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Ο Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας στην Αυστραλία

Ποσοστά επίπτωσης και θνησιμότητα από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (επιλεγμένες χώρες), 2012
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Χώρα Επίπτωση (ASRW)(a) Θνησιμότητα (ASRW)(a)

Σουηδία 7,4 1,9

Ηνωμένο Βασίλειο 7,1 1,8

ΗΠΑ 6,6 2,7

Καναδάς 6,3 1,7

Αυστραλία 5,5 (ASR) 1,6 (ASR)

Νέα Ζηλανδία 5,3 1,4

Φινλανδία 4,3 1,0

Τα ποσοστά επίπτωσης και η θνησιμότητα από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
στην Αυστραλία είναι μεταξύ των χαμηλότερων παγκοσμίως.

ASRW: κατ’ ηλικίαν προτυπωμένος δείκτης (World Standard Population) εκτός Αυστραλίας
ASR: κατ’ ηλικίαν προτυπωμένος δείκτης (πληθυσμός Αυστραλίας) 
Πηγή: GLOBOCAM (2012)



Εθνικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης του Τραχήλου της Μήτρας
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Figure 2.1:  Incidence of cervical cancer in women aged 20–69 years, 1982–2011
Source: AIWH (2011)

Επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
στην Αυστραλία

3,8 εκατ.
συμμετέχουσες το 2015 και
2016 

80% των καρκίνων 

τραχήλου της μήτρας στην 
Αυστραλία διαγιγνώσκονται σε 
γυναίκες που δεν είχαν 
ανιχνευθεί ποτέ ή ΔΕΝ είχαν 
ανιχνευθεί ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

55%
του πληθυσμού-
στόχου συμμετείχε
το 2015 και 2016

μείωση της επίπτωσης του καρκίνου της 
μήτρας από τότε που εφαρμόστηκε το 
Εθνικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης το 1991

https://wiki.cancer.org.au/australia/File:CCiA_Figure_1._Incidence_of_cervical_cancer_in_women_aged_20%E2%80%9369,_1982%E2%80%932011.png
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Εθνικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης του Τραχήλου της Μήτρας (συνεχ.)

Η μείωση της επίπτωσης και θνησιμότητας από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
στις Αυστραλές έχει μείνει στάσιμη από το 2002.

Το 2007, η Αυστραλία εισήγαγε ένα εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του HPV. 

Το 2011, η Αυστραλία ξεκίνησε μια διαδικασία ανανέωσης του Εθνικού 
Προγράμματος Ανίχνευσης του Τραχήλου της Μήτρας.

Το 2017, το Τεστ Παπ αντικαταστάθηκε από το Τεστ Ανίχνευσης του Τραχήλου της 
Μήτρας που αναμένεται να προστατεύσει μέχρι και 30% περισσότερες γυναίκες.

Εισαγωγή του Εθνικού Προγράμματος 
Ανίχνευσης του Τραχήλου της Μήτρας Φάση στασιμότητας



5

Το πρόγραμμα της Αυστραλίας για τον Εμβολιασμό κατά του HPV 

• Το εμβόλιο κατά του HPV χορηγείται σε όλη την επικράτεια μέσω προγράμματος 
στα σχολεία για παιδιά ηλικίας 12-13 ετών, και με εμβολιασμούς catch-up για 
εφήβους έως 19 ετών.

• Αλλαγή από το τετρα-δύναμο εμβόλιο Gardasil στο 9-δύναμο Gardasil 9 το 2018, 
που προστατεύει από 5 ακόμη τύπους του ιού.

• Το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του HPV συμβάλλει στη μείωση των υψηλού 
βαθμού ανωμαλιών τραχηλικών κυττάρων στις νέες γυναίκες. 

62%
μείωση στα ποσοστά ανίχνευσης 
στις γυναίκες έως 20 χρονών 
μεταξύ 2006 και 2014

35%
μείωση στα ποσοστά ανίχνευσης 
στις γυναίκες ηλικίας 20-24 μεταξύ
2006 και 2014

Εμβολιαστική κάλυψη κατά του HPV σε εφήβους την 
τελευταία 10ετία
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Ανανέωση του Εθνικού Προγράμματος Ανίχνευσης του Τραχήλου 
της Μήτρας

Κύριες αλλαγές 
στο τεστ…

Το τεστ για HPV είναι το 
βασικό τεστ ανίχνευσης

ακολουθούμενο από 
κυτταρολογία υγρής 
φάσης, αν υπάρχει 
ένδειξη

Η ανίχνευση γίνεται 
κάθε πέντε χρόνια

Κύριες αλλαγές 
στη συμμετοχή…

για συμμετέχουσες
25 έως 74 ετών

Εθνικό Αρχείο 
Ανίχνευσης Καρκίνου
- ενιαίο εθνικό αρχείο
- προσκλήσεις, υπενθυμίσεις και 

follow ups

Προσθήκες 
στο Εθνικό 
Πρόγραμμα…

Προσωπική συλλογή 
κολπικών δειγμάτων
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Εθνικό Αρχείο Ανίχνευσης Καρκίνου

Το Αρχείο υποστηρίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης του Τραχήλου της Μήτρας 
παρέχοντας:

o ένα ενιαίο εθνικό αρχείο με το ιατρικό ιστορικό κάθε συμμετέχουσας στο Εθνικό 
Πρόγραμμα

o ένα ‘δίχτυ ασφαλείας’ στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τις 
συμμετέχουσες στο πρόγραμμα

Βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Αρχείου Ανίχνευσης Καρκίνου

Σύνδεση με 
εργαστήρια και 

παρόχους υγείας

Αυτόματη 
επικοινωνία με 

προσκλήσεις και 
υπενθυμίσεις

Υψηλή προστασία 
και σύνδεση με 
υπηρεσίες στο 

επίπεδο του 
συνόλου της 

δημόσιας διοίκησης

Βελτιωμένη
διαδικασία 

αναφοράς και 
επιχειρησιακές 
πληροφορίες 

Βελτιωμένη 
εμπειρία χρήστη 

μέσα από 
προσαρμοσμένα 

στους χρήστες 
πόρταλς

Ένα ενιαίο αρχείο που στηρίζει την πορεία ανίχνευσης για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης του Τραχήλου της Μήτρας 
και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου
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Επικοινωνιακή Στρατηγική με Αφετηρία τους Παρόχους 
Υγειονομικής Περίθαλψης

Πάροχοι Υγειονομικής Περίθαλψης
• Ενημερωτικά βιβλιάρια και οδηγοί

• Επικοινωνία μέσω αντιπροσωπευτικών οργανισμών

• Κλινικοί 

εμπειρογνώμονες

• Εκπαίδευση πρόσωπο

με πρόσωπο

Online
• Ενημερωτικός ιστότοπος

• Ενότητες ηλεκτρονικής εκμάθησης

Εκπαίδευση γύρω από τις αλλαγές στο Εθνικό Πρόγραμμα απευθείας στη βιομηχανία 
υγείας.

Αξιοποίηση αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και εγνωσμένου κύρους κλινικών 
εμπειρογνωμόνων για να επικοινωνήσουν τις κύριες αλλαγές στους παρόχους υγείας.

Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο προς τους παρόχους υγείας και ανάπτυξη υλικών 
ηλεκτρονικής εκμάθησης.
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Υλικά για τις Ασθενείς μέσω Στοχευμένων Καναλιών

Πάροχοι Υγείας Online

Επικοινωνία σχεδιασμένη να κινητοποιήσει γυναίκες με σημαντικά μηνύματα γύρω 
από το πρόγραμμα.

Υλικά για τις ασθενείς διαθέσιμα μέσω κλινικών σε 24 ξένες γλώσσες και στις γλώσσες 
των Αυστραλών αυτόχθονων.

Online επικοινωνία με έμφαση στα social media και τις ημέρες ευαισθητοποίησης.

Εξειδικευμένος ιστότοπος (www.cancerscreening.gov.au/cervical) για περισσότερες 
πληροφορίες.

http://www.cancerscreening.gov.au/cervical
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Επικοινωνία και Προώθηση του Εμβολίου για τον HPV

Οι επικοινωνιακές δράσεις της Αυστραλιανής Κυβέρνησης: 

• πραγματοποιούνται πριν την έναρξη του σχολικού έτους για να στηρίξουν τις 
πολιτείες και επικράτειες στην υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία και

• στηρίζουν τους γιατρούς και άλλους παρόχους του εμβολίου που χορηγούν 
δόσεις catch-up ή συμπληρωματικές δόσεις.

Οι επικοινωνιακές δράσεις περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό υλικό για να ενημερώσουν 
για το εμβόλιο κατά του HPV και να βελτιώσουν την πρόσληψή του. 
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Θεραπευτικές Επιλογές στην Αυστραλία

Οι στόχοι της θεραπείας για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι:

• η αφαίρεση του καρκίνου

• η καταστροφή των καρκινικών κυττάρων και η επιβράδυνση της ανάπτυξης του 
καρκίνου και / ή

• η διαχείριση των συμπτωμάτων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Οι κύριες επιλογές θεραπείας είναι το χειρουργείο ή ένας συνδυασμός 
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας.  Ανάλογα με την έκταση του καρκίνου στον 
τράχηλο, οι εξής θεραπευτικές επιλογές προσφέρονται: 

• Χειρουργείο (προτείνεται σε περιπτώσεις που ο καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας δεν έχει κάνει μεταστάσεις). Τύποι χειρουργείου: 

– Τραχηλεκτομή

– Υστερεκτομή

– Αφαίρεση των λεμφαδένων

– Αμφοτερόπλευρη σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή

• Ακτινοθεραπεία

• Χημειοθεραπεία.
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Πρωτόκολλα Βέλτιστης Φροντίδας για τον Καρκίνο

Τα Πρωτόκολλα Βέλτιστης Φροντίδας για τον Καρκίνο αποτελούν εθνικούς οδηγούς για 
την προώθηση βέλτιστων πρακτικών φροντίδας για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.

Σκοπός είναι να βελτιώσουν τα αποτελέσματα για τους ασθενείς διευκολύνοντας τη 
συστηματική φροντίδα για τον καρκίνο βασιζόμενα σε πρότυπα. 

• Στην Αυστραλία, έχουν οριστικοποιηθεί Πρωτόκολλα για 15 τύπους όγκων.

• Ένα Πρωτόκολλο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας βρίσκεται στο στάδιο της 
ανάπτυξης και το σχέδιο του Πρωτοκόλλου δόθηκε για εξωτερική αξιολόγηση το 
2018. 

• Το σχέδιο του Πρωτοκόλλου διατυπώνει τις εξής βασικές αρχές φροντίδας:

– Φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή

– Ασφαλής και ποιοτική φροντίδα

– Πολυτομεακή φροντίδα

– Υποστηρικτική φροντίδα

– Συντονισμός της φροντίδας

– Επικοινωνία

– Έρευνα και κλινικές δοκιμές.



Παγκόσμια Δράση για την Εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου 
της Μήτρας
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Η Αυστραλία συν-εισηγήθηκε και πέτυχε την ένταξη της εξάλειψης του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας στην ημερήσια διάταξη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σκοπός είναι να δοθεί νέα ώθηση για επιτάχυνση της δράσης ώστε να εφαρμοστούν 
δοκιμασμένες και αποδοτικές στρατηγικές για την πρόληψη, ανίχνευση, και 
θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Για την Αυστραλία είναι ευπρόσδεκτη η στήριξη σε αυτή τη σημαντική 
προτεραιότητα.
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Σας ευχαριστώ


