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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 

Στα πλαίσια της ανοιχτής διαβούλευσης για την Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας και 

της αναμόρφωσης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), θα θέλαμε να 

σας επισημάνουμε τα εξής: 

 
Το μελάνωμα αποτελεί έναν κακοήθη όγκο που προέρχεται από τα μελανοκύτταρα 

του δέρματος. Η διάγνωση του μελανώματος σε πρώιμη φάση μπορεί να οδηγήσει 

σε ίαση, ενώ αντίθετα η καθυστερημένη διάγνωσή του μπορεί να αποβεί μοιραία 

για τον ασθενή, λόγω της επιθετικής βιολογικής συμπεριφοράς του όγκου. 

 
Η σχετικά εύκολη αναγνώριση του μελανώματος λόγω της εμφάνισής του στο 

δέρμα, η ύπαρξη συγκεκριμένων και απλών μεθόδων κλινικής του αναγνώρισης 

καθώς και η συχνότερη εκδήλωσή του σε άτομα υψηλού κινδύνου, στοιχειοθετούν 

τους λόγους για τους οποίους μία περιοδική πλήρης δερματολογική εξέταση 

μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην έγκαιρη διάγνωσή του.  

 
Αν και η δερματολογική εξέταση δεν έχει καθιερωθεί ως προληπτική πληθυσμιακή 

εξέταση (mass screening), λόγω έλλειψης μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών, 

υπάρχουν αυξημένες ενδείξεις από πληθυσμιακές μελέτες στην Αυστραλία και στις 

ΗΠΑ ότι μία πλήρης εξέταση του δέρματος μειώνει τον κίνδυνο διάγνωσης ενός 

προχωρημένου μελανώματος.1,2  

 

Στοιχεία από ένα οργανωμένο πρόγραμμα μαζικής εξέτασης του πληθυσμού από 

εκπαιδευμένους ιατρούς και δερματολόγους στο κρατίδιο της Γερμανίας 

Schleswig–Holstein το 2003-04, έδειξε μία σημαντική μείωση της θνησιμότητας 

κατά 40% τα έτη αμέσως μετά την εκτέλεση του προγράμματος.3  

                     
1 Aitken JF et al. Clinical whole-body skin examination reduces the incidence of thick melanomas. Int J Cancer 
2010; 126:450–8. 
2 Swetter SM, et al. Behavioral determinants of successful early melanoma detection: role of self and physician 
skin examination. Cancer 2012; 118:3725–34. 
3 Katalinic A, Waldmann A, Weinstock MA et al. Does skin cancer screening save lives? An observational study 
comparing trends in melanoma mortality in regions with and without screening. Cancer 2012; 118:5395–402. 



 

 

 

 

Μετά τα επιτυχή αυτά αποτελέσματα, η διεύρυνση του προγράμματος σε όλο τον 

ενήλικο πληθυσμό της Γερμανίας (άνω των 35 ετών), με την καθιέρωση 

δερματολογικής εξέτασης που υποστηρίζεται οικονομικά από το γερμανικό κράτος 

είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να δώσει τα αποτελέσματά της σε λίγα έτη. 

 
Υποστηρίζουμε ότι μία αντίστοιχη εξέταση θα πρέπει να παρέχεται και στους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για τους εξής λόγους: 

1. To μελάνωμα και ο καρκίνος του δέρματος αυξάνονται σε συχνότητα τις τελευταίες 

δεκαετίες και στη χώρα μας. 

 

2. Παρά τις νέες θεραπείες για το μεταστατικό μελάνωμα, η νόσος εξακολουθεί να 

έχει δυσμενή πρόγνωση, ενώ προσβάλλει σχετικά νέα άτομα στην παραγωγική 

φάση της ζωής τους. 

 

3. Η περίθαλψη των ασθενών με προχωρημένο μελάνωμα έχει σημαντικό κόστος και 

επιβαρύνει τα οικονομικά της υγείας. 

 

4. Η διαγνωστική εξέταση προϋποθέτει την απλή κλινική εξέταση από ειδικευμένο 

δερματολόγο με ή χωρίς τη χρήση ενός φορητού δερματοσκοπίου και χωρίς άλλη 

πολυδάπανη εργαστηριακή ή απεικονιστική εξέταση. 

 

5. Η καθιέρωση της προληπτικής εξέτασης συμβάλλει στην αναγνώριση ατόμων 

υψηλού κινδύνου που έχουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης μελανώματος και τα 

οποία με την κατάλληλη παρακολούθηση μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα σε 

περίπτωση που εκδηλώσουν τη νόσο. Η εξέταση επίσης βοηθάει στην έγκαιρη 

αναγνώριση προκαρκινικών βλαβών (ακτινικών υπερκερατώσεων) και επιθηλιακών 

νεοπλασμάτων του δέρματος (βασικοκυτταρικά και ακανθοκυτταρικά καρκινώματα) 

που είναι συχνότερα και αποτελούν σημαντικό αίτιο νοσηρότητας για τον πληθυσμό 

μας. 

 

6. Η χώρα μας θα είναι μία από τις πρώτες που θα ενσωματώσει την πλήρη 

δερματολογική εξέταση στις γενικές εξετάσεις πρόληψης έναντι του καρκίνου, σε 

μία εποχή που όλα τα επιστημονικά στοιχεία συγκλίνουν υπέρ της αξιοποίησής της 

για την πρώιμη διάγνωση του μελανώματος. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε για την ηλικιακή κατανομή των περιπτώσεων 

μελανώματος και την αντίστοιχη πρόγνωσή τους, προτείνουμε την ανά διετία 

πλήρη δερματολογική εξέταση από την ηλικία των 35 και άνω για άνδρες και 

γυναίκες, και την ετήσια δερματολογική εξέταση από την ηλικία των 60 και άνω 

για άνδρες και γυναίκες. 

 

Eίμαστε στη διάθεσή σας για όποια επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση 

χρειαστείτε. 

 
Με τιμή, 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 
   Ο Γεν. Γραμματέας                                                                         Ο Πρόεδρος      

                                      
         Α. Στρατηγός                                                                                      Δ. Σωτηριάδης  
 

 


