Η Επίτροπος Υγείας παρουσιάζει τον
οδικό χάρτη για το σχέδιο της Ε.Ε. για
τον καρκίνο.
Το άρθρο αυτό είναι μέρος της ειδικής έκθεσης «Ψηφιακή Μετατροπή της Φροντίδας Υγείας».
Η Επιτροπή, στις 4 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει τη συζήτηση για το «Σχέδιο της
Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Καρκίνου, ενώ το ίδιο το σχέδιο επικοινωνίας και δράσης αναμένεται στα
τέλη του 2020, ανακοίνωσε η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδη.
Μιλώντας σε εκδήλωση της μη επίσημης υπό-ομάδας των νέων βουλευτών της Ε.Ε.40
στις 10 Δεκεμβρίου, είπε ότι επιθυμεί η προπαρασκευαστική συζήτηση να είναι όσο το
δυνατόν πιο ολοκληρωμένη, προσκαλώντας όλους τους φορείς και τους ασθενείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία να συμβάλουν σε αυτό το «φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό»
σχέδιο.
«Θέλω να έχετε μεγάλες προσδοκίες από μένα» είπε, προσθέτοντας ότι χωρίς τέτοιες
ελπίδες δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αντιληφθούμε τις φιλοδοξίες της Ε.Ε. Αλλά
εκτιμά επίσης, ότι περιβάλλεται από συνεργάτες «οι οποίοι έχουν πολύ υψηλή αίσθηση
της πραγματικότητας»
Η Κυριακίδη περιέγραψε τη μάχη ενάντια στον καρκίνο ως ένα θέμα πολύ οικείο γι’
αυτήν, όχι μόνο σαν μια προτεραιότητα στην επιστολή αρμοδιότητας που έλαβε από την
Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen αλλά επειδή και η ίδια είχε διαγνωστεί με
καρκίνο του μαστού πολλά χρόνια πριν.
Παρόλο που είναι κοντά στην υπεράσπιση των ασθενών, με επικεφαλής την Europa
Donna, την πρώτη συμμαχία Ευρωπαίων ασθενών με καρκίνο του μαστού, είναι και η
ίδια επαγγελματίας υγείας, ως κλινική παιδοψυχολόγος.
«Ο καρκίνος αφορά όλους μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» ανέφερε.
Μια κρυφή ματιά
Η Κυριακίδη, η οποία έκανε την πρώτη της δημόσια ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, περιέγραψε ακόμη ορισμένες αρχές που
θα οδηγήσουν την προσπάθεια της Επιτροπής στην καταπολέμηση του καρκίνου.
Η πρώτη είναι η οριζόντια προσέγγιση του καρκίνου, η οποία ευθυγραμμίζεται με την
«Υγεία σε Όλες τις Πολιτικές», αρχή η οποία εγκρίθηκε από τον προηγούμενο Επίτροπο
Υγείας, τον Vytenis Andriukaitis.
«Ο καρκίνος δεν μπορεί να παρατηρηθεί μόνο σε χειρουργική επέμβαση στο γιατρό ή
στο εργαστήριο αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, από τα σχολεία έως τις
πολιτικές δημόσιας υγείας μέσω υγιεινών επιλογών ζωής», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Κυριακίδη δεν είναι πλέον μόνον η ευθύνη του τομέα της υγείας και οι
παράγοντες που δεν έχουν σχέση με την υγεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στην
καταπολέμηση του καρκίνου.
«Πρέπει να καταλάβουμε, για παράδειγμα, ότι η υγιεινή διατροφή είναι το βασικό
συστατικό για μια υγιή κοινωνία» ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σχέδιο της Ε.Ε για την
καταπολέμηση του καρκίνου θα στηριχθεί στην πρόοδο της στρατηγικής "Farm to Fork"
(F2F), τη νέα πολιτική τροφίμων της Ε.Ε.
Η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου, όπως η κατανάλωση καπνού και η
κατάχρηση αλκοόλ θα παραμείνουν στο ραντάρ της Επιτροπής, όπως επίσης και ο
εμβολιασμός, η σωματική άσκηση και ο υγιεινός τρόπος ζωής γενικότερα.
Όμως η Κυριακίδη μίλησε και για τη δίκαιη και ίση πρόσβαση σε θεραπείες, μείωση των
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών – μελών αναφορικά με τις προληπτικές εξετάσεις, την
έγκαιρη διάγνωση και τα καινοτόμα φάρμακα.
«Γνωρίζουμε ότι οι καρκινοπαθείς έχουν περισσότερα ποσοστά επιβίωσης εάν ο
καρκίνος εντοπιστεί έγκαιρα αλλά οι προληπτικές εξετάσεις δεν υφίστανται καν σε κάποια
κράτη – μέλη» ανέφερε
Πρόσθεσε ότι, δεδομένου ότι οι ασθενείς έχουν το ίδιο θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης
σε καινοτόμα φάρμακα και κλινικές δοκιμές, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένοι
πολίτες της Ε.Ε. δεν μπορούν να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο φροντίδας.
Ενάντια στο τσουνάμι
Στην Ε.Ε., μια νέα περίπτωση καρκίνου διαγιγνώσκεται κάθε 9 δευτερόλεπτα, ενώ το
40% των Ευρωπαίων έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο σε κάποια φάση της ζωής
τους.
Η Κυριακίδη επεσήμανε ότι μια διάγνωση καρκίνου έχει τεράστιο οικονομικό και
κοινωνικό αντίκτυπο στο σύστημα υγείας και τις οικογένειες των ασθενών.
« Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στους ασθενείς κάποιες φορές λένε ότι αυτό ήταν
σαν χτύπημα από τσουνάμι, διότι όλα γύρω σου σαρώνονται από πολλά αισθήματα και
συναισθήματα» ανέφερε.
Το προσδόκιμο επιβίωσης και η ποιότητα της φροντίδας είναι ένα άλλο θέμα, καθώς ο
καρκίνος μετατρέπεται ολοένα σε χρόνια ασθένεια αλλά υπάρχει και η πρόκληση της
διάκρισης για τους καρκινοπαθείς που επέστρεψαν στην εργασία τους ή ζήτησαν
ασφαλιστική κάλυψη.
«Περίπου το 40% των περιπτώσεων καρκίνου σήμερα μπορούν να προληφθούν και αυτό
με κάνει να αισθάνομαι πολύ ενοχλημένη» ομολόγησε η Κυριακίδη.
«Αλλά με κάνει να αισθάνομαι πιο αποφασισμένη, καθώς σκέφτομαι ότι αν πραγματικά
επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτόν τον τομέα, μπορούμε να αλλάξουμε τους
αριθμούς και τα στατιστικά στοιχεία γύρω από τον καρκίνο", κατέληξε.
Ο Dr. Ben Newton, Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Ογκολογίας στην GE Healthcare,
συμφώνησε, λέγοντας ότι υπάρχει ένας «πλούτος δεδομένων, πολύτιμων δεδομένων

από κάθε γωνιά των νοσοκομείων και της κοινωνίας μας που, αν διαχειριστούμε
κατάλληλα, μπορούν να επιταχύνουν και να βελτιώσουν ολόκληρη την πορεία της
φροντίδας του καρκίνου, από τη βελτιωμένη διάγνωση και την κλινική υποστήριξη, μέχρι
τα βέλτιστα αποτελέσματα».
Πρόσθεσε ότι χρειαζόμαστε ενθαρρυντικές πολιτικές που θα βοηθήσουν να
διαμορφώσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία, ώστε να χρησιμοποιηθούν
ως κοινό αγαθό, όπως η διαλειτουργικότητα, η τυποποίηση και η ασφάλεια.
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