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Αποστολή
Η EUROPA DONNA – η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατά του Καρκίνου 
του Μαστού, είναι μια ανεξάρτητη μη-κερδοσκοπική οργάνωση τα 
μέλη της οποίας είναι συμβεβλημένες  οργανώσεις που προέρχονται 
από χώρες όλης της Ευρώπης. 

Η Ομοσπονδία εργάζεται για να αφυπνίσει την κοινή γνώμη σχετικά 

με τον καρκίνο του μαστού και για να κινητοποιήσει και υποστηρίξει 

τις Ευρωπαίες γυναίκες στην άσκηση πολιτικής πίεσης για βελτιωμένη 

εκπαίδευση, κατάλληλο πληθυσμιακό έλεγχο, βέλτιστη θεραπεία και 

αύξηση των κεφαλαίων που διατίθενται για την έρευνα. Η EUROPA 

DONNA εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων γυναικών σε 

σχέση με τον καρκίνο του μαστού ενώπιον των τοπικών και των εθνικών 

αρχών καθώς και ενώπιον όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Διασφάλιση της 
Ποιότητας του Προληπτικού Ελέγχου Ανίχνευσης και Διάγνωσης του 
Καρκίνου του Μαστού

είναι το κλειδί που θα επιτρέψει στην EUROPA DONNA να επιτύχει στην 

αποστολή της προς όφελος όλων των γυναικών σε όλη την Ευρώπη. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τα πρότυπα για τον υψηλής 

ποιότητας και αξιοπιστίας πληθυσμιακό έλεγχο με μαστογραφία, την 

διάγνωση καθώς και τις προϋποθέσεις των εξειδικευμένων μονάδων 

μαστού. Αυτές αποτελούν βασικό εργαλείο για τους εκπροσώπους της 

EUROPA DONNA σε όλες τις χώρες-μέλη, συμπεριλαβανομένων και των 

Κρατών Μελών της Ε.Ε. Η EUROPA DONNA ασκεί συνεχείς πιέσεις για 

την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σε όλες τις χώρες εντός 

και εκτός της Ε.Ε., έτσι ώστε οι γυναίκες να λαμβάνουν φροντίδα υψηλής 

ποιότητας σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού οποιοσδήποτε και αν 

είναι ο τόπος της κατοικίας τους.  
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Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη 
έτσι ώστε τα προγράμματα μαστογραφικού πληθυσμιακού ελέγχου, οι διαδικασίες 
διάγνωσης, η θεραπεία και η μεταγενέστερη παρακολούθηση και φροντίδα για 
τον καρκίνο του μαστού να είναι της υψηλότερης δυνατής ποιότητας.  Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να καθορίσει τις συστάσεις 
για εξέταση υψηλής ποιότητας, για σωστή διάγνωση και για την οργάνωση ειδικευμένων 
μονάδων μαστού με σκοπό να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ιατρική πρακτική 
και περίθαλψη. Η EUROPA DONNA έχει δημιουργήσει αυτόν τον Οδηγό σχετικά με τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για να βοηθήσει στην εκπλήρωση των προτύπων αυτών. 
Τονίζει τα σημεία κλειδί του κάθε κεφαλαίου των κατευθυντήριων γραμμών ακολουθώντας 
την δομή του εγγράφου των κατευθυντηρίων γραμμών. Συστήνεται στους αναγνώστες να 
απευθύνονται στο πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών για την ολοκληρωμένη 
ενημέρωσή τους.

Οι γυναίκες, οι εθελοντές, οι πολιτικοί και οι διαμορφωτές πολιτικής πρέπει να 
γνωρίζουν ποια είναι η υψηλή ποιότητα που θα μπορεί κανείς να προσδοκά και να 
απαιτεί και που θα πρέπει να εκπληρώνεται από τις υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη 
για τον προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία και για την φροντίδα σε σχέση με το μαστό. 
Η EUROPA DONNA έχει δημιουργήσει αυτήν την συνοπτική, εύκολη στην διανομή περιγραφή 
των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για να δώσει έμφαση στον σκοπό και στα 
κυριότερα σημεία αυτού του εγγράφου των 400 σελίδων. Η ελπίδα είναι, με τον τρόπο αυτό, 
οι πολύ σημαντικές συστάσεις και τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών να 
γίνουν πιο εύκολα προσιτές για το οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο. Αυτό, με τη σειρά του, 
θα πρέπει να βοηθήσει τις γυναίκες, τους εθελοντές και τους πολιτικούς να συνεργαστούν 
για να εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα των καλύτερων υπηρεσιών κατά του καρκίνου του 
μαστού προς όλες τις γυναίκες, οπουδήποτε και αν διαμένουν.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δημιουργήθηκαν με την συμβολή των σπουδαιότερων 
Ευρωπαϊκών οργανώσεων κατά του καρκίνου και είναι το έγγραφο αναφοράς της 
EUROPA DONNA για τον προσδιορισμό των ορόσημων και της καλύτερης πρακτικής.  
Πάνω από 200 επαγγελματίες, ασθενείς και εθελοντές από 23 χώρες συνεισέφεραν στην 
τέταρτη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών. Η παραγωγή τους είχε συντονιστεί από το 
σχέδιο της EUREF (The European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening 
and Diagnostic Services), στο EBCN (the European Breast Cancer Network), τώρα ECN, με την 
συνεισφορά των Εθνικών Κατευθυντήριων Γραμμών της Μεγάλης Βρετανίας και των ειδικών της 
Ευρωπαϊκής Εταιρίας Mαστολογίας  (EUSOMA), καθώς και των εθελοντών της EUROPA DONNA.

Ο καρκίνος του μαστού προσβάλλει περισσότερες γυναίκες από οποιονδήποτε άλλο 
καρκίνο. Μια στις δέκα Ευρωπαίες γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού κατά τη 
διάρκεια της ζωής της. Καθώς ο πληθυσμός μεγαλώνει, όλο και περισσότερες γυναίκες θα 
νοσήσουν από την ασθένεια αυτή. Αυτή ευθύνεται για πάνω από το 26% όλων των καρκίνων 
και για πάνω από το 17% όλων των θανάτων από καρκίνο στις γυναίκες. 

Ο προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία βοηθάει στην έγκαιρη ανίχνευση του 
καρκίνου. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να ανιχνεύσει τους καρκίνους τρία με τέσσερα χρόνια 
πριν μια γυναίκα παρατηρήσει η ίδια τα συμπτώματα και αυξάνει τις πιθανότητες για μια 
έγκαιρη και λιγότερο επιθετική θεραπεία. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η θνησιμότητα από 
τον καρκίνο του μαστού είναι μειωμένη περίπου κατά 35% σε γυναίκες 50-69 ετών οι οποίες 
δέχονται να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία. 

Για να αποκτήσετε την τρέχουσα 4η έκδοση των Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Γραμμών και άλλες 
σχετικές δημοσιεύσεις βλ. σελ.33

Γιατί έχουμε έναν Σύντομο Οδηγό σχετικά 
με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. 

➔

➔

➔

➔

➔
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Η ποιότητα της φροντίδας του καρκίνου του μαστού που δέχονται σήμερα οι 
Ευρωπαίες γυναίκες διαφέρει από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. 

Η Γραπτή Διακήρυξη του 2010 για την Καταπολέμηση του Καρκίνου του Μαστού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2006 για τον Καρκίνο 
του Μαστού στη Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρώτο Ψήφισμα του 2003, απαιτούν 
για κάθε γυναίκα σε ολόκληρη την Ευρώπη την ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. 
Στόχος είναι η μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού σε όλη την Ε.Ε. και η 
μείωση των διαφορών στα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των διαφόρων χωρών.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει ότι το πιο αποτελεσματικό μέσο για την 
μείωση των ανομοιοτήτων στην περίθαλψη και την θνησιμότητα είναι η διεξαγωγή 
προγραμμάτων πληθυσμιακού μαστογραφικού ελέγχου και η δημιουργία 
εξειδικευμένων μονάδων μαστού, καθώς και η καθιέρωση εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων και ελεγκτικών επιτροπών για την εξασφάλιση των ποιοτικών προτύπων.  

Η αποτελεσματικότητα του μαστογραφικού ελέγχου εξαρτάται από την καλή 
κατάσταση του εξοπλισμού, από την επιδεξιότητα του ατόμου που τον χειρίζεται 
και του ατόμου που ερμηνεύει τα αποτελέσματα. Αποτελεσματικά προγράμματα 
προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου μπορούν να μειώσουν τις αρνητικές επιδράσεις 
που μπορούν να επιφέρουν, όπως είναι το άγχος.

Ο μαστογραφικός έλεγχος πρέπει να παρέχεται κάθε δυο έτη σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 
μεταξύ 50 και 69 ετών ως μέρος του δημοσίου συστήματος υγείας. Αυτό συμβαδίζει με 
τις συστάσεις τόσο του Διεθνούς Κέντρου ‘Ερευνας για τον Καρκίνο (IARC) όσο και με τις 
Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον Προληπτικό Έλεγχο του Καρκίνου.

Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν σαφή ποιοτικά πρότυπα για όλα τα 
στάδια διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου και της 
διάγνωσης και έχουν συγκεκριμένα κεφάλαια αφιερωμένα 
στον καθένα από τους εμπλεκόμενους κλάδους. Ενώ αυτές 
εστιάζουν στον μαστογραφικό έλεγχο για τις γυναίκες άνευ 
συμπτωμάτων, οι συστάσεις αυτές παρέχονται επίσης και 
στις γυναίκες με συμπτώματα καρκίνου του μαστού.

Η τήρηση όλων των ποιοτικών προτύπων σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας των προγραμμάτων 
προληπτικού ελέγχου θα βελτιώσει την φροντίδα 
για τις γυναίκες που συμμετέχουν στα προγράμματα 
και για όλες τις γυναίκες που απαιτούν περίθαλψη 
κατά του καρκίνου του μαστού.   

Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι 
Ευρωπαϊκές  

κατευθυντήριες γραμμές



Επιδημιολογία  Κεφάλαιο 1 

n	 Οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις είναι απαραίτητες για την κατάρτιση ενός προγράμματος 
μαστογραφικού ελέγχου, για τον έλεγχο των διαφόρων φάσεων του προγράμματος, και 
για την επαλήθευση της επιτυχίας.   

n	 Τα προσιτά και ακριβή μητρώα, όπως είναι τα στοιχεία μιας απογραφής ή οι 
πληθυσμιακές καταγραφές, είναι απαραίτητα για την αναγνώριση των γυναικών που 
πρέπει να κληθούν για προληπτικό έλεγχο και αυτά πρέπει οπωσδήποτε να κρατούνται 
ενημερωμένα.

n	 Οι εκστρατείες ενημέρωσης πρέπει να πραγματοποιούνται ώστε να ενθαρρύνεται η 
συμμετοχή των γυναικών στον μαστογραφικό έλεγχο. 

 
n	 Οι μέθοδοι της συλλογής και της διατύπωσης των πληροφοριών του μαστογραφικού 

ελέγχου θα πρέπει να είναι ενιαίες, χρησιμοποιώντας την ορολογία, τους ορισμούς και τις 
ταξινομήσεις που συστήνονται από τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. 

n	 Η συνεχής παρακολούθηση των γυναικών που έχουν επιλεχθεί να υποβληθούν σε 
προληπτικό έλεγχο είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος μαστογραφικού ελέγχου. Αυτή πρέπει να διενεργείται σε συνεργασία με 
τα πληθυσμιακά μητρώα καρκίνου.
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Αναγνωρίζει 
το πρόβλημα 

και την 
προσβεβλημένη 

ομάδα.

Αναγνωρίζει τον 
πληθυσμιακό 

στόχο 
χρησιμοποιώντας 

πληθυσμιακές 
καταγραφές.

Μετράει την 
εξασφάλιση της 
ποιότητας στην 

διάγνωση και την 
θεραπεία.

Καταγράφει 
τα δεδομένα 

όλων των 
εξεταζόμενων 
γυναικών σε 

ακριβή μητρώα 
καρκίνου.

Μετράει την 
επίδραση του 
προληπτικού 
ελέγχου και 

της θεραπείας 
στην μείωση της 

θνησιμότητας 
του καρκίνου του 

μαστού.

Οι επιδημιολογικές εκτιμήσεις είναι ζωτικής σημασίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας του μαστογραφικού ελέγχου εξασφαλισμένης ποιότητας.



Επιδημιολογικές προϋποθέσεις για 
ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 
μαστογραφικού ελέγχου

n	 Διαθέσιμα και σωστά επιδημιολογικά δεδομένα για τον πληθυσμό 
που ελέγχεται.

n	 Ακριβή πληθυσμιακά μητρώα και δημογραφικά δεδομένα.

n	 Διαθέσιμες και προσιτές υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διάγνωσης 
και θεραπείας του καρκίνου του μαστού. 

n	 Προώθηση για την ενθάρρυνση της συμμετοχής.

n	 Παρακολούθηση των γυναικών που έχουν ελεγχθεί.

n	 Συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων μαστογραφικού ελέγχου 
και των μητρώων καρκίνου. 

5

n	 Τα δεδομένα του μητρώου καρκίνου είναι απαραίτητα για να προβλεφθεί κατά πόσον 
ένα πρόγραμμα θα είναι ή δεν θα είναι αποτελεσματικό στην μείωση της θνησιμότητας 
του καρκίνου του μαστού, διότι η μείωση της θνησιμότητας στον πληθυσμό παίρνει 
πολλά χρόνια μέχρι να μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. Μια πρόωρη ένδειξη της 
αποτελεσματικότητας είναι ο αριθμός των προχωρημένων όγκων που ανιχνεύονται 
μεταξύ των γυναικών που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου, ο 
οποίος θα πρέπει να μειώνεται συντομότερα από την θνησιμότητα. 

n	 Οι καρκίνοι που ανιχνεύονται κατά το διάστημα μεταξύ των ελέγχων ρουτίνας 
(διάμεσοι καρκίνοι), μαζί με το μέγεθος του όγκου τους και το στάδιο, θα πρέπει να 
καταγράφονται ξεχωριστά από εκείνους που ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια του 
μαστογραφικού ελέγχου. 

n	 Η επιτυχία του προγράμματος δεν θα πρέπει να κρίνεται μόνο από την επίδρασή του 
στην δημόσια υγεία, αλλά επίσης και από την οργάνωση, την εκπλήρωση, την εκτέλεση 
και την δυνατότητα αποδοχής του ίδιου του προγράμματος, καθώς και από τον αριθμό 
των γυναικών που συμμετέχουν, από τον αριθμό εκείνων που καλούνται ξανά για 
περαιτέρω αξιολόγηση, από τον αριθμό των γυναικών που αξιολογήθηκαν, και από τη 
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του προγράμματος. 

Κεφ
άλαιο 1 – Επιδημιολογία 

✔

✔

✔	

✔

✔

✔	
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Οι φυσικές και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τα πρότυπα του ποιοτικού 
ελέγχου για τον μαστογραφικό εξοπλισμό και την σωστή του λειτουργία. 

Κεφάλαιο 2α: Μαστογραφία με απεικόνιση σε φιλμ 

Αυτή είναι η τεχνική της κλασικής μαστογραφίας στην οποία οι εικόνες επεξεργάζονται 
με την χρήση φιλμ-ενισχυτικών πινακίδων και στη συνέχεια η εξέταση μελετάται σε ειδικό 
διαφανοσκόπιο.  

n	 Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την μαστογραφία, όπως είναι η λυχνία του 
μαστογράφου, το σύστημα μεταφοράς της εικόνας, το εμφανιστήριο που εμφανίζεται το 
φιλμ και ο ίδιος ο εξοπλισμός ελέγχου της ποιότητας πρέπει να υποβάλλεται σε αυστηρό 
έλεγχο σχετικά με την διατήρηση της ποιότητας προτού χρησιμοποιηθεί και πρέπει να 
διατηρούνται τα βέλτιστα ποιοτικά επίπεδα εφόσον αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. 

n	 Ορισμένες τακτικές μετρήσεις του ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατό να διενεργούνται 
από το ίδιο το προσωπικό, ενώ άλλες θα πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικά 
εκπαιδευμένους ακτινοφυσικούς. Όλες οι μετρήσεις θα ακολουθούν ένα γραπτό 
πρωτόκολλο τηρώντας τις προδιαγραφές του προγράμματος εξασφάλισης της ποιότητας. 

Φυσικές και τεχνικές 
προδιαγραφές της 
μαστογραφίας 

Κεφάλαιο 2 

Ο τακτικός 
έλεγχος της 
ποιότητας 
διεξάγεται για 
να εξασφαλίσει:

n	 Την απόδοση των εικόνων με τις όσο το δυνατόν 
περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες, ώστε  
να ανιχνεύονται ακόμη μικρότεροι όγκοι ή  
ανωμαλίες

n	 Σταθερή ποιότητα εικόνας, η οποία θα συμφωνεί με 
εκείνη που έχει ληφθεί σε άλλα κέντρα προληπτικού 
ελέγχου

n	 Την δόση της ακτινοβολίας που δέχεται μια γυναίκα, που 
πρέπει να είναι όσο γίνεται σε χαμηλότερο επίπεδο 

Κε
φ

άλ
αι

ο 
2 

- Φ
υσ

ικ
ές

 κ
αι

 τ
εχ

νι
κέ

ς 
πρ

οδ
ια

γρ
αφ

ές
 τ

ης
 μ

ασ
το

γρ
αφ

ία
ς 

✔	

	

✔

✔



Κεφάλαιο 2β: Ψηφιακή μαστογραφία 

Σε αυτήν την νεότερη τεχνολογία η εικόνα αποθηκεύεται σε έναν υπολογιστή όπου μπορεί να 
επαυξηθεί, να μεγεθυνθεί ή να επεξεργαστεί με επιδεξιότητα για περαιτέρω αξιολόγηση. Η εικόνα 
εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή και εκτυπώνεται. 

n	 Η αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου πρέπει να είναι ειδική για τα συστήματα 
ψηφιακής μαστογραφίας, τα οποία διαφέρουν από τα συστήματα απεικόνισης με φίλμ. 

n	 Τα ψηφιακά συστήματα πρέπει να διαθέτουν έναν αυτόματο έλεγχο έκθεσης στην 
ακτινοβολία.  

n	 Η μελέτη της ψηφιακής μαστογραφίας πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες χαμηλότερου 
φωτισμού από εκείνες της μαστογραφίας με απεικόνιση σε φιλμ, λόγω της χαμηλότερης 
έντασης του φωτός της οθόνης απεικόνισης. 

Δεδομένης της μέχρι σήμερα περιορισμένης εμπειρίας με την ψηφιακή μαστογραφία, οι 
τελευταίες πληροφορίες σχετικές με τις οδηγίες για την ψηφιακή μαστογραφία θα είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της EUREF, στο

7

Εξαρτήματα του συστήματος και παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται 

n	 Γεννήτρια των ακτινών Χ και σύστημα ελέγχου της έκθεσης της ακτινοβολίας

n	 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα (στήριγμα της κασέτας) και ο δέκτης της εικόνας

n	 Επεξεργασία εκτύπωσης (για τα συστήματα με φιλμ απεικόνισης)

n	 Επεξεργαστής εικόνας (για τα ψηφιακά συστήματα)

n	 Ιδιότητες του συστήματος (συμπεριλαμβάνοντας και την δόση ακτινοβολίας)

n	 Μόνιτορ και εκτυπωτές (για τα ψηφιακά συστήματα)

n	 Συνθήκες μελέτης της μαστογραφίας

www.euref.org

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Κεφ
άλαιο 2 - Φ

υσικές και τεχνικές προδιαγραφές της μαστογραφίας 
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Ακτινοτεχνολογία Κεφάλαιο 3

n	 Οι τεχνολόγοι του μαστού είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή μαστογραφιών  
υψηλής ποιότητας απαραίτητων, για την ανίχνευση των ανωμαλιών του μαστού  
και για την επεξεργασία και την αξιολόγηση των μαστογραφιών. Στα καθήκοντά   
τους περιλαμβάνεται η εκπλήρωση και η πραγματοποίηση διαδικασιών ελέγχου  
της ποιότητας για τον έλεγχο του εξοπλισμού καθώς και η επίβλεψη της συντήρησης 
και των επισκευών. 

n	 Οι τεχνολόγοι του μαστού είναι συνήθως οι μόνοι επαγγελματίες της υγείας που 
συναντά μια γυναίκα σε ένα πρόγραμμα προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου και πρέπει 
επομένως να δημιουργήσουν μια καλή σχέση με τη γυναίκα που κάνει την μαστογραφία 
ώστε η εξέταση να χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική εμπειρία. 

Πριν ξεκινήσει, 
ο τεχνολόγος 
του μαστού θα 
πρέπει:
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n	 Να ρωτήσει τη γυναίκα σχετικά με την προηγούμενη 
εμπειρία της σε σχέση με μαστογραφίες και με τις 
οποιεσδήποτε τρέχουσες ή προηγούμενες πληροφορίες 
σχετικές με τον μαστό 

n	 Να εξηγήσει την διαδικασία της εξέτασης και την 
αναγκαιότητα να πάρει εικόνες σε δύο επίπεδα οι οποίες 
βοηθούν στην ανίχνευση ανωμαλιών και περιορίζει τις 
εκ νέου κλήσεις για επαναξιολόγηση 

n	 Να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο ασκεί πίεση στους 
μαστούς. Η πίεση βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας, 
μειώνει την ασάφεια που προκαλείται από την κίνηση, 
μειώνει το πάχος του μαστού και μειώνει την δόση της 
ακτινοβολίας 

n	 Να είναι ενημερωμένος σε θέματα σχετικά με τα 
οποία μια γυναίκα μπορεί να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες, όπως είναι τα ενθέματα σιλικόνης  
ή η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης 

n	 Να απαντάει στις οποιεσδήποτε ερωτήσεις που 
μπορεί να του υποβάλλει η γυναίκα και να εξηγήσει 
την διαδικασία και τον χρόνο που απαιτείται για την 
παραλαβή αποτελεσμάτων

✔	

✔	

	

✔	

	

✔	

	

✔
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n	 Οι τεχνολόγοι του μαστού που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα προληπτικού 
πληθυσμιακού μαστογραφικού ελέγχου πρέπει να εργάζονται τουλάχιστον δυο ημέρες την 
εβδομάδα προκειμένου να διατηρούν τις επιδεξιότητές τους σε σχέση με τη μαστογραφία. 
Εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν σε κέντρα που εξετάζουν γυναίκες με κλινική συμπτωματολογία 
του μαστού θα πρέπει να πραγματοποιούν τουλάχιστον 20 μαστογραφίες ανά εβδομάδα. 

n	 Οι τεχνολόγοι του μαστού πρέπει να έχουν την ικανότητα να τοποθετούν τον μαστό 
στην βέλτιστη θέση για μια μαστογραφία. Η λανθασμένη θέση είναι το πιο συχνό 
πρόβλημα κατά την αξιολόγηση μιας μαστογραφίας.

n	 Πάνω από το 97% των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο θα πρέπει η 
εξέτασή τους να είναι ικανοποιητική και να είναι ικανοποιημένες από την επίσκεψή 
τους στο κέντρο ελέγχου.

n	 Λιγότερο από το 3% των γυναικών θα πρέπει να επαναλάβουν την εξέταση. Αυτό θα 
πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται. 

n	 Οι τεχνολόγοι του μαστού πρέπει να παρακολουθήσουν ένα ακαδημαϊκό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαστογραφίας διάρκειας τριών ημερών έως μια εβδομάδα 
και από δυο έως έξι εβδομάδες κλινικής εκπαίδευσης. 

n	 Οι τεχνολόγοι του μαστού πρέπει να συμμετέχουν στις συσκέψεις της 
διεπιστημονικής ομάδας.

Κοινά κριτήρια για μια ποιοτική αξιολόγηση της εικόνας του μαστού Κεφ
άλαιο 3 – Α

κτινοτεχνολογία 

n	 Σωστή τοποθέτηση του συστήματος αυτόματης έκθεσης

n	 Ενδεδειγμένη συμπίεση

n	 Απουσία αναδιπλώσεων του δέρματος, αντικειμένων που παρεμβάλλονται  
όπως οι ώμοι, κίνησης, άλλων αντικειμένων όπως είναι η σκόνη επάνω  
στο φιλμ 

n	 Σωστή αναγνώριση

n	 Σωστή έκθεση

n	 Σωστή τεχνική εμφάνισης του φιλμ

n	 Συμμετρικές εικόνες

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔
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Ακτινολογία Κεφάλαιο 4 

n	 Οι ακτινολόγοι έχουν την πρώτιστη ευθύνη για την ποιότητα της εικόνας της 
μαστογραφίας και για την διαγνωστική ερμηνεία. Ο υπεύθυνος ακτινολόγος του 
προγράμματος προληπτικού ελέγχου θα πρέπει κανονικά να ενεργεί ως κλινικός 
διευθυντής του προγράμματος.

n	 Δύο διαφορετικοί ακτινολόγοι θα πρέπει να διαβάζουν ανεξάρτητα την κάθε 
μαστογραφία, καθόσον αυτό βελτιώνει την πιθανότητα της σωστής ανάγνωσης κατά 
5-15%. Η διπλή ανάγνωση συστήνεται στα κεντρικά προγράμματα προληπτικού ελέγχου 
και είναι υποχρεωτική σε περιφερικά προγράμματα, όπου η δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο από έναν έμπειρο ακτινολόγο που θα διαβάζει 
τουλάχιστον 5.000 μαστογραφίες ανά έτος. 

n	 Οι ακτινολόγοι πρέπει να αρνούνται την αποδοχή μη ικανοποιητικών μαστογραφιών 
και να ζητούν την επανάληψή τους. Όλες οι επαναλαμβανόμενες μαστογραφίες πρέπει να 
καταγράφονται. 

n	 Ο ακτινολόγος πρέπει να κατευθύνει την διαδικασία αξιολόγησης όταν μια γυναίκα καλείται 
εκ νέου για περαιτέρω εξέταση με βάση ένα μη φυσιολογικό εύρημα στην προληπτική 
μαστογραφία. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια τριπλή αξιολόγηση 
κλινικής εξέτασης, περαιτέρω απεικόνισης και δειγματοληψίας κυττάρων ή ιστού

10

n	 Ιατρική ιδιότητα

n	 Ειδική εκπαίδευση στην συμπτωματική μαστογραφία 
και στην προληπτική μαστογραφία

n	 Συμμετοχή σε συνεχιζόμενο ιατρικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και σε εξωτερική μελέτη σχετικά με την 
αξιολόγηση της ποιότητας

n	 Να διαβάζει τουλάχιστον 5.000 μαστογραφίες ανά έτος 
σε κεντρικά προγράμματα προληπτικού πληθυσμιακού 
ελέγχου

Επαγγελματικές 
προϋποθέσεις  
του ακτινολόγου:
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n	 Στην περίπτωση μιας μη ψηλαφητής ανωμαλίας που αναγνωρίζεται από την προληπτική 
μαστογραφία, ο ακτινολόγος θα αναλάβει την ευθύνη της διαδικασίας εντοπισμού 
πριν από την χειρουργική αφαίρεση του ιστού είτε για διαγνωστικούς είτε θεραπευτικούς 
σκοπούς. Οι βλάβες πρέπει να αφαιρεθούν ικανοποιητικά σε ποσοστό άνω του 90% 
των περιστατικών κατά την πρώτη χειρουργική επέμβαση.

n	 Οι ακτινολόγοι πρέπει να επανεξετάζουν τα περιστατικά διάμεσων καρκίνων (καρκίνοι 
που διαγνώστηκαν μεταξύ δύο μαστογραφιών) για εκπαιδευτικούς λόγους.

n	 Οι ακτινολόγοι πρέπει να εργάζονται στενά με άλλους συναδέλφους ως μέλη της 
διεπιστημονικής ομάδας. 

Πρακτικές 
ακτινολογικές 
προϋποθέσεις για 
ένα πρόγραμμα 
μαστογραφικού 
ελέγχου:

Κεφ
άλαιο 4 – Α

κτινολογία 

n	 Διπλή ανάγνωση των φιλμ σε περιφερικά 
προγράμματα 

n	 Συμμετοχή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς  
ελέγχους

n	 Αξιολόγηση των ανωμαλιών που ανιχνεύονται μέσω 
του προληπτικού ελέγχου

n	 Επανεκτίμηση των διάμεσων καρκίνων

✔	

✔

✔

✔
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Διεπιστημονικές 
απόψειςΚεφάλαιο 5 
Η σύγχρονη διάγνωση της νόσου του μαστού εμπλέκει 
μια διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευμένων, έμπειρων 
επαγγελματιών που χρησιμοποιούν ειδικευμένο εξοπλισμό 
και διαγνωστικές τεχνικές.

n	 Το επαγγελματικό προσωπικό ζωτικής σημασίας που εμπλέκεται στη διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού είναι ο χειρουργός ή ο κλινικός ιατρός, ο ακτινολόγος, ο τεχνολόγος 
του μαστού, ο παθολογοανατόμος, ο σύμβουλος νοσηλευτής και ο ακτινοφυσικός. Ο 
κλινικός ιατρός, είτε αυτός είναι γενικός ιατρός, χειρουργός ή ακτινολόγος, φέρει την κύρια 
ευθύνη στα συμπτωματικά περιστατικά.    

n	 Όλες οι γυναίκες με συμπτώματα καρκίνου του μαστού θα πρέπει να απευθύνονται σε μια 
εξειδικευμένη μονάδα μαστού, οι προδιαγραφές της οποίας παρέχονται στο Κεφάλαιο 9 
των κατευθυντήριων γραμμών. 

n	 Η περίπτωση της κάθε γυναίκας και τα αποτελέσματα θα πρέπει να συζητούνται σε 
διεπιστημονική σύσκεψη πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση. 

n	 Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι προδιαγραφές για τις μονάδες διαγνωστικής απεικόνισης 
του μαστού, οι οποίες προσφέρουν μόνο μαστογραφία ή υπερηχογράφημα, και για τις 
μονάδες διαγνωστικής αξιολόγησης του μαστού, που παρέχουν επιπρόσθετες εξετάσεις 
στις γυναίκες με ύποπτα απεικονιστικά ευρήματα ή συμπτώματα. 
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Προδιαγραφές της μονάδας διαγνωστικής απεικόνισης μαστού*

n	 Πραγματοποίηση τουλάχιστον 1.000 μαστογραφιών κατ’ έτος

n	 Κατοχή ειδικού εξοπλισμού για διαγνωστική μαστογραφία και υπερηχογράφημα 
και κατάλληλες συνθήκες μελέτης

n	 Τήρηση των φυσικό-τεχνικών προδιαγραφών του Κεφαλαίου 2 των 
κατευθυντήριων γραμμών

n	 Ο επαγγελματίας που διενεργεί την μαστογραφία πρέπει να έχει τουλάχιστον  
40 ώρες ειδικής εκπαίδευσης στην τεχνική της μαστογραφίας και να λαμβάνει μέρος 
σε τακτικά τμήματα αξιολόγησης της ποιότητας και σε ενημερωτικά σεμινάρια

n	 Πρόσληψη ενός εκπαιδευμένου ακτινολόγου με τουλάχιστον 60 ώρες ειδικής 
εκπαίδευσης και που θα διαβάζει τουλάχιστον 500 μαστογραφίες κατ’ έτος

n	 Να διαθέτει μια σαφή διαδικασία για την αναφορά των γυναικών που χρήζουν 
περαιτέρω εξέτασης σε μια μονάδα αξιολόγησης μαστού ή σε μια εξειδικευμένη 
μονάδα μαστού 

n	 Να κρατάει αρχεία όπου θα καταγράφονται τα αποτελέσματα και ο αριθμός των 
γυναικών που έχουν αναφερθεί προς αξιολόγηση

n	 Να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα της περαιτέρω 
αξιολόγησης στην μονάδα απεικόνισης

✔

✔	

✔

✔	
	

✔

✔

✔

✔
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Προδιαγραφές της μονάδας διαγνωστικής αξιολόγησης μαστού*

n	 Να πραγματοποιεί τουλάχιστον 2.000 μαστογραφίες κατ’ έτος 

n	 Να έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί απεικονιστικές εξετάσεις, κλινική εξέταση, 
υπερηχογράφημα, κυτταρολογικές εξετάσεις και δειγματοληψίες για βιοψία 

n	 Να προσλάβει έναν εκπαιδευμένο και έμπειρο ακτινολόγο που θα διαβάζει 
τουλάχιστον 1.000 μαστογραφίες κατ’ έτος 

n	 Να διαθέτει την υποστήριξη των υπηρεσιών παθολογοανατομίας

n	 Να λαμβάνει μέρος σε τακτικές διεπιστημονικές εκπαιδευτικές συναντήσεις 

n	 Να διαχειρίζεται τα δεδομένα και τα αποτελέσματα

n	 Να κρατάει επίσημα αρχεία καταγραφής της διαδικασίας αξιολόγησης και των 
αποτελεσμάτων

*Όπως ορίζεται επίσης και στο Κεφάλαιο 11, Πρωτόκολλο πιστοποίησης για προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο  
  και διαγνωστικές υπηρεσίες.

Κεφ
άλαιο 5 – Δ

ιεπιστημονικές προϋποθέσεις

n	 Οι καθυστερήσεις στο οποιοδήποτε στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας πρέπει να 
αποφεύγονται καθώς αυτές μπορούν να προκαλέσουν άγχος.

n	 Στο 90% των γυναικών με ενδείξεις ή συμπτώματα καρκίνου του μαστού θα κλείνεται ένα 
ραντεβού εντός δυο εβδομάδων από τη στιγμή της αναφοράς. 

n	 Το 95% των γυναικών θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί πλήρως σε τρία ραντεβού ή λιγότερα.   

n	 Οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με έναν πιθανό καρκίνο του μαστού 
αυτοπροσώπως με την παρουσία ενός συμβούλου νοσηλευτή και όχι μέσω 
ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς.

Στόχοι 

Χρόνος από τη μαστογραφία μέχρι το αποτέλεσμα αυτής  < 5 εργάσιμες ημέρες

Χρόνος από το αποτέλεσμα της απεικόνισης έως την 
αξιολόγηση

< 5 εργάσιμες ημέρες

Χρόνος από την αξιολόγηση έως την έκδοση των 
αποτελεσμάτων

< 5 εργάσιμες ημέρες

Χρόνος από την απόφαση να γίνει επέμβαση έως την 
ημερομηνία της εγχειρήσεως 

 < 15 εργάσιμες ημέρες  
(ιδανικά <10)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Χρόνος (σε εργάσιμες ημέρες) μεταξύ των διαφόρων 
σταδίων της αξιολόγησης και της διάγνωσης



n	 Οι παθολογοανατόμοι αναλύουν τον ιστό του μαστού που έχει ληφθεί μέσω 
χειρουργικών ή μη-χειρουργικών διαδικασιών και κάνουν μια διάγνωση βασιζόμενοι 
στα ευρήματά τους.  

n	 Η παθολογoανατομική ανάλυση πρέπει να αποτελεί μέρος της τριπλής αξιολόγησης 
(κλινική εξέταση, απεικόνιση και κυτταρολογική / ιστολογική δειγματοληψία) που 
χρησιμοποιείται για την συζήτηση της διάγνωσης στην διεπιστημονική σύσκεψη και η 
οποία βοηθά στον καθορισμό συγκεκριμένης θεραπείας.

n	 Οι ακριβείς παθολογοανατομικές διαγνώσεις και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα 
καρκινικά κύτταρα που σχετίζονται με την πρόγνωση είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί 
ότι μια γυναίκα λαμβάνει την ενδεδειγμένη θεραπεία και για το ότι ένα πρόγραμμα 
προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου διαχειρίζεται και αξιολογείται όπως πρέπει. 

 
Κεφάλαιο 6α: Μη-χειρουργικές διαγνωστικές τεχνικές

n	 Τα προγράμματα προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου πρέπει να προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας μη χειρουργικές διαγνωστικές διαδικασίες, που θα επιτρέπουν 
γρήγορη σύσταση θεραπείας. Μια τέτοια διαδικασία βοηθάει επίσης στην παροχή 
τελικής διάγνωσης για καλοήθεις καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αποφευχθεί 
το χειρουργείο. Τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου μπορούν να κριθούν από την 
ποιότητα της μη-χειρουργικής διαγνωστικής τους υπηρεσίας.   
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ΠαθολογοανατομίαΚεφάλαιο 6 
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n	 Υπάρχουν τρεις μη-χειρουργικές μέθοδοι για την λήψη ενός δείγματος από έναν 
ύποπτο ιστό και η κάθε μια από αυτές έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: αναρρόφηση 
κυττάρων διά λεπτής βελόνης (FNAC), βιοψία διά κόπτουσας βελόνης (NCB) και βιοψία 
διά κόπτουσας βελόνης με αναρρόφηση (VANC).

n	 Μόνο ειδικευμένοι επαγγελματίες πρέπει να εμπλέκονται ή να επιβλέπουν την λήψη 
δειγμάτων ή την κυτταρολογική/ιστολογική διάγνωση. 

n	 Οι παθολογοανατόμοι θα πρέπει να καταγράφουν όλα τα δεδομένα με τη χρήση 
ενός καθιερωμένου εντύπου, όπου θα συμπεριλαμβάνεται η ακτινολογική απεικόνιση 
της βλάβης , η τεχνική εντοπισμού, ο τύπος του δείγματος, η παρουσία ή η απουσία 
αποτιτανώσεων. Η διαγνωστική τους άποψη θα πρέπει να διατυπώνεται με τη χρήση  
της μιας εκ των πέντε κατηγοριών ξεκινώντας από το Β1 (φυσιολογικός ιστός) έως το  
Β5 (κακοήθεια). 

Κεφάλαιο 6β: Ανοικτή βιοψία και εκτομή δειγμάτων 

n	 Η χειρουργική αφαίρεση του ιστού για ιστολογική εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, μολονότι η τελική μη-χειρουργική 
διάγνωση μιας καλοήθους κατάστασης μπορεί συνήθως να οδηγήσει στην αποφυγή του 
χειρουργείου. 

n	 Οι παθολογοανατόμοι θα πρέπει να έχουν γνώση σχετικά με την χειρουργική 
τεχνική που χρησιμοποιείται και να την λαμβάνουν υπ’ όψιν όταν θα επιλέγουν την 
ορθή τεχνική για την ανάλυση του δείγματος του ιστού. Ο παθολογοανατόμος θα πρέπει 
να ενημερώνεται σχετικά με την οποιαδήποτε μεταβολή από το χειρουργικό πρωτόκολλο 
στο έντυπο του παραπεμπτικού. 

n	 Λόγω της αυξανόμενης τάσης να αποκτούνται νωπά–ψυχθέντα δείγματα για 
βιολογική έρευνα, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις για να υπάρχει η 
βεβαιότητα ότι ολόκληρο το νωπό αποσπασθέν δείγμα έχει σταλεί αμέσως στο 
παθολογοανατομικό εργαστήριο, όπου ο παθολογοανατόμος θα πρέπει να χρωματίσει 
με μελάνι ολόκληρη την επιφάνεια του δείγματος με σκοπό να καθοριστούν τα όρια της 
εκτομής.  

n	 Οι παθολογοανατόμοι θα πρέπει να εξετάζουν όλους τους λεμφαδένες που θα 
παραλάβουν και να συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση τους τον συνολικό αριθμό και 
αυτούς που είχαν μεταστάσεις. Ο παθολογοανατόμος και ο χειρουργός θα πρέπει να 
συμφωνούν σχετικά με τα πρωτόκολλα για την εξέταση και την διαχείριση των δειγμάτων 
από την βιοψία του λεμφαδένα φρουρού. 

n	 Οι παθολογοανατόμοι θα πρέπει να καταγράφουν όλα τα ευρήματα επάνω σε 
τυποποιημένα έντυπα για ιστοπαθολογοανατομικές εκθέσεις και θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνουν σε αυτές προγνωστικά στοιχεία όπως είναι το μέγεθος του όγκου, η 
έκταση της νόσου, ο βαθμός, ο τύπος, η αγγειακή διήθηση, η κατάσταση των ορίων 
της βλάβης και η μελέτη των υποδοχέων.  
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Κεφ
άλαιο 6 – Π

αθολογοανατομία 



Χειρουργική Κεφάλαιο 7 

n	 Ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, ο χειρουργός παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη 
διάγνωση όσο και στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Οι χειρουργοί πρέπει να 
είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στην χειρουργική του μαστού και να έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάρια σχετικά με την επικοινωνία και τη συμβουλευτική. Αυτοί θα πρέπει 
πάντα να δουν και να εξετάσουν την γυναίκα προτού την υποβάλουν στην οποιαδήποτε 
χειρουργική επέμβαση.  

n	 Η πλειοψηφία των γυναικών (πάνω από το 70%) δεν θα πρέπει να υποβληθούν σε 
χειρουργική επέμβαση για να καθοριστεί η διάγνωσή τους. Η χρήση μη-χειρουργικών 
διαγνωστικών τεχνικών θα πρέπει να βοηθάει στον περιορισμό των χειρουργικών 
επεμβάσεων που γίνονται σε γυναίκες που στην πραγματικότητα δεν έχουν καρκίνο.  

n	 Στις περιπτώσεις μη-ψηλαφητών βλαβών όπως είναι οι μικροαποτιτανώσεις, κατά 
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να γίνεται ακτινογραφία του 
παρασκευάσματος για να πιστοποιηθεί ότι έχει αφαιρεθεί ολόκληρη η βλάβη. Οι 
χειρουργοί θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι γυναίκες γνωρίζουν ότι η χειρουργική 
επέμβαση διατήρησης του μαστού για την αφαίρεση μόνο της προσβεβλημένης 
περιοχής είναι η θεραπεία που επιλέγεται για τους πιο μικρούς καρκίνους που 
ανιχνεύονται, και θα πρέπει να παρέχεται στο 70-80% των περιπτώσεων.

n	 Οι χειρουργοί θα πρέπει να προτείνουν μαστεκτομή στις γυναίκες που προτιμούν τη 
διαδικασία αυτή και σε εκείνες που δεν προσφέρονται για χειρουργική επέμβαση 
διατήρησης του μαστού εξ αιτίας του μεγέθους του όγκου (>4 εκ.), ή έχουν υψηλό κίνδυνο 
για υποτροπή, για παράδειγμα. Αυτοί θα πρέπει να προτείνουν στις γυναίκες το δικαίωμα 
επιλογής της αποκατάστασης του μαστού είτε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή 
αργότερα.  

n	 Οι γυναίκες με μεγαλύτερους όγκους πρέπει να υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία πριν από 
την εγχείριση (προεγχειρητική ή εισαγωγής θεραπεία) ώστε να γίνει μια προσπάθεια 
μείωσης του μεγέθους του όγκου πριν από την χειρουργική επέμβαση.  

n	 Οι χειρουργοί θα πρέπει να αφήνουν υγιή όρια γύρω από τον αποκομμένο καρκινώδη 
ιστό και ο παθολογοανατόμος θα πρέπει να πιστοποιεί τα υγιή όρια.

n	 Όλοι οι χειρουργοί που πραγματοποιούν την διαδικασία του λεμφαδένα φρουρού για 
να αναγνωρίσουν την παρουσία της νόσου στους μασχαλιαίους λεμφαδένες θα πρέπει να 
είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στην διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής και να αξιολογούνται 
δεόντως.

n	 Όλες οι γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε παρακολούθηση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να αξιολογείται η 
έκβαση και η τυχόν υποτροπή.
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n	 Οι χειρουργοί θα πρέπει να εμπλέκονται πλήρως στην αξιολόγηση των 
καρκίνων που ανιχνεύονται κατά τον προληπτικό έλεγχο και δεν θα πρέπει να 
παρεμβάλλεται πάνω από μια εβδομάδα μεταξύ του πρώτου ραντεβού μιας 
γυναίκας που καλείται για περαιτέρω εξέταση και της αξιολόγησής της για 
χειρουργείο. 

n	 Στο 90% των περιστατικών με μια σαφή διάγνωση κακοήθειας, η γυναίκα θα 
πρέπει να υποβληθεί σε μία χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Ο 
χειρουργός πρέπει να πιστοποιεί ότι η γυναίκα είναι ενημερωμένη σχετικά με όλες 
τις θεραπευτικές επιλογές της. 

n	 Στο 90% των περιστατικών, οι γυναίκες δεν θα πρέπει να περιμένουν πάνω από 
δυο εβδομάδες για να χειρουργηθούν. 

n	 Το κάθε κέντρο πρόληψης πρέπει να διορίζει έναν χειρουργό υπεύθυνο για την 
καταγραφή των πληροφοριών του προληπτικού ελέγχου, της θεραπείας και της 
έκβασης, με σκοπό να δημιουργήσει αναφορές σχετικές με τα θέματα αυτά και να 
παρέχει ετήσια αποτελέσματα-αναφορές .

Κεφάλαιο 7α: Χειρουργική διαχείριση των βλαβών που  
  ανιχνεύονται μέσω της μαστογραφίας 

n	 Η κάθε γυναίκα με διηθητικό καρκίνο η οποία θεωρείται κατάλληλη για 
χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού θα πρέπει να ενημερώνεται 
σχετικά με αυτό το δικαίωμα επιλογής. 

n	 Οι γυναίκες που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού 
ή σε μαστεκτομή θα πρέπει να συμβουλεύονται έναν ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο, 
δεδομένου ότι η ακτινοβολία βελτιώνει τον έλεγχο του όγκου του μαστού. 

n	 Ο χειρουργός ή ο πλαστικός χειρουργός αποκατάστασης θα πρέπει να 
πληροφορήσουν τις γυναίκες που υπεβλήθησαν σε μαστεκτομή σχετικά με τις 
δυνατότητες για την αποκατάσταση του μαστού. 

n	 Πάνω από το 80% των ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του μαστού θα 
πρέπει να υποβληθούν σε συνδυασμένη θεραπεία, αρχικά με χημειοθεραπεία και 
στη συνέχεια  με χειρουργικό καθαρισμό και ακτινοθεραπεία. 

n	 Η χρήση συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας θα πρέπει να συζητηθεί με όλες τις 
γυναίκες μετά την πλήρη αφαίρεση ενός μη διηθητικού καρκινώματος - in situ. 

Κεφάλαιο 7β: Τοπική θεραπεία του διηθητικού καρκίνου του μαστού
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Κεφ
άλαιο 7 – Χειρουργική 

✔	

	

✔	

	

✔	

✔

✔	

✔	

✔

✔	

	

✔



n	 Όλα τα στάδια της διαδικασίας ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού καθώς και της 
φροντίδας – από την απεικόνιση, μέχρι την αξιολόγηση, την διάγνωση και τη θεραπεία – 
θα πρέπει να παρακολουθούνται.

n	 Οι διεπιστημονικές μονάδες μαστού θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για την επιδίωξη 
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών τους. 

n	 Όλες οι μονάδες προληπτικού ή διαγνωστικού ελέγχου θα πρέπει να έχουν ένα μέλος 
του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της συλλογής και της 
καταγραφής των δεδομένων. 

n	 Για την διευκόλυνση της σύγκρισης των δεδομένων σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ταξινόμησης και 
κωδικοποίησης.

n	 Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται καταγραμμένα επάνω σε τυποποιημένα 
έντυπα αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πράξη. 

n	 Όλες οι αναφορές δεδομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κριτήρια εξασφάλισης 
της ποιότητας ώστε να αποφεύγεται η διπλή προσπάθεια. Όλα τα ποιοτικά μέτρα πρέπει 
να μπορούν να αναπαραχθούν και να αναφέρονται λεπτομερώς και το κόστος της 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι αποδεκτό. 

n	 Η συλλογή όλων των δεδομένων και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα πρέπει να 
είναι προσιτά για τους ασθενείς και τις οργανώσεις Συνηγορίας. 

n	 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστήματα ελέγχου με υπολογιστές που θα 
υπολογίζουν την πλειοψηφία των ποιοτικών δεικτών. Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων 
Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Προληπτικού Ελέγχου (SEED) και το Σύστημα 
ελέγχου της Ποιότητας της Διάγνωσης και της Θεραπείας του Καρκίνου του Μαστού 
(QT) διατίθενται για την παρακολούθηση δεδομένων στα προγράμματα προληπτικού 
μαστογραφικού ελέγχου.

Συλλογή και διαχείριση 
δεδομένωνΚεφάλαιο 8 
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n	 Ενοποίηση της αναφοράς δεδομένων και της 
ορολογίας. 

n	 Σταθερές μέθοδοι υπολογισμού που χρησιμοποιούνται 
για τις μετρήσεις των αποτελεσμάτων.

n	 Εύκολη παραγωγή τυποποιημένων αναφορών εντός 
των μονάδων προληπτικού ελέγχου ή του κέντρου 
μαστού.

Πλεονεκτήματα 
των συστημάτων 
ελέγχου:

n	 Είναι απαραίτητη η περιοδική ενημέρωση από τη 
στιγμή που οι ποιοτικοί στόχοι, τα καταγραμμένα 
θέματα και οι κλινικές ταξινομήσεις έχουν 
καθοριστεί. 

n	 Είναι απαραίτητη η σύνδεση των επαγγελματικών 
και επιστημονικών οργανώσεων για την έγκριση του 
συστήματος. 

n	 Τα συστήματα πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση.

Προδιαγραφές 
των συστημάτων 
ελέγχου:

Κεφ
άλαιο 8 – Συλλογή και διαχείριση δεδομένω

ν  

✔

✔	

✔

✔	

✔	

✔



Στις γυναίκες πρέπει να παρέχεται ποιοτική περίθαλψη σε 
όλα τα στάδια της νόσου του μαστού, από τα πιο πρώιμα 
στάδια που ανιχνεύονται με την προληπτική μαστογραφία 
μέχρι τον πιο προχωρημένο καρκίνο, σε μια Εξειδικευμένη 
Μονάδα Μαστού, όπου η περίθαλψη και η παρακολούθηση 
παρέχεται από την ίδια κεντρική ομάδα ειδικών.   

Οι προϋποθέσεις της 
εξειδικευμένης μονάδας 
μαστού 

Κεφάλαιο 9 

Κάθε μονάδα πρέπει να διαθέτει μια διεπιστημονική κεντρική ομάδα
n  Η μονάδα πρέπει να διαθέτει έναν κλινικό διευθυντή για τις υπηρεσίες του μαστού.   

n  Όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένα στον 
καρκίνο του μαστού την οποία εκπαίδευση θα την αποκτούν περνώντας ένα έτος σε μια 
μονάδα αναγνωρισμένη ως εκπαιδευτική.  

n  Όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας 
πρέπει να συμμετέχουν σε 
διεπιστημονική σύσκεψη η οποία 
θα διενεργείται κάθε εβδομάδα 
το λιγότερο, να συζητούν για τις 
διαγνώσεις, τα παθολογοανατομικά 
ευρήματα που ακολουθούν το 
χειρουργείο και να αξιολογούν τις 
θεραπευτικές επιλογές. 
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Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την εξειδίκευση 
της μονάδας και του προσωπικού της 

n	 Πρέπει να υπάρχει μια εξειδικευμένη Μονάδα Μαστού για κάθε 250.000 έως 
300.000 πληθυσμό. 

n	 Η μονάδα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να έχει τον ελάχιστο αριθμό των 
150 νέο- διαγνωσθέντων καρκίνων μαστού κατ’ έτος. 

n	 Οι χειρουργοί της μονάδας μαστού πρέπει να πραγματοποιούν χειρουργικές 
επεμβάσεις σε τουλάχιστον 50 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού κατ’ 
έτος και να  συμμετέχουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σε κλινική 
παρακολούθησης ασθενών με καρκίνο μαστού. 

n	 Οι ακτινολόγοι πρέπει να διαβάζουν τον ελάχιστο αριθμό των 1.000 
μαστογραφιών κατ’ έτος, ή 5.000 για εκείνους που είναι ενταγμένοι στα 
προγράμματα μαστογραφικού ελέγχου. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο 
ειδικευμένοι ακτινολόγοι σε κάθε μονάδα. 
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✔

✔

✔

✔ 

Παράγραφος 9.5.2 Η κεντρική ομάδα μαστού.  

Κλινικός διευθυντής των 
υπηρεσιών του μαστού

Χειρουργοί 
του μαστού

Ακτινολόγοι  
του μαστού

Παθολογοα-
νατόμοι του 

μαστού

Παθολόγοι-
ογκολόγοι  

του μαστού

Τεχνολόγοι 
του μαστού

Διαχειριστές 
δεδομένων

Προσωπικό 
υποστήριξης 

ασθενών



Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

n	 Η μονάδα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό απεικόνισης που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη και κατάλληλη διάγνωση. 

n	 Η ακτινοθεραπεία και η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία μπορούν να χορηγούνται 
εντός της μονάδας μαστού ή σε μια ξεχωριστή κλινική ή νοσοκομείο. Όμως, η θεραπεία 
που λαμβάνει μια γυναίκα πρέπει να επιβλέπεται από την μονάδα μαστού και όλες οι 
αποφάσεις θα λαμβάνονται από την δική της διεπιστημονική ομάδα. 

n	 Κάθε δυο εβδομάδες πρέπει να λαμβάνει χώρα στην μονάδα μαστού μια Κλινική 
Προχωρημένου Καρκίνου του Μαστού, όπου θα εμπλέκεται και παθολόγος-
ογκολόγος, και ο χειρουργός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για την οποιαδήποτε παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

n	 Μια μονάδα μαστού θα πρέπει να διατηρεί περιφερειακές κλινικές στα μικρότερα 
νοσοκομεία εάν αυτά βρίσκονται σε απόσταση από την μονάδα μαστού. Τα περιφερειακά 
προγράμματα είναι προτιμότερα από τις μικρές μονάδες μαστού σε περιοχές με μικρό 
πληθυσμό καθώς αυτά εξασφαλίζουν την εξειδικευμένη φροντίδα  του μαστού για τις 
γυναίκες. Οι περιφερειακές κλινικές θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.  

Ειδικές υπηρεσίες

n	 Οι γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνουν πρακτικές συστάσεις, υποστήριξη και συμβουλές 
από νοσηλευτές ειδικευμένους στον μαστό ή από ένα μέλος της κεντρικής ομάδας 
με επαγγελματική εκπαίδευση στην ψυχολογία. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον δυο μέλη του προσωπικού τους που θα αναλαμβάνουν την υπηρεσία αυτή.  

n Άλλοι επαγγελματίες που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στο κεντρικό προσωπικό θα πρέπει 
να προσφέρουν επίσης υπηρεσίες συνδεδεμένες με την μονάδα: ψυχίατροι για επιπλέον 
ψυχολογική υποστήριξη, πλαστικοί χειρουργοί για την αποκατάσταση του μαστού, 
φυσιοθεραπευτές για τη θεραπεία του λεμφοιδήματος, κλινικοί γενετιστές για την 
αξιολόγηση του κινδύνου, μια υπηρεσία ανακούφισης του πόνου, και θα πρέπει να 
υπάρχει επίσης εντός της μονάδας υπηρεσία τοποθέτησης ενθεμάτων.  

Εξασφάλιση της ποιότητας

n	 Οι μονάδες πρέπει να καταγράφουν τα δεδομένα κατά τη διάγνωση, την παθολογοανατομική 
εξέταση, την αρχική θεραπεία και τα κλινικά αποτελέσματα, και τα δεδομένα αυτά 
πρέπει να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο. 

n	 Σε ετήσια βάση πρέπει να καταγράφονται τα διαγράμματα 
της απόδοσης και του ελέγχου και αυτά θα πρέπει να 
συγκρίνονται για τον καθορισμό των ποιοτικών στόχων 
και την μέτρηση των αποτελεσμάτων. 

21

Κεφ
άλαιο 9 – Ο

ι προϋποθέσεις της εξειδικευμένης μονάδας μαστού



n  Όλο το ιατρικό προσωπικό ενός προγράμματος προληπτικού ελέγχου του καρκίνου 
του μαστού πρέπει να παρακολουθεί ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τις 
ακαδημαϊκές και κλινικές απόψεις της πρόληψης, όπως είναι η επιδημιολογία, η 
φιλοσοφία της πρόληψης, η ορολογία της πρόληψης καθώς και η αξιολόγηση και οι 
τρέχουσες πρακτικές του προληπτικού ελέγχου. 

n  Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε ένα εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο 
προτού ενταχθεί στο οποιοδήποτε πρόγραμμα.    

n  Καθώς οι διεπιστημονικές υπηρεσίες έχουν αποδείξει ότι είναι οι πιο αποτελεσματικές, 
οι ειδικοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται τόσο σε μονοδιάστατες όσο και πολυδιάστατες 
κατευθύνσεις όπου αυτοί θα κατανοούν επίσης την σημασία της επικοινωνίας με 
συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων.    

n  Εφόσον η τεχνολογία, οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα αλλάζουν, οι ειδικοί θα πρέπει να 
λαμβάνουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση και να παρακολουθούν σειρά επιμορφωτικών 
σεμιναρίων και να αποκτούν πιστοποιητικά της παρακολούθησής τους. 

n  Το προσωπικό που συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, θα πρέπει να λαμβάνει ένα 
πιστοποιητικό παρακολούθησης βασιζόμενο στις ικανότητές του και στην απόδοσή του.

n  Οι μονάδες και οι κλινικές μαστού θα πρέπει να κρατούν αρχεία σχετικά με τις 
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες διαθέσιμα για επιθεώρηση και ως ένδειξη της 
ποιότητας της μονάδας. 

Εκπαίδευση Κεφάλαιο 10 
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10.3 Επιδημιολόγος

10.4 Ακτινοφυσικός

10.5 Τεχνολόγος του μαστού

10.6 Ακτινολόγος του μαστού

10.7 Παθολογοανατόμος του μαστού

10.8 Χειρουργός του μαστού

10.9 Νοσηλευτής του μαστού

10.10 Κλινικός ογκολόγος /  
 ακτινοθεραπευτής 

Τμήματα ειδικής 
εκπαίδευσης στο 
Κεφάλαιο 10:
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Μερικά ουσιώδη θέματα για τα θεωρητικά  
εκπαιδευτικά σεμινάρια:

n	 Φιλοσοφία προληπτικού ελέγχου

n	 Ορολογία προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού 

n	 Κατάρτιση ενός προγράμματος προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού

n	 Απεικόνιση μαστού: μαστογραφία, υπερηχογράφημα, MRI, τεχνικές εντοπισμού 

n	 Ακτινολογικός – παθολογοανατομικός συσχετισμός των καλοήθων και των 
κακοήθων βλαβών 

n	 Ταξινόμηση και διαχείριση του διηθητικού και του in situ καρκίνου του μαστού 

n	 Ταξινόμηση και διαχείριση των καλοήθων παθήσεων του μαστού 

n	 Διαχείριση της νόσου του μαστού που ανιχνεύεται προληπτικά

n	 Αποκατάσταση του μαστού 

n	 Ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού

n	 Χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία για την προ-εγχειρητική και επικουρική 
θεραπεία του καρκίνου του μαστού 

n	 Ψυχολογική αξιολόγηση, επικοινωνία και συμβουλευτική 

n	 Κληρονομούμενος  καρκίνος του μαστού και γενετική συμβουλευτική

n	 Επιδημιολογία και αρχές του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού

n	 Διεπιστημονική σύσκεψη για την προ- και μετεγχειρητική διαχείριση των 
περιστατικών 

n	 Αρχές και πρακτική για τις διαδικασίες ελέγχου 

n	 Κλινικές μελέτες και στατιστικές

Κεφ
άλαιο 10 – Εκπαίδευση 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔

✔

✔



n  Το Πρωτόκολλο πιστοποίησης στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζει τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των διαγνωστικών μονάδων και των 
μονάδων προληπτικού ελέγχου. Το θέμα αυτό πρόκειται να εξεταστεί περαιτέρω στην 
επόμενη έκδοση των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών, και θα δημιουργηθεί μια 
εγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διεξαγωγή πιστοποιήσεων. 

n  Η πιστοποίηση χορηγεί έγγραφα τα οποία δηλώνουν ότι τα πρότυπα που ορίζονται 
από τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και την διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού έχουν επιτευχθεί. Η πιστοποίηση μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα 
στιγμή εάν τα πρότυπα αυτά δεν διατηρούνται.   

n  Η πιστοποίηση θα είναι εθελοντική μέχρι τη στιγμή εκείνη που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
άλλες αρχές θα την θεωρήσουν υποχρεωτική. 

n  Κάθε 5 χρόνια θα πρέπει να ανανεώνεται η πιστοποίηση ώστε να εξασφαλίζεται η 
διατήρηση των ποιοτικών υπηρεσιών. 

n  Η πιστοποίηση μπορεί να χορηγείται βασιζόμενη σε επί τόπου επισκέψεις των 
ειδικών: η συμβουλευτική επίσκεψη εντός του πρώτου έτους εφαρμογής ενός 
προγράμματος προληπτικού ελέγχου για να εκτιμηθεί κατά πόσο αυτό τηρεί τις 
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, και η επίσκεψη που προηγείται της πιστοποίησης 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου πρόληψης για να δοθούν συμβουλές σε σχέση 
με ελλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επιτυχή πιστοποίηση και για 
να προσφερθούν οι ενδεδειγμένες συμβουλές και υποστήριξη που θα διευκολύνει τις 
απαιτούμενες βελτιώσεις.  

n  Καθώς οι διαγνωστικές υπηρεσίες απεικόνισης του μαστού και τα προγράμματα 
μαστογραφικού ελέγχου – με την πιο ευρεία οργανωτική και επιδημιολογική υποστήριξή 
τους – έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και εγκαταστάσεις, η πιστοποίηση έχει διαιρεθεί 
σε δυο κατηγορίες: Πιστοποιητικά Διαγνωστικής Απεικόνισης του Μαστού, για τις 
διαγνωστικές μονάδες, και Πιστοποιητικά Προληπτικού Ελέγχου του Μαστού, για τα 
οργανωμένα προγράμματα προληπτικού ελέγχου βασιζόμενα στον πληθυσμό.  

Πρωτόκολλο πιστοποίησης 
για τις υπηρεσίες προληπτικού 
πληθυσμιακού ελέγχου και 
διάγνωσης

Κεφάλαιο 11 
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Κεφ
άλαιο 11  – Π

ρω
τόκολλο πιστοποίησης για τις υπηρεσίες προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου και διάγνω

σης



n  Καθώς η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου αφορά την πρόσκληση προς μια 
φαινομενικά υγιή γυναίκα να υποβληθεί σε μαστογραφία, οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν 
τα υπέρ και τα κατά της συμμετοχής τους σε έναν μαστογραφικό έλεγχο έτσι ώστε αυτές 
να μπορούν να πάρουν μια συνειδητή απόφαση σχετικά με την προσέλευσή τους. 

n  Όλα τα στάδια της διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου, τα οφέλη της και οι 
ατέλειές της πρέπει να εξηγούνται με σαφήνεια, με έναν τρόπο αμερόληπτο ώστε 
να εξαφανίζεται το οποιοδήποτε άγχος που μια γυναίκα μπορεί να έχει πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη συμμετοχή της. 

n  Η πληροφόρηση που παρέχεται πρέπει να είναι ειλικρινής, κατάλληλη, βασιζόμενη 
σε αποδεικτικά στοιχεία, προσιτή, αμερόληπτη, με μεγάλο σεβασμό και 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε γυναίκας.

n  Όλοι οι επαγγελματίες της υγείας που εμπλέκονται στην πρόληψη πρέπει να είναι 
ευαισθητοποιημένοι ως προς τους πολιτιστικούς, γλωσσικούς, θρησκευτικούς, 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. 

n  Η επιστολή προσκλήσεως και το φυλλάδιο θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικές με το σκοπό του προληπτικού ελέγχου, με τον πληθυσμό προς τον οποίο 
απευθύνεται η πρόληψη, με το πόσο συχνά πρόκειται να λαμβάνει χώρα η μαστογραφία, 
τα οφέλη και τα μειονεκτήματα, εάν η εξέταση γίνεται δωρεάν ή όχι, τον τρόπο που 
μπορεί να γίνει ή  να επαναπροσδιοριστεί ένα ραντεβού, τον τρόπο της απόκτησης και 
της ερμηνείας των αποτελεσμάτων, την πιθανότητα και την φύση της οποιασδήποτε 
άλλης περαιτέρω εξετάσεως, και τον τρόπο που μια γυναίκα μπορεί να έχει πρόσβαση 
σε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την διαδικασία των προγραμμάτων του 
προληπτικού ελέγχου και τον καρκίνο του μαστού. 

 

Επικοινωνία κατά την 
εφαρμογή του προληπτικού 
πληθυσμιακού ελέγχου

Κεφάλαιο 12 
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Κεφ
άλαιο 12 – Επικοινω

νία κατά την εφαρμογή του προληπτικού πληθυσμιακού ελέγχου

Δυνητικοί ποιοτικοί δείκτες για την επικοινωνία σε ένα 
πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου:

Ναι Όχι

Υπηρεσία τηλεφωνικής πληροφόρησης για τις γυναίκες που 
καλούνται για εξέταση 

n n

Πληροφορίες σχετικές με την πρόληψη σε 
διαφορετικές μορφές 

n n

Γραπτές πληροφορίες δοκιμασμένες σε πληθυσμιακούς στόχους 
σχετικά με την αποδοχή και την δυνατότητα ανάγνωσης 

n n

Υλικά πληροφόρησης για διαφορετικές εθνολογικές ομάδες  
ή ομάδες με κοινωνικές ανάγκες 

n n

Μη–ιατρικές οργανώσεις εμπλεκόμενες στην διάδοση των 
πληροφοριών 

n n

Ολοκληρωμένα συμβουλευτικά πρωτόκολλα  n 

Διαθέσιμη πληροφόρηση πρόσωπο με πρόσωπο κατόπιν αιτήματος n n

Σειρές μαθημάτων σχετικές με την επικοινωνία οργανωμένες για 
τους παρέχοντες την πρόληψη 

n n

Γυναίκες εμπλεκόμενες στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση θεμάτων n n

Ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση χορηγούμενα στον 
πληθυσμό στόχο 

n n

Διαθέσιμη ιστοσελίδα n n

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Τα προσαρτήματα των κατευθυντήριων γραμμών περιέχουν τρία έγγραφα της Ε.Ε. σχετικά 
με την πρόληψη, εξ ολοκλήρου ανατυπωμένα: τη Σύσταση του Συμβουλίου της 2 Δεκεμβρίου 
2003 σχετικά με τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Καρκίνου, το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον Καρκίνο του Μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη Σύσταση της Επιτροπής 
του Υπουργών στα Κράτη-Μέλη σχετικά με την Πρόληψη ως Ένα Εργαλείο της Προληπτικής 
Ιατρικής. Αυτά είναι έγγραφα ζωτικής σημασίας για την διεκδίκηση εξασφαλισμένης ποιότητας 
προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου για την φροντίδα του μαστού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Η Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του 
Καρκίνου
Το έγγραφο αυτό περιέχει συστάσεις προς τα Κράτη Μέλη για την εφαρμογή 
προγραμμάτων μαστογραφικού ελέγχου με τη χρήση μιας προσέγγισης με βάση τον 
πληθυσμό και με εξασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό απαιτεί την εφαρμογή 
τους σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Ο καθένας που θα 
συμμετάσχει στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος 
σχετικά με τα οφέλη και με τους κινδύνους. Η πλήρης παράταξη των διαγνωστικών 
διαδικασιών, της θεραπείας, της ψυχολογικής υποστήριξης και της μεταγενέστερης 
παρακολούθησης πρέπει να είναι διαθέσιμη για όλους εκείνους που έχουν θετικό αποτέλεσμα 
από την προληπτική μαστογραφία. Αυτό το έγγραφο απαιτεί επίσης την διαθεσιμότητα 
των καταλλήλων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την εξασφάλιση της δέουσας 
οργάνωσης και του ποιοτικού ελέγχου.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Καρκίνο του Μαστού 
Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Καρκίνο του Μαστού του Ιουνίου του 
2003 θεμελιώνει αξιώσεις για να εξασφαλίσει για την κάθε γυναίκα στην Ε.Ε., - ανεξαρτήτως 
από τον τόπο της διαμονής της, την κοινωνική της κατάσταση, την ενασχόληση ή 
την μόρφωσή της - την πρόσβαση σε αρίστης ποιότητας πρόληψη, θεραπεία και 
παρακολούθηση για τον καρκίνο του μαστού. Καλεί την Επιτροπή να κάνει την μάχη 
κατά του καρκίνου του μαστού προτεραιότητα στο θέμα της υγείας, με την εφαρμογή 
αποτελεσματικών στρατηγικών που θα παρέχουν υψηλής ποιότητας μαστογραφικό 
έλεγχο, διάγνωση και παρακολούθηση. Ζητά από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, 
έως το 2008, τις συνθήκες που απαιτούνται για μείωση κατά το 25% του μέσου όρου του 
ποσοστού θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ε.Ε. και για την μείωση κατά το 
5% της διαφοράς μεταξύ των κρατών μελών (Ε.Ε. των 15) στο ποσοστό επιβίωσης μετά την 
πενταετία. Το Ψήφισμα δίνει επίσης έμφαση στην ανάγκη να συγκροτηθούν αποτελεσματικές 
διεπιστημονικές μονάδες μαστού. 

Σημείωση: Τον Οκτώβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα δεύτερο Ψήφισμα, 
το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Καρκίνο του Μαστού στη Διευρυμένη 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενίσχυση των αξιώσεων του πρώτου Ψηφίσματος σε ολόκληρη 
τη διευρυμένη Ε.Ε.. Καλεί τα Κράτη Μέλη να διασφαλίσουν, μέχρι το 2016, τη δημιουργία 
πανεθνικών εξειδικευμένων μονάδων μαστού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. 
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Το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια Γραπτή Διακήρυξη για την Καταπολέμηση 
του Καρκίνου του Μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0071/2009) η οποία έχει ως στόχο 
να υπενθυμίσει την ανάγκη εφαρμογής των Ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τον Καρκίνο του Μαστού. Η Διακήρυξη ζητεί τη λήψη μέτρων για διασφάλιση της υλοποίησης 
πανεθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου με μαστογραφία σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Αξιώνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία πολυθεματικών 
εξειδικευμένων μονάδων μαστού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ μέχρι το 2016 
και την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου πιστοποίησης για τις μονάδες αυτές, την παρουσίαση 
ενημερωμένων, αξιόπιστων στατιστικών για τον καρκίνο του μαστού και την ανάπτυξη εθνικών 
μητρώων καρκίνου, έρευνες αναφορικά με την επέκταση του συστηνόμενου ορίου ηλικίας 
(50-69) των γυναικών που καλούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα προσυμπτωματικού 
ελέγχου και τακτικές εκθέσεις προόδου αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Γραπτή Διακήρυξη για την Καταπολέμηση του Καρκίνου του Μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών 
Η επιτροπή των Υπουργών κάνει μια σειρά συστάσεων σχετικά με τα προγράμματα 
μαστογραφικού ελέγχου και καταγράφει τις ενδεχόμενες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις 
τους. Αυτή επισημαίνει νομικά και ηθικά θέματα όπως είναι η ενημερωμένη συγκατάθεση 
για συμμετοχή στον έλεγχο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής. Δίδεται μεγάλη έμφαση στην συνεχόμενη εξασφάλιση της ποιότητας κατά τη διάρκεια 
και μετά την ολοκλήρωση του οποιουδήποτε προγράμματος μαστογραφικού ελέγχου, όπως 
είναι και η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των προγραμμάτων μαστογραφικού ελέγχου και 
θεραπείας.      

Άλλες πληροφορίες σχετικές με έγγραφα της Ε.Ε., με την υποστήριξη και με τον καρκίνο του 
μαστού είναι γενικά διαθέσιμες διαμέσου των: 

n	 EUROPA DONNA – η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατά του Καρκίνου του Μαστού,

n	 Ημέρα Υγείας του Μαστού,

n	 Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

www.breasthealthday.org

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P7_TA(2010)0146&language=EN
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Αγγειακή ή λεμφική διήθηση: Η εισχώρηση των καρκινικών κυττάρων μέσα στα αιμοφόρα 
αγγεία ή στα λεμφαγγεία του μαστού. 

Ακτινοθεραπεία: Η χρήση ελεγχόμενων ποσοτήτων ακτινοβολίας, υπό την μορφή των 
ακτινών Χ, των ακτινών γάμα ή των νετρονίων για την θανάτωση των καρκινικών κυττάρων. 

Ακτινολογία: Η επιστημονική μελέτη και η χρησιμοποίηση των ακτινών Χ στην διάγνωση. 

Ακτινοτεχνολογία: Η χρήση ακτινοβολίας, ειδικότερα ακτινών Χ, για την παραγωγή εικόνας 
που απεικονίζει τις ανατομικές δομές του σώματος είτε στον υπολογιστή είτε σε φιλμ.

Βαθμός του όγκου: Η μέτρηση του βαθμού ανωμαλίας των καρκινικών κυττάρων σε έναν 
όγκο, η οποία κυμαίνεται από το I έως το III, ενώ ο βαθμός III είναι ο πιο επιθετικός. 

Βιοψία με τη χρήση κόπτουσας βελόνης: Αφαίρεση ενός κυλινδρικού δείγματος ιστού ή 
μέρους μιας μάζας με τη χρήση μιας βελόνης με ευρύ αυλό. Ο ιστός αναλύεται μετά υπό το 
μικροσκόπιο. 

Βιοψία με τη χρήση κόπτουσας βελόνης με την βοήθεια αναρρόφησης: Αφαίρεση ενός 
δείγματος ιστού με τη χρήση ενός καθετήρα που κάνει αναρρόφηση. Ο ιστός μελετάται μετά 
υπό το μικροσκόπιο. 

Διάμεσος καρκίνος: Ένας όγκος του οποίου η διάγνωση γίνεται κατά την περίοδο που 
βρίσκεται ανάμεσα στους ελέγχους ρουτίνας. 

Διαπίστευση: Η διαδικασία μέσω της οποίας ένας αρμόδιος φορέας αναγνωρίζει επισήμως 
ότι ένας άλλος φορέας έχει την ικανότητα να εκπληρώσει συγκεκριμένα καθήκοντα. 

Διεπιστημονική ομάδα: Μια ομάδα επαγγελματιών της υγείας πολλαπλών ιατρικών 
ειδικοτήτων που εργάζονται μαζί για τη διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών.

Διηθητικός όγκος: Όγκος του οποίου τα κύτταρα διηθούν την βασική μεμβράνη και 
εκτείνεται στους ιστούς του μαστού. 

Επιδημιολογία: Η μελέτη της συχνότητας και της διανομής των ασθενειών και άλλων 
παραγόντων που συνδέονται με την υγεία. 

Η τεχνική του λεμφαδένα φρουρού: Μια τεχνική βιοψίας όπου εμπλέκεται η έγχυση κυανής 
χρωστικής και μιας ραδιενεργού ουσίας για να καθοριστεί κατά πόσο τα καρκινικά κύτταρα 
έχουν μεταφερθεί στους λεμφαδένες. 

In situ καρκίνος: Καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται περιορισμένα στην βασική μεμβράνη 
δίχως να εισβάλλουν στον περιβάλλοντα ιστό.

Ιστολογική δειγματοληψία - εξέταση: Η εξέταση της δομής του κυτταρικού ιστού μέσω ενός 
μικροσκοπίου.

Κατάσταση των υποδοχέων: Η εξέταση των  καρκινικών  κυττάρων για την ύπαρξη ή όχι 
(θετικών – αρνητικών) υποδοχέων στα οιστρογόνα, την προγεστερόνη και το HER2.

Κύτταρο-αφαιρετική χειρουργική: Η χειρουργική αφαίρεση τμήματος του όγκου που 
δεν μπορεί να αφαιρεθεί ολοκληρωτικά με το σκοπό να επαυξηθεί η επίδραση της 
χημειοθεραπείας ή της ακτινοθεραπείας.
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Κυτταρολογική εξέταση διά λεπτής βελόνης: Μια διαδικασία για την εξαγωγή κυττάρων 
ή υγρού από τον ιστό με τη χρήση μιας βελόνας και μιας κενής σύριγγας. Τα αφαιρούμενα 
κύτταρα ή το υγρό μελετούνται στη συνέχεια υπό το μικροσκόπιο. 

Κυτταρολογική δειγματοληψία- εξέταση: Η λήψη και η μικροσκοπική εξέταση του δείγματος. 

Μαστεκτομή: Χειρουργική επέμβαση που αφαιρεί όλο τον μαστό. 

Μαστογραφία: Η ακτινολογική μελέτη όλου ή τμήματος του μαστού. 

Μικροαποτιτανώσεις: Εναποθέσεις αλάτων ασβεστίου που απεικονίζονται στην μαστογραφία 
και που ενδέχεται να υποδεικνύουν την παρουσία αρχόμενου καρκίνου του μαστού. 

Οριακή εκτομή: Οι συνθήκες κατά τις οποίες η περιοχή που περιβάλλει έναν ιστό που έχει 
αφαιρεθεί χειρουργικά είναι ή δεν είναι απαλλαγμένη από τον οποιοδήποτε όγκο. 

Παθολογοανατομία: Η μελέτη και η διάγνωση των δομικών και λειτουργικών αλλαγών των 
κυττάρων, των ιστών και των οργάνων που αποτελούν την βάση μιας ασθένειας.

Πιστοποίηση: Η διαδικασία διαμέσου της οποίας ένας διαπιστευμένος φορέας δίδει γραπτή 
βεβαίωση για το ότι ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται προς 
καθορισμένες προδιαγραφές. 

Πληθυσμιακή βάση: Αναγνώριση μιας ομάδας στόχου με βάση τα γενικά πληθυσμιακά 
Μητρώα.

Πληθυσμός-στόχος: Μια ομάδα που έχει αναγνωριστεί διαμέσου επιδημιολογικών μελετών 
λόγω του ότι έχει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για πρόσκληση για προληπτικό έλεγχο . 

Πορογενές και Λοβιακό καρκίνωμα: Τα δυο πιο κοινά είδη όγκων.

Προεγχειρητική ή εισαγωγής θεραπεία: Θεραπεία, όπως είναι η χημειοθεραπεία ή η 
ακτινοθεραπεία, η οποία γίνεται πριν από την βασική θεραπεία. 

Προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος: Η διεξαγωγή προγραμματισμένων μαστογραφιών σε 
φαινομενικά υγιείς γυναίκες με σκοπό να διαπιστωθεί, όσο το δυνατόν πιο νωρίς, εάν αυτές 
έχουν ή δεν έχουν καρκίνο του μαστού. 

Συμπτωματική: Οι γυναίκες με εμφανή ευρήματα ή συμπτώματα καρκίνου του μαστού, όπως 
είναι μια ψηλαφητή βλάβη στον μαστό. 

Τριπλή αξιολόγηση: Ο συνδυασμός της κλινικής εξέτασης, της απεικόνισης και κυτταρικών ή 
ιστολογικών δειγμάτων για τον καθορισμό της διάγνωσης. 

Τύπος του όγκου: Η ταξινόμηση των όγκων σε in situ, διηθητικοί, λοβιακοί ή πορογενείς. 

Χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού: Μια χειρουργική επέμβαση στην οποία 
αφαιρείται ο καρκίνος του μαστού και διατηρείται το υπόλοιπο υγιές μέρος του μαστού. 
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Περιγραφή της διαδικασίας Προληπτικού Ελέγχου

Αναγνώριση / Ενημέρωση/ 
προσωπική πρόσκληση όλων 
των γυναικών του πληθυσμού 

που αποτελούν στόχο του 
μαστογραφικού ελέγχου

Λήψη και διπλή ανάγνωση των 
μαστογραφιών 

Τριπλή αξιολόγηση (κλινική 
εξέταση, απεικόνιση και, εάν 
χρειάζεται, κυτταρολογική / 
ιστολογική δειγματοληψία) 

Ύποπτη  

Ύποπτη 

Διεπιστημονική  
(προ-εγχειρητική) σύσκεψη

Χειρουργική / Ιστολογική  
εξέταση

Αφαίρεση και ανάλυση  
της βλάβης 

Διεπιστημονική  
μετεγχειρητική  

σύσκεψη

Διάγνωση 

Επιπρόσθετο χειρουργείο  
και / ή άλλη θεραπεία 

Παρακολούθηση 

Πρόσκληση για έλεγχο  
2 χρόνια αργότερα 

Πρόσκληση για έλεγχο  
2 χρόνια αργότερα 

Πρόσκληση για έλεγχο  
2 χρόνια αργότερα 

Πρόσκληση για έλεγχο  
2 χρόνια αργότερα 

Μη ύποπτη

Μη ύποπτη

Μη ύποπτη

Μη ύποπτη

Διάγνωση /Βάσιμα Ύποπτο
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Ευχαριστήρια 

Για την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του 
Προγράμματος Δημόσιας Υγείας (συμφωνίες χορήγησης υπ’ αριθμόν 
2004309, 2006322 και 20113302) για την εκτύπωση του έργου «Σύντομος 
Οδηγός των Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Διασφάλιση της 
Ποιότητας του Προληπτικού Ελέγχου Ανίχνευσης και Διάγνωσης του Καρκίνου 
του Μαστού», ειλικρινώς ευχαριστούμε. Οι απόψεις που εκφράζονται στη 
δημοσίευση είναι εκείνες των συγγραφέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
Εκτελεστικός Οργανισμός για την Δημόσια Υγεία δεν ευθύνονται για την 

οποιαδήποτε χρήση η οποία μπορεί να γίνει με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. 
Η EUROPA DONNA θα ήθελε επιπλέον να ευχαριστήσει τους εκδότες των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων 
Γραμμών για την εξασφάλιση της ποιότητας στην ακτινοσκόπηση και την διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) στη Λυών, Γαλλία, και όλα τα άλλα πρόσωπα που 
συνεισέφεραν στην αναθεώρηση του παρόντος βιβλιαρίου.  

Η τρέχουσα, 4η Έκδοση των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Γραμμών για την διασφάλιση της ποιότητας του 
προληπτικού ελέγχου και της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού μπορεί να αποκτηθεί διαμέσου του 
βιβλιοπωλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ιστοσελίδα

Η Εκτελεστική Περίληψη των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Γραμμών είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf

Χώρες Μέλη της EUROPA DONNA 

http://bookshop.europa.eu

Αλβανία
Τηλ: +355 69 35 71 071
albania-breastcancer@hotmail.com

Αυστρία
Τηλ: +43 664 1000 736
office@miriamstrauss.at

Λευκορωσία
Τηλ: +375 172 63 6615 
tomsserzhan@mail.ru

Βέλγιο
Τηλ: +32 2 779 52 21
europadonna@fastmail.fm

Βουλγαρία
Τηλ: + 359 888 006560
eudonnabg@abv.bg

Κροατία
Τηλ: +385 1 234 3153
europa-donna-croatia@zg.t-com.hr

Κύπροc
Τηλ: +357 22 490 849
info@europadonna.com.cy

Τσεχία
Τηλ: +420 222 733 733
alliance@breastcancer.cz

Aανία
Τηλ: +45 21 49 31 75
jettebjerrum@mail.dk

Εσθονία
Τηλ: +372 6172 341
tiiu.tigane@regionaalhaigla.ee

Φινλανδία
Τηλ: +358 50 3590 382
raija.a.ruotsalainen@gmail.com

Γαλλία
Τηλ: +33 1 44 30 07 66
www.europadonna.fr

Γεωργία
Τηλ: +995 32 377 110
nin_ka@hotmail.com

Γερ ανία
TBD

Ελλάδα
Τηλ: +30 2104181566 
europadonnahellas@europadonnahellas.gr

Ουγγαρία
Τηλ: +36 56 240 181
rakszov@enternet.hu

Ισλανδία
Τηλ: +35 4 564 1908
samhjalp@krabb.is

Ιρλανδία
Τηλ: +353 86 8504058
info@europadonnaireland.ie

Ισραήλ
Τηλ: +972 3 571 9584
miriziv@inter.net.il

Ιταλία
Tel - Τηλ: +39 02 85464527
segreteria@europadonna.it

Καζακστάν
Τηλ: +73 27 295 29 32
healthasiakz@mail.ru

Κιργιστάν
Τηλ: +996 312 93 55 19 
sabyrbekova2011@gmail.com

Λετονία
Τηλ: +371 26328286
europadonna@dzivibaskoks.lv

Λιθουανία
Τηλ: +37068686985
e.umbrasaite@gmail.com

Λουξε βούργο
Τηλ: +352 836748
marie.josee.relax@gmail.com

Μακεδονία
Τηλ: +389 2 3224767
info@borka.org.mk

Μάλτα
Τηλ: + 356 2141 4849
info@europadonnamalta.org.mt

Μολδαβία
Τηλ: 373 22 73 53 32
sofroni@yandex.ru

Μονακό
Τηλ: +377 9205 28 88
adelinegarino@libello.com

Ολλανδία
Τηλ: +31 23 526 37 69
ad_en_eaj_verschuur@planet.nl

Νορβηγία
Τηλ: +47 45613784
trinemellem@gmail.com

Πολωνία
Τηλ: +48 76 862 7499
polskieforum@europadonna.org.pl

Πορτογαλία
Τηλ: +351 218 221 810
europadonnaportugal@gmail.com

Ρου ανία
Τηλ: +40 21 212 0212
contact@fundatiarenasterea.ro

Ρωσία
Τηλ: +7 812 510 2739
nadegdartor@mail.ru

Σερβία
Τηλ: +381 11 233 4313
saimar@yubc.net

Σλοβακία
Τηλ: +421 915 064 924
slovakia@europadonna.sk

Σλοβενία
Τηλ: +386 1 231 21 01
europadonna@europadonna-zdruzenje.si

Ισπανία
Τηλ: +34 649922337
r.b.menorca@gmail.com

Σουηδία
Τηλ: +46 8 546 40 532
elizabeth.bergsten-nordstrom@bro.org.se

Ελβετία
Τηλ: +41 31 389 92 62
zentralsekretariat@europadonna.ch

Τατζικιστάν
Τηλ: +992 918 489080
avesto@mail.ru

Τουρκία
Τηλ: +90 212 2404909
violetaroyo@hotmail.com

Ουκρανία
Τηλ: +380 044 596 50 99
maistruk@rhr.org.ua

Ηνω ένο Βασίλειο
Τηλ: +44 208 380 9090
margaret.spittle@aol.com

Ουζμπεκιστάν 
Τηλ: +998 97 2392958 2
eduzbekistan@mail.ru
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Piazza Amendola, 3
20149 Milan, Italy

Tel. +39 02 36592280
Fax. +39 02 36592284

Email: info@europadonna.org
www europadonna.org
Οκτώβριος 2007-1η Έκδοση 

Ιούλιος 2009 - Ελληνική μετάφραση
Μάρτιος 2012-2η Έκδοση

Με οικονομική  
στήριξη της


