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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ο καρκίνοσ συνιστά µείζον πρόβληµα δηµόσιασ υγείασ, δεδοµένου ότι εξαπλώνεται µε ρυθµούσ επιδηµίασ παρά την πρόοδο τησ ιατρικήσ επιστήµησ. Στισ µέρεσ µασ αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσµίωσ, µετά τα καρδιαγγειακά νοσήµατα.
Αποτελέσµατα: Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείασ 84 εκατοµµύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από καρκίνο µεταξύ 2005 και 2015 χωρίσ καµία παρέµβαση, ενώ το 40% των καρκίνων µπορούν να προληφθούν και να
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά. Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η παγκόσµια κοινότητα και η αποτελεσµατική πρόληψη του προϋποθέτει άρτιο συντονισµό κυβερνητικών και µη οργανισµών σε εθνικό, αλλά και σε διεθνέσ επίπεδο. Οι δείκτεσ θνησιµότητασ από καρκίνο διαφοροποιούνται µεταξύ
των γεωγραφικών διαµερισµάτων τησ χώρασ, του φύλου, των ηλικιακών οµάδων, στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησησ και ακριβούσ χαρτογράφησησ και αποκωδικοποίησησ. Επιβεβληµένη δε, θεωρείται η διερεύνηση των δράσεων κατά του καρκίνου στο εξωτερικό και, τέλοσ, η υιοθέτηση παρόµοιων µέτρων στην Ελλάδα.
Συµπεράσµατα -Προτάσεισ: Ο καρκίνοσ αποτελεί ένα φαινόµενο πολλών ανισοτήτων σε παγκόσµια κλίµακα.
Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η οργάνωση τησ διεθνούσ κοινότητασ θέτοντασ σαφείσ στόχουσ απέναντι στο πρόβληµα και ενισχύοντασ προγράµµατα που αφορούν την πρόληψη, την θεραπευτική αντιµετώπιση, την εκπαίδευση
και την έρευνα.
Λέξεισ κλειδιά: επιπολασµόσ, επίπτωση, καρκίνοσ, πρόληψη, Ελλάδα, Ευρώπη

1. Εισαγωγή
Παρόλο που οι αρχαίοι Έλληνεσ χρησιµοποίησαν πρώτοι τον όρο «καρκίνοσ» για τη συγκεκριµένη νόσο,
φαίνεται ο καρκίνοσ να εντοπίζεται σε ακόµη παλαιότερεσ χρονικέσ περιόδουσ. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν ευρήµατα που πιστοποιούν την εµφάνιση οστεοσαρκώµατοσ σε οστά κεφαλήσ και αυχένα σε µούµιεσ
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στην Αρχαία Αίγυπτο. Ο Ιπποκράτησ όµωσ είναι εκείνοσ που µέσα από τα κείµενά του απέδωσε σ’ αυτή
τη νόσο τον όρο «καρκίνοσ» (Τσεκουράκησ ∆αµιανόσ,
2001). Τον 17ο µε 18ο αιώνα επικρατούσε η άποψη
ότι ο καρκίνοσ ήταν µεταδοτική νόσοσ. Από τα τέλη
του 19ου έωσ τισ αρχέσ του 20ου αιώνα, επικρατούσε η πεποίθηση ότι ο καρκίνοσ προκαλείται από την
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επιδείνωση κάποιου τραύµατοσ. Όλουσ αυτούσ τουσ
αιώνεσ η άποψη ότι ο καρκίνοσ είναι µία ανίατη ασθένεια ακολουθούσε τισ διάφορεσ θεωρίεσ και αυτό
ήταν που ενίσχυσε τόσο πολύ το φαινόµενο τησ φοβίασ
που επικρατεί στον κοινό νου όσον αφορά τη νόσο
αυτή. Πλέον η επιστήµη έχει αποµυθοποιήσει πολλέσ από αυτέσ τισ αντιλήψεισ και έχει κατορθώσει να
διαµορφώσει µία πιο σαφή εικόνα τόσο για τη φύση
τησ νόσου όσο και για τα αίτιά τησ.
Στισ µέρεσ µασ, σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ., ο καρκίνοσ
αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσµίωσ, µετά
τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. Μελέτεσ έχουν δείξει ότι
ο καρκίνοσ είναι κυρίωσ αποτέλεσµα τησ έκθεσησ του
ατόµου σε καρκινογόνουσ παράγοντεσ και εξαρτάται
άµεσα από κοινωνικοοικονοµικούσ προσδιοριστέσ
(Merletti F και λοιποί, 2011). Οι συχνότεροι παράγοντεσ κινδύνου παγκοσµίωσ µε βάση τα πιο πρόσφατα
δεδοµένα είναι η χρήση καπνού και αλκοόλ, η υποκατανάλωση φρούτων και λαχανικών, η απουσία σωµατικήσ άσκησησ και η έκθεση στο ιό των ανθρωπίνων
θηλωµάτων . Όπωσ φαίνεται, η χρήση καπνού είναι
υπεύθυνη συνολικά για το 20% των θανάτων από καρκίνο, ενώ για τισ χώρεσ µε υψηλό εισόδηµα το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 30%. Στη συνέχεια ακολουθούν
η κατανάλωση αλκοόλ και η υποκατανάλωση φρούτων
και λαχανικών µε περίπου 5% επί του συνόλου των θανάτων από καρκίνο (Danaei G και λοιποί, 2005).
Παρά την εξέλιξη τησ ιατρικήσ επιστήµησ και τη
συσσώρευση γνώσεων γύρω από τη συγκεκριµένη
νόσο δεν έχει επιτευχθεί ο έλεγχοσ του προβλήµατοσ. Ο έλεγχοσ του καρκίνου αφορά τόσο τισ ανεπτυγµένεσ όσο και τισ αναπτυσσόµενεσ χώρεσ και αποτελεί µια πρόκληση για την παγκόσµια κοινότητα. Η
µείωση τησ επίπτωσησ και τησ θνησιµότητασ από καρκίνο, καθώσ και η βελτίωση τησ ποιότητασ ζωήσ των
καρκινοπαθών αποτελούν πρωταρχικούσ στόχουσ στον
διεθνή αγώνα κατά του καρκίνου και προϋποθέτουν
τη συστηµατική εφαρµογή παρεµβάσεων προγραµµάτων πρόληψησ, έγκαιρησ διάγνωσησ, θεραπείασ
και παρηγορητικήσ φροντίδασ. Μεγάλο ποσοστό των
καρκίνων είναι δυνατό να προληφθούν και οι συνέπειέσ τουσ να µετριασθούν µε την έγκαιρη διάγνωση
και θεραπεία. Παράλληλα, ότι η αποτελεσµατικότητα των εθνικών προγραµµάτων προσυµπτωµατικού
ελέγχου εξαρτάται από το ποσοστό κάλυψησ του πληθυσµού, την πρόσβαση στισ υπηρεσίεσ υγείασ και την
ποιότητα την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η καταπολέµηση του καρκίνου θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικό τµήµα τησ στρατηγικήσ για την υγεία
και η άσκηση πολιτικών για τον έλεγχό του πρέπει να
αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προαγωγή τησ
υγείασ του πληθυσµού.
2. Σκοπόσ
Σκοπό τησ παρούσασ ανασκόπησησ αποτελεί η περιγραφή του επιπολασµού του καρκίνου διεθνώσ βάσει

πρόσφατων επιδηµιολογικών στοιχείων, η διερεύνηση τησ οργάνωσησ του συστήµατοσ υγείασ και των
δοµών τησ παγκόσµιασ και τησ ευρωπαϊκήσ κοινότητασ και η διατύπωση προτάσεων για µέτρα αντιµετώπισησ του προβλήµατοσ στην Ελλάδα.
3. Αποτελέσµατα
3.1 Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα
και η έκταση του προβλήµατοσ
Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα προκύπτει ότι η κατανοµή των δεικτών θνησιµότητασ από καρκίνο στην
Ελλάδα παρουσιάζει άνιση κατανοµή για το έτοσ 2009
(Εικόνα 3). Οι δύο Νοµοί µε τον υψηλότερο επιπολασµό είναι τησ Αττικήσ µε το µέγιστο δείκτη 12,89 και
τησ Χίου 1,62 – σηµαντική διαφορά που πιθανά οφείλεται σε περιβαλλοντικούσ, γενετικούσ ή κοινωνικοοικονοµικούσ παράγοντεσ. Σηµαντικό είναι ότι τα νησιά
του Βόρειου Αιγαίου µε υψηλό ή πολύ υψηλό δείκτη
έρχονται σε αντίθεση µε τη Χίο. Γενικότερα, οι πλειοψηφία των νοµών έχει υψηλό δείκτη θνησιµότητασ
όπωσ ο νοµόσ Φωκίδοσ και η πλειοψηφία τησ Πελοποννήσου. Στην Κρήτη η εικόνα είναι λιγότερο έντονη µε τουσ Νοµούσ Ηρακλείου και Λασιθίου να παρουσιάζουν µικρό δείκτη θνησιµότητασ και οι νοµοί Χανίων
και Ρεθύµνησ µέτριο. Συγχρόνωσ παρουσιάζεται η διαφοροποίηση των δύο φύλων άνδρεσ - γυναίκεσ, όπου
οι άντρεσ υπερέχουν των γυναικών σε ποσοστά σε
όλουσ τουσ Νοµούσ. Σε ορισµένουσ νοµούσ η διαφορά αυτή είναι µεγαλύτερη, όπωσ στουσ νοµούσ Φωκίδοσ, Σερρών, Αχαΐασ, Τρικάλων, Κυκλάδων και Ρεθύµνου, ενώ σε άλλουσ µικρότερη, όπωσ στο νοµό Σάµου
και στη Λευκάδα. Ωστόσο από τα δεδοµένα αυτά δεν
προκύπτει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των νοµών
ανά είδοσ καρκίνου. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε εθνικό επίπεδο ο καρκίνοσ του λάρυγγα και ο καρκίνοσ
του πνεύµονα αποτελούν τα κακοήθη νεοπλάσµατα µε
τον µεγαλύτερο επιπολασµό.
Ο χάρτησ- Εικόνα 4 αποτελεί µια εκτίµηση του
επιπολασµού του καρκίνου τα επόµενα χρόνια 20092014 µε χρήση τησ µεθόδου Inversed Distance WeightedInterpolation, µε χρήση του ArcMap (GIS) βασιζόµενη στη διακύµανση του δείκτη για τα έτη 2001-2006
και 2006-2009 για την Ελλάδα. Τα στοιχεία για τουσ
δείκτεσ θνησιµότητασ είναι από την Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδασ (ΕΣΥΕ) και προτυποποιήθηκαν βάσει
του Ευρωπαϊκού πληθυσµού των G27 µε τη µέθοδο
τησ άµεσησ προτυποποίησησ. Πραγµατοποιήθηκε
cluster ανάλυση στο SPSS 18:00 και χωρική απεικόνιση, χωρική στατιστική και παρεµβολή στο ArcMap
(GIS). Οι διαφορέσ είναι αισθητέσ σε ορισµένουσ
νοµούσ-σε άλλουσ η µεταβολή είναι θετική και σε
άλλουσ αρνητική. Ο νοµόσ Γρεβενών από την clusterοµαδοποίηση για το 2009 είναι στα 4,87-6,08 ενώ έωσ
το 2014 αναµένεται να φτάσει από 6,6-7,8 που αποτελεί πολύ σηµαντική αύξηση. Αντίθετη εικόνα έχουµε στη Λευκάδα που οι δείκτεσ από 4,87-6,08 (πολύ
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Παγκόσµιοσ Χάρτησ Ανισοτήτων- Καρκίνου - 2002
Πηγή: http://www.worldmapper.org/index.html, International Classification of Diseases-10 codes –
(∆ιεθνήσ Ταξινόµηση Ασθενειών): C00-C97

υψηλόσ) βρίσκεται το 2014 στα 5,5-6,6 (και συγκεκριµένα <6,01). Επίσησ, οι δείκτεσ για το νοµό Μεσσηνίασ κυµαίνονται από 4,87-6,08 πέφτει στα 2,87-4,5.
Τέλοσ, για τα νησιά νοτίου Αιγαίου και τα ∆ωδεκάνησα οι δείκτεσ αυξάνονται από 1,63-3,94 (µικρόσµέτριοσ) σε 2,87-4,5.
3.2 Η κατάταξη τησ Ελλάδασ σε παγκόσµιο
και ευρωπαϊκό επίπεδο
Ο καρκίνοσ αποτελεί ένα φαινόµενο πολλών ανισοτήτων σε παγκόσµια κλίµακα και αυτό θα παρουσιαστεί στον επόµενο χάρτη ώστε να αποτυπωθεί σταδιακά η παρούσα κατάσταση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ (Π.Ο.Υ.) ένασ στουσ
τρεισ κατοίκουσ του πλανήτη θα προσβληθεί από καρκίνο σε κάποια φάση τησ ζωήσ του. Ο καρκίνοσ µπορεί να εµφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία και µασ αφορά όλουσ, παρότι η συχνότητα εµφάνισήσ του είναι
αυξάνεται συναρτήσει τησ ηλικίασ του ατόµου. Έντεκα εκατοµµύρια νέεσ περιπτώσεισ µε καρκίνο διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο. Αυτόσ ο αριθµόσ αναµένεται
να αυξηθεί και εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 16 εκατοµµύρια µέχρι το 2020. Ο καρκίνοσ είναι από τισ πρώτεσ αιτίεσ θανάτου παγκοσµίωσ και το 70% αυτών συµβαίνουν στισ χώρεσ µε χαµηλό και µεσαίο εισόδηµα.
Ο Παγκόσµιοσ Οργανισµόσ Υγείασ. εκτιµά ότι 84 εκατοµµύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από καρκίνο µεταξύ 2005 και 2015 χωρίσ παρέµβαση, ενώ 30-40% µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά. Στη χώρα
µασ, ο καρκίνοσ αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου
(24.4%) µετά τα καρδιαγγειακά νοσήµατα (29.4%), ενώ
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αυξητική τάση παρουσιάζει τόσο η συνολική, όσο και
η κατά αιτία θνησιµότητα από καρκίνο (IARC 2008).
Αναλυτικότερα, στο χάρτη- Εικόνα 1 οι περιοχέσ
είναι προσαρµοσµένεσ σε µέγεθοσ κατ 'αναλογία προσ
τον απόλυτο αριθµό των ανθρώπων που πέθαναν από
καρκίνο σε διάστηµα ενόσ έτουσ. ∆ύο σηµαντικέσ παρατηρήσεισ που προκύπτουν παρατηρώντασ το χάρτη είναι
το γεγονόσ ότι ο καρκίνοσ αποτελεί ένα φαινόµενο που
παρουσιάζει ετερογένεια στο χώρο σε παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέον, η θέση τησ Ελλάδασ στον Ευρωπαϊκό
χώρο παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. Μεταξύ 27 χωρών
η Ελλάδα κατατάσσεται το 2004 στην 19η θέση ωσ
προσ τη θνησιµότητα στουσ άνδρεσ µε προτυποποιηµένο για την ηλικία δείκτη θνησιµότητασ ίσο µε
209/100.000 πληθυσµό. Τέλοσ, βρισκόµαστε στην 23η
θέση ωσ προσ τη θνησιµότητα στισ γυναίκεσ µε 108/100.000
πληθυσµό και στην 9η και για τα δύο φύλα (OECD
Indicators, 2007). Η ευνοϊκή θέση τησ χώρασ µασ είναι
σε κάποιο βαθµό πραγµατική και σε κάποιο βαθµό
πλασµατική. Στη χώρα µασ δεν υπάρχουν αξιόπιστα
στοιχεία για την επίπτωση του καρκίνου και ωσ εκ τούτου η επιδηµιολογική παρακολούθηση γίνεται έµµεσα
µέσω των στοιχείων θνησιµότητασ (Σέµογλου Χ., 1998).
Από την Εικόνεσ 3 παρατηρείται ότι για το 2008
βάσει τησ επίπτωσησ του καρκίνου τισ πρώτεσ θέσεισ
καλύπτουν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, ακολουθεί η Βόρεια Αµερική, ∆υτική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Η Ελλάδα συγκριτικά µε την Ευρώπη έχει από τα χαµηλότερα ποσοστά. Η εικόνα παραµένει ίδια µε αυτή του
2003 (Εικόνα 1). Οι καρκίνοι που κυριαρχούν στην
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Ευρώπη είναι ο καρκίνοσ του προστάτη και του µαστού,
και στην νότια Ευρώπη του παχέοσ εντέρου. Στην Ελλάδα την πρώτη θέση κατέχει του ο καρκίνοσ του µαστού,
ακολουθεί του πνεύµονα και µετά του προστάτη. Καρκίνοι οι οποίοι µεταπηδούν από υψηλέσ θέσεισ στην
Ευρώπη σε χαµηλότερεσ στην Ελλάδα είναι τα λεµφώµατα (εκτόσ Hodgkin’s) και το µελάνωµα του δέρµατοσ. Μόνο την πενταετία 2000-2005 πέθαναν στην
Ελλάδα από καρκίνο 148.712 άνθρωποι. Ο καρκίνοσ
του πνεύµονα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στουσ άντρεσ
µε µεγάλη διαφορά από τισ υπόλοιπεσ µορφέσ καρκίνου. Ακολουθούν ο καρκίνοσ του προστάτη και του
παχέοσ εντέρου, οι οποίοι παρουσιάζουν σταθερά
αυξητικέσ τάσεισ σε όλο το διάστηµα των 5 ετών. Στισ
γυναίκεσ η πιο συχνή αιτία θανάτου είναι ο καρκίνοσ
του µαστού, ο οποίοσ παρουσιάζει αυξητική τάση το
2005 µετά από µια µικρή µείωση που σηµείωσε από
το 1996 και µετά. Ακολουθούν ο καρκίνοσ του πνεύµονα και του παχέοσ εντέρου µε σταθερά αυξητικέσ
τάσεισ. Η θνησιµότητα από καρκίνο διαφοροποιείται
ανά περιοχή στην Ελλάδα. Για τα πιο συχνά νεοπλάσµατα παρατηρείται µεγαλύτεροσ επιπολασµόσ στο
Βορρά σε σχέση µε το Νότο, εύρηµα το οποίο επιβε-

βαιώνεται µε αρκετέσ µελέτεσ ( Τούντασ Ι. και λοιποί,
2001, Tzala E., 2004, Tzala E. & Best N., 2007).
Τα δεδοµένα αυτά σε συνδυασµό µε την αύξηση
τησ συχνότητασ των παραγόντων κινδύνου που προκαλούν καρκίνο, όπωσ το κάπνισµα, η κατανάλωση αλκοόλ, ο σύγχρονοσ τρόποσ ζωήσ µε την υιοθέτηση ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών, η έλλειψη άσκησησ
και η δραµατική αλλαγή του περιβάλλοντοσ, καθιστούν
τον καρκίνο την πιο σηµαντική πρόκληση για την προάσπιση τησ ∆ηµόσιασ Υγείασ.
3.3. Οργάνωση φορέων για την πρόληψη
και αντιµετώπιση καρκίνου σε παγκόσµιο επίπεδο
Ο καρκίνοσ αποτελεί ένα µείζον θέµα σε παγκόσµιο επίπεδο, το οποίο επιχειρούν πολλοί οργανισµοί -κυβερνητικοί και µη- να το διαχειριστούν. Η πλειοψηφία τουσ
κινείται σε όµοιεσ γενικέσ αρχέσ και στόχουσ. Ακολούθωσ, παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένεσ από τισ προσπάθειεσ του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ (WHO,2007)
Ο Παγκόσµιοσ Οργανισµόσ Υγείασ επικεντρώνεται σε
τρείσ άξονεσ, την πρόληψη, θεραπεία, και αντιµετώπιση. Όσον αφορά την πρόληψη ο Π.Ο.Υ. υποστηρίζει ότι
είναι η πλέον αποδοτική από άποψη κόστουσ µακρο-
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Χάρτησ Ελλάδασ- Εκτίµηση έκτασησ καρκίνων για τα επόµενα 5 χρόνια (2009-2014)

πρόθεσµη στρατηγική για τον έλεγχο του καρκίνου είναι
η πρωτογενήσ πρόληψη που περιλαµβάνει την τροποποίηση ή την αποφυγή παραγόντων υψηλού κινδύνου
όπωσ το κάπνισµα, το υπερβολικό βάροσ, τη χαµηλή
πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, την έλλειψη σωµατικήσ δραστηριότητασ και τη κατανάλωση αλκοόλ, την
αποφυγή έκθεσησ σε λοιµώδεισ παράγοντεσ και σε ορισµένεσ χηµικέσ ουσίεσ και στην ιονίζουσα ακτινοβολία.
Αρχικά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση καπνού
θεωρείται η κύρια αιτία για το 1/3 των θανάτων από
καρκίνο στο πλανήτη. Το 2030 αναµένεται αυτοί οι θάνατοι να φτάσουν τα 8 εκατοµµύρια. Η αξιοσηµείωτη Σύµβαση- Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ για
τον έλεγχο του καπνού τέθηκε σε ισχύ το 2005 (WHO
FCTC). Πιο συγκεκριµένα κατευθύνει τον έλεγχο τησ
χρήσησ καπνού από πλευράσ προσφοράσ και ζήτησησ.
Έχει υιοθετηθεί από περίπου 140 χώρεσ, όπωσ, η Βραζιλία η οποία µείωσε την θνησιµότητα από καρκίνουσ
που σχετίζονται µε το καπνό από 32% σε 19% το 2010.
Η αντίστοιχη στρατηγική για την διατροφή και τη φυσική άσκηση είναι η DPAS κατά την οποία προτείνονται
µέτρα πρόληψησ για το καρκίνο του µαστού, οισοφάγου, ενδοµητρίου και ήπατοσ. Προωθεί διατροφικέσ
οδηγίεσ, άσκηση για το σπίτι, το σχολείο και τισ καθη-
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µερινέσ δραστηριότητεσ. Επίσησ, προάγει τον εµβολιασµό για ηπατίτιδα Β, η οποία ευθύνεται για το 50%
περίπου των θανάτων από καρκίνο του ήπατοσ (340.000
θάνατοι ετησίωσ). Παράλληλα, δροµολογεί µέτρα για
την αντιµετώπιση τησ έκθεσησ σε χηµικά, σε συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη. Ένα παράδειγµα είναι το
Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Η.Ε. (UNEP) για την
µείωση τησ έκθεσησ σε καρκινογόνουσ παράγοντεσ
που προέρχονται από τον αέρα, το φαγητό και το πόσιµο νερό. Αντίστοιχα προγράµµατα διεξάγονται και για
την έκθεση στην ακτινοβολία (ιονίζουσασ αλλά και ηλιακήσ). Το 2006 δηµοσιεύτηκε έρευνα 20 χρόνων µετά
την έκρηξη του Τσερνοµπίλ, η οποία παρέχει πολιτικέσ σε παγκόσµιο επίπεδο10. Επιπροσθέτωσ, µε στόχο την πρόληψη αλλά και θεραπεία, οργανώνονται και
διεξάγονται προγράµµατα όπωσ το Reproductive Health
and Research Department (RHR) για την αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού και τησ µήτρασ. Το πρόγραµµα αυτό µεταξύ άλλων προωθεί την έρευνα για τισ
συγκεκριµένεσ µορφέσ καρκίνου µε απώτερο σκοπό
την καταγραφή, τον έλεγχο, την περιγραφή, την πρόγνωση και την αντιµετώπιση του προβλήµατοσ
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ∆ιεθνήσ Ένωση κατά του
Καρκίνου (UICC) είναι ο µεγαλύτεροσ οργανισµόσ ενά-
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ντια στον καρκίνο παγκοσµίωσ, δεδοµένου ότι συµµετέχουν σ’αυτόν 400 οργανισµοί από 120 διαφορετικέσ
χώρεσ. Στόχοσ τησ ένωσησ αυτήσ είναι να µετριάσει τισ
απειλητικέσ διαστάσεισ του προβλήµατοσ του καρκίνου
για τη ζωή των πολιτών εστιάζοντασ στην υλοποίηση των
στόχων που θέτει µε τη σειρά τησ η Παγκόσµια ∆ιακήρυξη Κατά του Καρκίνου (World Cancer Declaration).
Η διακήρυξη αυτή είναι προϊόν τησ συναίνεσησ κυβερνητικών εκπροσώπων, ειδικών δηµόσιασ υγείασ και
οργανισµών κατά του καρκίνου (UICC, Global Cancer
Control). Τέλοσ, όσον αφορά το κοµµάτι τησ έρευνασ
καθοριστική είναι η συµβολή του ∆ιεθνούσ Οργανισµού
Ερευνών για το Καρκίνο (IARC). Πρόκειται για ένα διακρατικό οργανισµό, τµήµα τησ Παγκόσµιασ Οργάνωσησ
Υγείασ, που συντονίσει την έρευνα για τισ αιτίεσ του καρκίνου και υλοποιεί παγκόσµιεσ επιδηµιολογικέσ µελέτεσ για το καρκίνο. Επίσησ µελετά τισ αιτίεσ και τουσ
µηχανισµούσ τησ καρκινογένεσησ και αναπτύσσει στρατηγικέσ για αντιµετώπιση. Σηµαντική είναι και η παρουσία του Παγκόσµιου Ταµείου για το καρκίνο (WCRF), ο
οποίοσ προάγει την έρευνα και προωθεί ερευνητικά
προγράµµατα που ασχολούνται µε τη πρόληψη και τον
έλεγχο του καρκίνου (Smith R.A. και λοιποί, 2011).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικόσ άξονασ κινητοποίησησ των χωρών τησ Ε.Ε. για τον καρκίνο είναι η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου. Στόχοσ τησ σύµπραξησ είναι να υποστηριχθούν οι χώρεσ
στισ προσπάθειέσ τουσ για την αντιµετώπιση του καρκίνου µέσω τησ δηµιουργίασ ενόσ πλαισίου για τον
εντοπισµό και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέµηση του καρκίνου.
Αποσκοπεί σε µια συλλογική προσπάθεια των χωρών
µε στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, τη εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών στην υγειονοµική περίθαλψη καρκινοπαθών, την ανταλλαγή πληροφοριών και
δεδοµένων για την υγεία σε επίπεδο Ε.Ε. Γενικότερα, αξιοσηµείωτο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνασ (ERA) για τον
καλύτερο συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων και πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
για την οργάνωση τησ διεθνούσ συνεργασίασ και οµάδων δικτύου, καθώσ και για τη µεγαλύτερη κινητικότητα τόσο των εργαζοµένων όσο και των ιδεών13.
Παράλληλα, ένασ από τουσ βασικούσ στόχουσ του
Προγράµµατοσ ∆ηµόσιασ Υγείασ τησ Ε.Ε. (2008-2013)
είναι να παρέχει συγκρίσιµεσ πληροφορίεσ για την
υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, µε την κατάρτιση δεικτών για την υγεία και τη συγκέντρωση στοιχείων. Η
συγκέντρωση στοιχείων θα βασίζεται σε συγκρίσιµουσ
δείκτεσ για την υγεία, οι οποίοι θα εφαρµόζονται σε
όλη την Ευρώπη, καθώσ και σε κοινά αποδεκτούσ ορισµούσ και µεθόδουσ συγκέντρωσησ και χρήσησ. Στο
πλαίσιο του εφαρµοζόµενου Προγράµµατοσ ∆ηµόσιασ
Υγείασ τησ ΕΕ, καταρτίστηκε ένασ κατάλογοσ κοινοτικών δεικτών για την υγεία (ECHI) (Η δικτυακή πύλη
τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ για τη δηµόσια υγεία, 2009).

Τέλοσ, ιδιάζουσασ σηµασίασ για την προαγωγή τησ
πρόληψησ του καρκίνου είναι η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του καρκίνου. Ο Κώδικασ αυτόσ
περιλαµβάνει προτάσεισ προσ του πολίτεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ, όσον αφορά την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου και γενικότερα την
προάσπιση τησ υγείασ των πολιτών (Boylel, 2003).
Τέλοσ, όσον αφορά τα µέτρα και τισ δράσεισ στην
Ελλάδα δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε- το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσησ, το οποίο ανανεώνεται συχνά παρόλο
που πολλέσ φορέσ υπάρχουν κενά στην υλοποίηση του.
Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσησ κατά του καρκίνου για το 20082012 κινείται σε πέντε άξονεσ- έρευνα, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, η πιστοποίηση και αναβάθµιση υπηρεσιών,
η διαχείριση και φροντίδα τησ νόσου (ασθενείσ – οικογένεια) ( Εθνικό Σχέδιο ∆ράσησ για τον Καρκίνο 20082012). Η θεµελίωση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσησ για τον
Καρκίνο, έρχεται να καλύψει το κενό που συνεχώσ µεγάλωνε τα τελευταία χρόνια, καθώσ, ενώ αυξανόταν το ειδικό βάροσ τησ νοσοκοµειακήσ/ θεραπευτικήσ ιατρικήσ,
η πρόληψη περιοριζόταν κυρίωσ στο διαγνωστικό-εργαστηριακό τοµέα. Η επιδίωξη αυτή συνεπάγεται αλλαγέσ
στισ πολιτικέσ του κράτουσ και των αντίστοιχων υπηρεσιών για τον καρκίνο, τη δηµιουργία µιασ ενιαίασ πολιτικήσ πρόληψησ και επικοινωνίασ σε πανεθνικό επίπεδο, την ανάπτυξη ατοµικήσ ευθύνησ και δεξιοτήτων
αντίστασησ σε πρότυπα συµπεριφοράσ που βλάπτουν την
υγεία, την ενίσχυση των κοινωνικών δοµών και τησ κοινωνικήσ υποστήριξησ, την ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείασ που εµπλέκονται στη διάγνωση, τη θεραπεία και αποκατάσταση του καρκίνου, την οργανωτική
διασύνδεση του εθελοντικού τοµέα µε το υγειονοµικό
σύστηµα για τον καρκίνο, καθώσ και την οριζόντια συνεργασία των υπηρεσιών υγείασ µεταξύ τουσ.
4. Συζήτηση- Προτάσεισ
Με έναυσµα την παρούσα κατάσταση του καρκίνου
στην Ελλάδα και τη σύντοµη βιβλιογραφική ανασκόπηση για το θέµα στο εξωτερικό προτείνονται ορισµένα µέτρα. Η υλοποίηση των µέτρων αυτών θα πρέπει να διεκπεραιωθεί βασιζόµενη σε τέσσερισ άξονεσστη µείωση µακροπρόθεσµα του αριθµού των νέων
περιπτώσεων καρκίνου και τησ βαρύτητασ τησ νόσου,
στην αύξηση τησ επιβίωσησ και των ποιοτικά χρόνιων
ζωήσ των νοσούντων από καρκίνο στη βελτίωση τησ
ποιότητασ ζωήσ των πασχόντων, αλλά και τησ οικογένειάσ τουσ και στη µείωση του κοινωνικού κόστουσ
τησ νόσου. Η εστίαση των προσπαθειών στον τοµέα
τησ πρόληψησ – πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή- µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την προαγωγή τησ δηµόσιασ υγείασ και να έχει µακροπρόθεσµα πολύ σηµαντικά οφέλη για τον πληθυσµό σε
κοινοτικό, εθνικό και διεθνέσ επίπεδο (Τούντασ, 2008).
Λαµβάνοντασ υπόψη ότι ο καρκίνοσ είναι κυρίωσ ασθένεια των µεγαλύτερων ηλικιακών οµάδων, οι δαπάνεσ
για τουσ καρκινοπαθείσ αναµένονται να αυξηθούν δρα-
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µατικά τα επόµενα χρόνια στη χώρα µασ δεδοµένησ
τησ γήρανσησ του πληθυσµού.
Η εφαρµογή µέτρων πρόληψησ και η ενδυνάµωση
των φορέων πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ αποτελεί στρατηγική περιορισµού των δαπανών για την υγεία,
λαµβάνοντασ υπ’ όψη ότι ο καρκίνοσ εκτόσ από το µεγάλο κοινωνικό κόστοσ επιφέρει και πολύ υψηλό οικονοµικό κόστοσ για το σύστηµα υγείασ (Κυριακόπουλοσ Γ.,
Φιλαλήθησ Τ., 1996). Η πιο οικονοµική µέθοδοσ µείωσησ των δαπανών είναι η οργάνωση προγραµµάτων πρωτογενούσ πρόληψησ. Η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση και η υιοθέτηση πιο υγιεινού τρόπου ζωήσ- διατροφή,
άσκηση, αποφυγή εκθέσεων- καθώσ και η γνώση για
τουσ παράγοντεσ κινδύνου τησ νόσου αποτελούν σηµαντικά οχυρά για τη µάχη κατά του καρκίνου.
Στα πλαίσια λοιπόν τησ πρωτογενούσ πρόληψησ
κρίνεται σκόπιµη η οργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσησ µε στόχο:
! τη µείωση τησ επίπτωσησ του καρκίνου που σχετίζεται µε το κάπνισµα, µε τη συνέχιση και εντατικοποίηση τησ εκστρατείασ κατά του καπνίσµατοσ.
! τον περιορισµό κατανάλωσησ αλκοόλ.
! την υιοθέτηση υγιεινήσ διατροφήσ και την αύξηση
τησ σωµατικήσ άσκησησ.
! την πρόληψη κακοήθων νεοπλασιών του δέρµατοσ
µέσω τησ µείωση τησ έκθεσησ στην ηλιακή ακτινοβολία και την ευαισθητοποίηση στην αναγνώριση κλινικών σηµείων.
! την οργάνωση δράσεων αγωγήσ και προαγωγήσ τησ
υγείασ του γενικού πληθυσµού εθνικήσ εµβέλειασ
όσον αφορά την πρώιµη αναγνώριση των συνηθέστερων µορφών κακοήθων νεοπλασιών, καθώσ και την
πληροφόρηση σχετικά µε τουσ παράγοντεσ που σχετίζονται µε αυτέσ.
! την προαγωγή τησ υγείασ στα δηµόσια σχολεία καθώσ
και την αγωγή υγείασ σε ευάλωτεσ κοινωνικέσ οµάδεσ και πληθυσµούσ υψηλού κινδύνου.
Όσον αφορά τη δευτερογενή πρόληψη, απαραίτητη
είναι η ανάπτυξη εθνικών προγραµµάτων προσυµπτωµατικού ελέγχου, η παρότρυνση του πληθυσµού για συµµετοχή σε αυτά και η εξασφάλιση εύκολησ πρόσβασησ
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίασ τουσ. Αυτό προϋποθέτει οργάνωση προγραµµάτων πρόληψησ και, κατ’
επέκταση, προαγωγήσ υγείασ και στην περιφέρεια ώστε
να µην υφίστανται ανισότητεσ και διακρίσεισ. Αποτέλεσµα τησ εφαρµογήσ των προληπτικών ελέγχων και
τησ πρώιµησ διάγνωσησ θα είναι µακροπρόθεσµα η
µείωση τησ θνησιµότητασ και του κόστουσ θεραπείασ.
Επίσησ, απαραίτητη κρίνεται η θεραπευτική αντιµετώπιση του διαγνωσµένου καρκίνου µέσω τησ προµήθειασ και αξιοποίησησ τησ βιοϊατρικήσ τεχνολογίασ.
Ωστόσο, ενέργειεσ άµεσησ προτεραιότητασ για τον
ορθολογικό σχεδιασµό και κατανοµή τησ βιοϊατρικήσ
τεχνολογίασ στισ µονάδεσ υγείασ τησ χώρασ, είναι η
πλήρησ αποτύπωση του υπάρχοντοσ εξοπλισµού στο
Ε.Σ.Υ., η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη βιοϊ-
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ατρική τεχνολογία και τον καρκίνο και η εισαγωγή
συστήµατοσ ολοκληρωµένησ διαχείρισήσ τησ.
Προσθέτοντασ, συστήνεται ανάπτυξη θεσµικού πλαισίου για την κατ’ οίκον νοσηλεία και τη λειτουργία ξενώνων ασθενών τελικού σταδίου. Απαραίτητεσ δε κρίνονται η θεσµοθέτηση τησ συµβουλευτικήσ και παρηγορητικήσ
- ανακουφιστικήσ στήριξησ, καθώσ και η ανάπτυξη
συστήµατοσ επανελέγχου των ογκολογικών ασθενών
για την έγκαιρη διάγνωση των µεταστάσεων τησ νόσου.
Επίσησ, αναγκαία είναι η δηµιουργία ξενώνων φιλοξενίασ ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία και των
συγγενών τουσ. Επιβεβληµένη κρίνεται και η δηµιουργία ενιαίου θεσµικού πλαισίου και οδηγού παροχών και
δικαιωµάτων των ασθενών µε καρκίνο καθώσ και η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου και η ενίσχυση των µηχανισµών εργασιακήσ και κοινωνικήσ επανένταξησ για
ασθενείσ µε καρκίνο. Επισηµαίνεται ότι µολονότι ένα
ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των ασθενών µε καρκίνο θεραπεύονται πλήρωσ, µόλισ το 10% επιστρέφει πλήρωσ στην παραγωγική και κοινωνική διαδικασία. Τέλοσ,
προτείνουµε τη δηµιουργία µηχανισµών ψυχοκοινωνικήσ υποστήριξησ των καρκινοπαθών και των οικογενειών τουσ. Ολοκληρώνοντασ, η εκπαίδευση αφορά τουσ
επαγγελµατίεσ υγείασ δίνοντασ ιδιαίτερη έµφαση στουσ
φορείσ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ, τουσ ασθενείσ και τουσ φροντιστέσ τουσ. Αποτέλεσµα τησ εφαρµογήσ ενόσ τέτοιου προγράµµατοσ εκπαίδευσησ θα είναι
η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η πιο αποτελεσµατική διαχείριση τησ νόσου, η οµαλή επανένταξη στην κοινωνία και στην παραγωγική διαδικασία.
5. Συµπέρασµα
Ο καρκίνοσ αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήµατα υγείασ παγκοσµίωσ. Το κοινωνικό κόστοσ του
καρκίνου είναι δυσβάστακτο, πλήττει καίρια την κοινωνική ανάπτυξη και ευηµερία και δοκιµάζει την κοινωνική συνοχή. Ωσ εκ τούτου, η εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών δράσησ κατά του καρκίνου θα έχει
σηµαντικά οφέλη τόσο στουσ δείκτεσ υγείασ του ελληνικού πληθυσµού και στην ποιότητα τησ ζωήσ των καρκινοπαθών, όσο και στισ συνολικέσ δαπάνεσ για την
υγεία. Λαµβάνοντασ υπόψη ότι ο καρκίνοσ είναι κυρίωσ
ασθένεια των µεγαλύτερων ηλικιακών οµάδων, οι
δαπάνεσ για τουσ καρκινοπαθείσ αναµένονται να αυξηθούν δραµατικά τα επόµενα χρόνια στη χώρα µασ δεδοµένησ τησ γήρανσησ του πληθυσµού. Επιπροσθέτωσ,
διαφοροποιήσεισ παρουσιάζονται ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή, τισ ιδιαιτερότητεσ και τισ πιθανέσ
εκθέσεισ και τισ διατροφικέσ συνήθειεσ των ανθρώπων και το γενικότερο τρόπο ζωήσ τουσ. Συµπερασµατικά, θα πρέπει ο καρκίνοσ να αντιµετωπίζεται ωσ ένα
θέµα ανισοτήτων ακόµα και στον ελληνικό πληθυσµό,
το οποίο έχει ποικίλεσ ιδιαιτερότητεσ ανά περιφέρεια
αλλά και νοµό στη χώρα µασ, εποµένωσ χρήζει περαιτέρω διερεύνησησ και ακριβούσ χαρτογράφησησ και
αποκωδικοποίησησ .
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ABSTRACT
REVIEW
RECENT EPIDEMIOLOGICAL DATA ON THE SPREAD OF CANCER IN GREECE AND THE ORGANIZATION
ACTORS UNIVERSAL PREVENTION: A REVIEW OF THE LITERATURE.
Patelarou A. 1, Sfaki-Pistolla D. 2, Xilouri A. 3,Prinari A 4
[ 1 . R N , B S c , M S c s t u d e n t o f P u b l i c H e a l t h a n d A d m i n i s t r a t i o n o f H e a l t h S e r v i c e s , 2 . G I S E x p e r t , M S c s tu d e n t
of Public Health and Administration of Health Services, 3. Economist, MSc student of Public Health and
Administration of Health Services, 4. RN, BSc, Director of Nursing Service in University Hospital of Crete]
Introduction: Cancer consists a major public health problem because of its growing epidemic rates despite
of the medical science progress. Nowadays, cancer consists the second cause of death worldwide following
cardiovascular disease.
Results: According to World Health Organization 84 million people will die due to cancer disease from 2005
to 2015 without any intervention, while a percentage of 40% of cancer cases is preventable and can be
effectively treated. Cancer consists one of the key problems of the global community and its efficient control
requires the entire collaboration of both the government and the non-government organizations in national
and international level. Cancer mortality rates vary between the geographical regions of a country differs
by sex and different age groups which is of high interest for further investigation and accurate mapping
and decoding. Additionally, the investigation of the existing actions against cancer in other countries and,
consequently, the adoption of similar practices in Greece are considered to be vital.
Conclusions-Suggestions: Cancer consists a phenomenon with many inequalities worldwide. As a result,
global community should be organized by putting clear aims and by supporting prevention, treatment,
educational and research programs.
Key words: prevalence, incidence, prevention, cancer, Greece, Europe
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