
 

 

  

 

 

 

 

    Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021 
           Αρ. Πρωτ. 488 
Προς: 
την Αξιότιμη κα Στέλλα Κυριακίδου                         
Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   
 
Θέμα : Eυρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο (EU’s Beating Cancer Plan) 
 
Αξιότιμη κα Επίτροπε, 
 
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) με ιδιαίτερη χαρά υποδέχεται την δημοσιοποίηση του Σχεδίου Κατα-
πολέμησης του Καρκίνου της Ε.Ε. (EU’s Beating Cancer Plan), το οποίο ανακοινώσατε την περασμένη εβδομάδα 
(3/2/2021).  
 
Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (European Association of Urology - EAU), μέλος της οποίας είναι και η ΕΟΕ, 
σε κοινή δήλωση μαζί με Ευρωπαϊκούς Συλλόγους Ασθενών και Ερευνητικά Κέντρα χαιρετίζει θερμά την δημο-
σιοποίηση του εν λόγω Σχεδίου, ως ένα εξαιρετικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση & σας ευχαριστεί θερμά 
για την αναφορά που υπάρχει για πρώτη φορά, αναφορικά με τον Καρκίνο του Προστάτη, στο κεφάλαιο: 4. 
(IMPROVING EARLY DETECTION OF CANCER). 
 

- Γιατί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον Καρκίνο του Προστάτη; 
Το σχέδιο για τη Καταπολέμηση του Καρκίνου δημοσιεύεται σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια 
αυξανόμενη πρόκληση σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη, καθώς είναι ο συχνότερα διαγνωσμένος καρκί-
νος στους άντρες και παράλληλα, η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στον ανδρικό πληθυσμό. Κάθε χρόνο, 
περίπου 450.000 Ευρωπαίοι άνδρες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη, με πάνω από 2 εκατομμύρια 
άνδρες σε ολόκληρη την ΕΕ να ζουν με καρκίνο του προστάτη. Η προχωρημένη εξέλιξη της νόσου είναι επίσης 
μια δαπανηρή υπόθεση, όσον αφορά τη διαχείρισή της από τα συστήματα δημόσιας υγείας. Επιπλέον, η παν-
δημία COVID 19 εντείνει σημαντικά τα παραπάνω νούμερα, καθώς πλήττει ανθρώπους με τα ίδια δημογραφικά 
στοιχεία με τον καρκίνο του προστάτη. 
 
Η EAU και η ΕΟΕ είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή επιστημονικών 
στοιχείων και καθοδήγησης με μια σαφή στρατηγική προσέγγιση για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του 
προστάτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει 
την τρέχουσα απαράδεκτη αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας και την καθυστερημένη διάγνωσή του, κάτι που 
όχι μόνο θα μειώσει την θνησιμότητα, αλλά θα δώσει και την αφορμή στα κράτη μέλη της ΕΕ να διευθετήσουν 
το χάος των «ευκαιριακών δοκιμών», το οποίο έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό, λόγω των προβλημάτων “υ-
περδιάγνωσης” (overdiagnosis) και “υπερθεραπείας” (overtreatment).  
 
Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι η ακόλουθη διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις Κυβερνήσεις 
των κρατών μελών θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε να υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση σε ολόκληρη 
την ΕΕ, όσον αφορά την έγκαιρη ανίχνευση του Καρκίνου του Προστάτη. 
 
Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον, καθώς και την προσοχή σας σε ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα και 
είμαστε στη διάθεσή σας για αρωγή και συνεργασία, εφ' όσον κρίνετε σκόπιμη την οποιαδήποτε συμμετοχή μας. 
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                                                                     
  Γεράσιμος Αλιβιζάτος                                              Αθανάσιος Δελλής 

                                 Πρόεδρος ΔΣ της Ε.Ο.Ε               Γενικός Γραμματέας ΔΣ της Ε.Ο.Ε 
 
Συνημμένα: 
-Ψήφισμα Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) 
-Επιστημονικό άρθρο με τις προτάσεις της EAU 
 
  
 
 


