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ΥΓΕΙΑΣ
Έχει ευρείες επιπτώσεις
στην κοινωνία, την οικονο-
μία, την ανάπτυξη και τα
ανθρώπινα δικαιώματα. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο καρκίνος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για την ανάπτυξη, καθώς υπονομεύει τα κοινωνικά
και οικονομικά επιτεύγματα σε ολόκληρο τον κόσμο. 

•    Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο κατα-
γράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. 

•    Η κατάσταση προβλέπεται να επιδεινωθεί: Με βάση τις σημερινές τάσεις, μέχρι το 2030 τα
περιστατικά καρκίνου θα αυξηθούν κατά 81% στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

•    Σήμερα, η επίπτωση του καρκίνου στα άτομα, τις κοινότητες και τις πληθυσμιακές ομάδες
απειλεί  την επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας (ΣΑΧ) μέχρι το 2015. 

•    Ο καρκίνος αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και αποτέλεσμα της φτώχειας. Η ασθένεια επηρεάζει
αρνητικά την ικανότητα των οικογενειών να εξασφαλίσουν εισόδημα, ενώ το ψηλό κόστος
θεραπείας τις σπρώχνει ακόμη περισσότερο στη φτώχεια. Παράλληλα, η φτώχεια και η έλλειψη
πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη φροντίδα υγείας αυξάνουν τον κίνδυνο ένα άτομο να
προσβληθεί από καρκίνο και να πεθάνει από την ασθένεια. 

•    Ο καρκίνος συνιστά απειλή για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας των γυναικών και την
ισότητα των φύλων. Δύο και μόνο είδη καρκίνου, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και
του μαστού, ευθύνονται μαζί για περισσότερους από 750,000 θανάτους κάθε χρόνο, εκ των
οποίων η μεγάλη πλειοψηφία καταγράφεται σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η νέα δέσμη παγκόσμιων στόχων ανά-
πτυξης για την περίοδο μετά το 2015
θα πρέπει να περιλαμβάνει παρεμβάσεις
που αφορούν την πρόληψη και τον
έλεγχο του καρκίνου. 
Η διεύρυνση των μελλοντικών παγκό-
σμιων στόχων για την ανάπτυξης, ώστε
να περιλαμβάνουν τεκμηριωμένες και
οικονομικά ορθές παρεμβάσεις που κα-
λύπτουν ολόκληρο το φάσμα ελέγχου
του καρκίνου και τη συνέχεια της φρον-
τίδας, μπορούν να ενισχύσουν τα συ-
στήματα υγείας και να αυξήσουν την
ικανότητα ανταπόκρισης σε όλες τις
προκλήσεις υγείας που αντιμετωπίζουν
τα άτομα, οι οικογένειες και οι κοινό-
τητες. 

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
Η αποτελεσματική πρόληψη και ο έλεγχος του καρκίνου απαιτούν μια προσέγγιση που να περιλαμβάνει
όλους τους κυβερνητικούς φορείς  (όχι μόνο τα Υπουργεία Υγείας). 

•    Οι πλείστοι πρόωροι θάνατοι από καρκίνο μπορούν να προληφθούν μέσα από αλλαγές πολιτικής σε
τομείς εντός και εκτός της υγείας, όπως η εκπαίδευση, η χρηματοδότηση, η ανάπτυξη, οι μεταφορές,
η γεωργία, κτλ. 

•    Μια προσέγγιση που να αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία και να περιλαμβάνει την κοινωνία των
πολιτών (π.χ. ΜΚΟ), την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα, τα άτομα που ζουν με τον καρκίνο
ή επηρεάζονται από την ασθένεια, κ.α. είναι εξίσου σημαντική στην υποστήριξη της πρόληψης και
του ελέγχου του καρκίνου. 

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
Η επένδυση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου είναι λιγότερο δαπανηρή από την
αντιμετώπιση των συνεπειών. 

•    Το κόστος του καρκίνου υπολογίζεται να ανέλθει μέχρι το 2030 σε US$458 δις, ωστόσο οικονομικά
αποδοτικές στρατηγικές αντιμετώπισης των πιο κοινών παραγόντων κινδύνου του καρκίνου (όπως
είναι η χρήση καπνού, η κατάχρηση αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης)
θα κόστιζαν μόλις US$2 δις το χρόνο. 

•    Ενώ οι μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για το 65% των ετήσιων θανάτων ανά το παγκόσμιο, η
συνολική αναπτυξιακή βοήθεια για την υγεία που κατανεμήθηκε για τις ασθένειες αυτές το 2007 ήταν
μικρότερη του 3% συνόλου ($503 εκ. από σύνολο 22 δις), σε σύγκριση με περίπου 40% που κατανε-
μήθηκαν για τον ιό του HIV/AIDS.

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ
Οι Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας (ΣΑΧ) αποτελούν οκτώ διεθνείς αναπτυξιακούς στόχους που καθορίστηκαν επίσημα μετά τη Σύνοδο Κορυφής
των Ηνωμένων Εθνών (2000) για τη Χιλιετία, σε συνέχεια της υιοθέτησης της Διακήρυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ. Τα 189 κράτη μέλη (έθνη) των
Ηνωμένων Εθνών έδωσαν την υπόσχεση να απαλλάξουν τον κόσμο από την απόλυτη φτώχεια και τις πολλαπλές στερήσεις. Η δέσμευση αυτή
διατυπώθηκε μέσα από τους οκτώ Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας, που αφορούν την απόλυτη φτώχεια και την πείνα, τη μητρική υγεία, την
παιδική θνησιμότητα, την ισότητα των φύλων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
τον ιό του HIV/AIDS και μια παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους
τους κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς
και θα προωθεί την πολυτομεακή δράση και
τις συνεργασίες είναι απαραίτητη για την ανά-
πτυξη και υλοποίηση πολιτικών και προγραμ-
μάτων που θα μειώσουν την έκθεση σε κινδύ-
νους, θα προωθήσουν υγιεινές συμπεριφορές
και θα θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικές
και οικονομικά προσιτές παρεμβάσεις για την
έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα
του καρκίνου. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η επένδυση σε τεκμηριωμένα, οικονομικά απο-
δεκτά για τον καρκίνο αποτελεί επιτακτική
ανάγκη. Η κατανομή των πόρων θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στην κατάσταση που επικρατεί
σε κάθε συγκεκριμένη χώρα και στις ανάγκες
που καθορίζονται στα πλαίσια ενός εθνικού
σχεδίου για τον έλεγχο του καρκίνου. 
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ΑΛΗΘΕΙΑ:
O ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΑ
Επηρεάζει όλες τις ηλικίες
και τις κοινωνικοοικονομι-
κές ομάδες, ενώ οι ανα-
πτυσσόμενες χώρες
φέρουν δυσανάλογο
βάρος.

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ο καρκίνος είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που προσλαμβάνει στις φτωχότερες χώρες ολοένα και
μεγαλύτερες διαστάσεις ως ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας στις φτωχότερες χώρες.

•     Ο καρκίνος ευθύνεται σήμερα για περισσότερους θανάτους παγκοσμίως από τον ιό του
HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία μαζί. Από το σύνολο των 7.6 εκατομμυρίων θανάτων
παγκοσμίως από καρκίνο το 2008, ποσοστό μεγαλύτερο του 55% καταγράφηκε σε λιγότερο
αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. Μέχρι το 2030, υπολογίζεται ότι το 60-70% των προ-
βλεπόμενων 21.4 εκατομμυρίων  νέων περιστατικών καρκίνου το χρόνο θα παρουσιαστούν
σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

•    Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα του δυσανάλογου βάρους
για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πέραν του 85% των 275,000 γυναικών που χάνουν κάθε χρόνο
τη ζωή τους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες.
Χωρίς έλεγχο, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας θα σκοτώνει μέχρι το 2030 έως και 430,000
γυναίκες το χρόνο, σχεδόν εξ ολοκλήρου στις χώρες αυτές. 

•    Παρατηρούνται τεράστιες ανισότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ανακούφιση του πόνου,
με ποσοστό πέραν του 99% των περιστατικών που δεν τυγχάνουν θεραπείας και των επώδυνων
θανάτων να σημειώνονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2009, πέραν του 90% της παγκόσμιας
κατανάλωσης οπιούχων αναλγητικών καταγράφηκε στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα
Ζηλανδία, τις ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ποσοστό μικρότερο του 10% των παγ-
κόσμιων ποσοτήτων καταναλώθηκε από το υπόλοιπο 80% του παγκόσμιου πληθυσμού.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αποτελεσματικές και οικονομικά απο-
δοτικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι
διαθέσιμες κατά τρόπο ισότιμο, από
την πρόληψη του καρκίνου μέχρι την
έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία,
στα πλαίσια εθνικών σχεδίων ελέγχου
του καρκίνου που θα ανταποκρίνονται
στις πραγματικές ανάγκες στη συχνό-
τητα εμφάνισης της νόσου. Η πρό-
σβαση σε αποτελεσματικές, ποιοτικές
και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
αντιμετώπισης του καρκίνου αποτελεί
δικαίωμα του κάθε ατόμου και δεν θα
πρέπει να καθορίζεται από τον τόπο
διαμονής του. 

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:



  

 
     

  
   

 
    

     
    

     
     

 
     

 
    

  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ
Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν σήμερα ένα αυξανόμενο διπλό φορτίο που αφορά από
τη μια τις λοιμώδεις νόσους και από την άλλη τις μη μεταδοτικές ασθένειες, περιλαμβανομένου του
καρκίνου. 

•    Ενώ κάποιοι αμφισβητούν την καταλληλότητα και την αναγκαιότητα παρεμβάσεων για τον καρκίνο
σε χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα λοιμωδών νόσων, περιλαμβανομένου του ιού του
HIV/AIDS, η διάκριση μεταξύ λοιμωδών νόσων και μη μεταδοτικών ασθενειών στην πραγματικότητα.
Ο ιός του ΗΙV/AIDS μετατρέπεται σε πολλές περιπτώσεις από μια οξεία, ανίατη ασθένεια σε μια χρόνια
ασθένεια, ενώ πολλοί κοινοί καρκίνοι σε αναπτυσσόμενες χώρες προκαλούνται από χρόνιες λοιμώξεις. 

•    Οι μη μεταδοτικές ασθένειες, περιλαμβανομένου του καρκίνου, και οι λοιμώδεις νόσοι δεν θα πρέπει
να θεωρούνται ανταγωνιστικές προτεραιότητες, αλλά ως παγκόσμια ζητήματα υγείας που επηρεάζουν
δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα ενισχύει
τη δυνατότητα των εθνικών συστημάτων υγείας να προστατεύσουν τον πληθυσμό από όλο το φάσμα
των ασθενειών.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο ηλικιωμένα άτομα, αλλά και νεαρούς άνδρες και γυναίκες που συχνά
βρίσκονται στην καλύτερη φάση της εργασιακής τους ζωής, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. 

•    Το 50% περίπου των καρκίνων σε αναπτυσσόμενες χώρες αφορά άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών.
Πρόκειται για μια τραγωδία για τις οικογένειες και τους πληθυσμούς, που ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες
επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. 

•    Οι πλείστοι από τους 750,000 θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του μαστού ετησίως
επέρχονται στην αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας. 

•    Ο καρκίνος είναι ταυτόχρονα και ασθένεια των νέων. Στα παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, ο καρκίνος αποτελεί
σε πολλές χώρες κύρια αιτία θανάτου. Ωστόσο, η θνησιμότητα είναι ένα μόνο κομμάτι της όλης εικόνας,
καθώς η ασθένεια και η αναπηρία που σχετίζονται με τον καρκίνο περιορίζουν τις δυνατότητες εκ-
παίδευσης και εν τέλει εμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Οι γονείς και οι
φροντιστές των παιδιών επίσης ενδέχεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από το σημαντικό κόστος
της θεραπείας, γεγονός που σπρώχνει την οικογένεια ακόμη περισσότερο στη φτώχεια. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ
Οι επιπτώσεις του καρκίνου είναι καταστροφικές για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και ιδιαίτερα για
τα φτωχά, ευάλωτα και κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα που ασθενούν και πεθαίνουν από τον καρκίνο
πιο νωρίς. 

•    Οι δημογραφικές διαφορές παρουσιάζουν σημαντικούς συσχετισμούς με κοινούς παράγοντες κινδύνου
εμφάνισης καρκίνου, όπως είναι η φτωχή διατροφή, η χρήση καπνού, η έλλειψη σωματικής άσκησης
και το αλκοόλ.

•    Οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου επίσης συνδέονται με την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, με τους φτωχούς και ευάλωτους πληθυσμούς να μην έχουν την οι-
κονομική δυνατότητα εξασφάλισης δαπανηρών φαρμάκων και θεραπειών κατά του καρκίνου, το
κόστος των οποίων συχνά επωμίζονται οι ίδιοι οι ασθενείς, ενώ αντιμετωπίζουν παράλληλα και άλλα
εμπόδια στην πρόσβαση, όπως είναι η απόσταση από ποιοτικά θεραπευτικά κέντρα. 

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η ορθή κατανομή πόρων και οι τεκμηριωμένες
βελτιώσεις στον έλεγχο του καρκίνου θα πρέ-
πει να αποτελούν μέρος της γενικότερης ενί-
σχυσης των συστημάτων υγείας σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες.  Η διαγώνια επενδυτική προ-
σέγγιση που επικεντρώνεται στην ενοποίηση
των υπηρεσιών υγείας, και περιλαμβάνει την
εφαρμογή  σχεδίου πρόληψης και διαχείρισης
του καρκίνου στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας, θα επιληφθεί των προτεραιότητων
που αφορούν συγκεκριμένα τον καρκίνο,
πληρώνοντας παράλληλα τα κενά εντός του
συστήματος υγείας, βελτιστοποιώντας τη
χρήση πόρων και ενισχύοντας τη δυνατότητα
ανταπόκρισης σε πολλές ασθένειες και πλη-
θυσμιακές ομάδες. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ο καρκίνος επηρεάζει άτομα, οικογένειες
και κοινότητες ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε
κάθε χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται απο-
φάσεις αναφορικά με τα βασικά στοιχεία
ελέγχου του καρκίνου και συνέχειας της
φροντίδας σύμφωνα με πληροφορίες για τη
συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου, στη
βάση στοιχείων από πληθυσμιακά μητρώα
καρκίνου, αλλά και σε συνάρτηση με συγκε-
κριμένους κινδύνους εμφάνισης καρκίνου
στη χώρα για όλες τις ηλικίες, τους υφιστά-
μενους πόρους και την υποδομή υγείας, τις
πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, τις πο-
λιτιστικές πεποιθήσεις και πρακτικές. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, περιλαμ-
βανομένης της καθολικής κάλυψης υγείας,
είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί ότι
ο κάθε άνθρωπος και η οικογένειά του θα
έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
και σε ευκαιρίες για πρόληψη και έλεγχο του
καρκίνου. 
Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πρό-
σβαση σε αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες
θεραπείες και υπηρεσίες αντιμετώπισης του
καρκίνου σε ισότιμη βάση, και χωρίς να υφί-
στανται ως εκ τούτου οικονομικές δυσκολίες. 



ΜΥΘΟΣ 3:
Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΙΣΟΝ
ΘΑΝΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Πολλά είδη καρκίνου που πα-
λαιότερα θεωρείτο ότι ισοδυνα-
μούσαν με θανατική καταδίκη 
 ΠΟΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΘΟΥΝ, ΕΝΩ ΠΟΛΥ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟ-
ΠΑΘΩΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕ-
ΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Τα επιτεύγματα στην κατανόηση των κινδύνων και την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θε-
ραπεία έχουν φέρει επανάσταση στη διαχείριση του καρκίνου, οδηγώντας σε βελτιωμένα αποτε-
λέσματα για τους ασθενείς. 

•    Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, οι καρκίνοι αρχικού σταδίου είναι λιγότερο θανατηφόροι και πε-
ρισσότερο θεραπεύσιμοι από τους καρκίνους προχωρημένου σταδίου. 

•    Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δώδεκα εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν σήμερα με τον καρκίνο. 
•    Σε χώρες με πέραν των δέκα χρόνων εμπειρία σε οργανωμένα συστήματα πληθυσμιακού

ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, η μείωση της θνησιμότητας από τη συγκεκριμένη
ασθένεια είναι σημαντική. Στην Αυστραλία για παράδειγμα, όπου το πρόγραμμα μαστογραφικού
πληθυσμιακού ελέγχου τέθηκε σε εφαρμογή το 1991, έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δύο
δεκαετίες μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού της τάξης του σχεδόν 30%.

•    Τα ποσοστά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε πλουσιότερα κράτη κατέγραψαν κατακόρυφη
πτώση με την ευρεία εισαγωγή του τεστ Παπανικολάου και συνεχίζουν να μειώνονται. Σύμφωνα
με πρόσφατα στοιχεία, σε μερικές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ 1990 και 2010
τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν μειωθεί στο μισό. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές
στρατηγικές για τον έλεγχο καρκίνων
όπως ο καρκίνος του μαστού και του
τραχήλου της μήτρας, καθώς και για
έγκαιρη διάγνωση, ανεξαρτήτως των
διαθέσιμων πόρων, οι οποίες μπο-
ρούν να προσαρμοστούν στις πληθυ-
σμιακές ανάγκες. 

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:



 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Δυστυχώς, η πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου, περιλαμβανομένης
της πρόσβασης σε απαραίτητα φάρμακα, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πλούσιες χώρες και άτομα. 

•    Ανά το παγκόσμιο, η γεφύρωση του χάσματος σε ό,τι αφορά τις συνέπειες του καρκίνου μεταξύ
πλούσιων και φτωχών χωρών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση της ισότητας.

•    Γνωρίζουμε ότι είναι εφικτό: Υπάρχουν τεκμηριωμένα παραδείγματα υποδομών με μειωμένους πόρους
που παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου οι οποίες καλύπτουν το φάσμα
του ελέγχου και της φροντίδασ του καρκίνου από την πρόληψη μέχρι την ανακουφιστική φροντίδα,
καταρρίπτοντας έτσι το μύθο ότι η προσέγγιση αυτή είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχουν σημαντικοί
πόροι διαθέσιμοι. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού και των πολιτικών σε σχέση με την ύπαρξη λύσεων που
μπορούν να εφαρμοστούν και να ενσωματωθούν ανεξαρτήτως των διαθέσιμων πόρων είναι απαραίτητη
για την επίτευξη ισότητας στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου.  

•    Αποτελεί κοινή λανθασμένη αντίληψη ότι οι λύσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ιδιαίτερα
περίπλοκες και δαπανηρές για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

•    Το κόστος των παρεμβάσεων δεν χρειάζεται να είναι κατ’ανάγκην απαγορευτικά υψηλό. Σύμφωνα
με πρόσφατη έκθεση, υπολογίζεται ότι τα πλείστα γενόσημα φάρμακα κατά του καρκίνου που
απαιτούνται για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι διαθέσιμα για λιγότερα από $100 ανά κύκλο θεραπείας,
και όλα σχεδόν για κάτω από $1,000. Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια που σώζουν ζωές, όπως το εμβόλιο
για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), η Παγκόσμια Συμμαχία για τον Εμβολιασμό και την
Ανοσοποίηση (GAVI) εργάζεται σήμερα με στόχο την προσιτή τιμολόγηση, ενώ έχει πρόσφατα δώσει
την ευκαιρία σε επιλέξιμες χώρες να εισαγάγουν το εμβόλιο HPV είτε σε εθνικό επίπεδο είτε ως πιλοτικό
πρόγραμμα. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:;

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:; ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα πολυθεματικά προγράμματα θεραπείας
που έχουν ως βάση τους την ομάδα και πε-
ριλαμβάνουν πρόσβαση στην ποιότητα,
σε οικονομικά προσιτά και αποτελεσματικά
φάρμακα αντιμετώπισης του καρκίνου και
στον έλεγχο, θα πρέπει παράλληλα να πε-
ριλαμβάνουν και για άλλες οικονομικά απο-
δοτικές θεραπευτικές λύσεις μεταξύ των
οποίων και η ακτινοθεραπεία, που πρέπει
να θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για κάθε
εθνικό σχέδιο ελέγχου του καρκίνου. 
Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει πρόσβαση
σε τεκμηριωμένες, αποτελεσματικές πο-
λυθεματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης του
καρκίνου σε ισότιμη βάση, διασφαλίζοντας
έτσι την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
όταν οι πιθανότητες αποθεραπείας είναι
μεγαλύτερες. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα βασικά στοιχεία για τον έλεγχο του καρ-
κίνου και τη συνέχεια της φροντίδας πρέπει
να αποφασίζονται σε κάθε χώρα σύμφωνα
με τους υφιστάμενους πόρους και υποδο-
μές στον τομέα της υγείας, τη συχνότητα
εμφάνισης του καρκίνου με βάση πληρο-
φορίες από πληθυσμιακά μητρώα καρκί-
νου, σε συνάρτηση με κινδύνους εμφάνισης
καρκίνου που αφορούν τη συγκεκριμένη
χώρα, τις πολιτικές και οικονομικές συν-
θήκες και τις πολιτιστικές πεποιθήσεις και
πρακτικές. Τα εθνικά σχέδια ελέγχου του
καρκίνου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
το πλήρες φάσμα των πολυθεματικών υπη-
ρεσιών αντιμετώπισης της ασθένειας και
των υποδομών σε όλα τα στάδια του ελέγ-
χου και της φροντίδας.  



ΜΥΘΟΣ 4:
Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ

EINAI

H MOIΡΑ

ΜΟΥ

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Με τις σωστές στρατηγικές, 
ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ
ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝ 
ΚΑΡΚΙΝΩΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Η πρόληψη αποτελεί μακροπρόθεσμα τον πλέον οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο μείωσης
του παγκόσμιου φορτίου του καρκίνου.

•    Παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και προγράμματα που προάγουν έναν
υγιή τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν σε σημαντικό βαθμό καρκίνους που προκαλούνται
από παράγοντες κινδύνου όπως το αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής
άσκησης. Η βελτίωση της διατροφής, η σωματική άσκηση και η διατήρηση υγιούς σωματικού
βάρους μπορούν να προλάβουν το ένα τρίτο περίπου των πιο κοινών καρκίνων. 

•    Με βάση τις σημερινές τάσεις, υπολογίζεται ότι η χρήση καπνού θα οδηγήσει τον 21ο αιώνα
στο θάνατο ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Η αντιμετώπιση της χρήσης καπνού, που συν-
δέεται με το 71% όλων των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα και ευθύνεται για το 22%
τουλάχιστον του συνόλου των θανάτων από καρκίνο, είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας. 

•    Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η κατάσταση συχνά δεν αφορά μόνο την προώθηση αλλαγών
στη συμπεριφορά, καθώς πολλές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα «διπλό φορτίο»
εκθέσεων, οι πιο κοινές από τις οποίες είναι λοιμώξεις που προκαλούν καρκίνο. Οι χρόνιες
λοιμώξεις υπολογίζεται ότι ευθύνονται για το 16% όλων των καρκίνων παγκοσμίως, ενώ
το ποσοστό αυτό φθάνει μέχρι και το 23% σχεδόν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πολλοί από
τους πιο κοινούς καρκίνους σε αναπτυσσόμενες χώρες, π.χ. καρκίνος στο ήπαρ, στον
τράχηλο της μήτρας και στο στομάχι συνδέονται με λοιμώξεις όπως ο ιός της ηπατίτιδας
Β (HBV), ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και το ελικοβακτήριο του πυλωρού (H.
pylori) αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά
προσιτών εμβολίων θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων ελέγχου του
καρκίνου.• Η έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών αιτιών καρκίνου στην προσωπική
και επαγγελματική μας ζωή, περιλαμβανομένης της έκθεσης σε εσωτερική ατμοσφαιρική
ρύπανση, ακτινοβολία και υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία, επίσης αποτελούν σημαντικές
αιτίες πρόκλησης καρκίνου που μπορούν να αποφευχθούν. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η αποτελεσματική πρόληψη του
καρκίνου σε εθνικό επίπεδο αρχίζει
με το εθνικό σχέδιο ελέγχου του καρ-
κίνου, το οποίο ανταποκρίνεται στη
συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου
σε μια χώρα και την επικράτηση πα-
ραγόντων κινδύνου και είναι σχεδια-
σμένο ώστε να εφαρμόζει τεκμηριω-
μένες πολιτικές και προγράμματα με
βάση τους διαθέσιμους πόρους, που
μειώνουν τα επίπεδα έκθεσης σε πα-
ράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο
και ενισχύουν την ικανότητα του ατό-
μου να υιοθετήσει υγιεινές επιλογές
στον τρόπο ζωής του. 

; ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ



ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
Η έλλειψη πληροφοριών και ενημέρωσης για τον καρκίνο αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στον αποτε-
λεσματικό έλεγχο και τη θεραπεία του καρκίνου σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα σε σχέση με την
διάγνωση της νόσου σε πιο αρχικά και πιο θεραπεύσιμα στάδια. 

•    Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι λανθασμένες αντιλήψεις αναφορικά με τη διάγνωση και τη
θεραπεία, αλλά και το στίγμα που συνδέεται με τον καρκίνο, ενδέχεται να οδηγήσουν κάποια άτο-
μα στην αναζήτηση εναλλακτικής φροντίδας αντί της πρότυπης θεραπείας ή ακόμη στην παντελή
αποφυγή οποιασδήποτε θεραπείας. Η κατανόηση και ανταπόκριση στις πολιτιστικές πεποιθήσεις
και πρακτικές κρίνεται απαραίτητη. 

•    Παρά το ότι τα επίπεδα ενημέρωσης γενικά για τον καρκίνο σε αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν
χαμηλά, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, το ενδιαφέρον για τον καρκίνο είναι ψηλό,
και το κοινό δίνει προσοχή σε μηνύματα που αφορούν την ασθένεια. 

•    Το κοινό, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να κατανοή-
σουν ότι πολλοί καρκίνοι μπορούν να προληφθούν μέσα από τις κατάλληλες αλλαγές στον τρόπο
ζωής, ότι συχνά ο καρκίνος μπορεί να αποθεραπευθεί και ότι υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματι-
κές θεραπείες, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων πόρων. 

•    Πρόσφατες εμπειρίες από προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου και εμβολιασμού σε αναπτυσσό-
μενες χώρες υποδεικνύουν ότι όταν το κοινό κατανοήσει βασικές πληροφορίες για τον καρκίνο και
γνωρίζει τις δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες, υπάρχει η τάση να προσφεύγει όντως στις υπη-
ρεσίες αυτές. Εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη στρατηγικών  που θα ενθαρρύνουν μια συμ-
περιφορά αναζήτησης βοήθειας, περιλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης
αναφορικά με τους τρόπους αναγνώρισης ενδείξεων και συμπτωμάτων και της κατανόησης ότι η
έγκαιρη αξιολόγηση θα αυξήσει τις πιθανότητες αποθεραπείας. 

ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Για τους πλείστους καρκίνους, παρατηρούνται μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών
ανισότητες στις συνέπειες της ασθένειας. 

•    Ασθενείς των οποίων οι καρκίνοι είναι θεραπεύσιμοι στον αναπτυγμένο κόσμο υποφέρουν χωρίς λόγο
και πεθαίνουν λόγω της έλλειψης ενημέρωσης, πόρων και πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, απο-
τελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου που διευκολύνουν την έγκαιρη
διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα. 

•    Η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά αποθεραπείας του καρκίνου σε παιδιά αντικατοπτρίζει
τις αδικαιολόγητες ανισότητες στην πρόσβαση στη θεραπεία και φροντίδα ανά το παγκόσμιο.
Υπολογίζεται ότι διαγιγνώσκονται παγκοσμίως 160,000 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου κάθε
χρόνο, ενώ πέραν του 70% των παιδιών με καρκίνο δεν έχει πρόσβαση σε αποτελεσματική θεραπεία.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα απαράδεκτα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης γύρω στο 10% στις αναπτυσσόμενες
χώρες σε σύγκριση με περίπου 90% στις χώρες με υψηλά εισοδήματα. 

•    Σε πολλές περιπτώσεις, το μεγαλύτερο και πιο απαράδεκτο κενό στη φροντίδα του καρκίνου αφορά
την έλλειψη επαρκούς ανακουφιστικής φροντίδας και πρόσβασης στην αντιμετώπιση του πόνου για
τους περισσότερους ανθρώπους του πλανήτη. Ένας μικρός αριθμός φαρμάκων μπορεί να ελέγξει τον
πόνο στο 90% περίπου όλων των καρκινοπαθών, περιλαμβανομένων των παιδιών, ωστόσο εκατομμύρια
ασθενών δεν έχουν παρά πολύ περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση σε επαρκή αναλγητική θεραπεία. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:;

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:;

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η προσέγγιση και το πλαίσιο εφαρμογής
ενός αποτελεσματικού προγράμματος για
την πρόληψη του καρκίνου λαμβάνει υπό-
ψη όχι μόνο οικονομικούς αλλά και κοινω-
νικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Τα
ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης
που περιλαμβάνουν στρατηγικές για (α)
βελτίωση της γνώσης για τον καρκίνο ανά-
μεσα στις κοινότητες, στους επαγγελματίες
υγείας και τους υπεύθυνους διαμόρφωσης
πολιτικής, (β) διεύρυνση της πρόσβασης
σε υπηρεσίες, (γ) προαγωγή της υγιεινής
διατροφής, και (δ) διευκόλυνση της σω-
ματικής άσκησης έχουν τις μεγαλύτερες
πιθανότητες επιτυχίας. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες απο-
τελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές
παρεμβάσεις κατά τρόπο ισότιμο, από την
πρόληψη του καρκίνου μέχρι την έγκαιρη
διάγνωση και τη θεραπεία, στα πλαίσια
εθνικών σχεδίων ελέγχου του καρκίνου
που ανταποκρίνονται στη συχνότητα εμ-
φάνισης της ασθένειας .  
Η πρόσβαση σε αποτελεσματικές, ποιοτικές
και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες αντι-
μετώπισης του καρκίνου αποτελεί δικαίωμα
για τον κάθε άνθρωπο και δεν θα πρέπει
να καθορίζεται από τον τόπο διαμονής του. 
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