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46 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το 30% των περιστατικών 
καρκίνου μπορεί να προληφθεί

καρκίνοβ αποτελεί ένα από τα σημα
ντικότερα προβλήματα δημόσκ» 
υγεία8 και μία από ns κυριότερεβ 
antes θανάτου παγκοσμίου. Παρά 
τη σημαντική πρόοδο που έχει επι

τευχθεί τα τελευταία 20 χρόνια τόσο στη διάγνωση 
όσο και στη θεραπεία ms νόσου, οι ετππτώσε» του 
καρκίνου θα συνεχίσουν να αυξάνονται ois το 2050, 
ενώ υπολογίζεται ότιπερίπου 9,5 εκατομμύρια άνθρω
ποι πεθαίνουν κάθε χρόνο ocaruas κάι ioias κακοή- 
Θεια8. Παράλληλα, οι συνέπειεβ ms νόσου είναι πο- 
λυδιάστατεβ και επεκτείνονται σε κοινωνικοοικονομι
κό επίπεδο, με σημαντική επίπτωση eras οικογένειεβ 
koitous φρονπστέβ κάθε ασθενούβ, ενώ ταυτόχρονα 
το κόσπ» για την αντιμετώπιση του καρκίνου ξεπερ
νά παγκόσμια» το 1,1 τρία δολάρια.

Π
ερίπου το 30% των περιστατικών καρκίνου 
μπορεί να προληφθεί. Επιπλέον, απαιτείται 
διαρκήβ ενημέρωση και ευαισθητοποίησητου κοινού 

για τα υπάρχοντα προγράμματα προ- 
συμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, 
αλλά και τα συμπτώματα ms νόσου 
που μπορεί να οδηγήσουν σε έγκαιρη 
διάγνωση και καλύτερη έκβαση. Στο 
πλαίσιο αυτό, η 4η Φεβρουάριου έχει 
καθιερωθεί από τη Διεθνή Ενωση για 
τον Ελεγχο του Καρκίνου (UICC) cos η 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.
Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοβου
λία που καθιερώθηκε το 2000 στη 
Διεθνή Σύνοδο για τον Καρκίνο στο 
Παρίσι και έκτοτε εορτάζεται σε πάνω 
από 100 χώρεβ του κόσμου.

Η
 Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου το 2023 σηματοδοτεί 

τη δεύτερη χρονιά ms τριετούβ εκ- 
στρατείαβγιατη μείωση τουχάσμαη» 
στη φροντίδα κατά του καρκίνου ώστε 
να αμβλυνθούν οι ανισότητεβ στην 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών aious 
ασθενείβ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
70% των θανάτων από καρκίνο κατα
γράφεται σε χώρεβ με χαμηλό εισόδημα. Την πρώτη 
χρονιά ms εκστρατείαβ αναγνωρίστηκαν τα εμπόδια 
που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε χώρα για την απρό
σκοπτη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για mus 
ασθενε». Φέπ», ο εορτασμόβπ» Παγκόσμκ» Ημέραβ 
κατά του Καρκίνου αποσκοπεί να φέρει κοντά ασθενε», 
επιστημονικέβ οργανώσεις σύλλογοι» ασθενών και 
κρατικοί» φορείδ σε δράσε» που θα αναδείξουν το 
ζήτημα ms ισότιμηβ ιιρόσβασι» των ασθενών σε 
υπηρεσίεβ υγεία8. Enions, (nous oroxous ms Ημέρι» 
είναι να εορταστεί η πρόοδοβ που έχει συμβεί όχι 
μόνο στα καινοτόμα φάρμακα και ιατρικά μηχανήμα
τα για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου, 
αλλά και στ» μικρέβ καθημερινέ» δράσε» που μπορούν 
να βεληώσουντη ζωή των ασθενών.

Ε
ιδικά, η Διεθντ» Ενωση για τον Ελεγχο του Καρ
κίνου θα εστιάσει στο nebs καθημερινέ» συνήθει- 
ε8 όπο» το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η κατανά

λωση επεξεργασμένων τροφών και η παχυσαρκία 
μπορούν να ευθύνονται για ένα σημαντικό ποσοστό 
θανάτων από καρκίνο. Επιπλέον, θα διερευνηθούνοι 
πλέον κατάλληλεβ στρατηγικέβ για τη μείωση αιτιών 
τωνπαραγόντωνκινδύνου, που θα έχει cos αποτέλεσμα 
τηνπρόληψηεκατομμυρίωννέωνπεριπτώσεωνκαρ-

κίνου στονκόσμο. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί ricos 
μικρέβ δράσε» σε επίπεδο ατόμου αλλά και κοινότη- 
ias μπορεί να έχουν μεγάλη επίδραση am μείωση 
των θανάτων από τη νόσο.

Μ
εταξύ των διεθνών οργανισμών που ασχολού
νται με την έρευνα και τη θεραπεία του καρ
κίνου είναι κοινή διαπίστωση ότι είναι απαραίτητη η 

διεθντ» συνεργασία, η ενίσχυση ms έρευιτ», η εξα
σφάλιση ms διάχυσι» ms ερευνητικί» πληροφορίι» 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό και η εκπαίδευση νέων 
βασικών και κλινικών ερευνητών για τη βέλτιστη 
αντιμετώπιση του καρκίνου. Ηδη έχει υπάρξει σημα
ντική πρόοδι» σε διάφοροι» τομείβ. Ο εμβολιασμί» 
για τον ιό HPVείναι ένα από τα παραδείγματα, καθο» 
μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση καρκίνου τραχή
λου ms μήτρα8, αλλά και άλλων νεοπλασιών που 
σχετίζονται με τη μόλυνση από τον HPV. Και μπορεί 
η επίπτωση ms νόσου να μειώνεται στον Δυτικό κόσμο, 
αλλά ο rapidvos τραχήλου π» μήιρι» αποτελεί μία 

από ns κυριότερεβ, αν όχι την πρώτη 
αιτία θανάτου σε πολλέβ χώρεβ ms 
Υποσαχάριι» AcppiKiis και ms Νοτιο- 
ανατολιια» Aoias.

Σ
ημαντικέβ είναι και οι εξελίξε» 
για mv αντιμετώπιση του καρκί
νου. Η ανοσοθεραπεία είναι η θερα

πευτική προσέγγιση η οποία επανα- 
κινητοποιείτο ανοσοποιητικό σύστη
μα του ασθενοί» ένανητωνκαρκινικών 
κυττάρων. Αυτού του είδοι» η ανοσο
θεραπεία είναι αποτελεσματική για 
την ανημετώπιση συχνών νεοπλασιών, 
όπο» μελάνωμα, καρκίνοβ των πνευ
μόνων, rapidvos ενδομήτριου, καρκί- 
vos νεφρού, ουροθηλιακί» καρκίνοβ 
κά. Αλλεβ μορφέβ αποτελεσμαπιά» 
ανοσοθερακείί» είναι η θεραπεία με 
CAR-T κύηαρα που (ηηρίζεται umv 
ενεργοποίηση τωνΤ-λεμφοκυττάρων 
του ασθενοί» εναντίον συγκεκριμένων 
στόχων που βρίσκονται πάνω στα 
καρκινικά κύτταρα. Ενδιαφέρον πα

ρουσιάζει και η ανάπτυξη mRNA εμβολίων για την 
ανημετώπιση του καρκίνου. Σήμερα έχουμε στη δι
άθεσή pas φάρμακα που στοχεύουν εκλεκηκά σημα- 
τοδοτικά μονοπάτια των καρκινικών κυττάρων με 
στόχο την καταστροφή aunovxoopis να επηρεαστούν 
τα φυσιολογικά κύτταρα.

Ε
ίναι ιδιαίτερα σημαντικό να επικεντρωθούμε ons 
παρακάτω δράσε» ώστε να έχουμε ακόμα καλύ
τερα αποτελέσματα για την πρόληψη, την έγκαιρη 

διάγνωση και την ανημετώπιση του καρκίνου:
1. Καλύτερι» προσδιορκτμί» παραγόντων κινδύνου 
για εμφάνιση καρκίνου.
2. Ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Καρκίνου.
3. Ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε νέεβ ανή
κα ρκινι κι» θεραπείεβ.
4. Δημιουργία πλαισίου αξιολόγησι» και αποζημίωσι» 
εξετάσεων ανίχνευσηβ βιοδεικτώνπου είναι απαραί- 
τητοι για mv εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία 
του καρκίνου.
5. Ενίσχυση των κλινικών μελετών.
6. Ενθάρρυνση συνεργασκ» μεταξύ εμπλεκόμενων 
επκηημονικών φορέων, ιατρικέ» κοινόηπτ», βιομη- 
xavias, των συλλόγων ασθενών και Koivcovias των 
πολιτών.

Γράφει η
Θεοδώρα

Ψαλτοπούλου

Καθιιγήτρια Θεραπευτικής, 
Επιδημιολογίας 

και Προληπτικής Ιατρικής, 
Ιατρική Σχολή Εθνικού 

και Καποδιστριακον 
Πανεπιστημίου Αθηνών
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