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Δομή εισηγήσεως

• ERN: European Reference Networks
Ευρωπαικά Κέντρα Αναφοράς

• ΕURACAN (European Rare Cancers)

• Στόχοι και δομή Κέντρων Αριστείας
• Κέντρα Αριστείας Nευροενδοκρινικών Όγκων 

(ΝETs)



ERN: European Reference Networks
Ευρωπαικά Κέντρα Αναφοράς

• Δίκτυα που εμπλέκουν παρόχους υγείας μεταξύ των Ευρωπαικών
κρατών μελών με σκοπό τη διαχείριση σπάνιων νόσων που απαιτούν
ειδικούς θεραπευτικούς χειρισμούς, εξειδικευμένη γνώση και
υποδομές.

• Οι διαχειριστές ERN ανασκοπούν τη διάγνωση και θεραπεία μέσω μιας
ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας και εργαλείων. Έτσι επιτελείται
διάχυση της γνώσης και εμπειρίας και ο ασθενής δεν χρειάζεται να
μετακινείται.

• Περίπου 30 εκατομύρια άτομα στην ΕΕ νοσούν από 6000-8000 σπάνια
νοσήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και επιβίωση.

• Λόγω της σπανιότητας και πολυπλοκότητας αυτών των νοσημάτων
ενίοτε υπάρχει αδυναμία ειδικής αντιμετώπισης της νόσου στην
περιοχή διαμονής του ασθενούς.



• Ως συνέπεια, υπάρχει προσπάθεια μέσω διαφόρων συστημάτων αναζήτησης

ανεύρεσης εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

• Καταγράφοντας την εμπειρία και εξειδίκευση μεταξύ των κρατών μελών,

ERN στοχεύουν να καταστήσουν προσιτή στους παρόχους υγείας

εξειδικευμένη γνώση στα συγκεκριμένα νοσήματα με σκοπό να

προσφέρεται στους ασθενείς ακριβής διάγνωση και στοχευμένη θεραπεία.

• ERN δεν είναι απευθείας διαθέσιμα σε κάθε ασθενή αλλά μετά από

συγκατάθεση του, και σύμφωνα με το θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο της

χώρας προέλευσης, μπορεί κάθε ασθενής να παραπέμπεται στο
διαπιστευμένο ERN κέντρο της χώρας από τους εκάστοτε θεράποντες.

• Τα διαπιστευμένα ERN κέντρα κάθε χώρας μπορεί να αποτελέσουν Κέντρα
Αριστείας (Centers of Excellence).

ERN: European Reference Networks

Ευρωπαικά Κέντρα Αναφοράς



• Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ιατρικές κοινότητες και τις ομάδες
υποστήριξης ασθενών η ΕE προωθεί τη δημιουργία δομών για τη
συνεργασία των παρόχων υγείας των επιμέρους χωρών με στόχο την
καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς.

• ERN καλύπτουν ευρύ φάσμα ασθενειών 
Σπάνιοι συμπαγείς όγκοι ενηλίκων
Σπάνια αιματολογικά νοσήματα ενηλίκων
Παιδιατρικά κακοήθη νεοπλάσματα

• Νομικό πλαίσιο μέσω 2011
Directive on patient’s rights in cross-border healthcare.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



Σπάνια κακοήθη 
νεοπλάσματα 
διαστρωματώνονται σε 
10 κατηγορίες σύμφωνα 
με το σύστημα κατάταξης 
νοσημάτων του 
Παγκόσμιου Οργανισού 
Υγείας ICD10. 

Η διαστρωμάτωση αυτή 
βασίζεται επίσης σε 
προυπάρχουσες δομές 
και συνεργασίες που 
στοχεύουν στην 
ανάπτυξη της κλινικής 
έρευνας και δημιουργίας 
κατάλληλων δικτύων τα 
τελευταία 10-20 έτη.

Ομάδα σπάνιων όγκων ενηλίκων (EURACAN)



ΣΤΟΧΟΙ Κέντρων Αριστείας
Ικανοποιητική πρόσβαση σε ακριβή ιστοπαθολογική διάγνωση και χορήγηση 
κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς σε όλα τα κράτη μέλη. 
Δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μεγιστοποίηση 
και εξωμείωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
Δημιουργία και ενεργοποίηση ομάδων συνεργασίας και υποστήριξης 
ασθενών και διάχυση επιμορφωτικού υλικού.
Εγκαθίδρυση δικτύων παραπομπής ασθενών, και δυνατότητα αυτο-
παραπομπής ασθενών. 
Δημιουργία και συνεχής επικαιροποίηση κατευθυντήριων οδηγιών που 
καθορίζουν την κλινική πράξη και έλεγχος ικανοποιητικής εφαρμογής τους.
Προαγωγή πρωτοποριακής μεταφραστικής έρευνας και δημιουργία 
κατάλληλων δομών για την υλοποίηση αυτής (ευρωπαικές βάσεις δεδομένων 
ασθενών και βιολογικών υλικών).
Συνεργασία με σημαντικά διεθνή κέντρα/δίκτυα που εξειδικεύονται στην 
αντιμετώπιση ασθενών με τα συγκεκριμένα κακοήθη νεοπλάσματα και την 
προαγωγή αντίστοιχης έρευνας (ESMO, ENETS, NANETS)



Διακυβέρνηση

Γενική συνέλευση EURACAN
Συμμετοχή όλων εμπλεκομένων δομών
και συνεταίρων

Κατηγορίες νεοπλασμάτων
(Κλινική επικέντρωση)

Κατευθυντήριες οδηγίες

Έρευνα

Εκπαίδευση/Διάχυση πληροφοριών

Εξεύρεση πόρων/διάρκεια δράσης

Επικοινωνία/Διαδραστικότης
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Άλλες δραστηριότητες

Διευθύνουσα Επιτροπή
Συντονιστής

10 Group leaders (κατηγορίες)
+ 1 αντιπρόσωπος κάθε χώρας

7 ηγέτες task force leaders
Ομάδα υποστήριξης ασθενών

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Σπάνια, κοινά νεοπλασματικά νοσήματα/νόσοι
Συμμετοχή εντός/εκτός ΕΕ

Σημαντικές
αποφάσεις

Αποφάσεις διαχείρισης

Διάχυση

Quality control



• Καθορίζει τα κριτήρια αναγνώρισης κέντρων 

αναφοράς στις χώρες μέλη. Διασφαλίζει την 

συνεχή επιμόρφωση και εφαρμογή των 

κατευθυντήριων οδηγιών.

• Το δίκτυο έχει σκοπό να αναπτυχθεί σε όλες τις 

χώρες μέλη εντός 5 ετών και να υπάρχει σύστημα 

αυτόματης παραπομπής ασθενών έτσι ώστε το 

75% των ασθενών μιας χώρας να αναφέρεται 

στα κέντρα αυτά.

• Σκοπός είναι να βελτιωθεί η επιβίωση των 

ασθενών, να δημιουργηθούν δίκτυα 

επικοινωνίας σε όλες τις γλώσσες, και να 

δημιουργηθούν ευρωπαικές βάσεις δεδομένων.

• ΕRN EURACAN χρησιμοποιεί ήδη υπάρχοντα 

δίκτυα και δομές  μέσω Ευρωπαικών 

Οργανισμών έρευνας και θεραπείας κακοηθειών 

(EORTC) και υπαρχόντων κατευθυντηρίων 

οδηγιών από την Ευρωπαική Ογκολογική 

Εταιρεία (ESMO) και την Ευρωπαική Εταιρεία 

Νευροενδοκρινικών Όγκων (ENETS)

Melanoma Patient 

Network Europe

ΕURACAN 
(EUROPEAN RARE CANCERS)



ΔΙΑΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ EURACAN ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ

Χώρες που λείπουν
Spain
Luxemburg
Austria
Croatia
Slovaquia
Lettonie
Bulgaria
Greece
Cyprus

EURACAN gathers 66 Health Care Providers in 17 
European countries, and 22 Associate partners 
(PAGs, rare disease stakeholders).



Επικοινωνία, 
ανταλλαγή 

πληροφοριών

ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ENETS 
(CENTERS OF EXCELLENCE)

Κατευθυντήριες
οδηγίες Ελεγχος Ποιότητας

Διαδραστικές
Ομάδες



Γαστρεντερολόγοι

Ενδοκρινολόγοι

Χειρουργοί

Ογκολόγοι

ΑκτινολόγοιΠαθολογοανατόμοι

NET ασθενείς

Ιατροί Πυρηνικής 
Ιατρικής

Καρδιολόγοι

Ψυχολόγοι

Διαδραστική Διεπιστημονική Ομάδα
Multidisciplinary team (MDT)



• Όλα τα μέλη MDT διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο στη 
διαγνωστική προσέγγιση

• Όλα τα μέλη MDT συμμετέχουν στις θεραπευτικές 
αποφάσεις που λαμβάνονται για κάθε συγκεκριμένο ασθενή

• Τα μέλη MDT αποφασίζουν για μελλοντικές ερευνητικές 
δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

• Η συνολική επιβίωση και ποιότητα ζωής ασθενών που 
θεραπεύονται σε κέντρα αριστείας είναι καλύτερη σε σχέση 
με ασθενείς που θεραπεύονται σε άλλα κέντρα

Κέντρα Αριστείας NETs απαρτίζονται από εξειδικευμένα 
μέλη που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των NETs



DO’T
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Eυρωπαική Πρωτοβουλία δημιουργίας Κέντρων 
Αριστείας ΝΕΤ (Center of Excellence Initiative)



Οργανόγραμμα 

Επικεφαλής κέντρου

Κύριοι 
συνεργάτες

Επικουρικοί 
συνεργάτες

Συνεργάτες 
υποστήριξης 

Συνεργαζόμενες μονάδες 
παραπομπής ασθενών

Συντονιστής κέντρου
Συντονιστής ομάδος 

ασθενών
Συντονιστής ελέγχου ποιότητας 

(Quality management co-ordinator)

Επικυρομένα συμβόλαια 
συνεργατών  



Χορήγηση εξειδικευμένης θεραπείας

Διάγνωση Νοσηλεία

Επιβεβαίωση πρότερης 
διάγνωσης
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Laikon University Hospital

Attikon University 
Hospital

G. Gennimatas Hospital

ΡΟΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Χαρακτηρισμός της νόσου

Βάση 
δεδομένων 

ENETS
Βάση 

δεδομένων 
ENETS



• Ακριβής διάγνωση και σταδιοποίηση.
• Εκτίμηση της κατάστασης λειτουργικότητας ασθενών και 

ποιότητας ζωής.
• Συμφωνία σχετικά πλάνο αντιμετώπισης.
• Αρραγής συνεχής υποστήριξη, παροχή  πληροφοριών περί 

θεραπευτικών επιλογών και της πρόγνωσης.
• Συνεχής επανεκτίμηση, ανασκόπιση δεδομένων και 

επανακαθορισμός θεραπευτικού πλάνου.

Αντιμετώπιση Ελλήνων ασθενών με ΝΕΤ μέσω MDT



ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΝΕΤS


