
 

ΓΙΔΡΔΤΝΩΝΣΑ ΣΗΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΟΓΚΩΝ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ ΣΟΤ ΝΔΟΤ:   

Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΙΔΘΝΗ ΜΔΛΔΣΗ ΜΟΒΙ-ΚΙDS 
 

Μποωκα Δ1, Καπαλέξη Μ1, Θυμψποςλορ Θ1, Δμμανοςήλ Φ1, Παπαθυμά Π1, Παναγοποωλος Π1, Παπαδψποςλορ Σ2, Πεηπίδος Δ1 

 

 1Δπγαζηήπιο Υγιεινήρ, Δπιδημιολογίαρ & Ιαηπικήρ Σηαηιζηικήρ, ΔΚΠΑ, Αθήνα, 2 Παθολογοαναηομικψ Τμήμα, ΥΓΔΙΑ 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η ζσέζη ηυν ηεσνολογιϊν κινηηήρ ηηλεθυνίαρ με ηην 

εμθάνιζη ψγκυν εγκεθάλος (ΒΤ) παπαμένει αζαθήρ.  

Η διεθνήρ πολςκενηπική μελέηη Mobi-kids διεπεςνά ηην 

παπαπάνυ ζςζσέηιζη ζε παιδιά και νεαποωρ ενήλικερ 

10-24 εηϊν, με ζςμμεηοσή 14 συπϊν ζε 4 Ηπείποςρ. 

ΤΛΙΚΟ-ΜΔΘΟΓΟΙ 

Έλαξμε κειέηεο & ειιεληθή παλειιήληα ζπκκεηνρή:  

2009, Σηαδιακή ανάπηςξη Γικηωος 49 νοζοκομειακϊν 

(Νεςπολογικά, Νεςπο-σειποςπγικά, Ογκολογικά, Ακηινο-

λογικά/διαγνυζηικά, Παθολογοαναηομικά) ημημάηυν* 

πανελληνίυρ. Σηψσορ: ενηψπιζη ζςνψλος νεοδιαγνϊζε-

υν ψγκυν ζηιρ ηλικίερ 10-24 εηϊν. 

πιινγή δεδνκέλωλ: 

Παποσή κλινικϊν δεδομένυν: θεπάπονηερ. Πποζυπικέρ 

ζςνενηεωξειρ απψ πάζσονηερ & εξομοιυμένη ομάδα 

ελέγσος (1:2). Καηαγπαθή ψλυν ηυν πληποθοπιϊν ζε 

ηλεκηπονικψ απσείο FileMaker.. 

Πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο έιεγρνο δεδνκέλωλ:   

Κενηπικψρ έλεγσορ απψ ζςνηονιζηή (CREAL) & κλείδυμα 

απσείυν ζε ηακηικά σπονικά διαζηήμαηα. Δπιηψπια 

επίζκετη ζςνηονιζηή  

Δπηβεβαίωζε δηαγλώζεωλ: 

•    Ημεπομηνία διάγνυζηρ: γνυμαηεωζειρ MRI/CT 

•    GRIDMASTER: εκηίμηζη συποηαξίαρ ψγκος απψ   

   νεςποακηινολψγο. Γειγμαηοληπηική επανεκηίμηζη απει- 

   κονιζηικϊν εςπημάηυν  απψ διεθνή ομάδα ειδικϊν 

• Ιζηολογική/παθολογοαναηομική διάγνυζη. Γειγμαηο-   

ληπηική επανεκηίμηζη απψ διεθνή ομάδα ειδικϊν 

μέζυ   αζθαλοωρ δικηωος. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

• Η Δλλάδα ζςνειζέθεπε ζηη μελέηη 53 /~950 αζθενείρ 

(6ε ζπρλόηεξε ζέζε) & πολω ςτηλψηεπη/αναλογία 

καηοίκυν 

• Σςγκπιηικά με άλλερ σϊπερ: ιδιαίηεπα ςτηλή απανηη-

ηικψηηηα και πληπψηηηα ηυν πληποθοπιϊν 

• Η ελληνική ζςμμεηοσή ζηο Mobikids, αποηέλεζε ηο 

έναςζμα για ηην ανάπηςξη ηηρ πανελλήνιαρ βάζηρ 

καηαγπαθήρ ψγκυν ηος ΚΝΣ 0-14 εηϊν. 

• Το παλειιήλην αξρείν όγθωλ ΚΝ 0-14 εηώλ 

(ΝΑRECHEM-BT) ζςμπεπιλαμβάνεηαι για πξώηε 

θνξά ζηιρ εςπυπαφκέρ βάζειρ δεδομένυν ΔΝCR, 

ACCIS/IARC. 

• Γπζθνιίεο ειιεληθήο κειέηεο: 

o Πανελλήνια κάλςτη ομάδαρ 15-24 εηϊν με 

πληπψηηηα δεδομένυν: δεν επιηεωσθηκε, λψγυ 

διαζποπάρ αζθενϊν ζε μεγάλο απιθμψ δημψζιυν 

και ιδιυηικϊν κένηπυν & δςζκολίαρ ζςνεπγαζίαρ με 

οπιζμένα ιδπωμαηα και ειδικψηηηερ.  

o Λψγοι: θψπηορ επγαζίαρ, διοικηηικοί θπαγμοί, 

πποζυπικέρ ανηιλήτειρ 

o Ιδιαίηεπα επίπονη η ζςγκπψηηζη ηηρ ομάδαρ 

ελέγσος απψ ηην πεπιθέπεια. 

 

• Ανάγκη ενθάππςνζηρ ενεπγοω ζςμμεηοσήρ ηυν ςγειο-

νομικϊν ζε διαδικαζίερ ποιοηικοω ελέγσος (πποχ-

πψθεζη η γπαπηή  ζςγκαηάθεζη ηος ζςμμεηέσονηορ). 

• Πξνθαηαξθηηθό εύξεκα: 

    Σημανηικψ % ζςμμεηεσψνηυν έσοςν 

    σπηζιμοποιήζει κινηηψ ηηλέθυνο για 

    >10 έηη, πος απαιηείηαι για ενηψ- 

    πιζη παπαγψνηυν κινδωνος ηηρ  

    ηάξηρ ηος 40% 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

• Οι μεγάλερ διεθνείρ ζςνεπγαζίερ είναι απαπαίηηηερ πποκειμένος να δοθοων έγκςπερ απανηήζειρ για ηιρ επιδπάζειρ ηυν 

νέυν ηεσνολογιϊν ζηην ςγεία και η σϊπα μαρ ζςμμεηέσει επιηςσϊρ 

•Οι διοικηηικήρ θωζηρ αδςναμίερ ζηη σϊπα μαρ ππέπει να ανηιμεηυπιζηοων ζςλλογικά ϊζηε να ενθαππςνθεί η ζςμμεηοσή 

ηυν Δλλήνυν επεςνηηϊν ζε διεθνείρ μελέηερ. Αναγκαία είναι η επιμψπθυζη και η ενθάππςνζη μέζυ ζηαθεπϊν δομϊν  

• Φάπιρ ζηη ζςμμεηοσή μαρ ζηο Μοbi-kids, tο δίκηςο NΑRECHEM-BT καλωπηει πλέον ηιρ 3 ζςσνψηεπερ κακοήθειερ ηυν 

παιδιϊν και η σϊπα μαρ έσει εξαζθαλίζει ηη ζςμμεηοσή ζε Δςπυπαφκέρ βάζειρ απσείυν καηαγπαθήρ παιδικϊν 

νεοπλαζιϊν. 

 

 

 

 

 

Ιζηψηοπορ Mobi-Kids: 

http://www.crealradiation.com 

Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ για ηην ελληνική ζςμμεηοσή, 

πεπιηγηθείηε ζηην ιζηοζελίδα:  http://www.narechem.gr 

ΚΟΠΟ 

Η πεπιγπαθή ηηρ ελληνικήρ εμπειπίαρ απψ ηην 

ολοκλήπυζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη ζςλλογή και ηον 

ποιοηικψ έλεγσο ηυν δεδομένυν. 

Δπραξηζηίεο: Cardis E., Castaño Vinyals G., Sadetzki S., *πλεξγαδόκελα Σκήκαηα Παλειιήληνπ Γηθηύνπ Καηαγξαθήο 

Όγθωλ Δγθεθάινπ 
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