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Παγκόσμια στρατηγική για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος
δημόσιας υγείας
Τον Μάιο του 2018 ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ), απηύθυνε μια παγκόσμια έκκληση για δράση με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. [https://www.who.int/reproductivehealth/call-to-actionelimination-cervical-cancer/en/]
Τον Ιανουάριο του 2019, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΠΟΥ (WHO Executive Board) κατά την 144η
Συνέλευσή του ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή να αναπτύξει, σε διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και με άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, ένα σχέδιο παγκόσμιας στρατηγικής με σαφείς στόχους για την επιτάχυνση της εξάλειψης
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, για την περίοδο 2020-2030.
[https://apps.who.int›EB144›B144(2)-en]
Το πρώτο σχέδιο αυτής της στρατηγικής εκπονήθηκε κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2019 μέσω σειράς
συναντήσεων με εκπροσώπους των κρατών μελών (WΗΟ Member States) και τεχνικούς εμπειρογνώμονες,
αποτέλεσε δε την βάση διαβουλεύσεων με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΠΟΥ (WHO Regions), τα κράτη
μέλη, τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες και άλλους εταίρους. Τα αποτελέσματα αυτού του παγκόσμιου διαλόγου
συνεχίζουν να τροφοδοτούν την δυναμική ανάπτυξη του σχεδίου. Οι Περιφερειακές Επιτροπές του ΠΟΥ (WHO
regional committees) συζήτησαν το σχέδιο από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2019 και τα μέλη της
κοινότητας κατά του καρκίνου, τα οποία συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις, κατέληξαν σε ένα
υποστηρικτικό ψήφισμα για την διαδικασία της στρατηγικής για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου.
Το Σχέδιο Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΠΟΥ προς εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως
προβλήματος δημόσιας υγείας καθορίζει ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας δεν πρέπει να θεωρείται
πρόβλημα δημόσιας υγείας όταν η προσαρμοσμένη ανάλογα με την ηλικία επίπτωση της νόσου είναι μικρότερη
από 4 ανά 100.000 γυναίκες-έτη. Το σχέδιο στρατηγικής δηλώνει ότι: "ενώ η επίπτωση δεν μπορεί να μειωθεί στο
μηδέν με τις τρέχουσες παρεμβάσεις, το όριο εξάλειψης είναι δυνατόν να επιτευχθεί εντός του 21ου αιώνα σε κάθε
χώρα". Οι προτεινόμενοι στο σχέδιο στόχοι για το 2030 είναι οι εξής: α) 90% των κοριτσιών ηλικίας μέχρι 15
ετών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως με το εμβόλιο εναντίον του HPV, β) 70% των γυναικών να έχουν ελεγχθεί με
μια μέθοδο υψηλής ακρίβειας σε ηλικία 35 και 45 ετών και γ) 90% των γυναικών που έχουν διαγνωσθεί με
τραχηλική
νόσο
να
τύχουν
θεραπείας
και
φροντίδας.
[https://www.who.int/docs/defaultsource/documents/cervical-cancer-elimination-draft-strategy.pdf]
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΟΥ θα συζητήσει τον Ιανουάριο του 2020, κατά την 146η Συνέλευσή του, μια
σύνοψη αυτού του σχεδίου στρατηγικής - ένα σημαντικό βήμα προς την έγκριση της τελικής μορφής του τον
Μάιο. Το πρώτο επίσημο ακαδημαϊκό έγγραφο, το οποίο θα παρουσιάζει το μοντέλο εξάλειψης του καρκίνου
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τραχήλου με την πάροδο του χρόνου, θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο 2020, με σκοπό να ληφθεί υπ’ όψιν κατά
την 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του ΠΟΥ.
Τέλος, στις 17 Μαΐου 2020 η 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του ΠΟΥ (World Health Assembly) στην
Γενεύη προβλέπεται ότι θα εγκρίνει με ψήφισμα την τελική μορφή του σχεδίου, το οποίο θα υιοθετήσουν οι
κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΠΟΥ (συμπτωματικά, την ίδια μέρα με την δική μας Συνάντηση των Φορέων
στο 9ο Πανελλήνιο HPV Συνέδριο της Θεσσαλονίκης!)

Παράλληλα,
η Ένωση για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου (The Union for International Cancer Control, UICC)
υποστηρίζει πλήρως τον ΠΟΥ στην φιλοδοξία του να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ως
πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως και συντάσσεται πλήρως με την έκκλησή του για δράση.
[https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/02/pr264_E.pdf]
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός κατά του Καρκίνου (European CanCer Organisation, ECCO), σύμφωνα με το
ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Κορυφής για τον Καρκίνο τον Σεπτέμβριο του 2019 (ECCO 2019)
υποστηρίζει τους στόχους 90-70-90 του ΠΟΥ για HPV εμβολιασμό (και των δύο φύλων), προσυμπτωματικό
έλεγχο και θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως ελάχιστους στόχους. [https://www.eccoorg.eu/Global/News/Latest-News/2019/09/NEWS-ECCO-2019-Summit-Resolution-on-HPV]
Η Διεθνής Ομοσπονδία Γυναικολογίας και Μαιευτικής (Ιnternational Federation of Gynecology and
Obstetrics, FIGO) χαιρετίζει και συμμερίζεται την έκκληση του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΥ σχετικά με την
επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με επικέντρωση στον εμβολιασμό, τον
προσυμπτωματικό έλεγχο και τη έγκαιρη θεραπεία των προκαρκινικών και διηθητικών βλαβών.
[https://www.figo.org › news › statement-acceleration-of-cervical-cancer-elimination/]
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