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} Τα συστήµατα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύουν
στην παροχή υψηλής ποιότητας και οικονοµικά αποδοτικής
φροντίδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο µε σπάνιες ή
χαµηλής επικράτησης πολύπλοκες ασθένειες/καταστάσεις.

} Τα ERNs είναι “εικονικά” δίκτυα που περιλαµβάνουν
παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης σε ολόκληρη την
Ευρώπη.

} Στόχος τους είναι να διευκολύνουν τη συζήτηση σχετικά µε
περίπλοκες ή σπάνιες ασθένειες/συνθήκες που απαιτούν
εξειδικευµένη θεραπεία και συγκεντρωµένες γνώσεις και
πόρους.



} Για να αξιολογήσουν τη διάγνωση και τη θεραπεία 
του ασθενούς, οι συντονιστές του ERN συγκροτούν 
«εικονικές» συµβουλευτικές επιτροπές ιατρών 
ειδικών σε διάφορους κλάδους, χρησιµοποιώντας 
µια ειδική πλατφόρµα πληροφορικής και εργαλεία 
τηλεϊατρικής.

} Η διαδικασία και τα κριτήρια για την ίδρυση ενός 
ERN και για την επιλογή των µελών του 
καθορίζονται από τη νοµοθεσία της ΕΕ. Πρέπει να 
είναι δηµόσια ιδρύµατα και επιλέγονται από το 
Υπουργείο Υγείας της κάθε χώρας ύστερα από 
προκήρυξη  από την ΕΕ και εφόσον τα ιδρύµατα 
πληρούν τα προβλεπόµενα από την προκήρυξη





} Tα πρώτα ERNς εγκαινιάστηκαν τον Μάρτιο του 2017, και
συµµετέχουν περισσότερες από 900 εξειδικευµένες
µονάδες υγειονοµικής περίθαλψης από περισσότερα από
300 νοσοκοµεία σε 26 χώρες της ΕΕ.



} Τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι υπεύθυνα για
την εθνική πολιτική υγείας και τις υγειονοµικές υπηρεσίες.
Από 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των ΥΥ συνέστησε
στις χώρες να καθιερώσουν και εφαρµόσουν σχέδια για
την υποστήριξη των ασθενών µε σπάνιους καρκίνους.

} Οδηγίες και δοµές για τους σπάνιους καρκίνους
στα εθνικά συστήµατα υγείας και κοινωνίας

} Ενσωµάτωση πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό 
επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο µε σχέδια ή στρατηγικές 
που να  εξασφαλίζουν µια συνολική προσέγγιση του 
προβλήµατος

} Καθορισµός δράσεων προτεραιότητας µε στόχους και
µηχανισµούς παρακολούθησης. Εφαρµογή εθνικών 
σχεδίων / στρατηγικών.



} Να συµβάλλει µε την ανάπτυξη guidelines, 
SOPs για βιοτράπεζες, ιατρική εκπαίδευση 
κλπ στη λειτουργία των ERNs για τους 
σπάνιους καρκίνους



3 ERN candidates in the domain of rare cancers 
were created:

} ERN for adult rare solid cancers: EURACAN    
(EUropean RAre CANcers)

} ERN for adult rare haematological cancers
} ERN for paediatric cancers
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} Οι ασθενείς και οι οργανώσεις των ασθενών θα 
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στα ERNs λόγω της 
εµπειρίας τους για τις σπάνιες ασθένειες:

ü Για συµβουλές σχετικά µε το σχεδιασµό, την αξιολόγηση 
και την αξιολόγηση των κέντρων εµπειρογνωµοσύνης και 
ευρωπαϊκών αναφοράς. Δίκτυα βασισµένα στην εµπειρία 
τους, µε συνεπή προσέγγιση

ü Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ποιότητα στην 
περίθαλψη, στα πρότυπα ασφάλειας στα κλινικά 
αποτελέσµατα και στις θεραπευτικές επιλογές

ü Να εξασφαλιστεί η ανατροφοδότηση σχετικά µε την 
εµπειρία των ασθενών και η ενεργή αξιολόγηση της 
εµπειρίας των ασθενών



ü Προώθηση και ενθάρρυνση των ασθενών
- κεντρική προσέγγιση τόσο στην παροχή κλινικής
φροντίδας, όσο και στην βελτίωση της εξυπηρέτησης, τη
στρατηγική ανάπτυξης και λήψης αποφάσεων

ü Για να διασφαλιστεί ότι θα αντιµετωπιστούν όλα τα ηθικά
ζητήµατα και οι ανησυχίες για τους ασθενείς, θα πρέπει
να εξισορροπηθούν κατάλληλα οι ανάγκες των ασθενών
και οι κλινικές ανάγκες

ü Για να διασφαλιστεί ότι η φροντίδα είναι επικεντρωµένη
στον ασθενή και σέβεται τα δικαιώµατα και την επιλογή
των ασθενών

ü Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή των κανόνων
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η
συµµόρφωση της ενηµερωµένης συγκατάθεσης και η
διαχείριση των καταγγελιών




