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ΤΟΜΕΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 

Δελτίο τύπου                                                      4  Φεβρουαρίου2022 

 

4η Φεβρουαρίου. Παγκόσμια Ημέρα  κατά του Καρκίνου 

#CloseTheCareGap 

 
H 4η   Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου από την Διεθνή 

Ένωση κατά του Καρκίνου (Union of International Cancer Control) που εκπροσωπεί 800 

οργανώσεις σε 155 χώρες. Στόχος η ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και των φορέων  

υγείας σε 11 σημεία για τον έλεγχο των επιπτώσεων του Καρκίνου. 

 

Ο Καρκίνος είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας ομάδας 

χρόνιων νόσων, που προσβάλουν οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Χαρακτηριστικό του είναι 

η ανεξέλεγκτη αύξηση και εξάπλωση μη φυσιολογικών κυττάρων, τα οποία είναι επιθετικά, 

διηθητικά ή και μεταστατικά. Εφόσον η εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων δεν ελεγχθεί, 

μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο.  

  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ο Καρκίνος αποτελεί την δεύτερη 

αιτία  θανάτου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο περίπου 7,6 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή 

τους από Καρκίνο και οι θάνατοι αναμένεται να αυξηθούν στα 11 εκατομμύριά έως το 2030. 

Στην Ευρώπη κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 3,2 εκατομμύρια νέα περιστατικά Καρκίνου, 

κυρίως του πνεύμονα, του στομάχου, του ήπατος, του μαστού και του ορθού και πάνω από 1 

εκατομμύριο ασθενείς χάνουν τη ζωή τους.  Σε όλο τον κόσμο 1 στους 6  θανάτους οφείλεται 

στον Καρκίνο. Το 1/3 περίπου των θανάτων από Καρκίνο, οφείλονται στους 5 κυριότερους 

συμπεριφορικούς και διατροφικούς παράγοντες: τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος, τη χαμηλή 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, τη χρήση 

καπνού και οινοπνεύματος. Παρά την πρόοδο που σημειώνεται στην έρευνα και τη θεραπεία 

της ασθένειας, ο Καρκίνος παραμένει σοβαρή μάστιγα για την υγεία. 

 

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική στην πλειονότητα των καρκίνων. Μη έγκαιρη διάγνωση 

σημαίνει ότι οι ασθενείς διαγιγνώσκονται σε όψιμα στάδια της νόσου, όταν η θεραπεία ίασης 

μπορεί να μην αποτελεί πλέον επιλογή. Ορισμένοι από τους συχνότερους τύπους καρκίνου, 

όπως του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του στόματος  και του παχέος εντέρου έχουν 

υψηλά ποσοστά ίασης όταν ανιχνεύονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες.  

 

https://cyna.org/
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Κάθε χρόνο στη Κύπρο καταγράφονται 3.600 νέα περιστατικά καρκίνου και οι αριθμοί 

παρουσιάζουν αυξητική τάση χρόνο με το χρόνο. Το Αρχείο Καρκίνου λειτουργεί από το 1990, 

ωστόσο διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν από το 1998 και την διαχείριση του ανάλαβε η Μονάδα 

Παρακολούθησης του Υπουργείου Υγείας.  

 

Η πανδημία της Covid-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τους ογκολογικούς ασθενείς λόγω της 

αναβολής του προσυμπτωματικού ελέγχου καθώς και των καθυστερήσεων και των 

τροποποιήσεων στις θεραπείες τους. Στο πλαίσιο αυτόν το ευρωπαϊκό σχέδιο για την 

καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί ευκαιρία για το μετριασμό των επιπτώσεων της 

πανδημίας στην περίθαλψη και υποστήριξη του Καρκίνου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα 

προς μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και μια ασφαλέστερη, καλύτερα προετοιμασμένης 

και ανθεκτικότερης Ε.Ε. 

 

Ο Καρκίνος που σχετίζεται με την επαγγελματική έκθεση, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα υγείας  σε όλη τη ευρωπαϊκή επικράτεια. Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για τους 

Καρκινογόνους Παράγοντές, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους συνδέονται με την 

εργασία και την έκθεση σε αυτούς. Οι εταίροι του Χάρτη πορείας, παρουσίασαν στρατηγικές 

για την περίοδο 2020 – 2024 στο πλαίσιο της Γερμανικής προεδρίας της Ε.Ε. με θέμα 

«Σταματήστε τον Καρκίνο στο χώρο εργασίας», το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 

2020. Οι στόχοι της στρατηγικής περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και 

εργαζομένους για την πρόληψη της έκθεσης σε καρκινικούς παράγοντες  κατά την εργασία και 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους στο εργατικό δυναμικό.  

 

Το κοινωνικό κόστος του Καρκίνου είναι δυσβάστακτο, πλήττει καίρια την κοινωνική 

ανάπτυξη και ευημερία, ενώ δοκιμάζει και την κοινωνική συνοχή. Ο πάσχοντας υφίσταται 

δραματικές συνέπειες στην προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική ζωή.  

 

Φέτος η παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου σηματοδοτεί την έναρξη μιας τριετούς 

εκστρατείας για να αναδείξει ακόμη πιο έντονα τις επιπτώσεις του καρκίνου και την 

αναγκαιότητα για πιο έντονες και συντονισμένες δράσεις για καλύτερα αποτελέσματα. 

 

Στοχεύει ώστε η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου να καταστεί κάτι περισσότερο από μια 

μέρα στο ημερολόγιο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εκστρατεία έχει σχεδιαστεί για 

να εμπνεύσει την αλλαγή και να κινητοποιήσει δράσεις σε βάθος χρόνου και όχι μόνο την μέρα 

αυτή.  

 

Έτσι το 2022 ως ο πρώτος χρόνος της εκστρατείας «Κλείστε το χάσμα φροντίδας», 

 #CloseTheCareGap, έχει να κάνει με την κατανόηση και την αναγνώριση των αδικιών και 

ανισοτήτων στη φροντίδα του καρκίνου σε όλο τον κόσμο. Έχει να κάνει με την εγρήγορση να 

εντοπίζονται έγκαιρα και να αποκαθίστανται προβλήματα και καταστάσεις όπως:  

 

η ανισότητα στη φροντίδα του καρκίνου που κοστίζει ζωές.  

 

οι άνθρωποι που αναζητούν φροντίδα για τον καρκίνο και αντιμετωπίζουν αρκετά εμπόδια και 

δυσκολίες.  

 

το εισόδημα, η εκπαίδευση, η τοποθεσία διαβίωσης και οι διακρίσεις που βασίζονται στην 

εθνικότητα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία και τον τρόπο 

ζωής και που αποτελούν μόνο μερικούς από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 

αρνητικά τη φροντίδα καρκίνου.  

 

Το χάσμα αυτό στην φροντίδα, επηρεάζει τους πάντες, σε καθημερινή βάση 

συμπεριλαμβανομένου και εσένα, εμένα και των αγαπημένων μας. 
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Αυτό το χάσμα μπορεί και πρέπει να πάψει να υφίσταται. 

 

Θερμός υποστηρικτής και της φετινής εκστρατείας κατά του Καρκίνου με σύνθημα ‘Close the 

care Gap’ είναι και ο Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής- ΠαΣυΝΜ.  

 

Αμφισβητούμε την επικρατούσα άποψη ότι ο καρκίνος δεν μπορεί να νικηθεί, 

αφουγκραζόμενοι τους ανθρώπους που έζησαν και βιώνουν την εμπειρία νόσησης με καρκίνο 

και καθοδηγούμαστε στον σωστό δρόμο δράσεων. 

 

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε ένα καλύτερο πλάνο ενεργειών 

ώστε να οικοδομήσουμε ένα πιο δίκαιο μέλλον– ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα ζουν πιο 

υγιείς και θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας κατά του καρκίνου, ανεξάρτητα 

από το πού γεννιούνται, μεγαλώνουν, γερνούν, εργάζονται ή ζουν. 

 

Αναγνωρίζοντας την δύναμη της γνώσης, στοχεύουμε μέσα από τις δραστηριότητες μας, στην 

εκπαίδευση και επιμόρφωση του Νοσηλευτικού προσωπικού Ογκολογίας,  με σύγχρονα 

επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα τους ενδυναμώσουν επιστημονικά ακόμη περισσότερο στη 

Νοσηλευτική πρακτική.  

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα καταλαμβάνει και η ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε να γίνει ο καθένας 

φρουρός της υγείας του, με προληπτικές δράσεις όπως διακοπή του καπνίσματος, αποφυγή της 

παχυσαρκίας, άσκηση, υγιεινή διατροφή, περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, αποφυγή 

έκθεσης στον ήλιο και κυρίως ακολουθώντας τα ενδεδειγμένα προγράμματα πρόληψης και 

έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, όπως προτείνει και ο Ευρωπαϊκό Κώδικας κατά του 

Καρκίνου.    

 

Περισσότερες πληροφορίες για  το πρόγραμμα δράσεων διεθνώς μπορείτε να δείτε στον 

σύνδεσμο: 

 

https://www.worldcancerday.org/ 

 

 

 Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής  

Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών 
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