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Περίληψη
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις 9 γυναίκες θα εμφανίσει καρκίνο του μαστού
στη διάρκεια της ζωής της. Με δεδομένη τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της νόσου και τα ποσοστά
θνητότητας, είναι αντιληπτό, ότι η πρώιμη διάγνωση, η θεραπευτική αντιμετώπιση και η μετέπειτα πα-
ρακολούθηση του καρκίνου του μαστού πρέπει να γίνονται από κέντρα μαστού τα οποία απασχολούν
μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών. 
Για τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμάται ότι οι γυναί-
κες που έχουν προσβληθεί από τη νόσο πρέπει να αντιμετωπίζονται και να παρακολουθούνται σε κατάλλη-
λα κέντρα μαστού και τα κράτη-μέλη καλούνται να οργανώσουν δίκτυο πιστοποιημένων διεπιστημονικών
κέντρων για τον καρκίνο του μαστού τα οποία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας. 

Λέξεις κλειδιά: Κέντρο μαστού, Ευρωπαϊκές οδηγίες, οργάνωση, λειτουργία, προδιαγραφές, πιστοποίηση, ποιότητα, καρκίνος
μαστού, EUSOMA.  

Εισαγωγή

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί, σε όλες τις επιδη-
μιολογικές μελέτες τη συχνότερη γυναικολογική κα-
κοήθεια και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο
στις γυναίκες, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2000,
περισσότερες από 216.000 γυναίκες προσβλήθηκαν
από καρκίνο του μαστού και περισσότερες από
79.000 πέθαναν από τη νόσο. Μία στις 9 γυναίκες εμ-
φανίζει καρκίνο μαστού που αποτελεί τη συχνότερη
αιτία θανάτου για γυναίκες ηλικίας 35-55 ετών.
Εκτιμώντας ότι το άρθρο 152 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής

Κοινότητας ορίζει ότι, κατά τον καθορισμό και την
εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της
Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προ-
στασία της υγείας του ανθρώπου. Η δραστηριότητα
της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τη δράση των
κρατών-μελών, περιλαμβάνει την καταπολέμηση
των περισσότερο εξαπλωμένων σοβαρών ασθενει-
ών, όπως είναι ο καρκίνος, στο πλαίσιο δε αυτής
της δράσης προωθούνται η διερεύνηση των αιτιών,
η πρόληψη καθώς και η ενημέρωση και διαπαιδα-
γώγηση για θέματα υγείας. Μία μελέτη της
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Eurocare του 1999 κατέδειξε ότι υφίστανται απα-
ράδεκτες διαφορές στην επιβίωση ασθενών με
καρκίνο του μαστού που αγγίζουν το 16%, μεταξύ
των κρατών-μελών. Ο καρκίνος του μαστού θεω-
ρείται ιάσιμος, σε ποσοστό ώς 90%, όταν αναγνω-
ρίζεται και αντιμετωπίζεται σε αρχικό στάδιο και
οι διαφορές στην επιβίωση εκτιμάται ότι οφείλο-
νται σε διαφορές στην πρόσβαση των γυναικών
στις Υπηρεσίες Υγείας καθώς και σε καθυστέρηση
στην ανίχνευση και διάγνωση της νόσου. 
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δυστυχώς οργανωμένα
από φορείς (π.χ. Υπουργείο Υγείας) προγράμματα
screening και έτσι η πρόληψη εναποτίθεται στους
συνειδητοποιημένους ιατρούς και κυρίως γυναικο-
λόγους που θα συστήσουν στις γυναίκες μαστογρα-
φία ρουτίνας και κλινική εξέταση. Οι γυναικολό-
γοι, ως «φροντιστές» της υγείας της γυναίκας, είναι
περισσότερο εξοικειωμένοι από ιατρούς άλλων ει-
δικοτήτων με τον προληπτικό έλεγχο (π.χ. Pap-test)
και είναι εκείνοι που πρέπει να αφυπνήσουν τον
γυναικείο πληθυσμό για την αξία της πρόληψης του
καρκίνου μαστού.   
Εκτιμάται ότι ο μαστογραφικός έλεγχος, σε τακτά
χρονικά διαστήματα για διαγνωστικό έλεγχο, στο
πλαίσιο οργανωμένου περιφερειακού ή εθνικού
προγράμματος που απευθύνεται σε ολόκληρο τον
πληθυσμό, μπορεί, σύμφωνα με την ΠΟΥ, να μειώ-
σει τη θνησιμότητα που οφείλεται στον καρκίνο του
μαστού κατά 35% σε γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών
και, σύμφωνα με νεότερες μελέτες, κατά 20% σε
γυναίκες ηλικίας 40-49 ετών.
Η αυτοεξέταση του μαστού από τη γυναίκα συμ-
βάλλει σημαντικά στη διαλογή, αν και δεν μπορεί
να αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική τακτική για την
έγκαιρη διάγνωση μέσω screening. Η ΠΟΥ κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ακόμα
επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κλινι-
κή εξέταση του μαστού ή η αυτοεξέταση μειώνει τη
θνησιμότητα που οφείλεται στον καρκίνο του μα-
στού. Η κλινική εξέταση με ψηλάφηση έχει ανα-
γνωρισθεί ότι αποτελεί σημαντικό μέσο για την
έγκαιρη διάγνωση καρκινωμάτων ακόμα και σε γυ-
ναίκες που λόγω ηλικίας δεν περιλαμβάνονται στα
προγράμματα screening. 
Με τα δεδομένα αυτά θεωρείται ότι η πρώιμη διά-
γνωση, η θεραπευτική αντιμετώπιση και η μετέπει-
τα παρακολούθηση του καρκίνου του μαστού θα
πρέπει να γίνονται από μια διεπιστημονική ομάδα
ειδικών ιατρών, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρούν να αυξηθούν σημαντικά τα ποσοστά επιβίω-
σης των γυναικών. Έχουν καθοριστεί σαφή κριτή-
ρια ποιότητας που αφορούν στο μαστογραφικό

έλεγχο, και περιλαμβάνεται ο υπερηχογραφικός
έλεγχος για γυναίκες που φέρουν εμφυτεύματα. 
Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλού-
νται να αναγάγουν την καταπολέμηση του καρκί-
νου του μαστού σε προτεραιότητα και να αναπτύ-
ξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατη-
γικές με στόχο την καλύτερη πρόληψη, την πρώιμη
διάγνωση, την αντιμετώπιση και την παρακολούθη-
ση ασθενών με καρκίνο του μαστού. Στο πλαίσιο
της βελτίωσης των υπρεσιών υγείας και με στόχο τη
μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι οι γυναίκες
που έχουν προσβληθεί από τη νόσο πρέπει να αντι-
μετωπίζονται και να παρακολουθούνται από διεπι-
στημονική ομάδα. Τα κράτη-μέλη καλούνται να ορ-
γανώσουν δίκτυο πιστοποιημένων διεπιστημονικών
κέντρων για τον καρκίνο του μαστού τα οποία πλη-
ρούν τα ακόλουθα κριτήρια ποιότητας: 

1. Σε κάθε κέντρο μαστού θα πρέπει να αντιμετω-
πίζονται τουλάχιαστον 150 νέες περιπτώσεις καρ-
κίνου μαστού το χρόνο. Η θεραπεία από την έναρ-
ξή της θα πρέπει να αποφασίζεται υπό την επίβλε-
ψη του κέντρου (το χειρουργείο πρέπει να να
πραγματοποιείται στο κέντρο μαστού ενώ οι επι-
κουρικές θεραπείες θα πρέπει να διευθετώνται
από το κέντρο, αλλά μπορούν να πραγματοποιού-
νται και σε άλλα κέντρα π.χ. ακτινοθεραπεία και
χημειοθεραπεία). Η μετεγχειρητική παρακολούθη-
ση και η παρακολούθηση της πορείας της ασθενούς
θα πρέπει να είναι φροντίδα της Μονάδας (κέ-
ντρου μαστού).  Ο λόγος για τον οποίο συνιστάται
ένας ελάχιστος αριθμός ασθενών είναι η διασφάλι-
ση της επάρκειας περιστατικών ώστε να αξιοποιεί-
ται το εξειδικευμένο προσωπικό και να εξασφαλί-
ζεται η αποτελεσματική διαχείριση κόστους του κέ-
ντρου μαστού.
Κάποιες μονάδες θα αναγνωριστούν ως εκπαιδευ-
τικά κέντρα, εθνικά και διεθνή. Μπορεί να ανα-
γνωριστούν για εκπαίδευση στον καρκίνο του μα-
στού γενικά ή σε πιο ειδικά θέματα π.χ. screening,
αποκατάσταση, παθολογοανατομία. 

2.Το κέντρο μαστού θα διευθύνεται από καταρτι-
σμένο ιατρό με εξειδίκευση στις παθήσεις του μα-
στού· η διεπιστημονική ομάδα θα αποτελείται από
ιατρούς πεπειραμένους στη χειρουργική του μα-
στού, οι οποίοι χειρουργούν κατά κύριο λόγο πα-
θήσεις του μαστού, και από ακτινολόγους, ογκολό-
γους, παθολόγους, νοσηλευτές και βοηθούς ακτινο-
λογικών εργαστηρίων, επίσης εξειδικευμένους στις
παθήσεις του μαστού, καθώς και από έναν διαχει-
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ριστή δεδομένων. Κάθε μέλος της κεντρικής ομά-
δας θα πρέπει να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για
τον καρκίνο του μαστού, και να συνεχίζει την επαγ-
γελματική εκπαίδευση σε τακτική βάση. 
Ειδικότερα: κάθε μονάδα μαστού θα πρέπει να
απασχολεί δύο ή περισσότερους Χειρουργούς Μα-
στού (περιλαμβάνονται Γυναικολόγοι οι οποίοι
χειρουργούν μαστό), κάθε ένας από τους οποίους
πρέπει να χειρουργεί τουλάχιστον 50 νέες περι-
πτώσεις καρκίνου το χρόνο και να εργάζεται τουλά-
χιστον μια φορά την εβδομάδα σε διαγνωστικό ια-
τρείο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον
δύο ακτινολόγοι, εκπαιδευμένοι και με συνεχιζόμε-
νη εμπειρία σε όλες τις πλευρές της απεικόνισης πα-
θήσεων του μαστού, βιοψίας ιστών και εντοπιστικών
μεθόδων απεικόνισης. Συνήθως αρκεί ένας παθολο-
γοανατόμος εξειδικευμένος στις παθήσεις του μα-
στού ο οποίος θα πρέπει να αναλαμβάνει τη μελέτη
όλων των ιστολογικών και κυτταρολογικών δειγμά-
των μαστού. Ο παθολογοανατόμος αυτός θα πρέπει
να παρακολουθεί τακτικά τα συμβούλια και τις συ-
ναντήσεις της ομάδας. Στις προδιαγραφές της μονά-
δας μαστού απαιτείται να υπάρχει ένα σύστημα κα-
ταγραφής δεδομένων που καλύπτει τον έλεγχο. Η
διαχείριση των δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει
την εισαγωγή δεδομένων διάγνωσης, θεραπείας και
τα κλινικά αποτελέσματα συνεχώς. Τα δεδομένα θα
πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο και τα μέλη της
ομάδας της μονάδας μαστού θα πρέπει να πραγματο-
ποιούν τακτικά συμβούλια ελέγχου και να διερευνώ-
νται ξεχωριστά θέματα και να σχεδιάζονται και να
τροποποιούνται πρωτόκολλα. Κάθε χρόνο θα πρέπει
να παρουσιάζονται αποτελέσματα απόδοσης και
ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να συ-
γκρίνονται με αντικειμενικά κριτήρια ποιότητας και
μετρήσεις αποτελεσμάτων όπως αυτές που θέτονται
από τις κατευθυντήριες οδηγίες της EUSOMA για
τις διάφορες φάσεις αντιμετώπισης ή άλλες οδηγίες. 
Η μονάδα μαστού επιπλέον χρειάζεται διαθέσιμο
ειδικευμένο προσωπικό για την ψυχολογική υπο-
στήριξη των ασθενών. Πρόκειται για ειδικευμένη
νοσηλεύτρια, ψυχολόγο ή ψυχίατρο ο οποίος πρέ-
πει να είναι διατεθειμένος να συμβουλεύει και να
παρέχει πρακτικές συμβουλές και υποστήριξη σε
ασθενείς με νέα διάγνωση καρκίνου την ώρα που
τους ανακοινώνεται η διάγνωση, και επίσης όσο
και όταν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις για το
πρόγραμμα θεραπείας. 

3. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα θα λαμβά-
νουν χώρα διεπιστημονικές διασκέψεις (ογκολογι-
κά συμβούλια), κατά τις οποίες θα συζητούνται πε-

ριστατικά, τόσο στο προεγχειρητικό, όσο και κατά
το μετεγχειρητικό στάδιο.

4. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων θα διασφαλίζε-
ται μέσω κλινικής έρευνας. 

5. Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό θα συμ-
μετέχουν σε τακτική βάση σε προγράμματα επι-
μόρφωσης και θα συμμετέχουν τακτικά σε εξετά-
σεις, προκειμένου να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν
επαρκείς ενημερωμένες γνώσεις και ικανότητες. 
Στόχος της μονάδας είναι να διασφαλίζει ότι κάθε
γυναίκα ενημερώνεται για το πόρισμα της ανιχνευ-
τικής δοκιμασίας, καθώς επίσης και των κλινικών
εξετάσεων, εντός 5 εργάσιμων ημερών, και ότι κα-
μία γυναίκα, για την οποία έχει διαγνωσθεί καρκί-
νος του μαστού, δεν θα αναμένει περισσότερο από
4 εβδομάδες για την έναρξη της θεραπείας. Επί-
σης, οι ασθενείς θα ενημερώνονται δεόντως από
τον θεράποντα ιατρό σχετικά με τη διάγνωση και
τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Πρέπει επίσης  να
συμμετέχουν στην απόφαση για την επιλογή της θε-
ραπευτικής αγωγής έχοντας πλήρη επίγνωση των
ανεπιθύμητων παρενεργειών. Κάθε γυναίκα θα
έχει σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι ιατρικά ενδε-
δειγμένο, τη δυνατότητα επιλογής μιας επέμβασης
με διατήρηση του μαστού, ώστε να μειωθεί ο αριθ-
μός των μη απαραίτητων ριζικών μαστεκτομών, και
ότι ο μαστός θα αναπλάθεται, στο βαθμό που αυτό
είναι δυνατό, το ταχύτερο δυνατό με πλαστική απο-
κατάσταση. Επίσης,  θα πρέπει κάθε γυναίκα να
λαμβάνει κατά το δυνατόν ασφαλή διάγνωση προ
της επεμβάσεως όπου είναι εφικτό με λιγότερο
επεμβατικούς τρόπους (FNA, Tru-cut). Τέλος, οι
ασθενείς που φέρουν εμφύτευμα μαστού θα λαμ-
βάνουν δελτίο, στο οποίο θα αναφέρονται οι ιδιαί-
τερες ιδιότητες του εμφυτεύματος και η αναγκαία
μετεγχειρητική παρακολούθηση. 
Σημειώνεται ότι δεν έχει θεσπισθεί ακόμα σε όλα
τα κράτη-μέλη ειδική νομοθεσία σχετικά με τα δι-
καιώματα των ασθενών, πράγμα το οποίο σημαίνει
ότι τα εν λόγω δικαιώματα είναι επί του παρόντος
μη ορατά για τους ασθενείς,
Οι μονάδες μαστού καλούνται επίσης να δημιουργή-
σουν κέντρα παροχής ιατρικών συμβουλών και ψυχο-
λογικής στήριξης σε γυναίκες με κληρονομικό ιστορι-
κό καρκίνου του μαστού, και να παράσχουν εντατικό
πρόγραμμα πρόληψης σε γυναίκες στις οποίες ο δια-
γνωστικός έλεγχος είχε θετικό αποτέλεσμα. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η μονάδα θα πρέπει να φροντίζει
για τον απαραίτητο εξοπλισμό ως προς την απεικό-
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νιση για πλήρη και επαρκή διάγνωση παθήσεων
του μαστού. Ο ελάχιστος εξοπλισμός σε τμήμα
ακτινοθεραπείας πρέπει να είναι δύο μεγαβολταϊ-
κές μονάδες, ένα μηχάνημα βραχυθεραπείας, ένας
προσομοιωτής και ένα σύστημα υπολογιστή για πε-
ριπτώσεις μαστού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Τα ιατρεία Συμ-
βουλευτικής για ασθενείς του Μαστού θα πρέπει να
είναι ανεξάρτητα (και όχι π.χ. ως τμήματα των χει-
ρουργικών ιατρείων). 
Ιατρεία για νεοδιαγνωσθείσες ασθενείς: Τουλάχι-
στον ένα ιατρείο την εβδομάδα θα πρέπει να ασχο-
λείται με παραπεμπόμενες συμπτωματικές ασθε-
νείς. Μια Μονάδα στην οποία διαγιγνώσκονται 150
νέοι καρκίνοι το χρόνο θα πρέπει να αναμένει πά-
νω από 1500 παραπομπές συμπτωματικών ασθενών
(~30 την εβδομάδα). Μια καλή τακτική που προτεί-
νεται είναι να παρέχονται ραντεβού για εξέταση σε
διάστημα 10ημέρου σε όλες τις συμπτωματικές
ασθενείς που παραπέμπονται για πρώτη φορά. 

Ανακοίνωση Διάγνωσης και Πρόγραμμα Θεραπείας:
Μπορεί να μην είναι δυνατόν να τεθεί μια διάγνω-
ση από την πρώτη επίσκεψη, ιδαίτερα στις μέρες
μας που η ανοιχτή βιοψία χρησιμοποιείται τακτικά.
Η διάγνωση καρκίνου μαστού θα πρέπει να ανα-
κοινώνεται  στις ασθενείς εντός 5 εργάσιμων ημε-
ρών. Η διάγνωση θα πρέπει ιδανικά να ανακοινώ-
νεται από τον ίδιο το χειρουργό. Αν η ανακοίνωση
γίνεται από τον ακτινοδιαγνώστη, τότε ο χειρουρ-
γός ή/και ο ογκολόγος θα πρέπει να ενημερώσουν
και να συμβουλεύσουν την ασθενή κατ' ιδίαν. Συνι-
στάται να παρίσταται στις συναντήσεις αυτές και η
ειδική νοσηλεύτρια ή ένας εκπαιδευμένος Ψυχολό-
γος  για να ενημερώσουν σχετικά με τη θεραπεία
που θα ακολουθήσει και να παρέχουν συναισθημα-
τική υποστήριξη στην πάσχουσα. Σε περιπτώσεις
εκτεταμένης νόσου θεωρείται πιο κατάληλος για
την ενημέρωση της ασθενούς ο ογκολόγος, εφόσον
χειρουργική θεραπεία δεν συνιστάται. Ένας κα-
τάλληλος, σχετικά απομονωμένος χώρος για την
ενημέρωση της ασθενούς θα πρέπει να διατείθεται.
Σε μονάδες που εφαρμόζονται προεγχειρητικές
ακτινοθεραπείες ή χημειοθεραπείες, οι αντίστοιχες
ασθενείς θα πρέπει να συναντώνται ταυτόχρονα με
τον χειρουργό και τον ακτινοθεραπευτή ή τον
ογκολόγο πριν την έναρξη της θεραπείας. Η διά-
γνωση δεν πρέπει να ανακοινώνεται μέσω αλληλο-
γραφίας ή τηλεφωνικά, εκτός και αν αυτή είναι η
επιλογή της ασθενούς με ειδικό αίτημα κατόπιν κα-
τάλληλης ενημέρωσης. 

Ογκολογικά Συμβούλια: Όλα τα μέλη της κεντρι-
κής ομάδας θα πρέπει να παρακολουθούν τα ογκο-
λογικά συμβούλια τα οποία πρέπει να γίνονται του-
λάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Θα πρέπει να
συζητώνται τα ακόλουθα:
• Περιπτώσεις με αβέβαιη διάγνωση π.χ. μετά την
ανοιχτή βιοψία.
• Περιπτώσεις με επιβεβαιωμένη διάγνωση καρκί-
νου, οι οποίες προτείνονται για αρχική θεραπεία.
• Όλες οι περιπτώσεις στις οποίες έχει γίνει το
πρώτο χειρουργείο και μετά την ιστολογική εξέτα-
ση θα πρέπει να προταθεί η περαιτέρω θεραπεία. 
• Ασθενείς που παρακολουθούνται και πρόσφατα
υπεβλήθηκαν σε εξετάσεις και τέθηκε η υποψία
εκτεταμένης νόσου ή υποτροπής. 

Φυσιοθεραπεία: Πρέπει να διατίθεται φυσιοθερα-
πευτική δυνατότητα για τη μετεγχειρητική περίοδο
ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κινητικότητα του
ώμου κ.λπ. 

Επικουρικές Θεραπείες: 
• Το Ογκολογικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφα-
σίζει για την κατάλληλη επικουρική θεραπεία μετά
τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης. 
• Η ακτινοθεραπεία μπορεί να γίνεται στο ίδιο ή σε
άλλο νοσοκομείο (όπου ο ακτινοθεραπευτής της κε-
ντρικής ομάδας μπορεί να επιβλέπει τη θεραπεία).
• Η χορήγηση της χημειοθεραπείας επικουρικά ή
σε εκτεταμένη νόσο θα πρέπει να προτείνεται και
να γίνεται από τον Ογκολόγο ο οποίος είναι μέλος
της κεντρικής ομάδας και στις κατάλληλες εγκατα-
στάσεις. Οι θεραπείες αυτές μπορεί να χορηγηθούν
και σε άλλο νοσοκομείο, αλλά οι αποφάσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή τους θα πρέπει να λαμβάνο-
νται από το Ογκολογικό Συμβούλιο της Μονάδας. 

Εκτεταμένη Νόσος και Υποτροπή: Πρέπει να
υπάρχει τουλάχιστον ένα Ιατρείο για εκτεταμένη
νόσο μαστού ανά 2 εβδομάδες στη Μονάδα Μα-
στού, ξεχωριστό από τα ιατρεία γενικής ογκολο-
γίας (αν και κάποιες φορές συνδυάζεται με τη γυ-
ναικολογική ογκολογία) το οποίο θα λειτουργεί με
Ογκολόγο. Ο χειρουργός θα πρέπει να είναι διαθέ-
σιμος για συμβουλή αν χρειαστεί και θα πρέπει να
είναι ο υπεύθυνος, αν αυτός επιβλέπει την ενδοκρι-
νική θεραπεία. Ασθενείς με μεταστάσεις, τοπικά
εκτεταμένη νόσο και τοπική η περιοχική υποτροπή,
πρέπει να παρακολουθούνται στο ιατρείο αυτό υπό
τις αποφάσεις και τα πρωτόκολλα του Ογκολογι-
κού Συμβουλίου. Οι ασθενείς που παραπέμφθηκαν
σε άλλο νοσοκομείο για Ακτινοθεραπεία ή Χημειο-
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θεραπεία θα πρέπει να επιστρέφουν στην Ομάδα
Μαστού στην Μονάδα τους για περαιτέρω παρακο-
λούθηση και να παρακολουθούνται στα Ιατρεία
Εκτεταμένης Νόσου Μαστού. Θα πρέπει να υπάρ-
χει μέριμνα για παρηγορητική θεραπεία και έλεγχο
πόνου. 

Παρακολούθηση Καρκίνου Μαστού: Όλες οι
ασθενείς με πρώιμο ή αρχόμενο καρκίνο μαστού
θα πρέπει να παρακολουθούνται σε εξωτερικά Ια-
τρεία που επιβλέπονται απ'ευθείας από έναν από
τους χειρουργούς. Κάθε αναγκαία απεικονιστική
εξέταση θα πρέπει να γίνεται στην ίδια επίσκεψη.
Οι ασθενείς ίσως να πρέπει να παραπεμφθούν σε
άλλο νοσοκομείο για ακτινοθεραπεία ή χημειοθε-
ραπεία, αλλά οι αποφάσεις για τη διαχείριση κάθε
περίπτωσης και η παρακολούθηση θα πρέπει να εί-
ναι ευθύνη της Μονάδας Μαστού. Η ομάδα μαστού
έχει τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό να ανιχνεύ-
σει και να διερευνήσει πιθανή υποτροπή. 

Καλοήθης Νόσος: Η Μονάδα Μαστού πρέπει επί-
σης να αναλαμβάνει τη θεραπεία γυναικών με κα-
λοήθεις νόσους, όπου χρειάζεται (π.χ. κύστεις, ινο-
αδενώματα, μασταλγίες, φλεγμονώδεις καταστά-
σεις, φυλοειδείς όγκοι κ.λπ). 

Οικογενειακό Ιστορικό/Γενετική: Καταλληλότερο
για γενετική συμβουλευτική είναι ένα ιατρείο με
εξειδικευμένο κλινικό γενετιστή και από μια ομά-
δα χειρουργών μαστού με εκπαίδευση στην πλαστι-
κή αποκατάσταση, ακτινοδιαγνώστη και ψυχίατρο
ή κλινικό ψυχολόγο. Θα πρέπει να διατίθεται η δυ-
νατότητα γενετικού ελέγχου και ιδανικά ένας μο-
ριακός γενετιστής για να συμβουλεύει τους ειδι-
κούς της κλινικής. 

Αποκατάσταση: Η Μονάδα Μαστού θα πρέπει να
έχει κάνει συμφωνία με έναν ή δύο αναγνωρισμέ-
νους πλαστικούς χειρουργούς με ειδικό ενδιαφέ-
ρον στις τεχνικές αποκατάστασης του μαστού. Πρέ-
πει επιπλέον να παρέχεται δυνατότητα για προσθε-
τική εντός της μονάδας. 

Screening Μαστού: Ιδανικά, τα κέντρα διαλογής
μαστού θα πρέπει να ανήκουν στη Μονάδα Μα-
στού και οι ίδιοι Ακτινοδιαγνώστες θα πρέπει να
είναι μέλη της Μονάδας Μαστού και να εργάζο-
νται για την ανίχνευση της νόσου ή στη διερεύνηση
της συμπτωματικής νόσου. Κέντρα αξιολόγησης θα
πρέπει να τοποθετούνται σε Μονάδες Μαστού.

Ενημέρωση Ασθενών: Θα πρέπει να διατίθεται
στις γυναίκες μια ξεκάθαρη γραπτή και προφορική
απάντηση σχετικά με τη διάγνωση και τις θεραπευ-
τικές επιλογές. 

ΕΡΕΥΝΑ: Η έρευνα αποτελεί ουσιώδες τμήμα της
εκπαίδευσης των ειδικών. Στις Μονάδες Ελέγχου
πρέπει να καταγράφεται ο αριθμός των ασθενών
που μπαίνουν σε ερευνητικά προγράμματα και λε-
πτομέρειες για όλη την υπόλοιπη έρευνα. Οι Μονά-
δες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν δυ-
νατότητες έρευνας και ο τομέας αυτός θα πρέπει να
λαμβάνεται υπ'όψιν όταν οι μονάδες κρίνονται για
τη δυνατότητά τους να δέχονται εκπαιδευόμενους. 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Τα μέλη της κύριας ομάδας της μονά-
δας μαστού θα πρέπει να διδάσκουν τόσο απλούς
σπουδαστές και φοιτητές όσο και νέους επαγγελματίες
σε εθνική ή διεθνή βάση. Κάποιες μονάδες μπορεί να
επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε ειδικά θέματα
(π.χ. αποκατάσταση, screening, ιστολογία κ.λπ).

Το Κέντρο Μαστού της Α’ Μαιευτικής & Γυναικο-
λογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα πληροί σχεδόν όλες τις πα-
ραπάνω Ευρωπαϊκές προδιαγραφές σωστής λει-
τουργίας και οργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει εντατική προσπάθεια εκσυγχρονισμού επιμέ-
ρους λειτουργιών του, όπως ανανέωση αρχείου πα-
ρακολούθησης ασθενών, εντατικοποίηση ερευνητι-
κών προγραμμάτων, οργάνωση ημερίδων ενημέρω-
σης. Έχει επίσης ιδρυθεί κέντρου γυναικών υψηλού
κινδύνου για καρκίνο μαστού και για συλλογή περι-
στατικών καρκίνου μαστού που σχετίζονται με την
κύηση. Έχει, τέλος, πιστοποιηθεί από την EBCOG
(European Board and College of Obstetricians and
Gynecologists) και την ESCO (European Society of
Clinical Oncology) μέσω της κλινικής ότι λειτουργεί
σύμφωνα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Απώτερος
στόχος η επίσημη Ευρωπαϊκή αναγνώρισή του από
την EUSOMA ως εθνικό και διεθνές κέντρο αναφο-
ράς παθήσεων του μαστού.  
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Quality standards for breast units.
European guidelines
Dimitrakakis C., Antsaklis A.

Breast Unit, 1st Department of Ob/Gyn, Athens University
Medical School, Athens, Greece 

Correspondence: Constantine Dimitrakakis,
Breast Unit of the 1st Department of
Ob/Gyn, Athens University Medical School, 
80 Vas. Sophias Avenue, 115 28 Athens, Greece 

Summary
In Europe, one out of 9 women will develop breast
cancer during lifetime. Based on the high incidence
rates and the mortality of the disease, the aim is
early detection and appropriate treatment. For the
assuring of a high quality specialist service through-

out Europe, women who are diagnosed with breast
cancer should be treated, and followed up by a mul-
tidisciplinary team of specialists. 
Aiming the mortality decrease, all breast cancer pa-
tients should have access for treatment and follow-
up in high quality Breast Units. The European
Community requires the establishment of such cer-
tified units that meet mandatory quality standards.  

Key words: Breast center, European Guidelines, quality service,
quality standards,  multidisciplinary team, certified units,
EUSOMA.  

Βιβλιογραφία
www.eusoma.org
www.epgbc.org
www.europadonna.org 

Δημητρακάκης και ΑντσακλήςΟργάνωση και λειτουργία των κέντρων μαστού. Ευρωπαϊκές οδηγίες

32

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 5/01/2011 ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 20/01/2011 

DHMHTRAKAKHS  25/5/2011  12:04 μμ  Σελίδα32



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


