
 
Καταπολεμώντας τον καρκίνο στην ΕΕ: στατιστικά
και δράσεις
 
Η καταπολέμησή του καρκίνου αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ
στον τομέα της υγείας. Μάθετε περισσότερα στα γραφήματα που ακολουθούν.
 
Σήμερα το 40% των περιπτώσεων καρκίνου στην ΕΕ μπορεί να προληφθεί έγκαιρα και
υπολογίζεται ότι υπάρχουν 12 εκατ.επιζώντες από καρκίνο. 
 
Η έρευνα και η καινοτομία για την καταπολέμησή του αποτελούσαν ανέκαθεν μια από τις
προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της υγείας.
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της δημόσιας
υγείας.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190705STO56307/ti-kanei-i-ee-gia-tin-veltiosi-tis-dimosias-ugeias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190705STO56307/ti-kanei-i-ee-gia-tin-veltiosi-tis-dimosias-ugeias


Στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο στην ΕΕ 
Σχεδόν 3 εκατ. άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο και 1,274 εκατ. άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους από καρκίνο στην ΕΕ μέσα στο 2020. Ο καρκίνος είναι η κύρια αιτία
θνησιμότητας μετά από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, οι καινοτόμες θεραπείες
και η καλύτερη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη έχουν επεκτείνει το προσδόκιμο
ζωής των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο.
 

Οι συχνότεροι τύποι καρκίνου στην ΕΕ
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/esn_-_cancer_infographic_v7.pdf


Ο καρκίνος στην ΕΕ
• Η ΕΕ αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Αντιπροσωπεύει όμως το 25% των περιπτώσεων καρκίνου.

• Οι διαφορές στα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ
ξεπερνούν το 25%.

• Σχεδόν το 75% όλων των διαγνώσεων καρκίνου στην ΕΕ αφορά άτομα ηλικίας 60 ετών
και άνω.

Τύποι καρκίνου με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα στην ΕΕ
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•
•

•

Ο καρκίνος την εποχή της πανδημίας 
Η πανδημία του κορονοϊού είχε σημαντικό αντίκτυπο στην πρόληψη του καρκίνου.
Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια της πανδημίας και ότι 1 εκατομμύριο περιπτώσεις καρκίνου δεν
διαγνώστηκαν στην Ευρώπη. Επιπλέον, 1 στους 5 καρκινοπαθείς δεν υποβλήθηκε
έγκαιρα στην απαραίτητη χειρουργική επέμβαση ή χημειοθεραπεία. 
 
Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η τεχνολογία mRNA πίσω
από ορισμένα από τα εμβόλια για τον κορονοϊό μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική σε
μελλοντικά φάρμακα κατά του καρκίνου. 
 
Οι δράσεις της ΕΕ για τον καρκίνο 
Ο καρκίνος μπορεί να επηρεάσει τον καθένα και σε οποιαδήποτε ηλικία. Η
ευρωβουλευτής Γιανίνα Οχόιτσκα (ΕΛΚ, Πολωνία), που υποβάλλεται σε θεραπεία για
καρκίνο του μαστού, είπε: "Ο καρκίνος κατά κάποιο τρόπο συνδέει την Ευρώπη. Μαζί
αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάτι που μας επηρεάζει όλους. Kανείς δεν αποκλείεται από
αυτό το λαχείο."
 
Η ΕΕ επενδύει σε διάφορες δράσεις, όπως ερευνητικά έργα, κλινικές δοκιμές,
προγράμματα κατάρτισης και άλλες δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την
καταπολέμηση του καρκίνου.
 

Η ΕΕ στηρίζει, επίσης, τις προσπάθειες των κρατών-μελών:
 

ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών 
θεσπίζοντας νόμους για την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου (όπως το
κάπνισμα, οι  καρκινογόνες ουσίες και τα φυτοφάρμακα) 
διοργανώνοντας εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των
πολιτών.
 

Το 2020, το Κοινοβούλιο σύστησε ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
για να αξιολογήσει τις δράσεις της ΕΕ κατά του καρκίνου και να προτείνει τρόπους
βελτίωσής τους. Η τελική έκθεση και οι συστάσεις της Επιτροπής υιοθετήθηκαν από το
Κοινοβούλιο κατά την ολομέλεια του Φεβρουαρίου 2022.

40%
των καρκίνων σήμερα μπορούν να προληφθούν.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/el/world-cancer-day-impact-of-covid19-and-o/product-details/20210126CHE08168
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197542/JANINA_OCHOJSKA/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20220106STO20405/pos-mporei-i-ee-na-antimetopisei-apotelesmatikotera-ton-karkino
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0038_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220210IPR23006/karkinos-pio-apotelesmatiki-stratigiki-tis-ee-zita-to-ek


Μάθετε περισσότερα
Το ΕΚ καλεί σε δράση: ενίσχυση της Ευρώπης στον αγώνα κατά του καρκίνου
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Μια νέα προσέγγιση της ΕΕ
στην πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη
Καταπολεμώντας τον καρκίνο: Οι ευρωβουλευτές αντιδρούν στο σχέδιο της ΕΕ για
κοινή δράση
Ενισχύοντας την Ευρώπη στη μάχη για την καταπολέμηση του καρκίνου
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211209IPR19105/ep-calls-for-action-strengthening-europe-in-the-fight-against-cancer
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_342
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210201IPR96809/beating-cancer-meps-react-to-the-eu-plan-for-joint-action
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210201IPR96809/beating-cancer-meps-react-to-the-eu-plan-for-joint-action
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642388/IPOL_STU(2020)642388_EN.pdf

