
Γικηύυζη Δπγαζηηπίυν και Θεπαπεςηικά 

Ππυηόκολλα για ηην Ανηιμεηώπιζη ηηρ HPV 

λοίμυξηρ: Δςκαιπίερ Φπημαηοδόηηζηρ από ηο 

ΔΣΠΑ

Αλέξανδπορ Μπέπλεπ

Γιεςθςνηήρ Σςμβοςλεςηικών Υπηπεζιών



1. To Δθνικό Σηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 

2007 - 2013 αποηελεί ηο έγγπαθο 

αναθοπάρ για ηον ππογπαμμαηιζμό ηυν 

Ταμείυν ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζε 

εθνικό επίπεδο για ηην πεπίοδο 2007-2013.

2. 20,4 διρ € Κοινοηική Σςμμεηοσή

3. Μέσπι και 80% κοινοηική ζςμμεηοσή ανά 

ππάξη

4. www.espa.gr

Τι είναι ηο ΔΣΠΑ;

http://www.espa.gr/


Τομεακά Δπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα

• Δ.Π. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

– ΥΠΔΦΨΓΔ

• Δ.Π. ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΠΡΟΠΔΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

– ΥΜΔΤ

• Δ.Π. ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

– ΥΠΑΝ

• Δ.Π. ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ 

– ΥΠΟΙΟ

• Δ.Π. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

– ΥΠΑΚΠ

• Δ.Π. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

– ΥΠΔΠΘ

• Δ.Π. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

– ΥΠΔΣΓΑΑ

• Ε.Π. ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

• Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ



Πεπιθεπειακά ΔΠ

• Δ.Π. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

• Δ.Π. ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ -

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ - ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 

• Δ.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΧΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 

• Δ.Π. ΘΔΑΛΙΑ- ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ -

ΗΠΔΙΡΟΤ 

• Δ.Π. ΑΣΣΙΚΗ



Ππογπάμμαηα Δδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

• Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα
– Ππόγπαμμα «Δλλάδα-Βοςλγαπία»

– Ππόγπαμμα «Δλλάδα-Ιηαλία», 

– Ππόγπαμμα «Δλλάδα-Κύππορ», 

– Ππόγπαμμα «Δλλάδα-Αλβανία», 

– Ππόγπαμμα «Δλλάδα-ΠΓΓΜ» 

• Η Διιάδα ζπκκεηέρεη θαη ζε ηξία Πξνγξάκκαηα πνιπκεξνχο 
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο:
– Ππόγπαμμα Αδπιαηικήρ 

– Θαλάζζια Λεκάνη ηηρ Μεζογείος. 

– Μαύπη Θάλαζζα.

• Γιακπαηικά Ππογπάμμαηα
Η Διιάδα ζπκκεηέρεη ζε δχν δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα. 
πγθεθξηκέλα:
– Μεζνγεηαθφο Υψξνο. 

– Υψξνο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.

• Γιαπεπιθεπειακό Ππόγπαμμα
– INTERREG IV C,

• Γίκηςα
– INTERACT, ESPON και URBACT 



ΔΠ ενδιαθέπονηορ

• Δ.Π. ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
– Πποώθηζη ηηρ έπεςναρ και ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ηην 

αγοπά (ππόγπαμμα «ζςνεπγαζία», clusters, κλπ

• Δ.Π. ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ
– Γπάζειρ Τεσνολογιών Πληποθοπικήρ & Δπικοινυνιών

• Δ.Π. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
– Άξοναρ 5: Χςσική Υγεία- Γημόζια Υγεία – Ππυηοβάθμια 

Φπονηίδα

• Δ.Π. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
– Πανεπιζηημιακά Νοζοκομεία – Ιδπύμαηα

• 5 Π.Δ.Π.
– Γπάζειρ Ανάπηςξηρ – Αναβάθμιζηρ Υποδομών

• Πξνγξάκκαηα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο
– Ανάλογα με ηιρ εκάζηοηε πποζκλήζειρ (calls)



Σσεδιαζμόρ δπάζευν για ηην HPV 

Λοίμυξη

• Πξάμε «Μειέηε θαη αμηνιφγεζε κεζνδνινγηψλ πνπ  

ελέρνληαη ζηελ πξφγλσζε ηεο επηηπρίαο 

ππνρξεσηηθνχ εκβνιηαζκνχ γηα ηελ HPV ινίκσμε»

– Μέηπο 1.5 ΔΠ Υγεία-Ππόνοια Γ’ΚΠΣ

– Υλοποίηζη: Δπγαζηήπιο Γιαγνυζηικήρ Κςηηαπολογίαρ, 

Ιαηπική Σσολή ΔΚΠΑ, Αηηικό Νοζοκομείο.

• Γξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη αξρηθά

– ‘‘Δπιδημιολογικόρ σάπηηρ και ζηπαηηγική 

πληθςζμιακού ελέγσος για ηο καπκίνο ηος ηπασήλος 

ηηρ μήηπαρ’’

• Θεξαπεπηηθά Πξσηφθνιια γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο 

HPV Λνίκσμεο

– ‘‘ Γικηύυζη Δπγαζηηπίυν ’’

• Δξγαζηήξηα ζπλαθή κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο HPV 

Λνίκσμεο



Θεπαπεςηικά Ππυηόκολλα για ηην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ HPV Λοίμυξηρ

• Σν πξνηεηλφκελν έξγν απνηειεί κία ζπλνιηθή 

παξέκβαζε πξφιεςεο θαη πξναγσγήο δεκφζηαο 

πγείαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

Αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηνπ επηδεκηνινγηθνχ ράξηε 

ησλ HPV ζρεηηδφκελσλ αιινηψζεσλ ζηελ 

Διιάδαο. Έρεη σο απνηέιεζκα ηε Γεκηνπξγία 

θιηληθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέηαζε 30.000 γπλαηθψλ 

απφ θπηηαξνινγηθά εξγαζηήξηα ή θαη 

γπλαηθνινγηθέο θιηληθέο. Οπζηαζηηθά αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία γλψζεο – πξφηππσλ πνπ ζα 

δηαηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζην «ζχζηεκα πγείαο» ηεο 

ρψξαο.



Θεπαπεςηικά Ππυηόκολλα για ηην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ HPV Λοίμυξηρ

• ηηο  30.000 γπλαίθεο 
– Δπιβεβαίυζη ηυν δειγμάηυν μαρ δηλαδή ηηρ 

επιδημιολογίαρ ηηρ λοίμυξηρ ζηο παγκοζμίυρ 
αποδεκηό νούμεπο ηος 1% ηος πληθςζμού

– Την ακπιβή αναμενόμενη αποηελεζμαηικόηηηα ηυ ν 
δύο εμβολίυν ζηο ελληνικό πληθςζμό 

– Την άμεζη επίδπαζη ηυν εμβολίυν ζηην μείυζη ηηρ 
ενεπγοποιημένηρ λοίμυξηρ 

– Τη  σπηζιμοποίηζη ζηο ππαγμαηικά ζηαηιζηικό 
δείγμα  για έλεγσο ππόλητηρ ζε επίπεδο 
οικονομικήρ βάζηρ ηος ζςζηήμαηορ και ηον έλεγσο 
ηος μονηέλος με ππαγμαηικά νέα πεπιζηαηικά 

• Δξεηάζειρ 
– Thin Prep pap test ζηο ζύνολο ηυν γςναικών 

– Έκθπαζη E6 E7 mRNA με ηεσνική Nasba ζηο ζύνολο 
ηυν γςναικών



Θεπαπεςηικά Ππυηόκολλα για ηην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ HPV Λοίμυξηρ

• Σηην παπακολούθηζη ηηρ 
αποηελεζμαηικόηηηαρ ηος εμβολίος 
– Thin Prep pap test

– ηεσνική Nasba

– Clinical Arrays

• Σηην παπακολούθηζη ηυν γςναικών 
μεηά από θεπαπεία
– Thin Prep pap test

– ηεσνική Nasba

– Clinical Arrays

– Κςηηαπομεηπία ποήρ και επιγενεηικών 
θαινομένυν



Θεπαπεςηικά Ππυηόκολλα για ηην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ HPV Λοίμυξηρ
• Γεκηνπξγεί ηνπο φξνπο γηα άκεζε πινπνίεζε ηνπ 

επηδεκηνινγηθνχ ράξηε ησλ HPV ζρεηηδφκελσλ αιινηψζεσλ 
ζηε ρψξα καο

• Θα δεκηνπξγήζεη πξνεγκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 
κε ελζσκάησζε ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
κε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ 

• ζα επηηξέςεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 
πνιηηηθήο πξφιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 
θαη ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο κεζνπξφζεζκσλ 
αλαγθψλ θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ζε απηφ ην πεδίν 

• Γεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηηο 
γεηηνληθέο θαη άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο
– Γιακπαηικέρ ζςνεπγαζίερ με σώπερ ηηρ Δςπυπαφκήρ ένυζηρ 

για ανηαλλαγή ζηοισείυν 

• Πξνζζέηεη κεζνδνινγίεο κνληεινπνίεζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εκβνιηαζκνχ γηα 
HPV φρη κφλν ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη αλά πεξηθέξεηα

• Πξνζθέξεη ηελ ζχγθξηζε πιεζπζκψλ απφ αγξνηηθέο ζε ζρέζε 
κε αζηηθέο πεξηνρέο



Θεπαπεςηικά Ππυηόκολλα για ηην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ HPV Λοίμυξηρ
• Σν έξγν κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα απφ 4 ππνέξγα :

– Σελ πξνκήζεηα απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ε νπνία 
ζα αλαβαζκίζεη ην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη 
πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ αληηδξαζηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα 
παξέρεηαη δεπηεξνγελήο πξφιεςε κε βάζε ηα δηεζλή δεδνκέλα.

– Σε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ θιηληθνεξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ 
γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εκβνιηαζκέλσλ αιιά 
θαη ησλ κε εκβνιηαζκέλσλ γπλαηθψλ.

– Απαηηνχκελε πιεξνθνξηαθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
δηαγλσζηηθνχ έξγνπ.

– Γξάζεηο θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο, 
δξάζεηο ελεκέξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ ζηφρσλ κε 
ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε 
πξνγξάκκαηα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο, 
αλάιεςε εθδειψζεσλ  πξναγσγήο δεκφζηαο πγείαο κέζσ 
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πηνζέηεζεο ζπκπεξηθνξψλ 
αζθαινχο ζεμνπαιηθήο δσήο, Δπαθέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δχν 
θνξέο ην ρξφλν ηνπιάρηζηνλ



Θεπαπεςηικά Ππυηόκολλα για ηην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ HPV Λοίμυξηρ

• Δθηηκψκελνο Πξνυπνινγηζκφο δξάζεσλ: 

6.000.000€

• Πηγή Φπημαηοδόηηζηρ (με βάζη ηιρ 

ςθιζηάμενερ ανοισηέρ πποζκλήζειρ)

– Σν ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 

ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 1 απφ 13/8/2008. 

– Ο ζηόσορ ηηρ ππόζκληζηρ αςηήρ αθοπά ζηην 

ππόλητη και πποαγυγή ηηρ Γημόζιαρ Υγείαρ ηος 

πληθςζμού ηηρ σώπαρ, καθώρ και ειδικών 

καηηγοπιών πληθςζμού

– Σςνάθεια με ηο Δθνικό Σσέδιο Γπάζηρ για ηο 

Καπκίνο, άξοναρ ΙΙΙ «έγκαιπη διάγνυζη» δπάζη 2 

«δημιοςπγία εθνικών ππογπαμμάηυν 

πποζςμπηυμαηικού- πληθςζμιακού ελέγσος»



Γικηύυζη Δπγαζηηπίυν

• Αθνξά ζηε δηθηχσζε εξγαζηεξίσλ ζε φιε ηε ρψξα κε ζηφρν ηνλ 
αληηθεηκεληζκφ ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο πξνηεηλφκελεο ζεξαπείαο 
αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. 
Οπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη έλα θεληξηθφ απνζεηήξην ηαηξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη εμεηάζεσλ ζην νπνίν ζα έρνπλ πξφζβαζε 
δηαθνξεηηθά πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα δηαζηαχξσζε 
δηαγλψζεσλ. Η δηαζηαχξσζε δηαγλψζεσλ ζα πινπνηείηαη κε 2 
ηξφπνπο :
– Με αίηημα ππορ ζςγκεκπιμένο επγαζηήπιο

– Με αςηόμαηη επιλογή ηυν διαθέζιμυν δειγμάηυν για επιβεβαίυζη 
ηηρ απσικήρ διάγνυζηρ από άλλο κςηηαπολόγο

• Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη :
– Η δημιοςπγία ηος αναγκαίος ςπόβαθπος με ηεσνολογίερ 

πληποθοπικήρ και επικοινυνιών (διαδικηυζη, βάζειρ δεδομένυν, 
τηθιοποίηζη εικόνυν, κλπ) και η κάλςτη αςξημένυν αναγκών 
πποζηαζίαρ πποζυπικών δεδομένυν

– Η πιζηοποίηζη ηυν επγαζηηπίυν πος ζςμμεηέσοςν με ζκοπό ηην 
ομογενοποίηζη ηυν διαδικαζιών και ηον έλεγσο ηηρ ποιόηηηαρ 
ζηα ηςσαία επιλεγμένα δείγμαηα



Γικηύυζη Δπγαζηηπίυν

• Παξάιιεια απνηειέζκαηα-νθέιε ηεο δξάζεο ζα 
κπνξνχζαλ λα είλαη :
– Η δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο κε δπλαηφηεηα 

ηειεζπκβνπιεπηηθήο θαη ελεκέξσζεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί 
κέζα απφ έλα portal (web 2.0 εξγαιείν) γηα ηελ θνηλφηεηα 
ησλ θπηηαξνιφγσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα, παξνρή 
ζηαηηζηηθψλ, θαη δηαζχλδεζε ησλ θπηηαξνινγηψλ 
εξγαζηεξίσλ κε ηαηξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.

– Η δξάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί άκεζα ζπλδεφκελε κε ηε 
δξάζε ‘‘Δπηδεκηνινγηθφο ράξηεο θαη ζηξαηεγηθή 
πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα ην θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 
κήηξαο’’ ηεο νπνίαο ηε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα 
αμηνπνηήζεη.

– Ο ίδηνο κεραληζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ην κεραληζκφ 
δηαζχλδεζεο ελφο θεληξηθνχ εξγαζηεξίνπ κε επηιεγκέλα 
απνκαθξπζκέλα εξγαζηήξηα ηεο ρψξαο ή θαη κεκνλσκέλα 
θπηηαξνινγηθά εξγαζηήξηα, γηα ζπλερή επηθνπξηθή θάιπςε 
φισλ ησλ εμεηάζεσλ (teleconsultation).



Γικηύυζη Δπγαζηηπίυν

• Σν έξγν ζπλνπηηθά πεξηιακβάλεη :
– Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη βάζεο 

δεδνκέλσλ.

– Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Σειεπηθνηλσληαθήο ζχλδεζεο 
εξγαζηεξίσλ 

– Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ςεθηνπνίεζεο ηαηξηθψλ εηθφλσλ

– Πξνεηνηκαζία θνξέσλ γηα πηζηνπνίεζε 

– Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο

– Γξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο

• Σν έξγν πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί ζην πιαίζην 3 
έξγσλ - ππνέξγσλ :
– Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ΣΠΔ θαη δηαζχλδεζε 

εξγαζηεξίσλ

– Πξνεηνηκαζία πηζηνπνίεζεο εξγαζηεξίσλ – Γηθηχσζε κε 
ηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο

– Γεκνζηφηεηα θαη Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο



Γικηύυζη Δπγαζηηπίυν

• Δθηηκψκελνο Πξνυπνινγηζκφο δξάζεσλ: ~2.500.000€

• Πηγή Φπημαηοδόηηζηρ (με βάζη ηιρ ςθιζηάμενερ ανοισηέρ 
πποζκλήζειρ)

– Γηα ην ζθέινο ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο, ην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ» 2007-2013 ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 2 απφ 
20/11/2008

• Ο ζηφρνο ηεο πξφζθιεζεο απηήο αθνξά ζηελ πξνψζεζε 
ελφο λένπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 
Τγείαο θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο 
πξφιεςεο ησλ αηηηψλ λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο, ηεο 
πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ.

– Χο  πηζαλή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ άιισλ δξάζεσλ ην ΔΠ 
«Φεθηαθή χγθιηζε» ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο 04_2.1 απφ 
12.1.2009

• Δηδηθφο ηφρνο 2.1 «Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ 
ΣΠΔ – Ιζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ Φεθηαθή 
Διιάδα»

• Δλδεηθηηθή ζπκβαηή παξεκβάζεηο είλαη ε δεκηνπξγία 
ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο θιηληθψλ απνθάζεσλ



Email επικοινυνίαρ: 

a.berler@gnomon.com.gr 


