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 “Ας δώσουμε τέλος στον καρκίνο που προκαλεί ο ιός HPV” 
 

Περίπου 690.000 περιπτώσεις καρκίνου, από το σύνολο των καρκίνων που διαγιγνώσκονται 

παγκοσμίως κάθε χρόνο, σχετίζονται με την δράση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV,) και 

είναι από τους καρκίνους, οι οποίοι κατά μεγάλο μέρος μπορούν να προληφθούν. Στη χώρα μας 

μόνον πέρυσι είχαμε ~1.117 νέες διαγνώσεις καρκίνων που προκαλεί ο ιός HPV, ενώ η θνησιμότητα 

από αυτούς τους καρκίνους ανήλθε σε ~443 γυναίκες.1  Ο ιός ΗPV δεν προκαλεί μόνον τον καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός, αλλά και τον στοματοφαρυγγικό 

καρκίνο, τον καρκίνο του αιδοίου, του κόλπου, του πέους, του πρωκτού και πιθανόν και άλλων 

οργάνων.   

 

Εν τούτοις, οι δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα, από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και από τη 

χώρα μας, τόσο ως προς την πολιτική για τον ιό HPV και τον καρκίνο, όσο και ως προς την 

εφαρμογή αυτής της πολιτικής υγείας, δεν αντιστοιχούν στο μέγεθος του προβλήματος ούτε 

εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες πρόληψης των HPV-σχετιζόμενων καρκίνων, που προσφέρονται 

μέσω του εμβολιασμού και του προσυμπτωματικού ελέγχου. Θεραπείες για τους καρκίνους που 

προκαλούνται από τον ιό HPV παρέχονται επίσης άνισα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και η 

εκτεταμένη παραπληροφόρηση σχετικά με την HPV-λοίμωξη και τις συνέπειές της υπονομεύει τις 

προσπάθειες για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στον τομέα αυτόν.  

 

Οι υπογράφοντες την παρούσα Πρόσκληση σε Δράση πιστεύουμε ότι μπορούμε να ελαφρύνουμε το 

νοσολογικό βάρος του καρκίνου στη χώρα μας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την ελάττωση 

ή και εξάλειψη των καρκίνων που προκαλούνται από τον ιό HPV με τον εμβολιασμό χωρίς διάκριση 

φύλου, τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο  τραχήλου  μήτρας και τη βελτίωση των υποδομών 

για την πλέον αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η νέα παγκόσμια στρατηγική του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η 

οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020, μαζί με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του 

Καρκίνου, το οποίο ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο 2021, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για την 

αποφασιστική αντιμετώπιση όλων των καρκίνων που προκαλούνται από τον ιό HPV.  

 

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου δεσμεύεται να υποστηρίξει τις προσπάθειες 

των κρατών μελών της ΕΕ να εντατικοποιήσουν τον εμβολιασμό στα κορίτσια (>90%) και να τον 

επεκτείνουν και στα αγόρια, καθώς και να δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα προσυμπτωματικού 

ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, το οποίο υποστηρίζεται από την ΕΕ για να βοηθήσει τα 

κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι το 90% του πληθυσμού της ΕΕ, που πληροί τις προϋποθέσεις για 

προσυμπτωματικό έλεγχο, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν.  
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Ο στόχος της εξάλειψης του καρκίνου τραχήλου μήτρας, που προκαλεί ο ιός  HPV, είναι τώρα πλέον 

εφικτός και η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος εξάλειψής 

του με τον εμβολιασμό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την αποτελεσματική θεραπεία.  

  

H EΛΛΟΚ και τα μέλη της, η Ελληνική HPV Εταιρεία, και οι επιστημονικές εταιρείες που υπογράφουν την 

παρούσα πρόσκληση σε δράση, καλούμε τη πολιτεία να υιοθετήσει αποτελεσματικές στρατηγικές 

ώστε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα να καταστεί δυνατή η εξάλειψη του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας ως πρόβλημα δημόσιας υγείας και στην Ελλάδα παράλληλα, δε, να ελαττωθεί 

σημαντικά και η επίπτωση των άλλων καρκίνων που προκαλούνται από τον ιό HPV.  

 

Οι συστάσεις πολιτικής που προτείνουμε: 

 

1. Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου για τον Έλεγχο του Καρκίνου, το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικό 

κεφάλαιο με προτεινόμενες δράσεις για εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του ιού HPV 

ανεξαρτήτως φύλου ώστε μέχρι το 2030 να έχει εμβολιασθεί το 90% του εφηβικού πληθυσμού.  

2. Πρόληψη της HPV - μόλυνσης με εμβολιασμό και ενηλίκων, ανεξαρτήτως φύλου  

3. Έγκαιρη ανίχνευση του (προ)καρκίνου τραχήλου με HPV τεστ, εγκεκριμένο και αποζημιούμενο 

από τον ΕΟΠΥΥ 

4. Βελτίωση της θεραπείας των καρκίνων που προκαλεί ο ιός HPV 

5. Βελτίωση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών υγείας 

 

Οι προτεινόμενες συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο είναι υλοποιήσιμες και δυνατές και επί πλέον 

είναι ήδη γνωστές και αναμενόμενες από τον πληθυσμό. Η εφαρμογή τους προβλέπεται από το 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο  για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και μπορεί να υποστηριχθεί με 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

 

 

Οι υπογράφοντες 

 


