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Η παλδεκία από ηνλ ηό COVID-19 κνλνπώιεζε ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο  κε απνηέιεζκα 
λα έρεη πεξάζεη απαξαηήξεην όηη ο μήναρ Μάπηιορ ήηαν ο μήναρ εςαιζθηηοποίηζηρ για 
ηον καπκίνο ηος πασέορ ενηέπος. Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ είλαη ν 3νο πην 
ζπρλόο θαξθίλνο παγθνζκίσο (κε 1,8 εθαηνκκύξηα λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο 
εληέξνπ θαη νξζνύ) θαη ν 2νο θαξθίλνο ζε ζαλάηνπο ζηελ Δπξώπε.  
 
Τν 2020 ζεκαηνδνηεί ηελ επέηεην δέθα εηώλ από ηελ δεκνζίεπζε από ην Δπξσπατθό 
Κνηλνβνύιην ηεο Γξαπηήο Γήισζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 
παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Κνκηζηόλ θαη ηα θξάηε κέιε θαινύληαλ 
λα βειηηώζνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη λα εηζάγνπλ εζληθέο πνιηηηθέο κε 
ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πςειώλ πνζνζηώλ ζαλάησλ από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 
εληέξνπ θαη νξζνύ ζε όιε ηελ Δπξώπε. Από ην 2010 απμήζεθε από 15 ζε 23, ν αξηζκόο ησλ 
θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα νπνία εηζήγαγαλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη 
ειέγρνπ ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ (screening) γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ, 
ζηνρεύνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ην 72% ηνπ Δπξσπατθνύ πιεζπζκνύ. Παξόια απηά 
ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ην πνζνζηό θάιπςεο 
πιεζπζκνύ ησλ εζληθώλ πξνγξακκάησλ. Σύκθσλα κε ηε Γξαπηή Γήισζε, εμαηηίαο ηεο 
αλακελόκελεο αύμεζεο ηνπ πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο ζηελ Δπξώπε θαζώο θαη ηεο αύμεζεο 
ησλ λενδηαγλσζζέλησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ αλάκεζα ζηηο 
λέεο ειηθίεο, ν αξηζκόο ησλ λέσλ πεξηπηώζεσλ θαηά ηε δεθαεηία 2010-2020 αλακελόηαλ λα 
απμεζεί εθηόο θαη αλ ηα θξάηε κέιε αλαιάκβαλαλ ζεκαληηθέο δξάζεηο ζύκθσλεο κε ην 
πλεύκα θαη ηε θηινζνθία ησλ δξάζεσλ πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζε απηή ηε δήισζε. 
 
Σύκθσλα κε επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ 2018 

 θαηαγξάθεθαλ 370.000 λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ηνπ 
νξζνύ θαη 170.000 ζάλαηνη νθεηιόκελνη  ζηε λόζν απηή 

 απμήζεθαλ θαηά 6% νη λέεο πεξηπηώζεηο ζε λεόηεξεο ειηθίεο από 20-39 εηώλ γηα ην 
δηάζηεκα 2008-2016 

 ζηηο ειηθίεο κεηαμύ 40-49 εηώλ ππάξρεη αύμεζε θαηά 1,4% θαη’έηνο  
ελώ ν θίλδπλνο αλάπηπμεο θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ είλαη δηπιάζηνο γηα όζνπο γελλήζεθαλ 
ην 1990 ζε ζρέζε κε όζνπο γελλήζεθαλ ην 1950.  
 
Σηελ Διιάδα ε θαηαγξαθή ησλ λέσλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ηνπ 
νξζνύ γηα ην δηάζηεκα 2012-2018 απμήζεθε από 3885 ζηηο 7319 ελώ νη νθεηιόκελνη ζε 
απηόλ ζάλαηνη απμήζεθαλ από 2526 ζε 3430. Απηό ην γεγνλόο θαζηζηά απαξαίηεηε ηόζν ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ κε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ηε δεκόζηα πγεία θαη 
θαηαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε γηα επείγνπζα εηζαγσγή ελόο πξνγξάκκαηνο πξόιεςεο ζηε 
ρώξα καο ην νπνίν ζα αξρηθά ζα νδεγήζεη ζε ύθεζε θαη καθξνπξόζεζκα ζε κείσζε ησλ 
λέσλ πεξηζηαηηθώλ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ θαη ησλ ζαλάησλ νθεηιόκελσλ 
ζε απηόλ. Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ όηη νη ρώξεο κε πνιύ πςειό δείθηε αλάπηπμεο, νη 
νπνίεο εθάξκνζαλ εζληθό πξόγξακκα πξόιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη 
νξζνύ από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 επηδεηθλύνπλ πιένλ κεηνύκελε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο 
λόζνπ όζν θαη ζαλάησλ από απηήλ.  
 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
 
Μία πνιύ ζεκαληηθή  παξάκεηξνο, ε νπνία πξέπεη άκεζα λα αλαδεηρζεί ηθαλνπνηεηηθά, είλαη 
ε ζςμβολή ηυν παπαγόνηυν κινδύνος ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ, νη 



 

 

πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο ζρεηίδνληαη κε ηνλ κνληέξλν ηξόπν δσήο θαη μποπούν να 
αλλάξοςν, όπσο:  

- ρακειή θαηαλάισζε θπηηθώλ ηλώλ από πξάζηλα ιαραληθά θαη θξνύηα 
- πςειή θαηαλάισζε επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο θαη επεμεξγαζκέλσλ ηξνθώλ 
- πςειή θαηαλάισζε αιθνόι   
- θάπληζκα 
- παρπζαξθία.  

 
Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο Έξεπλαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ην 
54% ησλ λέσλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ζα κπνξνύζαλ λα 
απνθεπρζνύλ κε αιιαγή ηξόπνπ δσήο θαη απνθπγή ησλ αλαζηξέςηκσλ παξαγόλησλ 
θηλδύλνπ.  
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ΠΡΟΟΥΗ ΣΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 
 
Ο έηεξνο – θαη εμίζνπ - ζεκαληηθόο παξάγνληαο, ν νπνίνο επίζεο πξέπεη λα αλαδεηρζεί, είλαη 
ηα ζςμπηώμαηα κε ηα νπνία εκθαλίδεηαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ.  Απηά 
είλαη θπξίσο ηα εμήο: 
 

- αίμα ζηα κόππανα 
- οποιαδήποηε αλλαγή ηηρ ποςηίναρ ηυν κενώζευν 
- κοιλιακόρ πόνορ 

 
Αλ απηά ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ γηα πεξηζζόηεξν από 2-3 εβδνκάδεο πξέπεη λα 
δηεξεπλώληαη. Η δηεξεύλεζε γίλεηαη θαηά θύξην ιόγν κε θνινλνζθόπεζε, ηελ ελδνζθνπηθή 
εμέηαζε ηνπ παρένο εληέξνπ. 
 
Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ε αναιμία αληηπξνζσπεύεη κία παζνινγηθή 
θαηάζηαζε κε ηελ νπνία κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ν θαξθίλνο ζην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παρένο εληέξνπ. Σε απηή ηε πεξίπησζε ζπληζηάηαη αξρηθά 
δηεξεύλεζε κε γαζηξνζθόπεζε θαη θνινλνζθνπεζε, δειαδή ηηο ελδνζθνπηθέο εμεηάζεηο ηνπ 
ζηνκάρνπ θαη ηνπ παρένο εληέξνπ. 
 
ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 
 
Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε ενημέπυζη και 
εςαιζθηηοποίηζη ηος πληθςζμού ηδηαίηεξα ησλ λέσλ γηα: 
  
α) ηε ζπζρέηηζε ηνπ κε πγεητλνύ ηξόπνπ δσήο θαη ηεο αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο 
εληέξνπ θαη νξζνύ θαη  



 

 

β) ηα ζπκπηώκαηα κε ηα νπνία παξνπζηάδεηαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ (ζε 
όιεο ηηο ειηθίεο). 
Οη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ηε δεκόζηα πγεία πξέπεη λα ελζαξύλνπλ ηηο ζεηηθέο αιιαγέο 
ζην ηξόπν δσήο θαη ηα πξνεξρόκελα νθέιε από απηέο όπσο: 
 
— εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ηνλίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο απν ην θάπληζκα, ηελ  
     πςειή θαηαλάισζε αιθνόι θαη ηηο επεμεξγαζκέλεο ηξνθέο  
— αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θπηηθώλ ηλώλ από πξάζηλα ιαραληθά θαη θξνύηα 
— ζπρλή ζσκαηηθή άζθεζε 
 
Είναι ζημανηικό να ηονιζηεί με έμθαζη όηι η ππόλητη δεν ζημαίνει μόνο ειζαγυγή 
μίαρ εξέηαζηρ, όπυρ η κολονοζκόπηζη (η οποία έσει πποζηαηεςηικό πόλο) αλλά 
αποηελείηαι από ένα εςπύηεπο πλέγμα δπάζευν όπος η ενημέπυζη και 
εςαιζθηηοποίηζη ηος πληθςζμού αποηελεί ένα πολύ ζημανηικό βήμα.  
 
 
 
 

Και δεν ππέπει να είναι ηο μόνο! 
 


