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ΥΔΓΗΟ ΚΑΗ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΓΡΑΔΧΝ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΗ 

ΚΤΚΛΑΓΔ 
 

Η παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ην 2013 κεηά απφ αίηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ζηα 
λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, κε ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ απηήο  (ε νπνία ζα 
είρε θαη ηνλ ξφιν ηνπ ρξεκαηνδφηε) θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ χξνπ πνπ ζα δηέζεηε 
πξνγξακκαηηζκέλα  αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη βηνηαηξηθφ εμνπιηζκφ, ηφζν ηνπ λνζνθνκείνπ φζν θαη 

ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ – ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

 
Η πνιηηηθή «ΤΓΔΙΑ 21» γηα ηελ Δπξσπατθή Πεξηθέξεηα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 

(ΠΟΤ) ζέηεη σο θχξην θαη δηαξθή ζθνπφ ηελ επίηεπμε πιήξνπο πγείαο γηα φινπο. Οη βαζηθέο αμίεο 
ηεο πνιηηηθήο είλαη: Η πγεία σο ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα, ε ηζφηεηα ζηελ πγεία θαη ε 
αιιειεγγχε ζηε δξάζε κεηαμχ θαη εληφο φισλ ησλ θξαηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη ε 
ζπκκεηνρή θαη επζχλε αηφκσλ, νκάδσλ θαη θνηλσληψλ γηα ζπλερή αλάπηπμε ηεο πγείαο. 

 
Γχν είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη: 
 Η πξναγσγή θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ θαζ φιε ηεο δηάξθεηα  ηεο δσήο ηνπο\ 

 Η κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο εκθάληζεο βαζηθψλ αζζελεηψλ θαη ηξαπκαηηζκψλ θαζψο θαη ε 

αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ πνπ πξνθαινχλ (Αλδξηψηε, Γ. 2006).  

1.1. Πρόληψη τησ νόςου 
Με ην φξν πξφιεςε λννχληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη κε ζθνπφ 
ηελ απνθπγή ή ηελ αλάπηπμε ή ηελ εμέιημε κηαο λφζνπ ζε έλα άηνκν ή αθφκε θαη ηε δηαζπνξά ηεο 
λφζνπ ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο πξφιεςεο είλαη ε απνθπγή αληθαλφηεηαο 

ή θαη πξφσξνπ ζαλάηνπ θαη ε δηαζθάιηζε θαη πξναγσγή ηεο πγεία ηνπ αηφκνπ ή ηνπ πιεζπζκνχ 
αλαθνξάο. 
 
ην εξψηεκα γηαηί νη πξνζπάζεηεο φισλ πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ θπξίσο ζηελ πξφιεςε ,  ε 

απάληεζε είλαη ζαθήο. Σν 80% ησλ ζαλάησλ νθείιεηαη ζε λφζνπο, φπσο ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα, 
ηα θαξδηαγγεηαθά θαη ηα ςπρηθά λνζήκαηα, ηα αηπρήκαηα θιπ, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαη ε ζλεζηκφηεηά ηνπο δελ έρεη κεησζεί ζε αλάινγν βαζκφ ζπγθξηηηθά 
κε ηε ξαγδαία πξφνδν ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο (Κνπξέα – Κξεκαζηηλνχ, 2007).  

1.2. Επίπεδα τησ πρόληψησ  
 
Η πξφιεςε ζρεκαηηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή 
πξφιεςε.  
 Η Πξσηνγελήο πξφιεςε αθνξά ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κε ζηφρν ηελ απνθπγή έλαξμεο 

ησλ παζνγελεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ θιηληθά έθδειε λφζν θαη ην 

ζάλαην. ηφρνο ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο είλαη ε εμαθάληζε ή κείσζε ησλ λνζνγφλσλ 

παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ε βειηίσζε ηεο ακπληηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη αιιαγή 

ζπκπεξηθνξψλ λα κελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε λφζνο. Σν ηειεπηαίν θπξίσο επηηπγράλεηαη κε 

πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο. 
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 Η Γεπηεξνγελήο πξφιεςε αθνξά ζηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη φηαλ έρνπλ ήδε αξρίζεη νη 

λνζνγφλεο παζνγελεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ πξνζπκπησκαηηθή δηάγλσζε ησλ 

λνζεκάησλ ζε πξψηκν ζηάδην ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηάγλσζε. ηφρνο 

ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο είλαη λα δηαγλψζεη έγθαηξα θαη λα ζηακαηήζεη ηελ εμέιημε  κηαο 

λφζνπ ζε ζηάδην πνπ ε ζεξαπεία είλαη εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή. Η πξνζέγγηζε απηή αθνξά ζηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν (δηαινγή ή screening), ηελ πξνζπάζεηα δειαδή έγθαηξεο δηάγλσζεο κηαο 

λφζνπ.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγεία  έρεη νξίζεη σο δηαινγή ηελ πξνθαηαξθηηθή αλαγλψξηζε 
αζπκπησκαηηθψλ λνζεκάησλ ή αλσκαιηψλ κε ηελ εθαξκνγή θιηληθψλ, παξαθιηληθψλ ή 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια, θζελά θαη γξήγνξα.  
 
 Η Σξηηνγελήο πξφιεςε αθνξά ζηα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα  δηαζθαιηζηεί ε 

πξφιεςε ηεο αληθαλφηεηαο, ε απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή θαη ε απνθπγή ππνηξνπψλ κηαο ήδε 

εγθαηεζηεκέλεο λφζνπ (Κνπξέα – Κξεκαζηηλνχ, 2007). 

Δίλαη ζαθέο φηη ην παξφλ ζρέδην επεμεξγάδεηαη δξάζεηο  πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο 
ζηα θχξηα  λνζήκαηα πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα αίηηα ζαλάηνπ ζε δηεζλέο αιιά θαη εζληθφ επίπεδν.  

 

1.3. Προςυμπτωματικόσ έλεγχοσ 
 
χκθσλα κε ηνπο θξνπκπέιν θαη Κπξηφπνπιν (2010), ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηελ 

αλίρλεπζε πηζαλψλ παζήζεσλ ζε πξψηκν ζηάδην κπνξεί λα απνθέξεη εμαηξεηηθά νθέιε ζην άηνκν, 
εθφζνλ πθίζηαηαη ζεξαπεία γηα ηε βειηίσζε ηελ πξφγλσζήο ηνπ, αιιά θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 
ελ γέλεη, αλ ε πξφγλσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξσηνγελή πξφιεςε θαη ζηελ απνθπγή 
πεξηζζφηεξσλ θξνπζκάησλ.  

 

Παξόια απηά, ε εκθάληζε ησλ σθειεηώλ ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνύ δελ επηηπγράλεηαη από ζπνξαδηθέο, πεξηζηαζηαθέο αληαιιαγέο θξνληίδαο κεηαμύ 

ηαηξνύ θαη αζζελή αιιά από ηελ πηνζέηεζε ηεο νπηηθήο ηεο θνηλσλίαο, εζηηάδνληαο 

ζπζηεκαηηθά ζε έλα πιεζπζκό ζηόρν.  
 
Η Δζληθή Δπηηξνπή Πξνζπκπησκαηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ  (National Screening 
Committee, 2000) φξηζε ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν σο «κηα Τπεξεζία Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ 

νπνία ηα άηνκα ελφο θαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ, ηα νπνία δελ ζεσξνχλ απαξαηηήησο φηη έρνπλ 
πξνζβιεζεί ή φηη δηαηξέρνπλ θίλδπλν εθδήισζεο θάπνηαο αζζέλεηαο ή ησλ επηπινθψλ ηεο, 
ππφθεηληαη ζε εξσηήζεηο ή δνθηκαζίεο κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε απηψλ πνπ είλαη πηζαλφηεξ ν λα 
σθειεζνχλ, παξά λα δεκησζνχλ απφ πεξαηηέξσ δνθηκαζίεο ή απφ κηα ελδερφκελε ζεξαπεία γηα ηε 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο κηαο αζζέλεηαο ή ησλ επηπινθψλ ηεο»  
 
Αληίζηνηρα,  ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), δηαινγή (screening) είλαη ε 
πξνθαηαξθηηθή αλαγλψξηζε λνζεκάησλ ή αλσκαιηψλ, κε ηελ εθαξκνγή θιηληθψλ, παξαθιηληθψλ ή 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, πνπ κπνξεί λα γίλνπλ εχθνια, γξήγνξα θαη θζελά ζε αζπκπησκαηηθνχο 
αζζελείο ή ζε θαηλνκεληθά πγηείο αλζξψπνπο.  
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ύκθσλα κε ηνπο θξνπκπέιν θαη Κπξηόπνπιν, (2010), ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ είλαη ηα εμήο: 
 

ΟΦΔΛΖ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Βειηησκέλε πξφγλσζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αληρλεχνληαη 

Παξαηεηακέλε λνζεξφηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ ε πξφγλσζε δελ αιιάδεη  

Ληγφηεξν δξαζηηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ ζε πξψηκν ζηάδην 

Τπεξζεξαπεία γηα ακθίβνιεο αλσκαιίεο  

Δμνηθνλφκεζε πφξσλ  Κφζηνο πφξσλ  

Καζεζπραζκφο ησλ αηφκσλ κε αξλεηηθά 
απνηειέζκαηα  

Δζθαικέλνο θαζεζπραζκφο ησλ αηφκσλ κε 
ιάζνο αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

 Άγρνο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λνζεξφηεηα  

(βηνςία) σο απνηέιεζκα ιάζνο ζεηηθψλ 
απνηειεζκάησλ  

 Δλδερφκελνη θίλδπλνη ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 
ειέγρνπ (αθηηλνβνιία, ακληνθέληεζε)  

 

1.4. Προώποθέςεισ  για την εφαρμογή προςυμπτωματικού ελέγχου 
 

Πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ φηαλ πιεξνχληαη νη εμήο  
πξνυπνζέζεηο: 
 Η αλαδεηνχκελε λφζνο λα είλαη αξθεηά ζνβαξή θαη ζρεηηθά ζπρλή.  

 Η λφζνο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα δηαπηζησκέλν πξνθιηληθφ ζηάδην, θαη ν 

επηπνιαζκφο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κεγάινο.  

 Η ζεξαπεία πνπ ζα εθαξκνζηεί πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη κάιηζηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ εθαξκφδεηαη πξνζπκπησκαηηθά, παξά φηαλ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ 

εκθάληζε ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ (Σνχληαο, θαη ζπλ., 2002). 

Γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη θαη ε δνθηκαζία (ην 
ηεζη) δηαινγήο λα πιεξεί νξηζκέλα θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά είλαη:  
 Να είλαη απιή  

 Να είλαη ηαρεία  

 Να κελ θνζηίδεη πνιχ 

 Η εθηέιεζή ηεο φζν θαη ε παξνρή ησλ απνηειεζκάησλ  ηεο πξέπεη λα γίλεηαη γξήγνξα γηα λα 

κελ ηαιαηπσξνχληαη θαη απνγνεηεχνληαη νη εμεηαδφκελνη.  

 Να είλαη αθίλδπλε θαη απνδεθηή απφ ηνλ πιεζπζκφ – ζηφρν, θαη ην πειίθν θφζηνπο / 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο λα ζπλεθηηκάηαη θαη λα ζπγθξίλεηαη κε ην αληίζηνηρν πειίθν άιισλ 

πξνγξακκάησλ πγείαο.  

 Να είλαη απζεληηθή 

 Να έρεη αθξίβεηα (επαλαιεςηκφηεηα). Να δίλεη δειαδή ηα ίδηα απνηειέζκαηα φηαλ μαλαγίλεη 

ζην ίδην άηνκν 

 Να είλαη επαίζζεηε (επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ). Να αληρλεχεη δειαδή φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο «ζεηηθνχο» πάζρνληεο.  

 Να είλαη εηδηθή (εηδηθφηεηα ηεο κεζφδνπ). Να κελ δίλεη δειαδή ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα  

(Κνπξέα – Κξεκαζηηλνχ, 2007).  
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2. ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ 
ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΥΖΛΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΑ, ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ, ΣΟΤ 
ΠΡΟΣΑΣΖ ΑΓΔΝΑ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΟΤ 
ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ. 

 

Η αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα: 
 Σελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ειιείςεσλ ηεο πιεξνθφξεζεο.  

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζθνπψλ θαη ησλ κεηξήζηκσλ ζηφρσλ  

 Δπηινγή επέιηθησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, ζρεδηαζκφο θαη θνζηνιφγεζε. 

 Δμεχξεζε πφξσλ  

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο  

 Μειέηε ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ ζε πεξίπησζε αληηδξάζεσλ  

 

2.1. Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηα 
επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ησλ ζπλήζσλ κνξθώλ θαξθίλνπ 

 
ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, φπσο θαη ζηελ Διιάδα, ν θαξθίλνο απνηειεί ηε δεχηεξε  αηηία 
ζαλάηνπ κεηά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (IARC 2008). Οη πην ζπρλέο αηηίεο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν 
παγθνζκίσο είλαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά (WHO 2006): 

 
 Ο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα  

 Ο θαξθίλνο ηνπ ζηνκάρνπ 

 Ο θαξθίλνο ηνπ ήπαηνο  

 Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ 

 Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ. 

Σν 2008, 2,5 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δηαγλψζηεθαλ κε θαξθίλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ-27) Ο 
θαξθίλνο είλαη  ε δεχηεξε ζπλεζέζηεξε αηηία ζαλάηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηά ηα 
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, (29% ησλ ζαλάησλ γηα ηνπο άλδξεο ή 3 ζηνπο 10 ζαλάηνπο, 23% γηα ηηο 
γπλαίθεο ή 2 ζηνπο 10 ζαλάηνπο) έλαο αξηζκφο πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ 

επξσπατθνχ πιεζπζκνχ.  
 
Οη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο κνξθέο ηεο λφζνπ ζηελ ΔΔ είλαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, 
ηνπ καζηνχ, ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ πλεχκνλα. ηνπο άλδξεο, ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα είλαη ε πην 

ζπρλή αηηία ζαλάηνπ, ελψ ζηηο γπλαίθεο, είλαη ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ.  
ε άλδξεο θαη γπλαίθεο, ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ε δεχηεξε ζπλεζέζηεξε αηηία 
ζαλάηνπ απφ θαξθίλν. Αλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξφνδνη πνπ γίλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο λφζνπ, ν θαξθίλνο θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζπλερίδνπλ  λα απνηεινχλ  κηα βαζηθή 

αλεζπρία γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη έλα ηεξάζηην βάξνο γηα ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο .  
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ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ο.Ο..Α, ε ζλεζηκφηεηα απφ θαξθίλν παξακέλεη γεληθά 

ρακειόηεξε απ’ φηη ζηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (OECD 2007). Μεηαμχ ησλ 34 ρσξψλ  

κειψλ ηνπ Ο.Ο..Α, ε Διιάδα θαηαηαζζφηαλ ην 2004 ζηε 19ε ζέζε σο πξνο ηε ζλεζηκφηεηα  ζηνπο 
άλδξεο θαη ζηελ 23ε ζηηο γπλαίθεο. Όκσο, ε επλντθή ζέζε ηεο ρψξαο είλαη ζε θάπνην βαζκό 

πιαζκαηηθή ιφγσ ειιείςεσλ ζηε δηάγλσζε, ζθαικάησλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη θπξίσο ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο εζληθνχ αξρείνπ λενπιαζηψλ. 
 
Χζηφζν ζηε ρψξα καο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, παξαηεξείηαη  κεηαμχ 
ησλ εηψλ 1980-2004 ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε ζηνπο ζαλάηνπο από θαξθίλν ηόζν ζηνπο άλδξεο 

όζν θαη ζηηο γπλαίθεο.  
ηνπο άλδξεο (αιιά ηψξα πηα θαη ζηηο γπλαίθεο) πξψηε αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν είλαη ν 
θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα, θαη αθνινπζνχλ ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ παρένο εληέξνπ. ηηο γπλαίθεο 
πξψηε αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν είλαη ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα θαη αθνινπζνχλ ηνπ καζηνχ θαη 

ηνπ παρένο εληέξνπ.  
 
Απφ αξθεηέο κειέηεο (Σνχληαο , 2001, Tzala, 2004, Tzala & Best, 2007) θαίλεηαη φηη ε ζλεζηκφηεηα 
απφ θαξθίλν δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ  ηεο ρψξαο, ζηνηρείν πνπ 

ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Μηα πξφζθαηε, ηέινο, κειέηε έδεημε φηη ε απνθεχμηκε ζλεζηκφηεηα 
κεηψζεθε θαηά 30,5% κεηά απφ ζχγθξηζε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 1980-1984 θαη 2000-
2007, γεγνλφο πνπ ελ κέξεη απνδίδεηαη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

2.2. Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

Ο θαξθίλνο είλαη κηα πάζεζε γηα ηελ νπνία έρνπλ ελνρνπνηεζεί πνηθίιεο κεηαιιάμεηο ηνπ γελεηηθνχ 

πιηθνχ. Γηα ηηο κεηαιιάμεηο απηέο, θαίλεηαη φηη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, πέξαλ  ησλ γνληδηαθψλ 
θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, γηα ηνπο νπνίνπο ηφζν ηα άηνκα, φζν θαη νη νξγαλσκέλεο 
θνηλσλίεο κπνξνχλ λα παξέκβνπλ. 

 

2.2.1. Αηνκηθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ (κε δηαθνξεηηθή ζπκκεηνρή ν θαζέλαο απ’ απηνύο, 

αλάινγα κε ηελ επηδεκηνινγηθή κειέηε). 
 Κάπληζκα 

 Καηαλάισζε αιθνφι 

 Γηαηξνθή, Παρπζαξθία θαη Έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο  
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2.2.2. Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο 
Απφ αξθεηέο κειέηεο πξνθχπηεη φηη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάπνησλ κνξθψλ θαξθίλνπ. Οη θαξθίλνη ηνπ πλεχκνλα, ηνπ ζηνκάρνπ θαη 

ηνπ νηζνθάγνπ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηα θαηψηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά  ζηξψκαηα.  
 
Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ εληνπίδεηαη ζπρλφηεξα ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ελψ ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηα θαηψηεξα. Σν ζχλνιν δε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ θαθνήζεηο  λενπιαζίεο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα θαη ηζρπξά κε ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ηε ρξφληα 
ςπρνθνηλσληθή επηβάξπλζε (psycho-social burden) θαη θαηαζηάζεηο φπσο ε αλεξγία θ.ν.θ.  
Έρεη επίζεο πιήξσο ηεθκεξησζεί φηη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ (π.ρ. ηνπ πλεχκνλα, ηνπ 
παρένο εληέξνπ θαη ηνπ καζηνχ) άηνκα ρακειφηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ έρνπλ 

κεησκέλε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, κε απνηέιεζκα αλεπαξθή πξφιεςε, δηάγλσζε ηνπ 
θαξθίλνπ ζε πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα θαη πιεκκειή ζεξαπεία. 
 

2.2.3. Λνηκνγόλνη θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

Πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο είλαη νη ηνί ηεο Ηπαηίηηδαο Β θαη C (επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε  
κέξνπο ησλ θαξθίλσλ ηνπ ήπαηνο) θαη ν ηφο ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ (HPV), θάπνηνη ηχπνη  ηνπ 
νπνίνπ απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ελψ θαη ν HIV θαίλεηαη 
φηη ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε κνξθψλ θαξθίλνπ. Δπίζεο, ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο (π.ρ. ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο) θαίλεηαη φηη  ζρεηίδνληαη κε 
ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαθνεζψλ λενπιαζηψλ.  

2.3. Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ 

Η ζηεθαληαία λφζνο επίζεο απνηειεί  κηα απφ ηηο πην ζπρλέο αηηίεο καθξφρξνλεο αλαπεξίαο. Η 
ζεακαηηθή πξφνδνο ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο επηβίσζεο έσο θαη 
50%. Χζηφζν, ηα εθαηνκκχξηα ησλ αζζελψλ χζηεξα απφ  νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, ζηεζάγρε θαη 

επαλαγγείσζε αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επάλνδν ζηε θπζηνινγηθή ελεξγφ δσή, ζηελ 
θνηλσληθή επαλέληαμε θαη ζηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία. 
 

Tα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη θαη’ εμνρήλ απνηξέςηκα. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 
(WHO) ππνινγίδεη φηη κέηξηεο κεηψζεηο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηεο παρπζαξθίαο, ηεο 

ρνιεζηεξφιεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνχ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ , ζα κείσλαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
ήκηζπ ηε ζπρλφηεηά ηνπο.  
Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζθνηψλνπλ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ φινπο ηνπο θαξθίλνπο καδί 
κε πςειφηεξν πνζνζηφ ζηηο γπλαίθεο (55% φισλ ησλ ζαλάησλ) παξά ζηνπο άλδξεο (43% φισλ ησλ 

ζαλάησλ) θαη εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζλεηφηεηα κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 
ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηάμεο (Leal, J., Luengo-Fernández, R., Gray, A., Petersen, S  
and Mike Rayner, M. 2005). 
 

Σελ πεξίνδν 1970-2004, ε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηε ρψξα καο έθηαζε 27,8%, έλαληη κείσζεο 
κεηαμχ 42% θαη 69,3% ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Δπηθεληξψλνληαο κφλν ζηηο ειηθίεο θάησ 
ησλ 65 εηψλ ε Διιάδα ην 2004, παξνπζίαδε πιένλ ηελ πςειφηεξε ζλεζηκφηεηα απφ ηζραηκηθή 
θαξδηνπάζεηα ζηε Γπηηθή Δπξψπε, δηπιάζηα απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ κεζνγεηαθψλ θαη ησλ 

πεξηζζφηεξσλ άιισλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ (Σνχληαο Γ. θαη ζπλ. 2007).  

 

2.3.1. Σξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο  θηλδύλνπ ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ 
 Η απμεκέλε ρνιεζηεξίλε ηνπ αίκαηνο (ππεξρνιεζηεξηλαηκία)  

 Η ππεξηξηγιπθεξηδαηκία  

 Η αξηεξηαθή ππέξηαζε  

 Σν θάπληζκα 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Jos%C3%A9+Leal&sortspec=date&submit=Submit
http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Ram%C3%B3n+Luengo-Fern%C3%A1ndez&sortspec=date&submit=Submit
http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Alastair+Gray&sortspec=date&submit=Submit
http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Sophie+Petersen&sortspec=date&submit=Submit
http://eurheartj.oxfordjournals.org/search?author1=Mike+Rayner&sortspec=date&submit=Submit
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 Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο 

 Η θαζηζηηθή δσή θαη ε παρπζαξθία 

 Έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Άιινη ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο είλαη: 

 Υακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν 

 Γηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο 

 Φπρνινγηθφ ζηξεο  

 Καηάρξεζε αιθνφι 

 Φαξκαθεπηηθή αγσγή π.ρ αληηζπιιεπηηθά 

2.3.2. Με ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο  θηλδύλνπ ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ 
 Ηιηθία  

 Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

 Φχιν 

 Φπιή θαη εζληθφηεηα  

Ο ΠΟΤ ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο είλαη δπλαηφλ λα 
πξνιεθζνχλ κε κηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο παξάιιεια κε ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ 
πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηελ θαηάιιειε δηάγλσζε, αλαγλσξίδεη πσο "οι πλέον αποηελεζμαηικέρ από 

πλεςπάρ κόζηοςρ μέθοδοι για ηη μείυζη ηυν κινδύνυν μεηαξύ ηος πληθςζμού είναι οι 

παπεμβάζειρ ζε εςπεία κλίμακα ζε ζςνδςαζμό με αποηελεζμαηικέρ πολιηικέρ και εςπείερ 

πολιηικέρ εςαιζθηηοποίηζηρ για ηην ςγεία". 
 

ην Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 12 εο Ινπιίνπ 2007 ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ ελζαξξχλνληαη ηα Δπξσπατθά θξάηε λα ιάβνπλ 
ππφςε  φηη νη πεξηζζφηεξεο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζνχλ κε κηα αιιαγή 
ηνπ ηξφπνπ δσήο παξάιιεια κε ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηελ 

θαηάιιειε δηάγλσζε, ελψ αλαγλσξίδεηαη πσο νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο απφ πιεπξάο θφζηνπο 
κέζνδνη γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη νη παξεκβάζεηο ζε επξεία 
θιίκαθα ζε ζπλδπαζκφ κε απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη επξείεο πνιηηηθέο επαηζζεηνπνίεζεο γηα 
ηελ πγεία (Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2007).  

  
Πφζν εθηθηφο φκσο είλαη απηφο ν ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ ζε επξεία θιίκαθα θαη ηδηαίηεξα κέζα 
απφ ηηο ππάξρνπζεο αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ εκθαλίδεη: 
 Έιιεηςε νινθιεξσκέλεο θαη ζπλεθηηθήο παξέκβαζεο – θαηαθεξκαηηζκέλεο ππεξεζίεο θαη 

απνζπαζκαηηθά πξνγξάκκαηα θαη λεζίδεο αξηζηείαο. 

 Έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηε ρψξα (δήηεκα πνπ ζα επηιχζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ).  

 Απνπζία εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ πιεζπζκηαθνχ (πξνζπκπησκαηηθνχ) ειέγρνπ – 

κεκνλσκέλεο θαη ζπρλά πξφρεηξεο πξνζπάζεηεο.  

 Απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ.  

 εκαληηθή πζηέξεζε θαη ηεο Παξεγνξεηηθήο - Αλαθνπθηζηηθήο Ιαηξηθήο (θαη’ νίθνλ 

λνζειείαο θαη κε), παξά ηηο θηιφηηκεο αιιά απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο. 

 Έιιεηςε εκπεηξίαο ζε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα φρη κφλν ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν (ΤΤΚΑ Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2011 – 2015). 

Σν επίπεδν ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηεο λνζεξφηεηαο κηαο θνηλσλίαο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε 
κε ηελ νηθνλνκηθή  ηεο αλάπηπμε θαη ηελ  θνηλσληθή  ηεο νξγάλσζε. Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δζληθνχ 
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ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα θηλείηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη πξνηείλεη  
ηε ζεκειίσζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη βηψζηκεο νξηδφληηαο πνιηηηθήο κε ζθνπφ: 
 Σελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ.  

 Σελ απνδνηηθή θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξφιεςε, 

ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ.  

 Σελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ κέζσ ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη 

παξεκβάζεσλ (Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηα Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα 2008 – 2012).  

 

3. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ 

 
Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ 
θαξθίλνπ θαη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ  Ννκνχ Κπθιάδσλ , πνπ 
ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 αλέξρεηαη ζηηο 109.240 θαηνίθνπο.  

 
Ο ζηφρνο απηφο αλαιχεηαη ζηνπο εμήο: 
1. Μείσζε ηεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο γλσζηνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, πνπ επζχλνληαη γηα 
ηνλ θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (πξσηνγελήο πξφιεςε).  
2. Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα αηνκηθνχ θαη 

πιεζπζκηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα επηιεγκέλα είδε θαξθίλνπ, θαζψο θαη ηεο εθηίκεζεο 
ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ (δεπηεξνγελήο πξφιεςε).  
3. Γεκηνπξγία κεηξψνπ θαη απνηχπσζε ηεο λνζεξφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνζεκάησλ πνπ 
ειέγρνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα ζηνλ πιεζπζκφ ησλ Κπθιάδσλ.  

Γηελέξγεηα ησλ πξνγξακκάησλ εηο ην δηελεθέο κε πξφζθιεζε ησλ πνιηηψλ γηα επαλέιεγρν ζηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηα επηζηεκνληθά πξσηφθνιια.  
 
Γηα ηνλ ζηόρν 1, κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε ζηαδηαθή εθαξκνγή πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο πνπ ζα 

αθνξνχλ: 
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 
κήηξαο κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ, θαζψο θαη ζην 
γεληθφ πιεζπζκφ. Πιεζπζκφο ζηφρνο γπλαίθεο θαη άλδξεο.  

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ  κέζα 
απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ.  
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 
κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε αδέλα 
κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο κέζα 
απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη 
ηελ πξφιεςε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη 
ηελ πξφιεςε ηνπ αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο . 

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ξχζκηζεο 
ηεο ρνιεζηεξφιεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα κέζα απφ 
πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ξχζκηζεο 

ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο,  κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 
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 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ξχζκηζεο 
ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο  θαη ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα κέζα απφ 
πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ αμία ηεο θπζηθήο άζθεζεο 
θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ θαη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, κέζα απφ 
πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ αμία ηεο βειηί σζεο ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ ε ζσζηή δηαηξνθή δηαδξακαηίδεη ζηελ πξφιεςε ηνπ 
θαξθίλνπ θαη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ αμία ηεο δηαθνπήο ηνπ 
θαπλίζκαηνο θαη ηνπ ξφινπ πνπ απηφ δηαδξακαηίδεη  ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ θαη  ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο.  
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ αμία ηνπ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 
αιθνφι θαη ηνπ ξφινπ πνπ απηφ δηαδξακαηίδεη  ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ θαη ησλ 
θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο.  

 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ αμία ηνπ ειέγρνπ ηνπ βάξνπο 
θαη ηεο απνθπγήο ηεο παρπζαξθίαο, κέζα απφ πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 
λνζήκαηα θαη ηνπ ξφινπ πνπ απηά δηαδξακαηίδνπλ  ζηελ αλάπηπμε κνξθψλ  θαξθίλνπ, κέζα απφ 

πξφγξακκα αγσγήο ηεο πγείαο. 
 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε ζεκαζία ησλ εκβνιηαζκψλ θαη 
ηνπ ξφινπ πνπ απηά δηαδξακαηίδνπλ  ζηελ αλάπηπμε κνξθψλ  θαξθίλνπ, κέζα απφ πξφγξακκα 
αγσγήο ηεο πγείαο. 

 
Γηα ηνλ ζηόρν 2, κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε ζηαδηαθή εθαξκνγή πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ 
ειέγρσλ πνπ ζα αθνξνχλ: 
 
 Σνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κε ιήςε ηξαρειηθνχ επηρξίζκαηνο κε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ.  

 Σνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ κέζα απφ ςεθηαθή καζηνγξαθία. 

 Σνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ κέζα απφ ηε κέζνδν ηεο εμέηαζεο αλίρλεπζεο κε νξαηνχ 

αίκαηνο ζηα θφπξαλα (FOBT). 

 Σνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ πξνζηαηηθνχ αληηγφλνπ PSA . 

 Σελ εθηίκεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ κε ηε κέζνδν Heart Score ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ε κέηξεζε ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.  

 

4. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΤΔΛΗΚΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΧΝ ΥΖΜΑΣΗΜΧΝ, 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

4.1. Απνηύπσζε ησλ δξάζεσλ 

Με βάζε ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ησλ λεζηψλ ηνπ λνκνχ καο πξνηείλεηαη μερσξηζηφ πξφγξακκα 
δξάζεσλ  γηα ην θάζε λεζί.  

Γηα ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο απαηηείηαη ε δηνξγάλσζε ηξηήκεξσλ  ή θαη ηεηξαήκεξσλ γηα ηα 
πνιχ κηθξά πιεζπζκηαθά λεζηά,(π.ρ. Κνπθνλήζη, Γνλνχζα, Ηξαθιεηά, Θεξαζηά, Αληίπαξνο, 
Φνιέγαλδξνο) θαζψο θαη εβδνκαδηαίσλ  δξάζεσλ γηα ηα κεζαία πιεζπζκηαθά λεζηά (π.ρ. ίθλνο, 
ίθηλνο, Κχζλνο, Κέα, έξηθνο, Κίκσινο). ηα κεγάια λεζηά ην πξφγξακκα δελ έρεη 

ρξνλνδηάγξακκα ιήμεο. 
Οη δξάζεηο  ζα πεξηιακβάλνπλ:  
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1) Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ, ιαβαίλνληαο ππφςε πσο ην ίδην 
ζέκα (π.ρ. νη πγηεηλέο ζπλήζεηεο δηαηξνθήο) ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηα ζρνιεία (κε 
δηαθνξεηηθφ φκσο ηξφπν ζηα δεκνηηθά απφ  ηα γπκλάζηα θαη ιχθεηα), θαζψο  θαη ζε ελήιηθεο 

πνιίηεο.  
2) Γηελέξγεηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ 
 
Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο θαζψο θαη ε κεηαθίλεζε επαγγεικαηηψλ πγείαο δελ είλαη φκνηα  

θαη εμαξηψληαη: 
 Απφ ην αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα  

 Πφζνη είλαη απηνί νη επαγγεικαηίεο ζε θάζε λεζί 

 Πνηα είλαη ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ θάζε λεζηνχ απφ ηα νπνία ζα εμαξηεζεί ην κάθξνο 

ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Απφ ηηο ελαιιαθηηθέο  πξνηάζεηο γηα ηα λεζηά πνπ δελ έρνπλ επαγγεικαηίεο πγείαο.  

4.2. Κιηκάθηα πνπ ζα πινπνηνύλ ηα πξνγξάκκαηα 

Γηα ηα κηθξά λεζηά πνπ δελ δηαζέηνπλ επαγγεικαηίεο πγείαο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 5 θιηκαθίσλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο απφ κεγαιχηεξεο κνλάδεο πγείαο πνπ ζα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα λα 
πινπνηήζνπλ ην πξφγξακκα, κε θξηηήξην ηελ επάξθεηα ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ (ησλ κεγαιχηεξσλ 
κνλάδσλ) θαζψο θαη ηελ εγγχηεηα κε ηα λεζηά απηά. 

 

 
 
 
ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί: 
 Έλα θιηκάθην από ηε ύξν πνπ ζα απνηειείηαη απφ 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο, 2 Ννζειεπηέο θαη 2 

Μαίεο, πνπ ζα κεηαθηλεζεί θαη ζα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα  ζηελ Κχζλν θαη ηελ Κέα.  

Σν θιηκάθην απηφ ζα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα θαη ζηελ Πάξν ε νπνία δελ δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. 
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 Έλα θιηκάθην από ηε Νάμν πνπ ζα απνηειείηαη απφ 1 Δπηζθέπηεο Τγείαο, 1 Μαία θαη 1 

Ννζειεχηξηα πνπ ζα κεηαθηλεζεί θαη ζα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα  ζηελ Αληίπαξν, ζηα 

Κνπθνλήζηα, ζηε Γνλνχζα, ζηε ρνηλνχζα, θαη ηελ Ηξαθιεηά.  

 Έλα θιηκάθην από ηε Θήξα απνηεινχκελν απφ 1 Δπηζθέπηε Τγείαο θαη 1 Μαία θαη 1 

Ννζειεχηξηα  πνπ ζα κεηαθηλεζεί θαη ζα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα  ζηε Θεξαζηά θαη ηελ Αλάθε. 

 Έλα θιηκάθην από ηελ Ίν απνηεινχκελν απφ 1 Δπηζθέπηε Τγείαο θαη 1 Μαία, πνπ ζα 

κεηαθηλεζεί θαη ζα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα  ζηε ίθηλν θαη ηε Φνιέγαλδξν.  

 Έλα θιηκάθην από ηε Μήιν απνηεινχκελν απφ 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο θαη 1 Μαία πνπ ζα 

κεηαθηλεζεί θαη ζα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα  ζηε ίθλν θαη ηε έξηθν.  

χκθσλα κε ην ζρέδην απηφ νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ κεηαθηλνχληαη ηηο πξψηεο δχν εκέξεο 
πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, ελψ ηηο δχν ηειεπηαίεο πινπνηνχλ ηνπο 
πξνζπκπησκαηηθνχο ειέγρνπο.  

4.3. Μειέηε ελαιιαθηηθώλ ζρεδίσλ  

 
Σν αλσηέξσ ζρέδην απαηηεί:  

 Οκάδεο πνπ είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ θάηη πνπ δελ 
πθίζηαηαη, θαζψο θαη  

 Φνξείο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ εκπεηξία  λα νξγαλψζνπλ, λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη 
λα πινπνηήζνπλ ηέηνηεο δξάζεηο, θάηη πνπ επίζεο δελ πθίζηαηαη. 
 
Όπνηα φκσο θαη αλ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ πινπνίεζεο θαζψο θαη ησλ θνξέσλ, 

αλαγθαία θαη  κφλε νδφο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ εκθαλίδεηαη ε πινπνίεζε 
δξάζεσλ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο. 
 

Δλαιιαθηηθά ζρέδηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνύλ:  

 Σνλ ηξόπν  θαη ην ρξόλν πινπνίεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα επηιεγνχλ μερσξηζηέο 
δξάζεηο ψζηε ν φγθνο εξγαζίαο λα κεησζεί, νη νκάδεο λα ιεηηνπξγνχλ πην επέιηθηα ζε ζρέζε κε 
ηνπο ρξφλνπο πινπνίεζεο. 
Κίλδπλν γηα ηελ παξαπάλσ επηινγή απνηειεί ε πηζαλή απνζχλζεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηε ζπλείδεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο κε απνηέιεζκα λα ραζεί ε αίζζεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ εληφο 
πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

 Σελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο ζε δύν 

ρξόληα. Σελ πξψηε ρξνληά ζα πινπνηεζεί ην έλα κέξνο ησλ δξάζεσλ θαη ηελ επφκελε ην ππφινηπν. 
Η επηινγή απηή ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηεζεί ε εκπεηξία  θαη ε απαξαίηεηε γλψζε ζρεηηθά 
κε ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ.  
Παξάιιεια φκσο ζα ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνχλ νη επαγγεικαηίεο θαη ηηο δχν ρξνληέο θάηη πνπ απφ 

κφλν ηνπ απνηειεί παξάγνληα αχμεζεο ηνπ θφζηνπο.  

4.4. Πιεζπζκόο ζηόρνο 

Σα πξνγξάκκαηα ζα αθνξνχλ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ θαη φρη απαξαίηεηα φζνπο είλαη 
γξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα ησλ Γήκσλ.  
Γηα ηηο επηιεγείζεο εμεηάζεηο ζα ηζρχνπλ ηα εμήο: 
4.5.1. ηελ εμέηαζε Παπ ηεζη επηιέγνληαη νη γπλαίθεο πνπ ζήκεξα είλαη 20 εηψλ, έσο 65.  

4.5.2. ηελ εμέηαζε ηεο Μαζηνγξαθίαο επηιέγνληαη νη γπλαίθεο πνπ ζήκεξα είλαη 40 εηψλ έσο 70.  
4.5.3. ηελ εμέηαζε ηεο κέηξεζεο ηνπ κε νξαηνχ αίκαηνο ζηα θφπξαλα FOB Test, επηιέγνληαη 
άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ ζήκεξα είλαη 50 εηψλ έσο 65.  
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4.5.4. ηελ εθηίκεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εμέηαζε ηεο 
κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο, επηιέγνληαη άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ 
ζήκεξα είλαη 40 εηψλ έσο 65.  

4.5.5. ηε κέηξεζε ηνπ πξνζηαηηθνχ αληηγφλνπ PSA, επηιέγνληαη άληξεο πνπ ζήκεξα είλαη 40 
εηψλ έσο 70.  
 
Σν θάζε πξφγξακκα ππαθνχεη ζε αξρέο θαη θιηληθά πξσηφθνιια ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηα θξηηήξηα 

έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ ζηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ.  

4.5. Ηαηξηθή θαη Δξγαζηεξηαθή θάιπςε 

 

4.5.1. Αλζξώπηλνη πόξνη 
 

Σν πξφγξακκα απαηηεί ηε δηάζεζε αλζξψπηλσλ θαη  νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη βηνηαηξηθή 

ηερλνινγία θαη ηαηξηθή θαη εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε γηα ηε δηάγλσζε. 

1) Αλζξώπηλνη πόξνη 
1.1. Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 
(αλαθέξνληαη αθνινχζσο) ζηηο δνκέο πγείαο ζε φιν ην λνκφ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ κε πνιχ 
ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη θάησ απφ ηέηνην πξνγξακκαηηζκφ πνπ δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ 
δπζρέξεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
1.2. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε χπαξμε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο κέζα ζηελ επζχλε ηεο νπνίαο ζα 

είλαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ αξρείσλ θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
1.3. Γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ησλ δεηγκάησλ θαζψο θαη ηε δηάγλσζε πνπ ζα ηίζεηαη, 
απαηηείηαη ηαηξηθή νκάδα εηδηθψλ φπσο Κπηηαξνιφγσλ, Καξδηνιφγσλ, Γπλαηθνιφγσλ, Υεηξνπξγψλ 

θαη  Οπξνιφγσλ.  
1.4. Οη ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεηγκάησλ θαη ηελ  
θαζνδήγεζε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε φπνηα πεξίπησζε απηφ θξίλεηαη 
αλαγθαίν.   

εκαληηθή ζεκείσζε: 
ηηο δνκέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ λνκνχ καο πνπ ππάγνληαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ, 
δελ ππάξρεη δεκφζηα δνκή θπηηαξνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ.  
 

4.5.2. Οηθνλνκηθνί πόξνη θαη απαξαίηεηεο δαπάλεο  
 
Σν πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
παξαθάησ:  

 Μεηαθηλήζεηο θαη δηακνλή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (Καηά πξνζέγγηζε θόζηνο εηζηηεξίσλ 

πεξίπνπ 2.000 Δπξώ) 

 Αγνξά αλαιπηή αίκαηνο ζηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη εμεηάζεηο κέηξεζεο ρνιεζηεξίλεο, ζαθράξνπ 

θαη πξνζηαηηθνχ αληηγφλνπ PSA.  

 Αγνξά ησλ αλαιψζηκσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη πιηθψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ παξαπάλσ 
εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ηα πιηθά ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ αλαιπηή. 

 Αγνξά FOB test γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Πεξίπνπ 

3,7 Δπξώ ην έλα. 

 Σελ εμέηαζε PSA γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε αλ ηε 
δηελεξγήζεη κνλάδα πγείαο ε ηηκή ηεο είλαη 2,2 Δπξώ .  

 Σελ εμέηαζε κέηξεζεο νιηθήο ρνιεζηεξφιεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ αλ 

ηε δηελεξγήζεη κνλάδα πγείαο ε ηηκή είλαη  1 Δπξψ.  
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 Σελ εμέηαζε ηεο καζηνγξαθίαο ε νπνία αλ δηελεξγεζεί ζε κνλάδεο πγείαο ε ηηκή ηεο βάζεη ησλ 
ηηκψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ  είλαη 8 Δπξψ.  

 

 Σελ αγνξά κεηξνζθνπίσλ θαη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ (βνπξηζάθη, πιαθάθηα, πιηθά ζηξψζεο ηνπ 
ηξαρειηθνχ επηρξίζκαηνο), θαζψο θαη θηηία απνζήθεπζεο ησλ δεηγκάησλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
δεηγκάησλ ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ. Πεξίπνπ 1 Δπξώ γηα ην θάζε ηέζη κε ηα αλαιώζηκα θαη ηα 

θόζηε εξγαζηεξίνπ). Αλ ην δηελεξγήζεη κνλάδα πγείαο ε ηηκή ηνπ βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ 

είλαη 7 Δπξώ. 

 Σελ αγνξά  επνπηηθψλ πιηθψλ (πηλάθσλ, γξαθηθήο χιεο, πξνβνιηθφ, laptop, banner κε 
κελχκαηα). Κόζηνο πιηθώλ θαηά πξνζέγγηζε 4.000 Δπξώ ) 

 Σελ θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ (π.ρ απαγνξεπηηθφ απφπινπ πινίσλ θαη αλάγθε γηα 
δηακνλή άιιεο κηαο κέξαο ηεο νκάδαο, αγνξά εθηάθησο θάπνησλ πιηθψλ θιπ) νη νπνίεο 
θνζηνινγήζεθαλ θαηά πξνζέγγηζε 1400 Δπξψ. 
 

ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ: Σν θφζηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ρξεψλεη ν ΔΟΠΤΤ. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο κπνξεί λα είλαη θαηά πνιχ κεησκέλν εάλ νη εμεηάζεηο 
γίλνπλ ζην θφζηνο αγνξάο ησλ πιηθψλ θαη αληηδξαζηεξίσλ φπσο ηα πξνκεζεχεηαη ην λνζνθνκείν. 
   

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο εμεηάζεσλ ζηνλ πιεζπζκό ζηόρν ησλ Κπθιάδσλ θαη ζπλνιηθό 

θόζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε καζηνγξαθία κόλν ζηε ύξν     

 

ΣΤΠΟ ΕΞΕΣΑΗ 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΝ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 
ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 31.211 115.481 

PSA 14.527 31.960 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 38.537 38.537 

ΠΑΠ ΣΕΣ 35.932 35.932 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ  2.000 2.000 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ  1.400 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΝΟ ΣΗ ΤΡΟ  43.144 

ΚΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΤΡΟ  268.454 
ΚΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗ 
ΤΡΟ  225.310 

 

4.5.3. Ηδηαηηεξόηεηεο ηεο Μαζηνγξαθίαο 

 
Η εμέηαζε ηεο καζηνγξαθίαο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηα λεζηά παξά κφλν ζηε χξν φπνπ 
ππάξρεη καζηνγξάθνο. ηα ππφινηπα λεζηά ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε πξνκήζεηα γηα ηελ 

πεξηθέξεηα θηλεηήο κνλάδαο καζηνγξάθνπ. Η πξνκήζεηα απηή ζα δψζεη πξννπηηθή ζηελ αλαγθαία 
ζπλζήθε ηεο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο επαλάιεςήο ηεο φπνηε απηφ νξίδεηαη, ελψ 
παξάιιεια ζα απεκπιέμεη ηηο αξρέο απφ ηελ απνζπαζκαηηθή ζχλαςε ζπκθσληψλ κε θνξείο θαη 
εηαηξείεο πγείαο  άζρεηνπο απφ ηηο κνλάδεο πγείαο ησλ Κπθιάδσλ  

 
Δάλ ζα γηλφηαλ εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο καζηνγξαθίαο ζηηο Κπθιάδεο, ν πιεζπζκφο ζηφρνο ζα ήηαλ 
29.800 γπλαίθεο. Σν δε θφζηνο εάλ ιεθζεί ππφςε ε ηηκή ηνπ ΔΟΠΤΤ ζα ήηαλ 238.400 Δπξψ.  
 

ηε χξν νη γπλαίθεο πνπ είλαη ζηνλ πιεζπζκφ ζηφρν θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ καζηνγξαθία είλαη 
5.393  
γπλαίθεο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εμέηαζεο γηα ηε χξν είλαη 43.144 Δπξψ.  
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ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ: Σν θόζηνο όισλ ησλ εμεηάζεσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο 

πνπ ρξεώλεη ν ΔΟΠΤΤ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο κπνξεί λα είλαη θαηά πνιχ 
κεησκέλν εάλ νη εμεηάζεηο γίλνπλ ζην θφζηνο αγνξάο ησλ πιηθψλ θαη αληηδξαζηεξίσλ φπσο ηα 

πξνκεζεχεηαη ην λνζνθνκείν.  
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Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Σύπο.  

Πληθςζμόρ 21390 κάηοικοι εκ ηων οποίων 10.400 άνδπερ και 10.990 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 3946 άνδπερ και 8082 γςναίκερ 

 
ηε χξν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ιφγσ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν λα πξνβεί ζε πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο αιιά 
θαη ζε φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζηνπο ζηφρνπο πξνζπκπησκαηηθνχο ειέγρνπο. 

Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ρσξίο θφζηνο κε κφλε πξνυπφζεζε ηε 
ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ 
βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο 
πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ). Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο πξνεγνχληαη θαη πξνεηνηκάδνπλ ην 

έδαθνο γηα ηνπο πξνζπκπησκαηηθνχο ειέγρνπο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάι πςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο καζηνγξαθίαο, ηνπ Pap test, ηεο 
κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο 

ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  
 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο ύξνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 8082    8082 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 5393    5393 
   ΑΝΓΡΔ PSA 3202 3202 
ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 3769 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 3202 6971 
 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

4548 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

3946 8494 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

4548 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

3946 8494 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε ύξν θαηά πξνζέγγηζε 

ΤΡΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ 
ΚΟΣΟ Ε 

ΕΤΡΩ 

FOB TEST 3202 3769 6971 25.793 

PSA 3202  3202 6.468 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 3946 4548 8494  
ΜΕΣΡΗΗ 
ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 3946 4548 8494 8.494 

ΠΑΠ ΣΕΣ  8082 8082 8.082 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  5393 5393 43.144 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΣΟ ΑΝ ΓΙΝΟΣΑΝ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   40.636 91.981 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   35.243 48.837 
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Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Νάξο 

Πληθςζμόρ Δήμος Νάξος και μικπών Κςκλάδων 19.440 κάηοικοι εκ ηων οποίων 9.770 άνδπερ και 
9.670  γςναίκερ 

Πληθςζμόρ ζηόσορ 3946 άνδπερ και 7800 γςναίκερ 
 

ηε Νάμν εξγάδνληαη 1 Μαία θαη   2 Δπηζθέπηεο Τγείαο. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ 
λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

Ννζειεπηψλ (πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί θαη ε κεηαθίλεζε ελφο ή δχν Ννζειεπηψλ απφ ηε χξν), κε 
κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. 
ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη 
δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ).  

Σν πξφγξακκα κηαο θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνπο ηνπηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνηείλεηαη λα 
ρσξηζηεί ζε δχν θάζεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 2 κήλεο γηα ηελ θάζε κία θάζε ιόγσ 

απμεκέλνπ πιεζπζκνύ θαη ύπαξμεο κόλν κηαο Μαίαο.  
Γειαδή ζηνπο πξψηνπο 2 κήλεο λα δηελεξγείηαη πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ, ελψ 
ζηνπο επφκελνπο 2 κήλεο λα δηελεξγεζεί πξνζππησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 
εληέξνπ. ηε Νάμν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ 
καζηνχ θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο..  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Νάμνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 7800    7800 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 5097    5097 

   ΑΝΓΡΔ PSA 3104 3104 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 3495 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 3104 6599 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

4318 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

3946 8264 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

4318 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

3946 8264 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Νάμν θαηά πξνζέγγηζε 

ΝΑΞΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 3.104 3.495 6.599 24.417 

PSA 3.104  3.104 6.270 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 3.946 4.318   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 3.946 4.318 8.264 8.264 

ΠΑΠ ΣΕΣ  7.800 7.800 7,800 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ     

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  5.097 5.097 40.776 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   30.864 87.627 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   21.767 46.851 
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Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Πάπο 

Πληθςζμόρ 13.710 κάηοικοι εκ ηων οποίων 6.860 άνδπερ και 6.850 γςναίκερ 
 

 

ηελ Πάξν δελ εξγάδνληαη νχηε Μαίεο νχηε θαη Δπηζθέπηεο Τγείαο, ελψ ην Κέληξν Τγείαο 
αληηκεησπίδεη κεγάιε έιιεηςε θαη ζε Ννζειεπηέο. Σν πξφγξακκα πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί δηα 
ηεο ελψζεσο απφ ηα κεηαθηλνχκελα θιηκάθηα ηεο Νάμνπ, ηεο χξνπ, θαη ηεο Μήινπ  ζε ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ πηζαλόλ δελ ζα είλαη ζπλερόκελα.  
ηελ Πάξν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  
 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Πάξνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 4722    4722 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 3087    3087 

   ΑΝΓΡΔ PSA 4558 4558 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 2211 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 4558 6769 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

2689 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

5517 8206 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

2689 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

5517 8206 

 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Πάξν θαηά πξνζέγγηζε 
ΠΑΡΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 4558 2211 6769 20781 

PSA 4558  4558 9207 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 5517 2689   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 5517 2689 8206 8206 

ΠΑΠ ΣΕΣ  4722 4722 4722 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    200 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  3087 3087 24696 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   27.342 67.712 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   24.255 43.016 
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Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Θήπα 

Πληθςζμόρ 15.250 κάηοικοι εκ ηων οποίων 7.670 άνδπερ και 7.580 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 2765 άνδπερ και 5078 γςναίκερ 

 

ηε Θήξα εξγάδνληαη 2 Μαίεο θαη   1 Δπηζθέπηεο Τγείαο. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ 
λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 Ννζειεπηώλ πνπ ζα  

ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν , κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο 

απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ 
ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα κηαο θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνπο ηνπηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνηείλεηαη λα 
ρσξηζηεί ζε δχν θάζεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 1 κήλαο γηα ηελ θάζε κία θάζε.     

Γειαδή ζηνλ πξψην κήλα λα δηελεξγείηαη πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ, ελψ ηνλ 
δεχηεξν κήλα λα δηελεξγεζεί πξνζππησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ.  
ηε Θήξα δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαζψο 

δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Θήξαο θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 5078    5078 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 3191    3191 

   ΑΝΓΡΔ PSA 2219 2219 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 2165 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 2219 4384 

 
ΓΤΝΑΙΚΔ 

ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

2676 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

2765 5441 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

2676 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

2765 5441 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Θήξα θαηά πξνζέγγηζε 

ΘΗΡΑ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 2219 2156 4.375 16.188 

PSA 2219  2.219 4.482 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 2765 2676   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 2765 2676 5.441 5.441 

ΠΑΠ ΣΕΣ  5078 5.078 5.078 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    100 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  3191 3.191 25.528 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   20.304 56.917 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   17.113 31.389 
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Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Άνδπο 

Πληθςζμόρ 9.170  κάηοικοι εκ ηων οποίων 4.570 άνδπερ και 4.600 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ2097 άνδπερ και  4686 γςναίκερ 

 

ηελ Άλδξν  εξγάδνληαη 1 Μαία θαη   1 Δπηζθέπηεο Τγείαο. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο 
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 

Ννζειεπηώλ πνπ ζα  ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν, κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 

νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 
ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα κηαο θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνπο ηνπηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνηείλεηαη λα 

ρσξηζηεί ζε δχν θάζεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 2 κήλεο γηα ηελ θάζε κία θάζε ιόγσ 

απμεκέλνπ πιεζπζκνύ θαη ύπαξμεο κόλν κηαο Μαίαο θαη ελόο Δπηζθέπηε Τγείαο.  
Γειαδή ζηνπο πξψηνπο 2 κήλεο λα δηελεξγείηαη πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ, ελψ 

ζηνπο επφκελνπο 2 κήλεο λα δηελεξγεζεί πξνζππησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλ ν ηνπ παρένο 
εληέξνπ. ηελ Άλδξν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ 
καζηνχ θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο.  
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  
 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Άλδξνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 4686    4686 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 3320    3320 

   ΑΝΓΡΔ PSA 1623 1623 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 2463 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 1623 3086 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

2912 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

2097 5009 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

2912 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

2097 5009 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηελ Άλδξν θαηά πξνζέγγηζε 

ΑΝΔΡΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 1623 2463 4.086 15.118 

PSA 1623  1.623 3.278 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 2097 2912   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 2097 2912 5.009 5.009 

ΠΑΠ ΣΕΣ  4686 4.686 4.686 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    100 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  3320 3.320 26.560 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   18.724 54.851 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   15.404 28.291 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 23 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Τήνο 

Πληθςζμόρ 8.590 κάηοικοι εκ ηων οποίων 4.270 άνδπερ και 4.320 γςναίκερ 
 

ηελ Σήλν  εξγάδνληαη 1 Μαία θαη   2 Δπηζθέπηεο Τγείαο. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο 
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
Ννζειεπηψλ (πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί θαη ε κεηαθίλεζε ελφο ή δχν Ννζειεπηψλ απφ ηε χξν), κε 
κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. 

ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη 
δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα κηαο θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνπο ηνπηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνηείλεηαη λα 
ρσξηζηεί ζε δχν θάζεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 2 κήλεο γηα ηελ θάζε κία θάζε ιόγσ 

απμεκέλνπ πιεζπζκνύ θαη ύπαξμεο κόλν κηαο Μαίαο.  
Γειαδή ζηνπο πξψηνπο 2 κήλεο λα δηελεξγείηαη πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ, ελψ 
ζηνπο επφκελνπο 2 κήλεο λα δηελεξγεζεί πξνζππησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ.  
ηελ Σήλν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Σήλνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 5007    5007 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 3267    3267 

   ΑΝΓΡΔ PSA 2013 2013 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 2294 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 2013 4307 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

2820 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

2535 5355 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

2820 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

2535 5355 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Σήλν θαηά πξνζέγγηζε 
ΣΗΝΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 2.013 2.294 4.307 13.223 

PSA 2.013  2.013 4.066 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 2.535 2.820   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 2.535 2.820 5.355 5.355 

ΠΑΠ ΣΕΣ  5.007 5.007 5.007 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ     

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  3.267 3.267 26.136 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   19.949 53.887 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   16.682 27.751 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 24 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Mύκονο.  

Πληθςζμόρ 10.190 κάηοικοι εκ ηων οποίων 5.290 άνδπερ και 4.900  γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 1529 άνδπερ και 2838 γςναίκερ 

 

ηε Μχθνλν εξγάδνληαη 1 Μαία θαη 1 Μαηεπηήο,  1 Δπηζθέπηεο Τγείαο.  Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο 
πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 

Ννζειεπηώλ πνπ ζα  ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν  (κφλν γηα ηα πξνγξάκκαηα 

αγσγήο πγείαο, δειαδή γηα 3 ή 4 εκέξεο) κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο 
απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ 
ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα κηαο θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνπο ηνπηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνηείλεηαη λα 

ρσξηζηεί ζε δχν θάζεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 1 κήλαο γηα ηελ θάζε κία θάζε.    
Γειαδή ζηνλ πξψην κήλα λα δηελεξγείηαη πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ, ελψ ηνλ 
δεχηεξν κήλα λα δηελεξγεζεί πξνζππησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ.  

ηε Μχθνλν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 

ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  
 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Μπθόλνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 
 

Φ        ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ

 ΣΟΥΟ 

ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ

 ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 2838    2838 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 1827    1827 

   ΑΝΓΡΔ PSA 1167 1167 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 1145 ΑΝΓΡΔ FOB TEST 1167 2312 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

1455 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

1529 2984 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

1455 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

1529 2984 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Μύθνλν θαηά πξνζέγγηζε 

ΜΤΚΟΝΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 1.167 1.145 2.312 8.555 

PSA 1.167  1.167 2.357 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 1.529 1.455   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 1.529 1.455 2.984 2.984 

ΠΑΠ ΣΕΣ  2.838 2.838 2.838 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    100 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  1.827 1.827 14.616 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   11.128 31.550 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   9.301 16934 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 25 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Μήλο 

Πληθςζμόρ 4.960 κάηοικοι εκ ηων οποίων 2.510 άνδπερ και 2.450 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 1045 άνηπερ και 1969 γςναίκερ 

 

ηε Μήιν εξγάδνληαη 2 Μαίεο θαη   2 Δπηζθέπηεο Τγείαο. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ 
λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 Ννζειεπηώλ πνπ ζα  

ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν , κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο 

απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ 
ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα κηαο θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνπο ηνπηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνηείλεηαη λα 
ρσξηζηεί ζε δχν θάζεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 1 κήλαο γηα ηελ θάζε κία θάζε.       

Γειαδή ζηνλ πξψην κήλα λα δηελεξγείηαη πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ, ελψ ηνλ 
δεχηεξν κήλα λα δηελεξγεζεί πξνζππησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ.  
ηε Μήιν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαζψο 

δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Μήινπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 
 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ

 ΣΟΥΟ 

ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 1969    1969 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 1400    1400 

   ΑΝΓΡΔ PSA 838 838 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 984 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 838 1822 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

1186 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

1045 2231 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

1186 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

1045 2231 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Μήιν θαηά πξνζέγγηζε 

ΜΗΛΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 838 984 1.822 6.742 

PSA 838  838 1.692 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 1.045 1.186   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 1.045 1.186 2.231 2.231 

ΠΑΠ ΣΕΣ  1.969 1.969 1.969 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    100 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  1.400 1.400 11.200 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   8.010 24.034 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   6.860 12.834 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 26 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Σίθνο 

Πληθςζμόρ 2.570  κάηοικοι εκ ηων οποίων 1.310 άνδπερ και 1.260 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 699 άνδπερ και 1234 

 

ηε ίθλν ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Μήινπ απνηεινχκελν απφ 2 Μαίεο 
θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο. 
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 Ννζειεπηώλ πνπ ζα  ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν , κε κφλε 
πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία 
φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε 
ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ). 

Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κία πεξίπνπ 
εβδνκάδα. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  

ηε ίθλν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαζψο 
δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 

ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο ίθλνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 1234    1234 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 851    851 

   ΑΝΓΡΔ PSA 567 567 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 601 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 567 1168 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

719 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

699 1418 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

719 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

699 1418 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε ίθλν θαηά πξνζέγγηζε 

ΙΦΝΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 567 601 1168 4.322 

PSA 567  567 1.145 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 699 719   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 699 719 1.418 1.418 

ΠΑΠ ΣΕΣ  1.234 1.234 1.234 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    250 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  851 851 6.808 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   5.238 15.277 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   4.387 8.469 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 27 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Αμοπγό 

Πληθςζμόρ 1.940 κάηοικοι εκ ηων οποίων 1.010 άνδπερ και 930 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 1053 γςναίκερ και 467 άνδπερ 

 

ηελ  Ακνξγφ ππεξεηεί 1 Δπηζθέπηεο Τγείαο. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 Ννζειεπηώλ πνπ ζα  

ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν , κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο 

απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ 
ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κία πεξίπνπ 

εβδνκάδα. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηελ Ακνξγφ δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 

Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Ακνξγνύ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 1053    1053 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 709    709 

   ΑΝΓΡΔ PSA 370 370 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 459 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 370 829 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

585 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

467 1052 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

585 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

467 1052 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηελ Ακνξγό θαηά πξνζέγγηζε 

ΑΜΟΡΓΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 370 459 829 3,068 

PSA 370  370 747 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 467 585   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 467 585 1.052 1.052 

ΠΑΠ ΣΕΣ  1.053 1.053 1.053 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ     200 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  709 709 5.672 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ ΓΙΝΟΣΑΝ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   4.013 11.892 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   3.304 6.220 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 28 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Κέα 

Πληθςζμόρ 2.420 κάηοικοι εκ ηων οποίων 1.240 άνδπερ και 1.180 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 441 άνδπερ και 947 γςναίκερ 

 

 

ηελ Κέα ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο χξνπ απνηεινχκελν απφ 2 Μαίεο θαη 
2 Δπηζθέπηεο Τγείαο θαη 1 Ννζειεπηή 

Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 
νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 
ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  

Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κία πε ξίπνπ 
εβδνκάδα. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  

ηελ Κέα δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαζψο 
δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 

ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Κέαο θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 947    947 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 624    624 

   ΑΝΓΡΔ PSA 363 363 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 445 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 363 808 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

535 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

441 976 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

535 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

441 976 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηελ Κέα θαηά πξνζέγγηζε 

ΚΕΑ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 363 445 808 2.990 

PSA 363  363 733 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 441 535   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 441 535 976 976 

ΠΑΠ ΣΕΣ  947 947 947 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    250 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  624 624 4.992 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   3.718 10.988 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   3.094 5.996 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 29 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Σέπιθο 

Πληθςζμόρ 1.480 κάηοικοι εκ ηων οποίων 820 άνδπερ και 660 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 429 άνδπερ και 768 γςναίκερ 

 

ηε έξηθν ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Μήινπ απνηεινχκελν απφ 2 Μαίεο 
θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο. 
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 Ννζειεπηώλ πνπ ζα  ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν, κε κφλε 
πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία 
φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε 
ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ). 

Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κία πεξίπνπ 
εβδνκάδα. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη  
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  

ηε έξηθν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 

ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο εξίθνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΌ 

ΣΟΥΟ 

ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΣΟΥΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 768    768 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 569    569 

   ΑΝΓΡΔ PSA 361 361 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 437 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 361 798 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

503 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

429 932 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

503 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

429 932 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε έξηθν θαηά πξνζέγγηζε 

ΕΡΙΦΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 361 437 798 2.953 

PSA 361  361 729 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 429 503   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 429 503 932 932 

ΠΑΠ ΣΕΣ  768 768 768 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    250 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  569 569 4.552 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   3.408 10.284 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   2.809 5.732 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 30 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Ίο 

Πληθςζμόρ 2.030 κάηοικοι εκ ηων οποίων 1.070 άνδπερ και 960 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 471 άνδπερ και 799 γςναίκερ 

 

ηελ Ίν  εξγάδνληαη 2 Μαίεο θαη   1 Δπηζθέπηεο Τγείαο. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ 
λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 Ννζειεπηώλ πνπ ζα  

ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν , κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο 

απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ 
ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ). 
Σν πξφγξακκα κηαο θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνπο ηνπηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο, πξνηείλεηαη λα 
ρσξηζηεί ζε δχν θάζεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 2 κήλεο γηα ηελ θάζε κία θάζε ιόγσ 

απμεκέλνπ πιεζπζκνύ θαη ύπαξμεο ελόο κόλν Δπηζθέπηε Τγείαο.  
Γειαδή ζηνπο πξψηνπο 2 κήλεο λα δηελεξγείηαη πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ, ελψ 
ζηνπο επφκελνπο 2 κήλεο λα δηελεξγεζεί πξνζππησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ.  
ηελ Ίν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαζψο 
δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  
 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Ίνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 799    799 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 528    528 

   ΑΝΓΡΔ PSA 384 384 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 351 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 384 735 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

445 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

471 916 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

445 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

471 916 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηελ Ίν θαηά πξνζέγγηζε 

ΙΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 384 351 735 2.720 

PSA 384  384 756 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 471 445   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 471 445 916 916 

ΠΑΠ ΣΕΣ  799 799 799 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    100 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  528 528 4.224 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   3.362 9.615 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   2.834 5391 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 31 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Φολέγανδπο 

Πληθςζμόρ 780  κάηοικοι εκ ηων οποίων 410 άνδπερ και 370 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 360 γςναίκερ και 180 άνηπερ 

 

ηε Φνιέγαλδξν ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Ίνπ απνηεινχκελν απφ 2 
Μαίεο θαη 1 Δπηζθέπηε Τγείαο.  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 

νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 
ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 

αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κία πεξίπνπ 
εβδνκάδα. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηελ Φνιέγαλδξν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο.  
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Φνιεγάλδξνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 360    360 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 244    244 

   ΑΝΓΡΔ PSA 158 158 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 179 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 158 337 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

216 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

180 396 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

216 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

180 396 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Φνιέγαλδξν θαηά πξνζέγγηζε 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 158 179 337 1.247 

PSA 158  158 319 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 180 216   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 180 216 396 396 

ΠΑΠ ΣΕΣ  360 360 360 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    100 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  244 244 1.952 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   1.495 4.474 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   1.251 2.522 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 32 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Κίμυλο 

Πληθςζμόρ 920 κάηοικοι εκ ηων οποίων 480 άνδπερ και 440 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 146 άνδπερ και 224 γςναίκερ 

 

ηελ  Κίκσιν ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Μήινπ απνηεινχκελν απφ 2 
Μαίεο θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο. 
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαζώο θαη 1 ή 2 Ννζειεπηώλ πνπ ζα  ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνύλ από ηε ύξν , κε κφλε 
πξνυπφζεζε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π .ρ. ζρνιεία 
φισλ ησλ βαζκίδσλ, ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε 
ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ). 

Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κία πεξίπνπ 
εβδνκάδα. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  

ηελ Κίκσιν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Κηκώινπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 224    224 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 191    191 

   ΑΝΓΡΔ PSA 129 129 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 157 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 129 286 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

176 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

146 322 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

176 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

146 322 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηελ Κίκσιν θαηά πξνζέγγηζε 
ΚΙΜΩΛΟ 

 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 129 157 286 1.059 

PSA 129  129 260 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 146 176   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 146 176 322 322 

     

ΠΑΠ ΣΕΣ  224 224 224 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    250 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  191 191 1.528 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   1152 3.743 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ 
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   961 2.215 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 33 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Ανάθη 

Πληθςζμόρ 240 κάηοικοι εκ ηων οποίων 120 άνδπερ και 120 γςναίκερ 
Πληθςζμόρ ζηόσορ 95 Γςναίκερ και 48 άνδπερ 

 

 

ηελ Αλάθε  ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Θήξαο απνηεινχκελν απφ 2 Μαίεο 
θαη 1 Δπηζθέπηε Τγείαο.  

Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 
νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 
ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  

Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε 4 πεξίπνπ 
εκέξεο. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  

ηελ Αλάθε δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 

ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Αλάθεο θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΛΖΘ.ΣΟΥΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ 94    94 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 62    62 

   ΑΝΓΡΔ PSA 42 42 

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST 43 ΑΝΓΡΔ  FOB TEST 42 83 

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

54 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

48 102 

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

54 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

48 102 

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Αλάθε θαηά πξνζέγγηζε 

ΑΝΑΦΗ 

 ΑΝΣΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ 

FOB TEST 42 43 85 315 

PSA 42  42 85 

ΕΚΣΙΜΗΗ Κ.Κ 48 54   

ΜΕΣΡΗΗ ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ 48 54 102 102 

ΠΑΠ ΣΕΣ  94 94 94 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ    200 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ  62 62 62 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ & ΕΚΣΑΚΣΑ    100 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΑΝ 
ΓΙΝΟΣΑΝ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   385 958 
ΤΝΟΛΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ   323 896 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 34 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Κύθνο 

Πληθςζμόρ 1.310 κάηοικοι εκ ηων οποίων 720 άνδπερ και 590 γςναίκερ 
 

 

ηελ Κχζλν ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο χξνπ απνηεινχκελν απφ 2 Μαίεο 
θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο θαη 1 Ννζειεπηή  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 

νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 
ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζν χλ 

αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κία πεξίπνπ 
εβδνκάδα. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηελ Κχζλν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Κύζλνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ      

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ      

   ΑΝΓΡΔ PSA   

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST  ΑΝΓΡΔ  FOB TEST   

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

  

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

  

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηελ Κύζλν θαηά πξνζέγγηζε 

 

ΚΤΘΝΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΚΟΣΟ 

ΜΔΣΑΚΙΝΙΗ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

  

ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ   

ΦΤΚΣΡΔ   

FOB TEST   

ΔΞΔΣΑΗ PSA   

ΔΞΔΣΑΗ 
ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 

  

ΑΝΑΛΧΙΜΑ & 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

  

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 2486 5.732 

 
Γελ έρνπλ ζηαιεί ζηνηρεία από ην Γεκνηνιόγην ηεο Κύζλνπ θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηόο ν αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ 
πιεζπζκνύ ζηόρνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε έξηθν (5.732 Δπξώ) πνπ νη θάηνηθνη 

πεξίπνπ πξνζνκνηάδνπλ αξηζκεηηθά (1.480) άηνκα. 

 

 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 35 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Ανηίπαπο 

Πληθςζμόρ 1.190 κάηοικοι εκ ηων οποίων 600 άνδπερ και 590 γςναίκερ 
 

 

ηελ Αληίπαξν ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Νάμνπ απνηεινχκελν απφ 1 
Μαία θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο.  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 

νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 
ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 

αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε 4 πεξίπνπ 
εκέξεο. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηελ Αληίπαξν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Αληηπάξνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ      

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ      

   ΑΝΓΡΔ PSA   

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST  ΑΝΓΡΔ  FOB TEST   

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

  

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

  

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Αληίπαξν θαηά πξνζέγγηζε 

 

ΑΝΣΗΠΑΡΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΠΟΛΗΣΔ 

ΚΟΣΟ 

ΜΔΣΑΚΙΝΙΗ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

  

ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ   

ΦΤΚΣΡΔ   

FOB TEST   

ΔΞΔΣΑΗ PSA   

ΔΞΔΣΑΗ 
ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 

  

ΑΝΑΛΧΙΜΑ & 

ΔΚΣΑΚΣΑ 

  

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 2258 4.608 

 
Γελ έρνπλ ζηαιεί ζηνηρεία από ην Γεκνηνιόγην ηεο Αληηπάξνπ θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηόο ν αθξηβήο ππνινγηζκόο 
ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε έξηθν (5.732 Δπξώ) πνπ νη θάηνηθνη 

είλαη  1.480 άηνκα, έρνληαο ππνινγίζεη  ηε κείσζε ηνπ 20%  ζην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά ηνπ 
πιεζπζκνύ κεηαμύ ηνπο (4.608 Δπξώ) 

 

 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 36 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηο Κοςθονήζι  

(πεπίπος 370 κάηοικοι, ςπάγεηαι ζηιρ Μικπέρ Κςκλάδερ ηος Δήμος Νάξος )  

 

ην Κνπθνλήζη ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Νάμνπ απνηεινχκελν απφ 1 
Μαία θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο.  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 
νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία  φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε 4  πεξίπνπ 

εκέξεο. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ην Κνπθνλήζη δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 

Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ζην Κνπθνλήζη θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ      

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ      

   ΑΝΓΡΔ PSA   

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST  ΑΝΓΡΔ  FOB TEST   

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

  

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

  

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζην Κνπθνλήζη θαηά πξνζέγγηζε 

 

ΚΟΤΦΟΝΖΗ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΠΟΛΗΣΔ 

ΚΟΣΟ 

ΜΔΣΑΚΙΝΙΗ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

  

ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ   

ΦΤΚΣΡΔ   

FOB TEST   

ΔΞΔΣΑΗ PSA   

ΔΞΔΣΑΗ 
ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 

  

ΑΝΑΛΧΙΜΑ & 
ΔΚΣΑΚΣΑ 

  

ΤΝΟΛΟ 501 1450 

 
Γελ έρνπλ ζηαιεί ζηνηρεία από ην Γεκνηνιόγην ηνπ Κνπθνλεζίνπ (370 θάηνηθνη) θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηόο ν 
αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Αλάθε  (896 
Δπξώ) πνπ νη θάηνηθνη είλαη  240 άηνκα, έρνληαο θάλεη ηελ αλάινγε αλαγσγή γηα ηελ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά 

πιεζπζκνύ 

 

 

 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 37 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Θηπαζιά 

Πληθςζμόρ πεπίπος 270 κάηοικοι 
 

ηε Θεξαζηά  ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Θήξαο απνηεινχκελν απφ 2 
Μαίεο θαη 1 Δπηζθέπηε Τγείαο.  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 
νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε 4  πεξίπνπ 

εκέξεο. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηε Θεξαζηά δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 

Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Θεξαζηάο θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ      

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ      

   ΑΝΓΡΔ PSA   

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST  ΑΝΓΡΔ  FOB TEST   

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

  

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

  

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Θεξαζηά θαηά πξνζέγγηζε 

 

ΘΖΡΑΗΑ ΚΟΣΟ 
ΜΔΣΑΚΙΝΙΗ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ  

ΦΤΚΣΡΔ  

FOB TEST  

ΔΞΔΣΑΗ PSA  

ΔΞΔΣΑΗ 

ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 

 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ & 
ΔΚΣΑΚΣΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 796 

 
Γελ έρνπλ ζηαιεί ζηνηρεία από ην Γεκνηνιόγην ηεο Θεξαζηάο  (270 θάηνηθνη) θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηόο ν 

αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Αλάθε  (896 
Δπξώ) πνπ νη θάηνηθνη είλαη  240 άηνκα, έρνληαο θάλεη ηελ αλάινγε αλαγσγή γηα ηελ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά 
πιεζπζκνύ 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 38 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Σίκινο 

Πληθςζμόρ 260 κάηοικοι εκ ηων οποίων 130 άνδπερ και 130 γςναίκερ 
 

 

ηε ίθηλν ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Ίνπ απνηεινχκελν απφ 2 Μαίεο θαη 1 
Δπηζθέπηε Τγείαο.  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 

νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ  ησλ βαζκίδσλ, 
ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 

αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε κία πεξίπνπ 
εβδνκάδα. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηελ ίθηλν δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 
Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο ηθίλνπ θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ      

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ      

   ΑΝΓΡΔ PSA   

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST  ΑΝΓΡΔ  FOB TEST   

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

  

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 
ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

  

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε ίθηλν θαηά πξνζέγγηζε 

 

ΗΚΗΝΟ ΚΟΣΟ 
ΜΔΣΑΚΙΝΙΗ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ  

ΦΤΚΣΡΔ  

FOB TEST  

ΔΞΔΣΑΗ PSA  

ΔΞΔΣΑΗ 
ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 

 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ & 
ΔΚΣΑΚΣΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 970 

 

Γελ έρνπλ ζηαιεί ζηνηρεία από ην Γεκνηνιόγην ηεο ηθίλνπ  (260 θάηνηθνη) θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηόο ν αθξηβήο 
ππνινγηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Αλάθε  (896 Δπξώ) πνπ 
νη θάηνηθνη είλαη  240 άηνκα, έρνληαο θάλεη ηελ αλάινγε αλαγσγή γηα ηελ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά πιεζπζκνύ . 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 39 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Σσοινούζα  

(πεπίπος 210 κάηοικοι, ςπάγεηαι ζηιρ Μικπέρ Κςκλάδερ ηος Δήμος Νάξος)  

 

ηε ρνηλνχζα ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Νάμνπ απνηεινχκελν απφ 1 
Μαία θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο.  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 
νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε 4  πεξίπνπ 

εκέξεο. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηε ρνηλνχζα δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 

Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο ρνηλνύζαο θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ      

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ      

   ΑΝΓΡΔ PSA   

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST  ΑΝΓΡΔ  FOB TEST   

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

  

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

  

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε ρνηλνύζα θαηά πξνζέγγηζε 

 

ΥΟΗΝΟΤΑ ΚΟΣΟ 
ΜΔΣΑΚΙΝΙΗ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ  

ΦΤΚΣΡΔ  

FOB TEST  

ΔΞΔΣΑΗ PSA  

ΔΞΔΣΑΗ 

ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 

 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ & 
ΔΚΣΑΚΣΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 784 

 
Γελ έρνπλ ζηαιεί ζηνηρεία από ην Γεκνηνιόγην ηεο ρνηλνύζαο  (210 θάηνηθνη) θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηόο ν 

αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Αλάθε  (896 
Δπξώ) πνπ νη θάηνηθνη είλαη  240 άηνκα, έρνληαο θάλεη ηελ αλάινγε αλαγσγή γηα ηελ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά 
πιεζπζκνύ. 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 40 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηη Δονούζα 

 (Πεπίπος 165 κάηοικοι,  ςπάγεηαι ζηιρ Μικπέρ Κςκλάδερ ηος Δήμος Νάξος)  

 

ηε Γνλνχζα ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Νάμνπ απνηεινχκελν απφ 1 Μαία 
θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο.  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 
νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε 4  πεξίπνπ 

εκέξεο. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηε Γνλνχζα δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 

Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Γνλνύζαο θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ      

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ      

   ΑΝΓΡΔ PSA   

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST  ΑΝΓΡΔ  FOB TEST   

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

  

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

  

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηε Γνλνύζα θαηά πξνζέγγηζε 

 

ΓΟΝΟΤΑ ΚΟΣΟ 
ΜΔΣΑΚΙΝΙΗ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ  

ΦΤΚΣΡΔ  

FOB TEST  

ΔΞΔΣΑΗ PSA  

ΔΞΔΣΑΗ 

ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 

 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ & 
ΔΚΣΑΚΣΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 616 

 
Γελ έρνπλ ζηαιεί ζηνηρεία από ην Γεκνηνιόγην ηεο Γνλνύζαο  (165 θάηνηθνη) θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηόο ν 

αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Αλάθε  (896 
Δπξώ) πνπ νη θάηνηθνη είλαη  240 άηνκα, έρνληαο θάλεη ηελ αλάινγε αλαγσγή γηα ηελ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά 
πιεζπζκνύ. 

 

 

 

 



Πρόγραμμα   πρωτογενούσ και δευτερογενούσ πρόληψησ ςτισ Κυκλϊδεσ  Σελίδα 41 
 

Σσέδιο ππυηογενούρ και δεςηεπογενούρ ππόλητηρ ζηην Ηπακλειά 

(πεπίπος 155 κάηοικοι, ςπάγεηαι ζηιρ Μικπέρ Κςκλάδερ ηος Δήμος Νάξος) 

 

ηελ Ηξαθιεηά ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ζα κεηαβεί θιηκάθην ηεο Νάμνπ απνηεινχκελν απφ 1 
Μαία θαη 2 Δπηζθέπηεο Τγείαο.  
Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε κφλε πξνυπφζεζε ηε ζσζηή 
νξγάλσζε θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη (π.ρ. ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

ππνζηήξημε απφ ΜΜΔ, παξαρψξεζε αηζνπζψλ, ελεκέξσζε  θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 
πνιηηψλ).  
Σν πξφγξακκα αθνχ ζα πινπνηεζεί απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα κεηαθηλεζνχλ 
αθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο δελ ππάξρνπλ ζην λεζί, πξνηείλεηαη λα δηελεξγεζεί ζε 4  πεξίπνπ 

εκέξεο. Σηο δχν πξψηεο εκέξεο ζα γίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη ηηο επφκελεο νη 
πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη.  
ηελ Ηξαθιεηά δελ κπνξνύκε λα πξνβνχκε ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
θαζψο δελ ππάξρεη καζηνγξάθνο. 

Σα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ πνιηηψλ πνπ ζα πξνζέιζνπλ γηα ηελ εμέηαζε, ηνπ Pap test, ηεο κέηξεζεο ηνπ PSA, ηνπ 
ηεζη αλίρλεπζεο κε νξαηνχ αίκαηνο (FOBT), ηεο κέηξεζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηνπ ζαθράξνπ.  

 

Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Ζξαθιεηάο θαη πιεζπζκόο ζηόρνο 

 

Φ                ΦΤΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΟ  ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΤΝΑΙΚΔ ΠΑΠ ΣΔΣ      

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ      

   ΑΝΓΡΔ PSA   

ΓΤΝΑΙΚΔ FOB TEST  ΑΝΓΡΔ  FOB TEST   

 ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 ΑΝΓΡΔ ΔΚΣΙΜΗΗ 
ΚΑΡΓ/ΚΟΤ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

  

ΓΤΝΑΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

 ΑΝΓΡΔ ΜΔΣΡΗΗ 

ΥΟΛΗΣ/ΝΗ 

  

 

Κόζηνο Πξνγξάκκαηνο ζηελ Ζξαθιεηά θαηά πξνζέγγηζε  

 

ΖΡΑΚΛΔΗΑ ΚΟΣΟ 
ΜΔΣΑΚΙΝΙΗ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

ΜΗΣΡΟΚΟΠΙΑ  

ΦΤΚΣΡΔ  

FOB TEST  

ΔΞΔΣΑΗ PSA  

ΔΞΔΣΑΗ 

ΥΟΛΗΣΔΡΙΝΗ 

 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ & 
ΔΚΣΑΚΣΑ 

 

ΤΝΟΛΟ 579 

 
Γελ έρνπλ ζηαιεί ζηνηρεία από ην Γεκνηνιόγην ηεο Ζξαθιεηάο  (155 θάηνηθνη) θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηόο ν 

αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Αλάθε  (896 
Δπξώ) πνπ νη θάηνηθνη είλαη  240 άηνκα, έρνληαο θάλεη ηελ αλάινγε αλαγσγή γηα ηελ κεηαμύ ηνπο δηαθνξά 
πιεζπζκνύ. 
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ΣΔΛΗΚΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
 

ΝΗΙ 
ΠΛΗΘΤΜΟ 

ΑΝΑ ΝΗΙ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 
ΣΟΥΟ ΑΝΑ 

ΝΗΙ 
ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

ΠΟΟΣΟ 
ΔΠΙ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ 
ΤΓΔΙΑ 

ΚΟΣΟ ΣΟΤ 

ΤΝΟΛΟΤ 
% 

ΤΡΟ 21390 12028 3946 8082 56,2 ΝΑΙ
1
 48.837 

ΥΧΡΙ 
ΜΑΣΟΓΡ

ΑΦΙΑ 
 

91.981 

ΜΔ 
ΜΑΣΟΓΡ

ΑΦΙΑ 

ΝΑΞΟ 19440 11746 3946 7800 60,4 ΝΑΙ
2
 46.851 

ΠΑΡΟ 13710 10417 5517 4900 75,98 ΟΥΙ 43.016 

ΘΗΡΑ 15250 7843 2765 5078 51,42 ΝΑΙ
3
 27.751 

ΣΗΝΟ 8590 7542 2535 5007 87,79 ΝΑΙ
4
 36.627 

ΑΝΓΡΟ 9170 6783 2097 4686 73,96 ΝΑΙ
5
 28.291 

ΜΤΚΟΝΟ 10190 4367 1529 2838 42,85 ΝΑΙ
6
 16.934 

ΜΗΛΟ 4960 3014 1045 1969 60,76 ΝΑΙ
7
 12.834 

ΙΦΝΟ 2570 1933 699 1234 75,21 ΟΥΙ 8.469 

ΑΜΟΡΓΟ 1940 1520 1053 467 78,35 ΝΑΙ
8
 6.220 

ΚΔΑ 2420 1388 441 947 57,35 ΟΥΙ 5.996 

ΙΟ 2030 1270 471 799 62,56 ΝΑΙ
9
 5.391 

ΔΡΙΦΟ 1480 1197 429 768 80,87 ΟΥΙ 5.732 

ΦΟΛΔΓΑΝΓ

ΡΟ 

780 540 360 180 69,2 ΟΥΙ 2.522 

ΚΙΜΧΛΟ 920 370 146 224 40,21 ΟΥΙ 2.215 

ΑΝΑΦΗ 240 143 95 48 59,58 ΟΥΙ 896 

ΚΤΘΝΟ 1310           5.733 

ΑΝΣΙΠΑΡΟ 1190           4.608 

 

                                              
1
 3 ΔΠΙΚΔΠΣΔ & 7 ΜΑΙΔ 

2
 1 ΔΠΙΚΔΠΣΗ & 1 ΜΑΙΑ 

3
 1 ΔΠΙΚΔΠΣΗ & 1 ΜΑΙΑ 

4
 2 ΔΠΙΚΔΠΣΔ & 1 ΜΑΙΑ 

5
 1 ΔΠΙΚΔΠΣΗ & 1 ΜΑΙΑ 

6
 1 ΔΠΙΚΔΠΣΗ 1 ΜΑΙΔΤΣΗ &1 ΜΑΙΑ 

7
 1 ΔΠΙΚΔΠΣΗ & 1 ΜΑΙΑ 

8
 1 ΔΠΙΚΔΠΣΗ 

9
 1 ΔΠΙΚΔΠΣΗ & 2 ΜΑΙΔ 
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ΚΟΤΦΟΝΗΙ 370           1.450 

ΓΟΝΟΤΑ 165           616 

ΥΟΙΝΟΤΑ 210           784 

ΗΡΑΚΛΔΙΑ 155           579 

ΙΚΙΝΟ 260           970 

ΘΗΡΑΙΑ 270           796 

        

ΤΝΟΛΟ  
ΚΟΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΣΟ 

ΠΡΟΤΜΠΣ

Χ-ΜΑΣΙΚΟΤ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΙ 
ΚΤΚΛΑΓΔ 

(Έρνπλ 

ππνινγηζηεί 
θαη ηα ηεζη, νη 

απνζηνιέο 

δεηγκάησλ, ηα 
αλαιψζηκα, νη 

κεηαθηλήζεηο) 

      

315.586
10

 
ΥΧΡΙ 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΗ ΤΡΟ ΚΑΙ 

358.730 
ΜΔ 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΗ ΤΡΟ 
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 Πεξηιακβάλνληαη φια ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. Δίλαη ην ηειηθφ θφζηνο. 
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