 208   9,51 8,28 - 11,07  255   12,02 10,63 - 13,40   0,82 : 1 

60-64 198   9,05 7,85 - 10,57  173   8,15 6,99 - 9,32   1,14 : 1 

Σύνολο 2.187   100,00        2.122   100,00        1,03 : 1 
 
2. Προληπτικό Πρόγραµµα Χαλκιδικής -  Έτη 1991-1994  (πρόσκληση για προσέλευση) 

  Ηµιαστικός-αγροτικός πληθυσµός 

Οµάδες 
ηλικιών 

∆εν είχαν 
ξανακάνει 
Pap-test % Αναλογία  

Είχαν 
ξανακάνει 
Pap-test % Αναλογία 

  
Σχέση :   δεν 
είχαν/ είχαν 

κάνει 

      

95% όρια 
αξιοπιστίας 

     

95% όρια 
αξιοπιστίας 

  Pap-test 

25-29 196   8,52 7,38 - 9,66  65   4,19 3,19 - 5,19   3,02 : 1 

30-34 295   12,82 11,45 - 14,19  173   11,15 9,59 - 12,72   1,71 : 1 

35-39 303   13,17 11,79 - 14,55  225   14,51 12,75 - 16,26   1,35 : 1 

40-44 321   13,95 12,53 - 15,37  264   17,02 15,15 - 18,89   1,22 : 1 

45-49 348   15,12 13,66 - 16,59  273   17,60 15,71 - 19,50   1,27 : 1 

50-54 297   12,91 11,54 - 14,28  234   15,09 13,31 - 16,87   1,27 : 1 

55-59 309   13,43 12,04 - 14,82  191   12,31 10,68 - 13,95   1,62 : 1 

60-64 232   10,08 8,85 - 11,31  126   8,12 6,76 - 9,48   1,84 : 1 

Σύνολο 2.301   100,00         1.551   100,00         1,48 : 1 
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Προηγούµενη εµπειρία των γυναικών ηλικίας 25-64 ετών 
στην εξέταση Παπανικολάου 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
1. Νοσοκοµείο "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" - Έτος 1994  (αυθόρµητη προσέλευση των γυναικών) 
 

Αστικός πληθυσµός  Ηµιαστικός & αγροτικός πληθυσµός  

  Προηγούµενη εξέταση 
Ν 

Αναλογία 
% 

95% όρια 
αξιοπιστίας  

Ν 
Αναλογία 

% 
95% όρια 
αξιοπιστίας  

Σύνολα 
Αναλογία 
% 

95% όρια 
αξιοπιστίας 

∆εν είχαν ξανακάνει Pap-test 4.156   27,46 26,75 - 28,17  2.187   50,75 49,26 - 52,25  6.343   32,62 31,96 - 33,28 

Είχαν ξανακάνει Pap-test  10.978   72,54 71,83 - 73,25  2.122   49,25 47,75 - 50,74  13.100   67,38 66,72 - 68,04 

ΣΥΝΟΛΑ 15.134   100,00   4.309   100,00   19.443   100,00   
  
  
  
2. Προληπτικό Πρόγραµµα Χαλκιδικής -  Έτη 1991-1994  (πρόσκληση για προσέλευση) 
  

Αστικός πληθυσµός  Ηµιαστικός & αγροτικός πληθυσµός 

 Προηγούµενη εξέταση 
Ν 

Αναλογία 
% 

95% όρια 
αξιοπιστίας  

Ν 
Αναλογία 

% 
95% όρια 
αξιοπιστίας 

∆εν είχαν ξανακάνει Pap-test     2.301 59,74 58,19 - 61,28 

Είχαν ξανακάνει Pap-test      1.551 40,26 38,72 - 41,81 

ΣΥΝΟΛΑ     3.852 100,00  
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Σύγκριση γυναικείου πληθυσµού 1991 και πληθυσµού ερωτηµατολογίων   
  
  

Οµάδες ηλικιών 
Πληθυσµός 

Ερωτηµατολογίων 
% 

95%  
όρια αξιοπιστίας  

Γυναικείος 
πληθυσµός 

1991 
% 

25-34 223 24,48 21,69 - 27,27  730.175 27,10 

35-44 333 36,55 33,43 - 39,68  676.040 25,09 

45-54 224 24,59 21,79 - 27,38  619.434 22,99 

55-64 131 14,38 12,10 - 16,66  669.019 24,83 

25-64 911 100,00   2.694.668 100,00 
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Προηγούµενα Pap-test και επίπεδο µόρφωσης γυναικών  
  
  

Γραµµατικές γνώσεις 
Έχει 

ξανακάνει 
Pap-test 

% 
∆εν έχει 
ξανακάνει 
Pap-test 

% Σύνολα % 

∆εν απάντησε 13 2,07 18 6,34 31 3,40 

Τίποτα 17 2,71 9 3,17 26 2,85 

∆ηµοτικό 294 46,88 162 57,04 456 50,05 

Γυµνάσιο 73 11,64 26 9,15 99 10,87 

Λύκειο 115 18,34 43 15,14 158 17,34 

Ανώτερη Σχολή 52 8,29 12 4,22 64 7,03 

Πανεπιστήµιο 63 10,04 14 4,93 77 8,45 

     Σύνολα 627 100,00 284 100,00 911 100,00 
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Επίπεδο των γνώσεων των γυναικών για την εξέταση κατά Παπανικολάου 
  
  

Αθροιστική βαθµολογία 
Έχει ξανακάνει 

test 
  

% 
  

∆εν έχει 
κάνει test 

  
% 

   

Σύνολο 
γυναικών 

  
% 

  

 (0-3) Ανεπαρκείς γνώσεις 159 ( 25,36) 134 ( 47,18)  293 ( 32,16) 

 (4-6)  Σχετικές γνώσεις 288 ( 45,93) 106 ( 37,32)  394 ( 43,25) 

 (7-9)  Επαρκείς γνώσεις 180 ( 28,71) 44 ( 15,49)  224 ( 24,59) 

     Σύνολα 627       284        911       
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Απαντήσεις γυναικών που δεν είχαν ξανακάνει στη ζωή τους εξέταση Παπανικολάου 
    

    

Λόγοι που δεν έκανε την εξέταση 
Αριθµός
γυναικών

  Αναλογία % 

∆εν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η εξέταση 69  24,30 

Ήταν ακριβή εξέταση 4  1,41 

Ντρεπόµουνα 36  12,68 

Φοβήθηκα ότι θα πονέσω 21  7,39 

∆εν θέλω να ξέρω αν έχω ή αν θα πάθω καρκίνο 19  6,69 

Αδιαφόρησα ή είχα πολλές δουλειές 114  40,14 

Άλλος λόγος 21  7,39 

    Σύνολο 284  100,00 
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x

+ 

Χa 

 
Επίσηµος Χρόνος Απασχόλησης 

ανά εργαζόµενο 
(πχ. 1.800 ώρες/έτος ή 8 ώρες/ηµέρα) 

 
 

T(a)ω 

 

Παραγωγικά (άµεσα) ωφέλιµος χρόνος 
 

∆ιεκπεραίωση εξετάσεων 
 κυτταρολογικού υλικού 

 
 

ΣΠaκ 

 
Σύνολο ατόµων 
ανθρώπινου 
δυναµικού 

 

T(a)υ 

 

Υπόλοιπος χρόνος 
 

(π.χ. λήψεις υλικού, έρευνα, επιµόρφωση, 
αρχειοθέτηση, συντήρηση εξοπλισµού, 
διάφορες εργασίες) 

 
+ Απώλειες χρόνου 

  

= 100 % 

= ? % 

F’ 
----------

- 

0 % 
10 % 

. 

. 
50 % 

60 % 

65 % 

70 % 

75 % 

80 % 

85 % 

. 

. 

      ζητούµενο 
__________________ 
∆ιαθέσιµος χρόνος 
για Εξετάσεις 
Γυναικολογικού 
υλικού 
 

W’(a)Γ= T(a)ω- W’(a)Λ 

Χρόνος για  
Εξετάσεις Μη 
γυναικολογικού 

υλικού 

            ~ const 
__________________ 

προσδιορίσιµο 

µέγεθος 

W’(a)Λ= Σ(Ei * Tai) 

Εκτίµηση του διαθέσιµου χρόνου για εξετάσεις Γυναικολογικού υλικού 

εφαρµογή 
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Εναλλακτικές στρατηγικές προληπτικού προγράµµατος :  
  

Μεταβολή στην αθροιστική επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου και απαιτούµενες εξετάσεις ετησίως στην Ελλάδα  

            

  

Προληπτικό πρόγραµµα   

Αθροιστική 
επίπτωση ανά 

100.000 γυναίκες 
ηλικίας 20-64   

(*) 

  
 % ελάττωση 
τής επίπτωσης 

  
Αριθµός 

εξετάσεων ανά 
γυναίκα 

  

Αριθµός 
περιπτώσεων που θα 
προληφθούν ανά 

100.000 εξετάσεις (*) 

  

Αριθµός των 
απαιτούµενων 

εξετάσεων στην Ελλάδα 
ετησίως (**) 

- καµία εφαρµογή  
475,0 (- 560,7)  0  0    0  (0)  0 

            

1 
έλεγχος κάθε χρόνο στις 
ηλικίες 20-64 ετών 

 
  31,0  (- 36,7)  93,46  45     10  (12)  3.086.500 * k*(1+C) 

            

2 
έλεγχος κάθε 3 χρόνια στις 
ηλικίες 25-64 ετών 

 
  48,5  (- 57,2)  89,80    13      33  (39)  898.300 * k*(1+C) 

            

3 
έλεγχος κάθε 3 χρόνια στις 
ηλικίες 35-64 ετών 

 
 106,4 (- 125,6)  77,60    10      37  (44)  654.810 * k*(1+C) 

            

4 
έλεγχος κάθε 5 χρόνια στις 
ηλικίες 25-64 ετών 

 
86,5 (- 102,0)  81,80    8      49  (57)  538.980 * k*(1+C) 

            

5 
έλεγχος κάθε 5 χρόνια στις 
ηλικίες 35-64 ετών 

  
 144,4 (- 170,4)   69,60     6       55  (65)   392.890 * k*(1+C) 

  
 (*)   Σε παρένθεση οι τιµές που αντιστοιχούν σε πρότυπο επίπτωσης βασισµένο στην υπόθεση ότι τα κρούσµατα του 1991 έχουν την ίδια κατανοµή  
         στις διάφορες οµάδες ηλικιών µε τη µέση κατανοµή των ετών 1969-82  
 (**) Οι καθαροί αριθµοί αντιστοιχούν στο γυναικείο πληθυσµό του 1991ενώ η τιµή του k από την εξέλιξη του γυναικείου πληθυσµού. Η τιµή του C εξαρτάται  
        από α) τον αριθµό επανεξετάσεων σε γυναίκες µε διάγνωση ενδοεπιθηλιακής αλλοίωσης, β) από τον αριθµό επαναλήψεων λόγω ακατάλληλου ή ανεπαρκούς  
        επιχρίσµατος (στοιχεία Νοσ."Αλεξάνδρα" 1994 : C = 4,7% [4,43-4,97%] του ετήσιου αριθµού εξετάσεων Παπανικολάου)  
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Προσωπικό των Κυτταρολογικών Εργαστηρίων που υπηρετούσε την 31-12-92 

 Νοσοκοµείο ∆ιευθυντές 
Επιµελητές 

Α' 
Επιµελητές 

Β' 
Σύνολο 

Ειδικευµένων 
Ειδικευόµενοι Παρασκευαστές 

Γραµµατείς-
∆ιοικητικοί 

Άλλοι 
Σύνολο 

Προσωπικού 

1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 1 1 5 7 5 6 0 0 18 
2 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 0 1 1 2 0 2 0 0 4 
3 ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ 0 0 2 2 0 3 0 0 5 
4 ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 0 2 2 3 2 0 0 7 
5 ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 1 2 2 5 2 2 1 0 10 
6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 1 0 0 1 1 2 0 0 4 
7 ΛΑΡΙΣΑΣ 0 0 1 1 0 1 0 0 2 
8 ΝΙΚΑΙΑΣ 0 1 3 4 2 4 1 0 11 
9 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 2 2 5 0 4 2 0 11 
10 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 0 2 3 0 2 0 0 5 
11 ΣΩΤΗΡΙΑ 1 3 4 8 6 6 2 1 23 
12 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1 2 3 6 11 4 1 0 22 
13 ΙΚΑ  ΑΘΗΝΩΝ 1 7 0 8 0 4 0 0 12 
14 ΚΑΤ 1 1 1 3 0 2 0 0 5 
15 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 1 2 4 3 3 0 0 10 
16 ΝΙΜΤΣ 1 0 1 2 0 2 0 0 4 
17 ΚΑΒΑΛΑΣ 0 1 0 1 0 2 0 0 3 
18 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 0 1 1 2 0 2 0 0 4 
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 0 0 1 1 0 1 0 0 2 
20 ΣΠΑΡΤΗΣ 0 0 1 1 0 1 0 0 2 
21 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1 0 1 2 0 2 0 0 4 
22 ΤΖΑΝΕΙΟ 1 1 2 4 0 3 0 0 7 
23 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 2 1 4 0 2 0 0 6 
24 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 0 0 1 0 1 0 0 2 
25 ΕΛΠΙΣ 1 1 1 3 0 1 0 0 4 

26 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1 1 2 4 2 3 0 0 9 

27 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 1 1 3 0 2 0 0 5 

28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΓΝΑ ΛΑΪΚΟ 1 3 2 6 3 4 0 0 13 
29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 1 2 3 6 12 3 1 0 22 
 Σύνολα 20 34 47 101 50 76 8 1 236 

 



                                                                                              Πρόγραµµα πρόληψης καρκίνου τραχήλου µήτρας  

Πίνακας Γ3. 

102 

 Αριθµός δηλωθέντων κυτταρολογικών εξετάσεων (περιστατικά) κατά κατηγορία υλικού από 1-1-92 έως 31-12-92  

      Ανάλυση Μη γυναικολογικού υλικού (*)  

  
Νοσοκοµείο 

Σύνολο 
Γυναικο
-λογικό 
υλικό 

Μη 
γυναικο-
λογικό 
υλικό (*) 

  Ούρα Πτύελα 
Βρογχο-
σκοπήσεις 

Υγρά 
κοιλοτή-

των 

Θυρεοει-
δής 

Μαστός 
Παρακε-
ντήσεις 

Λοιπά 
∆ιάφορα 

1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 27475 24790 2685   558 554 573 320 527 134 19 0 
2 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 6115 5470 645   203 212 6 113 2 20 4 85 
3 ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ 3963 1948 2015   15 705 249 336 301 215 40 154 
4 ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5068 2843 2225   470 305 495 435 400     120 
5 ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 7367 5466 1901   765 161 52 354 206 105   258 
6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 2819 2055 764   103 41   119   77   424 
7 ΛΑΡΙΣΑΣ 3600 3554 46     4   1   1   40 
8 ΝΙΚΑΙΑΣ 7143 5399 1744   120 450 260 470 46 52 50 296 
9 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12993 12151 842   12     55 24 561   190 
10 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5718 3236 2482   1080 148 4 582 338 37 89 204 
11 ΣΩΤΗΡΙΑ 23301 1977 21324   92 13789 4537 2451 3   31 421 
12 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 23497 15649 7848   288 468 181 576 118 3242 592 2383 
13 ΙΚΑ  ΑΘΗΝΩΝ 23000 15000 8000   1000 3000 3000 1000       0 
14 ΚΑΤ 1200   1200                 1200 
15 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16400 14296 2104   23 478 167 342 194 279 104 517 
16 ΝΙΜΤΣ 3881 1708 2173   52 1146 291 174 4 6 489 11 
17 ΚΑΒΑΛΑΣ 8583 7211 1372   47 1011 75 180 2 28 1 28 
18 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2500   2500                 2500 
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1700 887 813   44 372 140 172 2 12   71 
20 ΣΠΑΡΤΗΣ 2870 2045 825   152 592   34   16 8 23 
21 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 7299 6308 991   313 340   169 2 74 62 31 
22 ΤΖΑΝΕΙΟ 7437 5205 2232   1569 222   228       213 
23 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19500 8000 11500                 11500 
24 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3212 2728 484   462 10   10   2   0 
25 ΕΛΠΙΣ 4952 4028 924   209 318 17 203 2 29 9 137 
26 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 7334 2707 4627                 4627 
27 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15350 14478 872   23 100 9 329   58 98 255 
28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΠΓΝΑ ΛΑΪΚΟ 19635 11435 8200   0 0 0 0 0 0 0 8200 
29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 12000 5000 7000   0 0 0 0 0 0 0 7000 
  Σύνολα 285912 185574 100338   7600 24426 10056 8653 2171 4948 1596 40888 
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1.  Μέσος αριθµός επιχρισµάτων ανά κατηγορία εξέτασης  (Si) 

          Αριθµός επιχρισµάτων 
∆είγµατα   

Κατηγορία εξέτασης 
υλικού Ελάχιστος 

95% 
Μέσος 
Όρος 

Μέγιστος 
95% 

Νοσοκοµείου 
"Αλεξάνδρα" 

st. dev. 

Μη γυναικολογικό υλικό           

ούρα 3,602 3,680 3,758 n=50 0,551 

πτύελα 3,701 3,840 3,979 n=50 0,584 

βρογχοσκόπηση 4,409 4,480 4,551 n=50 0,505 

υγρά 3,291 3,440 3,589 n=50 0,540 

θυρεοειδής 4,500 4,760 5,020 n=50 0,938 

µαστός 3,305 3,400 3,495 n=50 0,639 

λοιπές παρακεντήσεις 2,409 2,500 2,591 n=50 0,647 

λοιπές διάφορες 2,922 3,040 3,158 n=50 0,832 
      

    1 (*) - - 

Γυναικολογικό υλικό   2 (**) - δήλωση στα 

    3 (***)      ερωτηµατολόγια 

  
(*)     1 επίχρισµα/εξέταση τα νοσοκοµεία : 1, 8, 12, & 13  
(**)   2 επιχρίσµατα/εξέταση τα νοσοκοµεία : 2-7, 9-11, 14-21, & 23-29  
(***) 3 επιχρίσµατα/εξέταση το νοσοκοµείο : 22  
  
  

2.  Εκτίµηση συνολικού αριθµού επεξεργασθέντων επιχρισµάτων  
    (slides) στα κυτταρολογικά εργαστήρια κατά το 1992.  (Ei * Si)  
      

Κατηγορία εξέτασης 
υλικού 

Ελάχιστο 
Μέσος 
Όρος 

Μέγιστο 
  

Ούρα 27.375,2 27.968,0 28.560,8   

Πτύελα 90.620,5 93.795,8 97.191,1   

Βρογχοσκοπήσεις 44.336,9 45.050,9 45.764,9   

Υγρά κοιλοτήτων 28.477,0 29.766,3 31.055,6   

Θυρεοειδής 9.769,5 10.334,0 10.898,4   

Μαστός 16.353,1 16.823,2 17.293,3   

Παρακεντήσεις 3.844,8 3.990,0 4.135,2   

Λοιπά ∆ιάφορα 119.474,7 124.299,5 129.124,3   

      

Σύνολο µη 
γυναικολογικού υλικού 

340.251,7 352.027,7 364.023,5   

Γυναικολογικό υλικό 315.515,0 315.515,0 315.515,0   

      

Σύνολο 655.766,7 667.542,7 679.538,5   
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Εκτιµήσεις των µέσων χρόνων διεκπεραίωσης των διαφόρων επιµέρους διαδικασιών (*) 

Α.  ΙΑΤΡΟΙ       

    Χρόνος σε ' λεπτά   ∆είγµατα Νοσοκ. "Αλεξάνδρα"   
∆ιαδικασία Ελάχιστος 

95% 
Μέσος Όρος 

Μέγιστος 
95% 

n = 
st. dev. σε 

" 
min. 
obs. 

max. 
obs. 

ανάγνωση ιστορικού  (t1) 0,88 0,90 0,92 200 9,6254 41" 102" 

µικροσκόπηση ενός 
επιχρίσµατος              (t2) 

5,97 6,18 6,40 285 111,7680 210" 920" 

σύνταξη τής έκθεσης (t3) 1,06 1,12 1,17 200 24,9360 44" 182" 

ενδιάµεση απώλεια    (t4) 0,50 0,50 0,50 
σε n=200: 
=>90' 

      

  
  
Β.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ      

  Χρόνος /επίχρισµα σε ' λεπτά ∆είγµατα Ν. "Αλεξάνδρα"   
∆ιαδικασία Ελάχιστος 

95% 
Μέσος 
Όρος 

Μέγιστος 
95% 

σε 10 οµάδες st. dev. 
  

Γυναικολογικό υλικό         

προετοιµασία /σήµανση    (t5) 1,7273 1,7716 1,8160 n=918 4,2935   

χρώση                                (t6) 1,7523 1,7703 1,7884 n=918 1,7486   

κάλυψη                              (t7) 0,7354 0,7473 0,7593 n=918 1,1525   

τελ.σήµανση/παράδοση    (t8) 0,9807 0,9960 1,0114 n=918 1,4873   

Μη γυναικολογικό υλικό         

προετοιµασία /σήµανση    (t9) 1,7942 1,8676 1,9410 n=523 7,1023   

χρώση                              (t10) 1,7695 1,7944 1,8193 n=523 2,4100   

ειδική επεξεργασία          (t11) 0,7528 0,7739 0,7949 n=523 2,0393   

κάλυψη                            (t12) 0,9995 1,0164 1,0332 n=523 1,6314   

τελ.σήµανση/παράδοση   (t13) 0,7617 0,7944 0,8271 n=523 3,1631   

  
  
Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ / ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ     

  Χρόνος /εξέταση σε ' λεπτά ∆είγµατα     
∆ιαδικασία Ελάχιστος 

95% 
Μέσος 
Όρος 

Μέγιστος 
95% 

Νοσοκοµείου 
"Αλεξάνδρα" 

st. dev. 

  

Όλες οι εξετάσεις        

καταχώρηση στοιχείων 
ασθενούς                           (t14) 

2,1183 2,2352 2,2764 n=854 4,2935 
  

καταχώρηση                   (t15)  
κυτταρολογικής απάντησης 

1,3385 1,4903 1,5292 n=854 1,7486 
  

        
(*)  Μετρήσεις στο κυτταρολογικό εργαστήριο του Π.Γ.Ν. "Αλεξάνδρα" 
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Εκτιµήσεις των µέσων χρόνων διεκπεραίωσης κατά είδος εξέτασης 

Α.  ΙΑΤΡΟΙ 

Χρόνος / εξέταση σε ' λεπτά Κατηγορία εξέτασης 
υλικού Ελάχιστος Μέσος Όρος Μέγιστος 

Μη γυναικολογικό υλικό    

ούρα 23,9 25,3 26,6 

πτύελα 24,5 26,3 28,1 

βρογχοσκόπηση 28,7 30,2 31,7 

υγρά 22,1 23,8 25,6 

θυρεοειδής 29,3 31,9 34,7 

µαστός 22,2 23,5 25,0 

λοιπές παρακεντήσεις 16,8 18,0 19,2 

λοιπές διάφορες 19,9 21,3 22,8 

Γυναικολογικό υλικό    

1 γυναικολ. επίχρισµα 8,4 8,7 9,0 

2 γυναικολ. επιχρίσµατα 14,4 14,9 15,4 

3 γυναικολ. επιχρίσµατα 20,3 21,1 21,8 
  
  
Β.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ    

Χρόνος / εξέταση σε ' λεπτά Κατηγορία εξέτασης 
υλικού Ελάχιστος Μέσος Όρος Μέγιστος 

Μη γυναικολογικό υλικό    

ούρα 21,9 23,0 24,1 

πτύελα 22,5 24,0 25,5 

βρογχοσκόπηση 26,8 28,0 29,2 

υγρά 20,0 21,5 23,0 

θυρεοειδής 27,4 29,7 32,2 

µαστός 20,1 21,2 22,4 

λοιπές παρακεντήσεις 14,6 15,6 16,6 

λοιπές διάφορες 17,8 19,0 20,3 

Γυναικολογικό υλικό    

σε 1 επίχρισµα 5,2 5,3 5,4 

σε 2 επιχρίσµατα 10,4 10,6 10,8 

σε 3 επιχρίσµατα 15,6 15,9 16,1 
 
 
Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ / ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

  Χρόνος / εξέταση σε ' λεπτά 
Κατηγορία εξέτασης 

υλικού Ελάχιστος Μέσος Όρος Μέγιστος 

Όλες οι εξετάσεις 3,46 3,73 3,81 
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Α.  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  ($) 
 
1. Χρόνος Απασχόλησης κατ' έτος (Xa)  2. Παραγωγικά Ωφέλιµος Χρόνος ως Αναλογία του Χρόνου Απασχόλησης (F'*Xa)    

 Χωρίς εφηµερίες Με εφηµερίες 

Χ.Α. / έτος 
∆ιευθυντής 

(*) 
Επιµελητής
Α' ή Β' 

 

Παραγωγικά ωφέλιµος 
χρόνος/έτος ∆ιευθυντής 

Επιµελητής 
Α' ή Β' 

∆ιευθυντής 
Επιµελητής 
Α' ή Β' 

Ώρες χωρίς εφηµερίες 1.606   1.800    Χ.Α. x 60 % 963   1.080   963   1.368   

Εφηµερίες (σύνολο ωρών) 576 768  Χ.Α. x 65 % 1.044   1.170   1.044   1.458   

Παραγωγικά ωφέλιµες ώρες      Χ.Α. x 70 % 1.124   1.260   1.124   1.548   

εφηµεριών (3 ώρες / εφηµ.) 0 288  Χ.Α. x 75 % 1.204 1.350   1.204   1.638   
  
(*) α) ώρες ∆ιευθυντή= (223 ηµέρες x 8 ώρες) - 10% διοικητική εργασία,  
      β) Εξ ορισµού οι ∆ιευθυντές δεν ασχολούνται µε εργασία ρουτίνας στις εφηµερίες 
  

  
3. Μέση δυνατότητα ετήσιας παραγωγής    ($$) 

 
Μέση δυνατότητα ηµερήσιας παραγωγής    ($$) 

∆ιευθυντής Επιµελητής Α' ή Β' 
 

∆ιευθυντής Επιµελητής Α' ή Β' Αριθµός εξετάσεων σε 
παραγωγικά 

ωφέλιµο χρόνο Ελάχιστος Μέσος Όρος Μέγιστος Ελάχιστος Μέσος Όρος Μέγιστος 
 

Ελάχιστος Μέσος Όρος Μέγιστος Ελάχιστος Μέσος Όρος Μέγιστος 

Χ.Α. x 60 % 6.425   6.644   6.878   7.203   7.448   7.711    29 30 31 32 33 34 

Χ.Α. x 65 % 6.961   7.198   7.451   7.803   8.069   8.353    31 32 33 35 36 37 

Χ.Α. x 70 % 7.496   7.751   8.024   8.404   8.690   8.996    34 35 36 37 39 40 

Χ.Α. x 75 % 8.031   8.305   8.598   9.004   9.310   9.638    36 37 39 40 41 43 
              

Χ.Α. x 60 % + εφηµερίες 6.425   6.644   6.878   9.124   9.434   9.767    29   30   31   41   42   43   

Χ.Α. x 65 % + εφηµερίες 6.961   7.198   7.451   9.724   10.055   10.410    31   32   33   43   45   46   

Χ.Α. x 70 %+ εφηµερίες 7.496   7.751   8.024   10.324   10.676   11.052    34   35   36   46   47   49   

Χ.Α. x 75 %+ εφηµερίες 8.031   8.305   8.598   10.925   11.297   11.695    36   37   39   49   50   52   
  
($)  Εκτιµήσεις ανά εργαζόµενο  
($$) Σε αριθµό εξετάσεων γυναικολογικού υλικού του ενός επιχρίσµατος)  
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Β. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ($)        Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ($) 
  

1. Χρόνος Απασχόλησης (Xa)      1. Χρόνος Απασχόλησης (Xa) 

      Χρόνος απασχόλησης Ετήσιος Ηµερήσιος 
    

      Χρόνος απασχόλησης Ετήσιος Ηµερήσιος 
  

Χ.Α. σε Ώρες 1800 8 
    

Χ.Α. σε Ώρες 1800 8 
  

  
  
2. Παραγωγικά Ωφέλιµος Χρόνος ως Αναλογία του Χρόνου Απασχόλησης  2. Παραγωγικά Ωφέλιµος Χρόνος ως Αναλογία του Χρόνου Απασχόλησης 

Κατη-
γορία 

Παραγωγικά Ωφέλιµος 
Χρόνος (ώρες) 

Ετήσιος Ηµερήσιος 
  

Κατη-
γορία 

Παραγωγικά Ωφέλιµος 
Χρόνος (ώρες) 

Ετήσιος Ηµερήσιος 
  

α Χ.Α. x 70 %  1.260   5,6   α Χ.Α. x 70 % 1260 5,6   

β Χ.Α. x 75 %  1.350   6,0   β Χ.Α. x 75 % 1350 6,0   

γ Χ.Α. x 80 %  1.440   6,4   γ Χ.Α. x 80 % 1440 6,4   

δ Χ.Α. x 85 %  1.530   6,8   δ Χ.Α. x 85 % 1530 6,8   

  
  
3. ∆υνατότητα παραγωγής (σε αριθµό επιχρισµάτων γυναικολογικού υλικού)   (@) 

 
3. ∆υνατότητα παραγωγής (σε αριθµό εξετάσεων κάθε είδους)  (#) 

  Επιχρίσµατα /έτος Επιχρίσµατα /ηµέρα    Εξετάσεις /έτος Εξετάσεις /ηµέρα 

Κατη-
γορία Ελάχιστο Μέσος Όρος Μέγιστο Ελάχιστο Μέσος Όρος Μέγιστο  

Κατη-
γορία Ελάχιστο Μέσος Όρος Μέγιστο Ελάχιστο Μέσος Όρος Μέγιστο 

α 14.065   14.304   14.551   62,5 63,6 64,7  α 19.866   20.293   21.870   88,3 90,2 97,2 

β 15.056   15.312   15.577   66,9 68,1 69,2  β 21.260   21.716   23.410   94,5 96,5 104,0 

γ 16.059   16.333   16.615   71,4 72,6 73,8  γ 22.677   23.164   24.971   100,8 102,9 111,0 

δ 17.063   17.353   17.654   75,8 77,1 78,5  δ 24.094   24.611   26.532   107,1 109,4 117,9 
  
(@) Εξαρτάται από τον εξοπλισµό και τις γραµµές παραγωγής του εργαστηρίου    (#) Εξαρτάται από το είδος & τον αριθµό των στοιχείων που καταχωρούνται  
($)  Εκτιµήσεις ανά εργαζόµενο  
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Εκτίµηση τής παραγωγικής δύναµης των κυτταρολογικών εργαστηρίων το 1992 
  
  
Α. ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

Παραγωγικά Ωφέλιµος Χρόνος ως Αναλογία του Χρόνου Απασχόλησης (Χ.Α.) χωρίς εφηµερίες 

Κατηγορία Προσωπικού Αριθµός Χ.Α. x 60 % Χ.Α. x 65 % Χ.Α. x 70 % Χ.Α. x 75 % 

∆ιευθυντές 20 19.267   20.873   22.478   24.084   

Επιµελητές Α' 34 36.720   39.780   42.840   45.900   

Επιµελητές Β' 47 50.760   54.990   59.220   63.450   

Σύνολο ιατρών 101 106.747   115.643   124.538   133.434   

  
  
Παραγωγικά Ωφέλιµος Χρόνος ως Αναλογία του Χρόνου Απασχόλησης (Χ.Α.) µαζί µε τις εφηµερίες 

Κατηγορία Προσωπικού Αριθµός Χ.Α. x 60 % Χ.Α. x 65 % Χ.Α. x 70 % Χ.Α. x 75 % 

∆ιευθυντές 20 19.267   20.873   22.478   24.084   

Επιµελητές Α' 34 46.512   49.572   52.632   55.692   

Επιµελητές Β' 47 64.296   68.526   72.756   76.986   

Σύνολο ιατρών 101 130.075   138.971   147.866   156.762   

  
  
Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

Παραγωγικά Ωφέλιµος Χρόνος ως Αναλογία του Χρόνου Απασχόλησης (Χ.Α.) 

Κατηγορία Προσωπικού Αριθµός Χ.Α. x 70 % Χ.Α. x 75 % Χ.Α. x 80 % Χ.Α. x 85 % 

Σύνολο παρασκευαστών 76 95.760   102.600   109.440   116.280   

  
  
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

Παραγωγικά Ωφέλιµος Χρόνος ως Αναλογία του Χρόνου Απασχόλησης (Χ.Α.) 

Κατηγορία Προσωπικού Αριθµός Χ.Α. x 70 % Χ.Α. x 75 % Χ.Α. x 80 % Χ.Α. x 85 % 

Σύνολο γραµµατέων 8 10.080   10.800   11.520   12.240   
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Εκτίµηση των εργάσιµων ωρών που δαπανήθηκαν το 1992  
  
  

Α.  Εκτίµηση ωρών που δαπανήθηκαν για ιατρική εργασία  

    Ώρες ιατρικής εργασίας 
Κατηγορία εξέτασης υλικού Αριθµός 

εξετάσεων Ελάχιστο Μέσος Όρος Μέγιστο 

Γυναικολογικό υλικό 185.574 38.915,2 40.299,4 41.683,5 

Μη γυναικολογικό υλικό 100.338   37.892,0 40.487,0 43.168,6 

Σύνολο 285.912 76.807,2 80.786,4 84.852,1 

  
 
  

Β.  Εκτίµηση ωρών που δαπανήθηκαν για παρασκευαστική εργασία 

  Ώρες παρασκευαστικής εργασίας 

Κατηγορία εξέτασης υλικού 
Αριθµός 

επιχρισµάτων Ελάχιστο Μέσος Όρος Μέγιστο 

Γυναικολογικό υλικό 315.515,0 27.344,6 27.817,9 28.291,2 

Μη γυναικολογικό υλικό 352.027,7 34.478,8 36.669,6 38.950,5 

Σύνολο 667.542,7 61.823,5 64.487,5 67.241,7 

  
  
  

Γ.  Εκτίµηση ωρών που δαπανήθηκαν για γραµµατειακή εργασία 

  Ώρες γραµµατειακής εργασίας 

Κατηγορία εξέτασης υλικού 
Αριθµός 
εξετάσεων Ελάχιστο Μέσος Όρος Μέγιστο 

Γυναικολογικό υλικό 185.574 10.701,4 11.536,5 11.783,9 

Μη γυναικολογικό υλικό 100.338   5.786,2 6.237,7 6.371,5 

Σύνολο 285.912 16.487,6 17.774,2 18.155,4 
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Εκτίµηση των εργάσιµων ωρών που απαιτούνται ανά προληπτικό πρόγραµµα και 
  ανά κατηγορία ανθρώπινου δυναµικού 
  
  

            Απαιτήσεις     

  

Προληπτικό 
πρόγραµµα Αριθµός 

εξετάσεων 
Όρια 

Ώρες ιατρικού 
δυναµικού 

Ώρες 
παρασκευαστικού 

δυναµικού 

Ώρες 
γραµµατειακού 

δυναµικού 

      ελάχιστο 453.716   280.872   186.888   

1 κάθε χρόνο 3.240.825   µέσος όρος 469.920   285.733   201.471   

  γυν. 20-64 ετών   µέγιστο 486.124   290.594   205.792   

      ελάχιστο 132.050   81.745   54.392   

2 κάθε 3 χρόνια 943.215   µέσος όρος 136.766   83.160   58.637   

  γυν. 25-64 ετών   µέγιστο 141.482   84.575   59.894   

      ελάχιστο 96.257   59.588   39.649   

3 κάθε 3 χρόνια 687.551   µέσος όρος 99.695   60.619   42.743   

  γυν. 35-64 ετών   µέγιστο 103.133   61.650   43.659   

      ελάχιστο 79.230   49.047   32.635   

4 κάθε 5 χρόνια 565.929   µέσος όρος 82.060   49.896   35.182   

  γυν. 25-64 ετών   µέγιστο 84.889   50.745   35.936   

      ελάχιστο 57.755   35.753   23.789   

5 κάθε 5 χρόνια 412.535   µέσος όρος 59.818   36.372   25.646   

  γυν. 35-64 ετών   µέγιστο 61.880   36.991   26.196   
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Α1.  ∆είκτες επάρκειας του ιατρικού δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα ανά προληπτικό 

πρόγραµµα και για διάφορες αναλογίες του χρόνου απασχόλησης (χωρίς εφηµερίες)  [#] 

  

    ∆ιαθέσιµες εργάσιµες ώρες (*) 
Απαιτού-
µενες 

  µε Χ.Α. x 60 % µε Χ.Α. x 65 % µε Χ.Α. x 70 % µε Χ.Α. x 75 % 

εργάσιµες   ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο 

Προληπτικό πρόγραµµα 

ώρες   63.578   65.900   68.855   72.474 74.796 77.751 81.369 83.691 86.646 90.265 92.587 95.542 

    486.124     0,131 0,136 0,142 0,149 0,154 0,160 0,167 0,172 0,178 0,186 0,190 0,197 

1 κάθε χρόνο 469.920     0,135 0,140 0,147 0,154 0,159 0,165 0,173 0,178 0,184 0,192 0,197 0,203 

  γυν. 20-64 ετών 453.716     0,140 0,145 0,152 0,160 0,165 0,171 0,179 0,184 0,191 0,199 0,204 0,211 

    141.482     0,449 0,466 0,487 0,512 0,529 0,550 0,575 0,592 0,612 0,638 0,654 0,675 

2 κάθε 3 χρόνια 136.766     0,465 0,482 0,503 0,530 0,547 0,568 0,595 0,612 0,634 0,660 0,677 0,699 

  γυν. 25-64 ετών 132.050     0,481 0,499 0,521 0,549 0,566 0,589 0,616 0,634 0,656 0,684 0,701 0,724 

    103.133     0,616 0,639 0,668 0,703 0,725 0,754 0,789 0,811 0,840 0,875 0,898 0,926 

3 κάθε 3 χρόνια 99.695     0,638 0,661 0,691 0,727 0,750 0,780 0,816 0,839 0,869 0,905 0,929 0,958 

  γυν. 35-64 ετών 96.257     0,661 0,685 0,715 0,753 0,777 0,808 0,845 0,869 0,900 0,938 0,962 0,993 

    84.889     0,749 0,776 0,811 0,854 0,881 0,916 0,959 0,986 1,021 1,063 1,091 1,125 

4 κάθε 5 χρόνια 82.060     0,775 0,803 0,839 0,883 0,911 0,947 0,992 1,020 1,056 1,100 1,128 1,164 

  γυν. 25-64 ετών 79.230     0,802 0,832 0,869 0,915 0,944 0,981 1,027 1,056 1,094 1,139 1,169 1,206 

    61.880     1,027 1,065 1,113 1,171 1,209 1,256 1,315 1,352 1,400 1,459 1,496 1,544 

5 κάθε 5 χρόνια 59.818     1,063 1,102 1,151 1,212 1,250 1,300 1,360 1,399 1,449 1,509 1,548 1,597 

  γυν. 35-64 ετών 57.755     1,101 1,141 1,192 1,255 1,295 1,346 1,409 1,449 1,500 1,563 1,603 1,654 

  

(*) Οι διαθέσιµες ώρες προκύπτουν µε την αφαίρεση των ωρών που δαπανήθηκαν για εξετάσεις µη γυναικολογικού υλικού (πίνακας Γ10.) από τον   
  παραγωγικά ωφέλιµο χρόνο (% αναλογία του χρόνου απασχόλησης [ΧΑ] : πίνακας Γ9.)        
  

[#]       δείκτης >=1     (επάρκεια)   )  
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Α2.  ∆είκτες επάρκειας του ιατρικού δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα ανά προληπτικό 

πρόγραµµα και για διάφορες αναλογίες του χρόνου απασχόλησης (µε εφηµερίες)  [#] 

  

    ∆ιαθέσιµες εργάσιµες ώρες (*) 
Απαιτού-
µενες 

  µε Χ.Α. x 60 % µε Χ.Α. x 65 % µε Χ.Α. x 70 % µε Χ.Α. x 75 % 

εργάσιµες   ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο 

Προληπτικό πρόγραµµα 

ώρες   86.906 89.228 92.183 95.802 98.124 101.079 104.697 107.019 109.974 113.593 115.915 118.870 

    486.124     0,179 0,184 0,190 0,197 0,202 0,208 0,215 0,220 0,226 0,234 0,238 0,245 

1 κάθε χρόνο 469.920     0,185 0,190 0,196 0,204 0,209 0,215 0,223 0,228 0,234 0,242 0,247 0,253 

  γυν. 20-64 ετών 453.716     0,192 0,197 0,203 0,211 0,216 0,223 0,231 0,236 0,242 0,250 0,255 0,262 

    141.482     0,614 0,631 0,652 0,677 0,694 0,714 0,740 0,756 0,777 0,803 0,819 0,840 

2 κάθε 3 χρόνια 136.766     0,635 0,652 0,674 0,700 0,717 0,739 0,766 0,782 0,804 0,831 0,848 0,869 

  γυν. 25-64 ετών 132.050     0,658 0,676 0,698 0,726 0,743 0,765 0,793 0,810 0,833 0,860 0,878 0,900 

    103.133     0,843 0,865 0,894 0,929 0,951 0,980 1,015 1,038 1,066 1,101 1,124 1,153 

3 κάθε 3 χρόνια 99.695     0,872 0,895 0,925 0,961 0,984 1,014 1,050 1,073 1,103 1,139 1,163 1,192 

  γυν. 35-64 ετών 96.257     0,903 0,927 0,958 0,995 1,019 1,050 1,088 1,112 1,143 1,180 1,204 1,235 

    84.889     1,024 1,051 1,086 1,129 1,156 1,191 1,233 1,261 1,295 1,338 1,365 1,400 

4 κάθε 5 χρόνια 82.060     1,059 1,087 1,123 1,167 1,196 1,232 1,276 1,304 1,340 1,384 1,413 1,449 

  γυν. 25-64 ετών 79.230     1,097 1,126 1,163 1,209 1,238 1,276 1,321 1,351 1,388 1,434 1,463 1,500 

    61.880     1,404 1,442 1,490 1,548 1,586 1,633 1,692 1,729 1,777 1,836 1,873 1,921 

5 κάθε 5 χρόνια 59.818     1,453 1,492 1,541 1,602 1,640 1,690 1,750 1,789 1,838 1,899 1,938 1,987 

  γυν. 35-64 ετών 57.755     1,505 1,545 1,596 1,659 1,699 1,750 1,813 1,853 1,904 1,967 2,007 2,058 

 

(*) Οι διαθέσιµες ώρες προκύπτουν µε την αφαίρεση των ωρών που δαπανήθηκαν για εξετάσεις µη γυναικολογικού υλικού (πίνακας Γ10.) από τον   
  παραγωγικά ωφέλιµο χρόνο (% αναλογία του χρόνου απασχόλησης [ΧΑ] : πίνακας Γ9.)        
  

[#]       δείκτης >=1     (επάρκεια)   )  
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Β.  ∆είκτες επάρκειας του παρασκευαστικού δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα ανά 

προληπτικό πρόγραµµα και για διάφορες αναλογίες του χρόνου απασχόλησης (µε εφηµερίες)  [#] 

  

    ∆ιαθέσιµες εργάσιµες ώρες (*) 
Απαιτού-
µενες 

  µε Χ.Α. x 60 % µε Χ.Α. x 65 % µε Χ.Α. x 70 % µε Χ.Α. x 75 % 

εργάσιµες   ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο 

Προληπτικό πρόγραµµα 

ώρες   56.810   59.090   61.281   63.650 65.930 68.121 70.490 72.770 74.961 77.330 79.610 81.801 

    290.594     0,195 0,203 0,211 0,219 0,227 0,234 0,243 0,250 0,258 0,266 0,274 0,281 

1 κάθε χρόνο 285.733     0,199 0,207 0,214 0,223 0,231 0,238 0,247 0,255 0,262 0,271 0,279 0,286 

  γυν. 20-64 ετών 280.872     0,202 0,210 0,218 0,227 0,235 0,243 0,251 0,259 0,267 0,275 0,283 0,291 

    84.575     0,672 0,699 0,725 0,753 0,780 0,805 0,833 0,860 0,886 0,914 0,941 0,967 

2 κάθε 3 χρόνια 83.160     0,683 0,711 0,737 0,765 0,793 0,819 0,848 0,875 0,901 0,930 0,957 0,984 

  γυν. 25-64 ετών 81.745     0,695 0,723 0,750 0,779 0,807 0,833 0,862 0,890 0,917 0,946 0,974 1,001 

    61.650     0,921 0,958 0,994 1,032 1,069 1,105 1,143 1,180 1,216 1,254 1,291 1,327 

3 κάθε 3 χρόνια 60.619     0,937 0,975 1,011 1,050 1,088 1,124 1,163 1,200 1,237 1,276 1,313 1,349 

  γυν. 35-64 ετών 59.588     0,953 0,992 1,028 1,068 1,106 1,143 1,183 1,221 1,258 1,298 1,336 1,373 

    50.745     1,120 1,164 1,208 1,254 1,299 1,342 1,389 1,434 1,477 1,524 1,569 1,612 

4 κάθε 5 χρόνια 49.896     1,139 1,184 1,228 1,276 1,321 1,365 1,413 1,458 1,502 1,550 1,596 1,639 

  γυν. 25-64 ετών 49.047     1,158 1,205 1,249 1,298 1,344 1,389 1,437 1,484 1,528 1,577 1,623 1,668 

    36.991     1,536 1,597 1,657 1,721 1,782 1,842 1,906 1,967 2,026 2,091 2,152 2,211 

5 κάθε 5 χρόνια 36.372     1,562 1,625 1,685 1,750 1,813 1,873 1,938 2,001 2,061 2,126 2,189 2,249 

  γυν. 35-64 ετών 35.753     1,589 1,653 1,714 1,780 1,844 1,905 1,972 2,035 2,097 2,163 2,227 2,288 

 

(*) Οι διαθέσιµες ώρες προκύπτουν µε την αφαίρεση των ωρών που δαπανήθηκαν για εξετάσεις µη γυναικολογικού υλικού (πίνακας Γ10.) από τον   
  παραγωγικά ωφέλιµο χρόνο (% αναλογία του χρόνου απασχόλησης [ΧΑ] : πίνακας Γ9.)        
  

[#]       δείκτης >=1     (επάρκεια)   )  
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Γ.  ∆είκτες επάρκειας του γραµµατειακού δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα ανά 

προληπτικό πρόγραµµα και για διάφορες αναλογίες του χρόνου απασχόλησης (µε εφηµερίες)  [#] 

  

    ∆ιαθέσιµες εργάσιµες ώρες (*) 
Απαιτού-
µενες 

  µε Χ.Α. x 60 % µε Χ.Α. x 65 % µε Χ.Α. x 70 % µε Χ.Α. x 75 % 

εργάσιµες   ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο ελάχιστο µέσος όρος µέγιστο 

Προληπτικό πρόγραµµα 

ώρες   3.709 3.842 4.294 4.429 4.562 5.014 5.149 5.282 5.734 5.869 6.002 6.454 

    205.792     0,018 0,019 0,021 0,022 0,022 0,024 0,025 0,026 0,028 0,029 0,029 0,031 

1 κάθε χρόνο 201.471     0,018 0,019 0,021 0,022 0,023 0,025 0,026 0,026 0,028 0,029 0,030 0,032 

  γυν. 20-64 ετών 186.888     0,020 0,021 0,023 0,024 0,024 0,027 0,028 0,028 0,031 0,031 0,032 0,035 

    59.894     0,062 0,064 0,072 0,074 0,076 0,084 0,086 0,088 0,096 0,098 0,100 0,108 

2 κάθε 3 χρόνια 58.637     0,063 0,066 0,073 0,076 0,078 0,086 0,088 0,090 0,098 0,100 0,102 0,110 

  γυν. 25-64 ετών 54.392     0,068 0,071 0,079 0,081 0,084 0,092 0,095 0,097 0,105 0,108 0,110 0,119 

    43.659     0,085 0,088 0,098 0,101 0,104 0,115 0,118 0,121 0,131 0,134 0,137 0,148 

3 κάθε 3 χρόνια 42.743     0,087 0,090 0,100 0,104 0,107 0,117 0,120 0,124 0,134 0,137 0,140 0,151 

  γυν. 35-64 ετών 39.649     0,094 0,097 0,108 0,112 0,115 0,126 0,130 0,133 0,145 0,148 0,151 0,163 

    35.936     0,103 0,107 0,119 0,123 0,127 0,140 0,143 0,147 0,160 0,163 0,167 0,180 

4 κάθε 5 χρόνια 35.182     0,105 0,109 0,122 0,126 0,130 0,143 0,146 0,150 0,163 0,167 0,171 0,183 

  γυν. 25-64 ετών 32.635     0,114 0,118 0,132 0,136 0,140 0,154 0,158 0,162 0,176 0,180 0,184 0,198 

    26.196     0,142 0,147 0,164 0,169 0,174 0,191 0,197 0,202 0,219 0,224 0,229 0,246 

5 κάθε 5 χρόνια 25.646     0,145 0,150 0,167 0,173 0,178 0,196 0,201 0,206 0,224 0,229 0,234 0,252 

  γυν. 35-64 ετών 23.789     0,156 0,162 0,180 0,186 0,192 0,211 0,216 0,222 0,241 0,247 0,252 0,271 

 

(*) Οι διαθέσιµες ώρες προκύπτουν µε την αφαίρεση των ωρών που δαπανήθηκαν για εξετάσεις µη γυναικολογικού υλικού (πίνακας Γ10.) από τον   
  παραγωγικά ωφέλιµο χρόνο (% αναλογία του χρόνου απασχόλησης [ΧΑ] : πίνακας Γ9.)        
  

[#]       δείκτης >=1     (επάρκεια)   )  
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Μελέτη για εφαρµογή εθνικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας αποτελεί στη σύγχρονη εποχή έναν από τους σηµαντικούς 

κινδύνους για τη ζωή των γυναικών. Η εφαρµογή προγραµµάτων µαζικού προσυµπτωµατικού ελέγχου 

του τραχήλου της µήτρας αποσκοπεί στη µείωση της επίπτωσης της νόσου στους γυναικείους 

πληθυσµούς και κατ' επέκταση στην ελάττωση της θνησιµότητας από αυτό τον τύπο καρκίνου. σε 

πολλές χώρες έχει αρχίσει από χρόνια η εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης του καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας και ήδη παρατηρείται µείωση της επίπτωσης και της θνησιµότητας σε εκείνες που 

έχουν καλή οργάνωση και επαρκείς πόρους. σε άλλες χώρες ο προληπτικός έλεγχος δεν απέδωσε τα 

αναµενόµενα και αυτό αποδόθηκε κυρίως σε αποτυχηµένα οργανωτικά πλαίσια. 

 Η Ελλάδα είναι µία από τις πρώτες χώρες στις οποίες εφαρµόστηκε, ήδη από το 1955, η εξέταση 

Παπανικολάου αλλά δεν γνωρίζουµε την αποτελεσµατικότητά της λόγω έλλειψης στοιχείων. Εκείνο 

που είναι γνωστό είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών µε διηθητικό καρκίνο του τραχήλου 

της µήτρας δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους την εξέταση. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει την αποτυχία 

του οργανωτικού πλαισίου µε το οποίο εφαρµόζεται η πρόληψη στη χώρα µας. στην ουσία η µορφή που 

έχει ο προληπτικός έλεγχος στην Ελλάδα είναι ευκαιριακή και χωρίς συγκεκριµένους στόχους. 

 Σκοποί της µελέτης ήταν α) η ανασκόπηση του µεγέθους του προβλήµατος "καρκίνος του 

τραχήλου της µήτρας" στην Ελλάδα, β) η διερεύνηση της προηγούµενης εµπειρίας και των γνώσεων 

των γυναικών γύρω από την εξέταση Παπανικολάου και γ) η µελέτη της επάρκειας του ανθρώπινου 

δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα στη διεκπεραίωση των εξετάσεων 

ενός εθνικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. 

 Η παντελής έλλειψη στατιστικών στοιχείων για την περίοδο 1983-90 και η ανεπάρκεια των 

υπαρχόντων ήταν σηµαντικά εµπόδια στους υπολογισµούς. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία 

υπολογίσαµε τους δείκτες επίπτωσης των δύο τύπων καρκίνου της µήτρας για την αξιολόγηση του 

µεγέθους του προβλήµατος. Επίσης, για να προσδιορίσουµε το πρόβληµα στη χώρα µας σε σχέση µε τις 
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άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συγκρίναµε τους προτυπωµένους κατά ηλικία δείκτες επίπτωσης της Ελλάδας 

µε τους αντίστοιχους της Νορβηγίας της περιόδου 1973-77. Η Νορβηγία επιλέχθηκε διότι διαθέτει 

αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο από τη δεκαετία του '50, παρουσιάζει µεγάλη επίπτωση 

του καρκίνου του τραχήλου και επίσης διότι η οργανωµένη πρόληψη δεν είχε µεγάλη έκταση µέχρι 

πρόσφατα (5 % του γυναικείου πληθυσµού το 1987). 

 Για τη διερεύνηση της προηγούµενης εµπειρίας των γυναικών έγινε επεξεργασία 19.443 

µηχανογραφηµένων φακέλων γυναικών που εξετάστηκαν στο κυτταρολογικό εργαστήριο του ΠΓΝ 

"ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ" και 3.852 φακέλων γυναικών που συµµετείχαν σε πιλοτικό προληπτικό πρόγραµµα της 

Χαλκιδικής. Για τη διερεύνηση των γνώσεων γύρω από την εξέταση Παπανικολάου εξετάσαµε τα 

ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν 950 γυναίκες που εξετάστηκαν στο ίδιο εργαστήριο. 

 Για την αξιολόγηση της επάρκειας του ανθρώπινου δυναµικού των κυτταρολογικών εργαστηρίων 

του δηµόσιου τοµέα στην εφαρµογή εθνικού προγράµµατος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της 

µήτρας α) προσδιορίσαµε τα παραγωγικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού που λαµβάνει 

µέρος στην εξέταση των επιχρισµάτων, β) επιλέξαµε 5 εναλλακτικές στρατηγικές πρόληψης και µε 

βάση τα παραγωγικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού εκτιµήσαµε τις ελάχιστες απαιτήσεις 

σε εργάσιµες ώρες, γ) µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε µέσω ερωτηµατολογίων εκτιµήσαµε σε 

εργάσιµες ώρες την υπάρχουσα παραγωγική δυνατότητα των κυτταρολογικών εργαστηρίων της χώρας 

και δ) εκτιµήσαµε την επάρκεια του ανθρώπινου δυναµικού συγκρίνοντας την υπάρχουσα παραγωγική 

δυνατότητα µε τις απαιτήσεις του προληπτικού προγράµµατος. Ο προσδιορισµός των παραγωγικών 

χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναµικού βασίστηκε σε µετρήσεις που έγιναν στο Κυτταρολογικό 

Τµήµα του ΠΓΝ "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ". Οι 5 εναλλακτικές στρατηγικές πρόληψης ήταν επανάληψη της 

εξέτασης κάθε χρόνο σε γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών, κάθε 3 ή κάθε 5 χρόνια στις ηλικίες 25-64 ετών 

και κάθε 3 ή κάθε 5 χρόνια στις ηλικίες 35-64 ετών. 

 Η ανάλυση των διαθέσιµων στοιχείων έδειξε ότι στην περίοδο 1973-77 η επίπτωση του καρκίνου 

του τραχήλου της µήτρας στη χώρα µας ήταν υποτριπλάσια της επίπτωσης στη Νορβηγία ενώ η 

αντίστοιχη σχέση για τον καρκίνο του σώµατος ήταν υποδιπλάσια. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά η 

Ελλάδα θα καταλάµβανε πολύ χαµηλή θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τον καρκίνο της µήτρας 



                                                                                             Πρόγραµµα πρόληψης καρκίνου τραχήλου µήτρας  

 

117 

(τραχήλου ή σώµατος). Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην χρονική αυτή περίοδο, κατά την οποία οι σχέσεις 

των δύο φύλων στην Ελλάδα ήταν πιο συντηρητικές, η σχέση της επίπτωσης του καρκίνου του 

τραχήλου της µήτρας µεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας στις διάφορες οµάδες ηλικιών είχε βαθµιαία 

µεταβολή από 1:9,3 για τις ηλικίες 20-29 ετών σε 1:2,14 για τις ηλικίες 65 ετών και πάνω. Η χαλάρωση 

των σχέσεων των δύο φύλων τα τελευταία χρόνια ίσως πυροδοτήσει µία αύξηση των κρουσµάτων 

καρκίνου του τραχήλου και ιδίως στις νεότερες ηλικίες. 

 Όσον αφορά την προηγούµενη εµπειρία στην εξέταση Παπανικολάου προέκυψε ότι ένα 

σηµαντικό ποσοστό (67,4 %) του γυναικείου πληθυσµού που εξετάστηκε στο Π.Γ.Ν. "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ"  

την είχε κάνει στο παρελθόν. Ο ηµιαστικός-αγροτικός πληθυσµός των δύο δειγµάτων που ελέγξαµε είχε 

λιγότερη εµπειρία στην εξέταση Παπανικολάου (Χαλκιδική:40,2 %, "ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ": 49,25%) σε 

σχέση µε τον αστικό πληθυσµό (72,5 %). Η αξιολόγηση των 911 έγκυρων ερωτηµατολογίων έδειξε ότι 

οι γνώσεις των γυναικών σχετικά µε την εξέταση Παπανικολάου ήταν ανάλογες της προηγούµενης 

εµπειρίας (p<0,01), ενώ η προηγούµενη εµπειρία ήταν ανάλογη του επίπεδου των γραµµατικών 

γνώσεων (p<0,01). Παρά την εµπειρία τους όµως πολλές γυναίκες είχαν ανεπαρκείς (25,36%) ή 

σχετικές µόνο γνώσεις (45,93%) για την εξέταση, ενώ λίγες ήταν εκείνες που πραγµατικά γνώριζαν την 

αξία της (28,71%). Από τις 284 γυναίκες που δεν είχαν ξανακάνει την εξέταση ένα σηµαντικό ποσοστό 

παραδέχθηκε άγνοια ενώ ένα αρκετά υψηλό ποσοστό (40,14 %) δήλωσε ότι αδράνησε. Η ντροπή (12,68 

%), ο φόβος του πόνου (7,39 %), ο φόβος της ιδέας του καρκίνου (6,69 %) ή άλλος λόγος ήταν οι λοιποί 

λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες δεν είχαν κάνει την εξέταση. 

 Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι υπάρχει ανεκµετάλλευτο δυναµικό στο δηµόσιο 

τοµέα το οποίο όµως δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες κάποιας από τις 5 εναλλακτικές 

στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας µε βάση τον όγκο εργασιών του 1992 

και µε την προϋπόθεση ότι κάθε εξέταση θα περιλαµβάνει ένα πλακίδιο µικροσκόπησης, µόνο το 

ιατρικό και παρασκευαστικό προσωπικό των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα ήταν 

επαρκή για να διεκπεραιώσουν τον απαιτούµενο αριθµό εξετάσεων για 2 από τις 5 εναλλακτικές 

στρατηγικές πρόληψης (κάθε 5 χρόνια επανέλεγχος στις γυναίκες ηλικίας 25-64 ετών ή κάθε 5 χρόνια 
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στις ηλικίες 35-64 ετών). Η ανυπαρξία όµως γραµµατειακού προσωπικού καθιστά και τις δύο αυτές 

εναλλακτικές ανέφικτες. 

 Συµπερασµατικά 1) δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του καρκίνου 

της µήτρας στην Ελλάδα λόγω της ανεπάρκειας των στατιστικών στοιχείων, 2) ενώ ο καρκίνος του 

τραχήλου της µήτρας δεν φαίνεται να αποτελούσε σηµαντικό πρόβληµα για τις ελληνίδες στα 

προηγούµενα χρόνια, µελλοντικά είναι πιθανή µία αύξηση των κρουσµάτων, ιδιαίτερα στις νεότερες 

ηλικίες, λόγω χαλάρωσης των σχέσεων µεταξύ των δύο φύλων, 3) οι γυναίκες που προσέρχονται για 

εξέταση Παπανικολάου την έχουν ξανακάνει σε µεγάλο ποσοστό αλλά σε µεγάλο ποσοστό επίσης έχουν 

ανεπαρκείς γνώσεις σχετικά µε αυτή και 4) η πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας έχει 

ευκαιριακό χαρακτήρα και ενώ είναι απαραίτητη η εφαρµογή οργανωµένου προληπτικού 

προγράµµατος, το ανθρώπινο δυναµικό των κυτταρολογικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα δεν 

επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες σε εθνική κλίµακα. 

 Για την εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος κάθε 3 χρόνια σε όλο τον ελληνικό γυναικείο 

πληθυσµό ηλικίας 25-64 ετών, όπως προτείνει το IARC, θα απαιτηθούν αναδιάρθρωση και συντονισµός 

των υπηρεσιών και φορέων καθώς και ικανή χρηµατοδότηση. Πρώτη προτεραιότητα και απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρµογή προληπτικού προγράµµατος στην Ελλάδα είναι η βελτίωση των 

στατιστικών υπηρεσιών που παρέχουν τις βασικές πληροφορίες για το σχεδιασµό και την αξιολόγησή 

του. Το καλύτερο πρότυπο που ίσως πρέπει να µιµηθεί η χώρα µας είναι το προληπτικό πρόγραµµα της 

∆ανίας στο οποίο υπάρχει συµµετοχή και συνεργασία τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. 

Η οργάνωσή του στηρίζεται σε άριστο δίκτυο πληροφοριών και στη συνεχή και συστηµατική 

αξιολόγηση των υπηρεσιών. Ευνόητο είναι ότι η εκτίµηση και ο σεβασµός των σκοπών του 

προληπτικού προγράµµατος από όλους τους συνεργαζόµενους φορείς και πρόσωπα είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για την επιτυχία του. 
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"Study for the implementation of a national preventive programme for cervical cancer in Greece" 

 

SUMMARY 

 

 Cervical cancer is one of the major threats for the female population. The implementation of a mass-

screening program aims to prevent cervical cancer by reducing the incidence and mortality from this 

disease. 

 Mass screening policies have been adopted in many countries and a decline in incidence and 

mortality from cervical cancer is already observed where good organization and adequate resources are 

provided. 

 Greece is one of the countries where the gynecologic cytology examination (pap-test) was first 

established in 1955 but its effectiveness as a preventive measure has not been evaluated due to the lack of 

adequate data. It is also well known that the majority of Greek patients with cervical cancer had never had a 

pap-test examination, indicating that cervical cancer prevention in Greece largely relies on the spontaneous 

prompt of women to the private or public health services. 

 The aims of the present study were a) to review the magnitude of the problem "cervical cancer" in 

Greece, b) to examine the previous experience with the pap-test and the relevant knowledge of women 

prompting for cervical cytology examination and c) to assess the ability of the Cytology laboratories of the 

public health sector to undertake an organized mass screening programme for cervical cancer prevention. 

 A) The national statistical data available concerned the period 1969-82 and the year 1991. The 

quality of these data was insufficient whereas data for the period 1983-90 were totally missing. These two 

facts do not allow the determination of cervical cancer temporal trends in Greece. However, using the 

available data, we estimated the crude incidence and the age standardised incidence rates for cervical and 

endometrial cancer as well. In order to evaluate the magnitude of the problem in Greece in relation to other 

European countries we compared the age standardised incidence rates of Greece for the period 1973-77 

with those of Norway for the same period. We chose Norway as a reference country since i) good quality 

cancer data are available (since 1950), ii) it is among the European countries with the highest incidence and 
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mortality rates from cervical cancer and iii) there is no effect on cancer incidence and mortality from a 

mass screening programme (only 5 % of the female population was covered in 1987). 

 B) To evaluate the previous experience with the pap-test we examined 19.443 computerized records 

of women who prompted during 1994 at the cytology laboratory of "ALEXANDRA" Hospital for cervical 

cytology examination and 3.852 records of women participating in a pilot mass screening programme in the 

area of Chalkidiki. Furthermore, to evaluate the knowledge about the pap-test we administered a 

questionnaire to 950 women who had the pap-test at the above laboratory. This evaluation was done 

according to a predefined scale of scores on all possible answers. 

 C) To assess the ability of the public health sector to undertake a mass screening programme i) we 

estimated the productive efficiency of the personnel involved in preparing, interpreting and archiving the 

pap-test examinations, ii) we estimated the minimum productive power required (in man-hours of work) for 

five alternative strategies of cervical cancer prevention, iii) we estimated the available productive power (in 

man-hours of work) of the main Cytology laboratories of the public health sector and iv) we assessed the 

adequacy of the available human resources by comparing with the required human resources for each of the 

5 alternative preventive programmes. The assessment of the productive efficiency of the personnel was 

based on measurements performed at the Cytology department of "ALEXANDRA" Hospital. The 5 

alternative strategies were : pap-test examination every year in all women at ages 20-64, every 3 or every 5 

years at ages 25-64 and every 3 or every 5 years at ages 35-64. 

 The analysis of the available national statistical data showed that during the period 1973-77 the 

incidence of cervical cancer in Norway was threefold of that in Greece whereas the incidence of cancer of 

the body of uterus was twofold. According to these data, concerning the age-standardised incidence rates 

either for cervical or for endometrial cancer for the period 1973-77, Greece would be positioned at the 

lowest places among the European countries. However, during that period, the sexual lifestyle in Greece 

was rather conservative and this is reflected to the ratio of cervical cancer age standardised incidence rates 

between Greece and Norway. This ratio showed a gradual variation from 1:9,3 for ages 20-29 to 1:2,14 for 

65 years of age and over. The shift to a less conservative sexual lifestyle in Greece may account for an 

increase in cervical cancer cases and mainly among younger women. 
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 The large proportion (67,4%) of the female population we have studied had had a pap-test in the 

past. The rural/semi-rural population of the two samples showed a lesser previous experience with the pap-

test (40,2% for Chalkidiki sample and 49,25% for the hospital sample) as compared with the urban 

population (72,5%). The evaluation of 911 valid questionnaires showed that the knowledge about the pap-

test was associated with the previous pap-test experience (p<0,01) whereas the previous pap-test experience 

was associated with the education level of the women (p<0,01). Nevertheless, many women had inadequate 

(25,36%) or relatively adequate (45,93%) knowledge about the pap-test whereas few women were aware of 

the true value of the test (28,71%). A large proportion of the 284 women who had no previous pap-

examination admitted ignorance of the test (24,3%) whereas a significant proportion (40,17%) replied that 

although they knew about the test they were too busy to have it. Other replies were shame (12,68%), fear of 

pain (7,39%), fear of cancer (6,69%) or other reason (7,39%). 

 The data analysis of the available human resources of the Cytology laboratories of the public health 

sector revealed a surplus of the productive power that nevertheless is inadequate to meet the requirements 

of any of the 5 alternative strategies of cervical cancer prevention. Only the medical and paramedical staff 

resources are adequate for the implementation of only two out of five alternative preventive programmes 

(namely : examination every 5 years at ages 25-64 or every 5 years at ages 35-64). The lack of secretarial 

staff in the public health sector is a prohibitive factor for the implementation of any preventive programme. 

 Concluding 1) inadequate statistical data do not allow the determination of cervical cancer temporal 

trends in Greece, 2) although during the past decades cervical cancer was not a great problem for the Greek 

female population as compared with other European countries, an increase in cervical cancer incidence is 

expected, and especially among younger women, due to changes in the sexual lifestyle, 3) a large 

proportion of the female population had a previous experience with the pap-test but this is due to the  

opportunistic screening which largely relies on the education level of women and 4) although a preventive 

policy for cervical cancer is indispensable the available human resources of the public health sector are 

inadequate to meet the requirements of an organized mass screening programme in Greece. 

 The implementation of a mass-screening programme for cervical cancer that will cover the Greek 

female population at ages 25-64 every 3 years will require a reorganisation of the relevant health services as 
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well as adequate resources. The first priority to this end is the improvement of the National Statistics 

Service that supplies the appropriate information for the design and evaluation of a preventive programme. 

Finally, a well-founded preventive programme for cervical cancer, which should be studied by the Greek 

authorities, is the Danish model. This model incorporates the public and the private health sector and relies 

on a computer network and on the population registry. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β' 
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Γυναικείος πληθυσµός της Ελλάδας x 1000, κατά οµάδες ηλικιών και κατά διάκριση περιοχών των ετών 1969-1982 και 1991 
  

                              Αναλογίες 
Έτος 20 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + 

 
20 + 

 
20 - 64 

 

Αστικές Ηµιαστ. 
+ 

Αγροτικ.  
Σύνολο 

 

Αστικές 
Ηµιαστ. 

+ 
Αγροτικ. 

1969 639,9 1042,1 942,5 490,3  3114,8  2624,5       4532,2      

1970 572,5 1007,1 994,6 545,3  3119,5  2574,2  2370 2128  4498,3  52,69 47,31 

1971 562,9 997,6 992,2 549,7  3102,4  2552,7  2388 2100  4488,6  53,21 46,79 

1972 597,1 968,4 1006,1 565,7  3137,3  2571,6  2438 2102  4540,1  53,70 46,30 

1973 607 950,5 1025 581,2  3163,7  2582,5  2470 2088  4558,5  54,19 45,81 

1974 610,9 936 1043,5 597,2  3187,6  2590,4  2501 2072  4573,8  54,69 45,31 

1975 616,7 932,3 1061,3 614,5  3224,8  2610,3  2547 2067  4614,9  55,20 44,80 

1976 624 941,8 1079,9 633,4  3279,1  2645,7  2605 2072  4677,2  55,70 44,30 

1977 628,8 948,9 1097,6 651,6  3326,9  2675,3  2658 2072  4730,4  56,19 43,81 

1978 634 953,9 1111,8 668,8  3368,5  2699,7  2706 2067  4773,9  56,69 43,31 

1979 641,5 956,3 1127,9 683,8  3409,5  2725,7  2749 2066  4815,7  57,09 42,91 

1980 663,4 964,9 1163,4 703,3  3495  2791,7  2828 2081  4909,2  57,61 42,39 

1981 687,9 957 1151,8 688,9  3485,6  2796,7  2881 2078  4959,4  58,10 41,90 

1982 679,1 959,7 1210,5 721,1  3570,4  2849,3  2916 2060  4976,9  58,60 41,40 

1991 754,0 1043,8 1288,4 786,3  3872,5  3086,2  3124 2080  5204,5  60,03 39,97 
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Γυναικείος πληθυσµός της Ελλάδας κατά οµάδες ηλικιών και κατά διάκριση περιοχών, απογραφή 1991 (ΕΣΥΕ) 

                 Αναλογίες   
Έτος 

γέννησης 
Ηλικία  Αστικές 

περιοχές 
Ηµιαστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

 Σύνολο  
Αστικές 
περιοχές 

Ηµιαστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

1987-1991 0 - 4  161.921 36.907 72.016  270.844   59,78 13,63 26,59 

1982-1986 5 - 9  193.405 43.665 85.286  322.356   60,00 13,55 26,46 

1977-1981 10 - 14  221.902 48.991 95.833  366.726   60,51 13,36 26,13 

1972-1976 15 - 19  230.053 47.210 94.695  371.958   61,85 12,69 25,46 

1967-1971 20 - 24  257.193 47.036 87.362  391.591   65,68 12,01 22,31 

1962-1966 25 - 29  235.623 45.134 81.641  362.398   65,02 12,45 22,53 

1957-1961 30 -34  241.589 45.210 80.978  367.777   65,69 12,29 22,02 

1952-1956 35 -39  221.936 41.625 75.677  339.238   65,42 12,27 22,31 

1947-1951 40 - 44  216.018 41.554 79.230  336.802   64,14 12,34 23,52 

1942-1946 45 - 49  170.389 36.157 74.828  281.374   60,56 12,85 26,59 

1937-1941 50 - 54  193.333 42.983 101.744  338.060   57,19 12,71 30,10 

1932-1936 55 - 59  182.926 41.470 108.252  332.648   54,99 12,47 32,54 

1927-1931 60 - 64  185.458 40.975 109.938  336.371   55,13 12,18 32,68 

1922-1926 65 - 69  132.699 28.834 82.174  243.707   54,45 11,83 33,72 

1917-1921 70 - 74  104.969 22.432 65.995  193.396   54,28 11,60 34,12 

1912-1916 75 - 79  85.331 19.864 61.554  166.749   51,17 11,91 36,91 

1907-1911 80 - 84  54.651 13.335 42.635  110.621   49,40 12,05 38,54 

1902-1906 85 - 89  25.084 6.367 19.444  50.895   49,29 12,51 38,20 

1897-1901 90 - 94  8.255 1.944 6.648  16.847   49,00 11,54 39,46 

1892-1896 95 - 99  1.358 344 1.226  2.928   46,38 11,75 41,87 

<=1891 >= 100  484 150 572  1.206   40,13 12,44 47,43 

  Σύνολο  3.124.577 652.187 1.427.728  5.204.492  60,04 12,53 27,43 
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Νέες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της µήτρας κατά οµάδες ηλικιών στην Ελλάδα 

      Ηλικίες            

Έτος 0 - 9 10 -19 20 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + Άγνωστη  

Σύνολο 

1969 0 0 5 95 203 96 5  404 

1970 0 0 8 80 222 50 8  368 

1971 0 2 4 66 171 80 2  325 

1972 1 0 8 75 208 64 1  357 

1973 0 0 6 56 146 63 2  273 

1974 0 0 2 46 149 55 3  255 

1975 0 0 2 65 158 104 1  330 

1976 0 1 12 75 168 100 3  359 

1977 0 2 6 75 210 106 3  402 

1978 0 0 5 59 186 84 2  336 

1979 1 1 5 75 229 110 1  422 

1980 1 1 10 75 203 97 6  393 

1981 0 2 13 81 188 98 8  390 

1982 0 1 9 66 185 106 4  371 

1983-1990 - - - - - - -  - 

1991                497 
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Νέες περιπτώσεις καρκίνου του σώµατος της µήτρας κατά οµάδες ηλικιών στην Ελλάδα (ΕΣΥΕ (*)) 

      Ηλικίες            

Έτος 0 - 9 10 -19 20 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + Άγνωστη  

Σύνολο 

1969 0 0 4 72 235 93 5   409 

1970 0 0 2 46 177 62 5   292 

1971 0 0 3 32 121 54 1   211 

1972 1 0 4 25 100 76 4   210 

1973 0 0 4 29 135 87 1   256 

1974 0 0 3 30 150 82 2   267 

1975 1 0 3 17 169 96 2   288 

1976 0 1 4 32 184 106 4   331 

1977 0 0 1 49 190 108 2   350 

1978 0 0 3 41 181 91 3   319 

1979 0 1 8 35 235 113 2   394 

1980 0 1 5 27 194 112 6   345 

1981 1 0 2 14 144 101 2   264 

1982 1 0 4 27 162 117 13   324 

1983-1990 - - - - - - -  - 

1991                600 
  
(*) Περιλαµβάνονται και περιπτώσεις καρκίνου µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης  
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Νέες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της µήτρας κατά περιοχή στην Ελλάδα (ΕΣΥΕ)  

               

    
Περιοχές 

       Σύνολο  

% Αναλογία 
περιπτώσεων 

Έτος Αστικές Ηµιαστικές Αγροτικές Άγνωστο  

Σύνολο 

 
Ηµιαστ. + 
Αγροτικ. 

 Αστικές 
Ηµιαστικές 
+ Αγροτικές 

1969          0         

1970 263 24 64 17  368  88  74,93 25,07 

1971 231 25 68 1  325  93  71,30 28,70 

1972 246 30 74 7  357  104  70,29 29,71 

1973 191 22 55 5  273  77  71,27 28,73 

1974 189 16 49 1  255  65  74,41 25,59 

1975 237 25 66 2  330  91  72,26 27,74 

1976 254 26 76 3  359  102  71,35 28,65 

1977 304 24 74 0  402  98  75,62 24,38 

1978 257 20 59 0  336  79  76,49 23,51 

1979 292 38 92 0  422  130  69,19 30,81 

1980 280 27 81 5  393  108  72,16 27,84 

1981 288 22 75 5  390  97  74,81 25,19 

1982 287 29 51 4  371  80  78,20 21,80 

1983-1990 - - - -   -   -   - - 

1991          497         
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Νέες περιπτώσεις καρκίνου του σώµατος της µήτρας κατά οµάδες ηλικιών στην Ελλάδα (ΕΣΥΕ (*)) 

               

    
Περιοχές 

       Σύνολο  

% Αναλογία 
περιπτώσεων 

Έτος Αστικές Ηµιαστικές Αγροτικές Άγνωστο  

Σύνολο 

 
Ηµιαστ. 

+ 
Αγροτικ. 

 Αστικές 
Ηµιαστικός 
+ Αγροτικός 

1969                    

1970 202 24 55 11  292  79  71,89 28,11 

1971 160 10 40 1  211  50  76,19 23,81 

1972 140 17 50 2  209  67  67,63 32,37 

1973 179 21 54 2  256  75  70,47 29,53 

1974 192 15 58 2  267  73  72,45 27,55 

1975 205 18 62 3  288  80  71,93 28,07 

1976 236 20 74 1  331  94  71,52 28,48 

1977 248 34 67 1  350  101  71,06 28,94 

1978 210 23 83 3  319  106  66,46 33,54 

1979 282 32 79 1  394  111  71,76 28,24 

1980 246 11 85 3  345  96  71,93 28,07 

1981 177 21 62 4  264  83  68,08 31,92 

1982 232 28 60 4   324   88   72,50 27,50 

1983-1990 - - - -   -   -   - - 

1991          600        
  
(*) Περιλαµβάνονται και περιπτώσεις καρκίνου µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης  
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Αριθµός θανάτων και θνησιµότητα από καρκίνο της µήτρας στην Ελλάδα (ΕΣΥΕ (*)) 

           Αριθµός θανάτων       Θνησιµότητα  Αναλογία θανάτων %     Λόγος 
Έτος 

καρκίνος 
τραχήλου 

καρκίνος 
σώµατος 

Σύνολο   
Πληθυσµ. 
x 1000 

  
καρκίνος 
τραχήλου 

καρκίνος 
σώµατος 

Σύνολο   
καρκίνος 
τραχήλου 

καρκίνος 
σώµατος 

 

τράχ. : σώµα 

1967 28 320 348   4.473   0,63 7,15 7,78  8,05 91,95  1 : 11 

1968 27 322 349   4.515   0,60 7,13 7,73  7,74 92,26  1 : 12 

1969 46 336 382   4.532   1,01 7,41 8,43  12,04 87,96  1 : 7 

1970 51 271 322   4.498   1,13 6,02 7,16  15,84 84,16  1 : 5 

1971 54 308 362   4.488   1,20 6,86 8,07  14,92 85,08  1 : 6 

1972 68 321 389   4.540   1,50 7,07 8,57  17,48 82,52  1 : 5 

1973 79 315 394   4.559   1,73 6,91 8,64  20,05 79,95  1 : 4 

1974 42 348 390   4.574   0,92 7,61 8,53  10,77 89,23  1 : 8 

1975 55 342 397   4.615   1,19 7,41 8,60  13,85 86,15  1 : 6 

1976 73 354 427   4.677   1,56 7,57 9,13  17,10 82,90  1 : 5 

1977 97 330 427   4.730   2,05 6,98 9,03  22,72 77,28  1 : 3 

1978 97 365 462   4.774   2,03 7,65 9,68  21,00 79,00  1 : 4 

1979 93 329 422   4.816   1,93 6,83 8,76  22,04 77,96  1 : 4 

1980 88 299 387   4.909   1,79 6,09 7,88  22,74 77,26  1 : 3 

1981 87 328 415   4.959   1,75 6,61 8,37  20,96 79,04  1 : 4 

1982 103 232 335   4.977   2,07 4,66 6,73  30,75 69,25  1 : 2 

1983 101 243 344   5.004   2,02 4,86 6,87  29,36 70,64  1 : 2 

1984 122 299 421   5.028   2,43 5,95 8,37  28,98 71,02  1 : 2 

1985 110 278 388   5.047   2,18 5,51 7,69  28,35 71,65  1 : 3 

1986 103 305 408   5.060   2,04 6,03 8,06  25,25 74,75  1 : 3 

1987 82 297 379   5.072   1,62 5,86 7,47  21,64 78,36  1 : 4 

1991 129 248 377  5.205  2,48 4,77 7,24  34,22 65,78  1 : 2 
  
(*) καρκίνος σώµατος µήτρας : περιλαµβάνονται και περιπτώσεις καρκίνου µήτρας µη καθορισµένης εντόπισης 
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AVERAGE AGE-STANDARDIZED (WORLD) MORTALITY RATES 
PER 100.000 IN EUROPEAN COUNTRIES, 1978-82 (*) 

  

Uterus (ICD-9 : 179-182) 

 
RANK COUNTRY   ASMR  (world) 

 1 HUNGARY   14,5   

 2 POLAND   12,6   

 3 ROMANIA   12,1   

 4 GERMAN DEM.REP. 11,8   

 5 DENMARK   11,6   

 6 AUSTRIA   11,3   

 7 CZECHOSLOVAKIA 11,2   

 8 YUGOSLAVIA   9,8   

 9 PORTUGAL   9,0   

 10 LUXEMBURG   9,0   

 11 ITALY   8,7   

 12 FRG   8,4   

 13 SWITZERLAND   8,3   

 14 ENGLAND & WALES 8,2   

 15 NORWAY   8,1   

 16 FRANCE   7,8   

 17 BELGIUM   7,8   

 18 BULGARIA   7,7   

 19 SCOTLAND   7,6   

 20 SPAIN   7,1   

 21 SWEDEN   6,8   

 22 NORTHERN IRELAND 6,7   

 23 NETHERLANDS   6,4   

 24 IRELAND   6,3   

 25 FINLAND   5,4   

 26 GREECE   5,3   

      

      
 Κατάταξη των Ευρωπαϊκών χωρών µε βάση την κατά ηλικία 
 προτυπωµένη θνησιµότητα από καρκίνο τής µήτρας 
  
(*) SOZIAL - UND PRAVENTIVMEDIZIN : 1989 Supplementum 2, p. S41 
       Source : WHO 
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Οργανικές θέσεις του προσωπικού των Κυτταρολογικών Εργαστηρίων το 1992 

  
Νοσοκοµείο ∆ιευθυντές 

Επιµελητές 
Α' 

Επιµελητές 
Β' 

Σύνολο 
Ειδικευµένων 

Ειδικευόµενοι Παρασκευαστές ∆ιοικητικοί Άλλοι 
Σύνολο 

Προσωπικού 

1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 1 2 5 8 5 6 0 0 19 
2 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 1 2 4 7 0 2 0 0 9 
3 ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ 0 0 2 2 4 3 0 0 9 
4 ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 1 2 3 3 2 0 0 8 
5 ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 1 2 2 5 2 2 1 0 10 
6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 1 1 0 2 2 2 0 0 6 
7 ΛΑΡΙΣΑΣ 0 1 1 2 0 1 0 0 3 
8 ΝΙΚΑΙΑΣ 1 1 3 5 2 4 1 0 12 
9 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 2 3 6 0 4 2 0 12 
10 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 0 2 3 0 2 0 0 5 
11 ΣΩΤΗΡΙΑ 1 3 4 8 6 6 2 1 23 
12 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1 2 3 6 11 4 1 0 22 
13 ΙΚΑ  ΑΘΗΝΩΝ 1 7 0 8 0 4 0 0 12 
14 ΚΑΤ 1 1 1 3 0 1 0 0 4 
15 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 2 2 5 9 6 0 0 20 
16 ΝΙΜΤΣ 1 0 1 2 0 2 0 0 4 
17 ΚΑΒΑΛΑΣ 0 1 0 1 0 2 0 0 3 
18 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 0 1 1 2 0 2 0 0 4 
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 0 1 2 0 1 0 0 3 
20 ΣΠΑΡΤΗΣ 0 0 1 1 0 1 0 0 2 
21 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1 1 1 3 0 2 0 0 5 
22 ΤΖΑΝΕΙΟ 1 1 2 4 0 3 0 0 7 
23 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 2 2 5 0 4 0 0 9 
24 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 0 0 1 0 1 0 0 2 
25 ΕΛΠΙΣ 1 1 1 3 0 1 0 0 4 
26 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1 1 2 4 2 3 0 0 9 
27 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 2 2 5 0 4 0 0 9 
28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΠΓΝΑ ΛΑΪΚΟ 1 3 2 6 3 4 0 0 13 
29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 1 2 3 6 12 3 1 0 22 

  Σύνολα 23 42 53 118 61 82 8 1 270 
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∆ηλωθείσες επιφάνειες εργαστηρίων και εκτίµηση της αναλογούσας επιφάνειας ανά εργαζόµενο (που υπηρετούσε το 1992) 

  
Νοσοκοµείο 

Χώρος 
Ιατρών 

Χώρος 
Παρασκευαστών 

Λοιποί 
Χώροι 

Σύνολο 
m2 

Συστέγαση 
Χώρος 
Λήψεων 

  
Επιφάνεια / 
εργαζόµενο 

Επιφάνεια 
/ Ιατρό 

Επιφάνεια / 
Παρασκευαστή 

1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 76 18 82 176 Όχι ΝΑΙ   9,78  6,33  3,00  
2 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 25 35 20 80 Όχι ΝΑΙ   20,00  12,50  17,50  
3 ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ 35 30   65 ΝΑΙ Όχι   13,00  17,50  10,00  
4 ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20 15   35 ΝΑΙ Όχι   5,00  4,00  7,50  
5 ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 45 27 20 92 Όχι Όχι   9,20  6,43  13,50  
6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 23 12   35 Όχι Όχι   8,75  11,50  6,00  
7 ΛΑΡΙΣΑΣ   9 85 94 ΝΑΙ ΝΑΙ   47,00  0,00  9,00  
8 ΝΙΚΑΙΑΣ 25 10 13 48 ΝΑΙ Όχι   4,36  4,17  2,50  
9 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 20 10 50 Όχι Όχι   4,55  4,00  5,00  
10 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15 8   23 Όχι Όχι   4,60  5,00  4,00  
11 ΣΩΤΗΡΙΑ 60 30 150 240 Όχι Όχι   10,43  4,29  5,00  
12 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 42 18 60 120 Όχι ΝΑΙ   5,45  2,47  4,50  
13 ΙΚΑ  ΑΘΗΝΩΝ 80 30 20 130 Όχι ΝΑΙ   10,83  10,00  7,50  
14 ΚΑΤ 8 6 2 16 Όχι Όχι   3,20  2,67  3,00  
15 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 20 12 62 Όχι Όχι   6,20  4,29  6,67  
16 ΝΙΜΤΣ 20 15 10 45 Όχι Όχι   11,25  10,00  7,50  
17 ΚΑΒΑΛΑΣ 16 20   36 Όχι Όχι   12,00  16,00  10,00  
18 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ       100 Όχι ΝΑΙ   25,00  0,00  0,00  
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 12 8 12 32 Όχι Όχι   16,00  12,00  8,00  
20 ΣΠΑΡΤΗΣ       0 Όχι Όχι   0,00  0,00  0,00  
21 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 26 20 12 58 Όχι Όχι   14,50  13,00  10,00  
22 ΤΖΑΝΕΙΟ 10 10   20 Όχι Όχι   2,86  2,50  3,33  
23 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27 17 44 88 Όχι ΝΑΙ   14,67  6,75  8,50  
24 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8 9   17 Όχι Όχι   8,50  8,00  9,00  
25 ΕΛΠΙΣ 12 10   22 Όχι Όχι   5,50  4,00  10,00  
26 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 30 28   58 Όχι Όχι   6,44  5,00  9,33  
27 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 25   45 Όχι Όχι   9,00  6,67  12,50  
28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΠΓΝΑ ΛΑΪΚΟ 80 80   160 Όχι Όχι   16,00 13,33 20,00 
29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - - - - Όχι -   - - - 

  Σύνολα 765 530 552 1947       8,25 5,07 6,97 
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Κατάλογος και ισοζύγιο µικροσκοπίων σε σχέση µε τις οργανικές θέσεις 

    Ηλικία µικροσκοπίων 

  
Νοσοκοµείο <4 χρόνια 

 > 4 
χρόνια 
<10 

 >10 
χρόνια 

 Σύνολο 
διαθέσιµων 

µικροσκοπίων 

Θέσεις 
Ιατρών 

Εδικευµένων 

Ισοζύγιο 
µικροσκοπίων 

Α' 

Θέσεις 
Ειδικευόµενων 

Ιατρών 

Ισοζύγιο 
µικροσκοπίων 

Β' 

1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 2 7 1 10 8 2 5 -3 
2 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 1 1   2 7 -5 0 -5 
3 ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ   3 1 4 2 2 4 -2 
4 ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 1 1 6 3 3 3 0 
5 ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ   7   7 5 2 2 0 
6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ   3 2 5 2 3 2 1 
7 ΛΑΡΙΣΑΣ       0 2 -2 0 -2 
8 ΝΙΚΑΙΑΣ 5   2 7 5 2 2 0 
9 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 2 2 6 6 0 0 0 
10 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   3   3 3 0 0 0 
11 ΣΩΤΗΡΙΑ   6 12 18 8 10 6 4 
12 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 4 3 2 9 6 3 11 -8 
13 ΙΚΑ  ΑΘΗΝΩΝ   8   8 8 0 0 0 
14 ΚΑΤ 1 2   3 3 0 0 0 
15 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 2 6 12 5 7 9 -2 
16 ΝΙΜΤΣ 1 1 1 3 2 1 0 1 
17 ΚΑΒΑΛΑΣ   1   1 1 0 0 0 
18 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1     1 2 -1 0 -1 
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ   1   1 2 -1 0 -1 
20 ΣΠΑΡΤΗΣ   1   1 1 0 0 0 
21 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   1 1 2 3 -1 0 -1 
22 ΤΖΑΝΕΙΟ   4   4 4 0 0 0 
23 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2 1 2 5 5 0 0 0 
24 ΚΟΡΙΝΘΟΥ   1 1 2 1 1 0 1 
25 ΕΛΠΙΣ   2   2 3 -1 0 -1 
26 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 3 3   6 4 2 2 0 
27 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2   4 6 5 1 0 1 
28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΠΓΝΑ ΛΑΪΚΟ     8 8 6 2 3 -1 
29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  -  -  -  -  -  -  - - 
 Σύνολα 32 64 46 142 112 30 49 -19 
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Κατάλογος και ισοζύγιο µικροσκοπίων σε σχέση µε τις οργανικές θέσεις 

    Ηλικία µικροσκοπίων 

  
Νοσοκοµείο <4 χρόνια 

 > 4 
χρόνια 
<10 

 >10 
χρόνια 

 Σύνολο 
διαθέσιµων 

µικροσκοπίων 

Ιατροί 
Εδικευµένοι 

1992 

Ισοζύγιο 
µικροσκοπίων 

Α' 

Ειδικευόµενοι 
Ιατροί 
1992 

Ισοζύγιο 
µικροσκοπίων 

Β' 

1 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 2 7 1 10 7 3 5 -2 
2 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 1 1   2 2 0 0 0 
3 ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ   3 1 4 2 2 0 2 
4 ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 1 1 6 2 4 3 1 
5 ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ   7   7 5 2 2 0 
6 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ   3 2 5 1 4 1 3 
7 ΛΑΡΙΣΑΣ       0 1 -1 0 -1 
8 ΝΙΚΑΙΑΣ 5   2 7 4 3 2 1 
9 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 2 2 6 5 1 0 1 
10 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   3   3 3 0 0 0 
11 ΣΩΤΗΡΙΑ   6 12 18 8 10 6 4 
12 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 4 3 2 9 6 3 11 -8 
13 ΙΚΑ  ΑΘΗΝΩΝ 0 8 0 8 8 0 0 0 
14 ΚΑΤ 1 2   3 3 0 0 0 
15 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 2 6 12 4 8 3 5 
16 ΝΙΜΤΣ 1 1 1 3 2 1 0 1 
17 ΚΑΒΑΛΑΣ   1   1 1 0 0 0 
18 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 1     1 2 -1 0 -1 
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ   1   1 1 0 0 0 
20 ΣΠΑΡΤΗΣ   1   1 1 0 0 0 
21 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   1 1 2 2 0 0 0 
22 ΤΖΑΝΕΙΟ   4   4 4 0 0 0 
23 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2 1 2 5 3 2 0 2 
24 ΚΟΡΙΝΘΟΥ   1 1 2 1 1 0 1 
25 ΕΛΠΙΣ   2   2 2 0 0 0 
26 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 3 3   6 4 2 2 0 
27 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2   4 6 4 2 0 2 
28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΠΓΝΑ ΛΑΪΚΟ     8 8 6 2 3 -1 
29 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Σύνολα 32 64 46 142 94 48 38 10 
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