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“Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν”, προσέχουμε για να έχουμε… με απλά λόγια. Η ιατρική τα 

τελευταία χρόνια έχει ανακαλέσει και εφαρμόζει ευλαβικά τα λόγια του μεγάλου πατέρα της ιατρικής 

Ιπποκράτη στην υπηρεσία της ανθρώπινης ζωής, τόσο όσον αφορά την παράτασή της όσο και στην 

ποιότητά της. 

Η πρόληψη έχει αλλάξει τα δεδομένα σε πολλές ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος. Αυτή η 

πολυπαραγοντική και πολυσταδιακή ασθένεια με τις ποικίλες μορφές της αρχίζει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται 

στα ερευνητικά εργαστήρια, καθιστώντας την πρόληψή του από τους επιστήμονες υγείας πιο δυνατή.  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) τουλάχιστον το 1/3 όλων των περιπτώσεων 

καρκίνου δύνανται να προληφθούν. Σύμφωνα πάντα με τον Π.Ο.Υ η πρόληψη παρέχει την πιο 

αποτελεσματική μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο του καρκίνου. 

Η πρόληψη διακρίνεται σε: α) πρωτογενή πρόληψη όπου σύμφωνα με την τυπολογία του Caplan 

περιλαμβάνει ενέργειες που αποσκοπούν στην αποφυγή ή μείωση της έκθεσης σε παράγοντες που 

συνδέονται αιτιολογικά με νοσήματα ή συμπτώματα, όπως για παράδειγμα είναι το κάπνισμα στην 

ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα. Αποσκοπεί δηλαδή στη μείωση της επίπτωσης μιας νόσου στον 

πληθυσμό και περιλαμβάνει μέτρα ατομικής και ομαδικής προστασίας. β) δευτερογενή πρόληψη, την 

έγκαιρη- πρώιμη διάγνωση που αποσκοπεί στη καλύτερη θεραπεία και έκβαση νοσημάτων τα οποία δεν 

έχουν ακόμη εκδηλωθεί κλινικά. Σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης, οι εξετάσεις προ-κλινικού ελέγχου 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί μπορεί να επιμηκύνουν το χρόνο επιβίωσης, να μειώσουν τις επιπλοκές και 

συχνά να αυξήσουν την πιθανότητα πλήρους ίασης.1  

 

Όσον αφορά την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου οι τροποποιήσιμοι παράγοντες σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ 

είναι οι κάτωθι:  

Κάπνισμα (ενεργητικό, παθητικό, μασώμενος καπνός): Φαίνεται ότι αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα 

εμφάνισης καρκίνου σε διάφορα όργανα όπως: πνεύμονα, λάρυγγα (φωνητικές χορδές), οισοφάγο, 

στόματος, νεφρά, ουροδόχο κύστη, στόμαχο, πάγκρεας και τράχηλο μήτρας. Ωστόσο είναι ο πιο εύκολα 

αποφευκτέος κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου. Υπολογίζεται ότι το 22% των θανάτων από καρκίνο 

οφείλεται στις διάφορες μορφές καπνίσματος, ειδικά δε το 70% του καρκίνου του πνεύμονα αποδίδεται 

μόνο στο κάπνισμα.  



Μειωμένη σωματική δραστηριότητα, Διαιτητικοί παράγοντες, Παχυσαρκία: Τακτική φυσική άσκηση σε 

συνδυασμό με την διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους μειώνουν σημαντικά την εμφάνιση του 

καρκίνου. Τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών που να περιλαμβάνουν περισσότερα φρούτα και 

λαχανικά και λιγότερο κόκκινο κρέας, μπορούν να μειώσουν την επίπτωση του καρκίνου.  

Κατάχρηση αλκοόλ: Αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πολλά είδη καρκίνου (στοματικής κοιλότητας, 

οισοφάγου, λάρυγγα, φάρυγγα, ήπατος, παχέως εντέρου ορθού και μαστού). Ο κίνδυνος αυξάνει 

σημαντικά όταν το άτομο είναι βαρύς καπνιστής.  

Λοιμώξεις: Οι λοιμώδεις παράγοντες είναι υπεύθυνοι για σχεδόν το 22% των θανάτων από καρκίνο στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και 6% στις αναπτυγμένες. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι: ο ιός της ηπατίτιδα 

Β και C (καρκίνος ήπατος), συγκεκριμένοι ορότυποι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (καρκίνος 

τραχήλου μήτρας) ενώ το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το σχιστόσωμα και ο τρηματώδης σκώληκας του 

ήπατος αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο στομάχου, ουροδόχου κύστεως και χολαγγειοκαρκινώματος 

αντίστοιχα.      

Περιβαλλοντική μόλυνση: Υπολογίζεται ότι 1-4% όλων των καρκίνων μπορεί να αποδοθεί στη μόλυνση 

του αέρα του νερού του εδάφους και της τροφής.  

Έκθεση σε καρκινογόνα μέσω της εργασίας: Σχετίζεται με καρκίνους του πνεύμονα (αμίαντος), της 

ουροδόχου κύστεως (βαφές), του δέρματος (αρσενικό), του ρινοφάρυγγα (νικέλιο) και λευχαιμίες(βενζίνη).  

Ιονίζουσα ακτινοβολία: οι κύριες πηγές έκθεσης σε αυτήν είναι κάποιες διαγνωστικές μέθοδοι της ιατρικής 

όπως είναι οι ακτινογραφίες και οι αξονικές, η πυρηνική ιατρική και το φυσικό στοιχείο ραδόνιο που 

βρίσκεται στο υπέδαφος. Σημαντικές κινήσεις πρόληψης αποτελούν ο περιορισμός περιττών διαγνωστικών 

μεθόδων και ο καλύτερος αερισμός των σπιτιών μας.  

UV ακτινοβολία: είναι καρκινογόνος για όλους τους βασικούς τύπους καρκίνου του δέρματος. Σε αυτή την 

κατηγορία περιλαμβάνονται και οι συσκευές μαυρίσματος (solarium). 

 

Όσον αφορά την δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ δύο είναι οι βασικές 

συνιστώσες: η εκπαίδευση για την πρώιμη διάγνωση σε ασθενείς με συμπτώματα και οι μέθοδοι διαλογής 

του πληθυσμού (screening) προκειμένου να εντοπίζουν άτομα που ενώ ασθενούν είναι ασυμπτωματικοί 

ακόμα.   

 

 Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου συστήνοντας μεθόδους πρωτογενούς 

και δευτερογενούς πρόληψης.  

 

 

 



Καρκίνος μαστού  

Πρωτογενής πρόληψη: θηλάστε τα παιδιά σας, περιορίστε το αλκοόλ, ασκηθείτε καθημερινά 30 με 60 

λεπτά, κόψτε το κάπνισμα, διατηρήστε υγιές σωματικό βάρος. 

Δευτερογενής πρόληψη: αυτοεξετάστε τον μαστό σας· ανά 3 χρόνια έχετε μια κλινική εξέταση από ειδικό͘ 

·κάντε μαστογραφία κάθε δύο χρόνια αν είστε 50-74 ετών, αν είστε 40-49 συζητήστε με τον γιατρό σας για 

το ενδεχόμενο μαστογραφίας· αν έχετε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου κάντε γενετικά τεστ και μιλήστε με 

τον γιατρό σας για τακτική παρακολούθηση.  

 

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας 

Πρωτογενής πρόληψη: αποφύγετε λοίμωξη με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων κάνοντας ασφαλές σεξ 

(τα προφυλακτικά δεν εγγυώνται πλήρη προστασία), κόψτε το κάπνισμα, πριν την έναρξη της σεξουαλικής 

ζωής συζητήστε για πιθανό εμβολιασμό σας με τον γιατρό σας. 

Δευτερογενής πρόληψη: αν είστε 21-29 κάντε ΠΑΠ τεστ κάθε 3 χρόνια· αν είστε 30-65 κάντε ΠΑΠ τεστ και 

HPV τεστ κάθε 5 χρόνια, μπορεί να κάνετε και μόνο ΠΑΠ τεστ κάθε 3 χρόνια· αν είστε πάνω από 65 που 

κάνατε τακτικό screening δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, εκτός και αν είχατε προκαρκινικές βλάβες, 

όπου απαιτείται χρόνιος έλεγχος. 

 

Καρκίνος προστάτη 

Πρωτογενής πρόληψη: διατηρήστε υγιές σωματικό βάρος, κόψτε το κάπνισμα, ασκηθείτε και είναι πιθανό 

να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.  

Δευτερογενής πρόληψη: στα 50 συζητήστε με τον γιατρό σας (τα υπέρ και τα κατά) για την πιθανότητα 

εξέτασή σας με δακτυλική εξέταση και με μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου στο αίμα (PSA).  

 

Καρκίνος δέρματος 

Πρωτογενής πρόληψη: αποφύγετε τον ήλιο ειδικά μεταξύ 10:00-16:00 και μην κάνετε σολάριουμ· 

χρησιμοποιείτε πάντα αντηλιακά με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30 ακόμα και τις συννεφιασμένες 

μέρες,· φοράτε γυαλιά ηλίου που απορροφούν την UV ακτινοβολία, καπέλο και ρούχα με μακριά μανίκια· 

προστατέψτε ειδικά τα παιδιά από τον ήλιο, διότι τα παιδικά εγκαύματα αυξάνουν την πιθανότητα 

μελανώματος αργότερα.  

Δευτερογενής πρόληψη: παρατηρήστε το δέρμα σας κάθε μήνα και ενημερώστε τον γιατρό σας για τυχόν 

αλλαγές· αν είστε πάνω από 50 εξεταστείτε από δερματολόγο 1 φορά το χρόνο. 

 



Καρκίνος παχέως εντέρου και ορθού 

Πρωτογενής πρόληψη: διατηρήστε υγιές σωματικό βάρος, κόψτε το κάπνισμα, ασκηθείτε, περιορίστε το 

αλκοόλ, τρώτε περισσότερα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και λιγότερο κόκκινο κρέας και 

επεξεργασμένες τροφές  

Δευτερογενής πρόληψη: αν είστε χωρίς παράγοντες κινδύνου, ξεκινήστε τον έλεγχο στα 50· αν όμως είστε 

υψηλότερου ρίσκου μπορεί να χρειάζεστε έλεγχο πιο συχνά και από νεώτερη ηλικία· αν είστε πάνω από 75 

συζητήστε με τον γιατρό σας για το αν χρειάζεται να συνεχίσετε τις εξετάσεις. Οι μέθοδοι για την ανίχνευση 

του συγκεκριμένου καρκίνου είναι: η κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια, η εικονική κολονοσκόπηση, η 

εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση καθώς και ο υποκλυσμός με βάριο με την μέθοδο της διπλής αντίθεσης κάθε 

5 χρόνια. Εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ανεύρεση αίματος στα κόπρανα με τη MAYER 

κοπράνων ή η ανίχνευση DNA καρκινικών κυττάρων( stool DNA test) σε ετήσια βάση. 

 

Καρκίνος στοματικής κοιλότητας 

Πρωτογενής πρόληψη: κόψτε το κάπνισμα, περιορίστε το αλκοόλ, αποφύγετε τον ήλιο ειδικά τις 

επικίνδυνες ώρες που ο ήλιος είναι πιο δυνατός (10:00-16:00),τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά. 

Δευτερογενής πρόληψη: παρατηρήστε το στόμα σας στον καθρέφτη κάθε μήνα και αν δείτε κάτι 

διαφορετικό πείτε το στον οδοντίατρό σας· στο συνηθισμένο σας τσεκ απ στον οδοντίατρο ζητήστε του να 

κάνει έλεγχο. 

 

Καρκίνος πνεύμονα 

Πρωτογενής πρόληψη: κόψτε το κάπνισμα, αποφύγετε το παθητικό κάπνισμα, προσπαθήστε να πείσετε 

και τους γύρω σας, ελέγξτε τα σπίτια σας για ραδόνιο, φάτε πολλά φρούτα και λαχανικά. Με το να 

διατηρήσετε καλή φυσική κατάσταση, μπορεί να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. 

Δευτερογενής πρόληψη: πρώιμα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης δείχνουν ότι μπορεί να μειωθούν οι 

θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα κατά 20% κάνοντας ελικοειδή αξονική τομογραφία θώρακος σε 

καπνιστές και πρώην καπνιστές· συζητήστε αυτό το ενδεχόμενο με τον γιατρό σας. 

 

Καρκίνος όρχεων 

Δευτερογενής πρόληψη: ζητήστε από τον γιατρό σας να εξετάσει τους όρχεις σας σαν μέρος της κλασσικής 

εξέτασης, κάντε αυτοεξέταση και αν παρατηρήσετε αλλαγές να το αναφέρετε αμέσως. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιατρική κάνει άλματα καθημερινά και η πρόληψη του 

καρκίνου είναι εφικτή και όχι ουτοπία. Με τις προσπάθειες όλων μας, μπορεί ο καρκίνος να πάψει να είναι η 

επάρατη νόσος. 
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