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Ø Η υγεία είναι προϋπόθεση, αποτέλεσµα και 
δείκτης µιας βιώσιµης κοινωνίας και θα 
πρέπει να υιοθετείται σαν µια παγκόσµια 
αξία και σαν ένας κοινωνικός και πολιτικός 
στόχος για όλους

Oslo Lancet Report

Agis Tsouros copyright 2017
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Η ΔΗΜΟΣΙΑ  ΥΓΕΙΑ  ΣΗΜΕΡΑ

Δεν µας λείπει η γνώση, αλλά η πολιτική βούληση για ολοκληρωµένες λύσεις

Τα συστήµατα δηµόσιας υγείας βασίζονται σε δοµές, λειτουργίες και προσεγγίσεις 
που είναι απηρχαιωµένες και δεν έχουν την ικανότητα υλοποίησης σύγχρονων 
µεθόδων και πολιτικών



Τρεις άξονες

uΗ Υγεία στην εποχή µας
uΗ Υγεία σαν πολιτική επιλογή
uΗ Δηµόσια Υγεία σαν Σύστηµα



Η δηµόσια υγεία στον 21ο αιώνα

ΑΞΙΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
CONTEXT

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ –
ΔΟΜΕΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΚΟΙΚΩΝΙΚΟΙ 
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΥΘΥΝΗ-ΔΡΑΣΗ
ΟΛΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
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ΑΞΙΕΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΘΑΡΡΟΣ ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ



Μεγάλες προτεραιότητες για την 
υγεία
u Ανισότητες, φτώχεια και υγεία
u Η υγεία των παιδιών
u Η υγεία των ευπαθών πληθυσµών, µετανάστες
u Χρόνια νοσήµατα (καρδιαγγειακά, καρκίνος) και παχυσαρκία
u Μικροβιακή αντοχή και νοσοκοµειακές λοιµώξεις
u Διεθνής Υγειονοµικός Κανονισµός
u Κλιµατική αλλαγή και ετοιµότητα για την αντιµετώπιση κρίσεων 
στη δηµόσια υγεία

u Γήρανση του πληθυσµού και υγεία
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uΗ υγεία είναι πολιτική επιλογή και 
εξαρτάται από τις αξίες µας και το 
είδος της κοινωνίας που επιθυµούµε 
να έχουµε



Η υγεία είναι πολιτική επιλογή διότι...

u Είναι άνισα καταµερισµένη
u Πολλοί  καθοριστικοί παράγοντες της υγείας εξαρτώνται από 
τις πολιτικές της κυβέρνησης σε τοµείς όπως η οικονοµία, οι 
κοινωνικές υπηρεσίες, το σύστηµα υγείας, το περιβάλλον, η 
παιδεία 

u Η υγεία έχει µεγάλη σηµασία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
τα δικαιώµατα του πολίτη

u Η πολιτικές της υγείας  καθορίζονται από πολλούς παράγοντες 
όπως επείγουσες καταστάσεις, απαιτήσεις των πολιτών, νέες 
τεχνολογίες, πιέσεις στον προϋπολογισµό, νέες µορφές 
παροχής υπηρεσιών

9



Υγεία για Όλους
Μείωση ανισοτήτων

Ηγετικότητα και συµµετοχική 
διακυβέρνηση για την υγεία

Επένδυση στην 
υγεία σε όλα τα 
σταδία ζωής και 
ενδυνάµωση 
ατόµων και 
κοινωνικών 
οµάδων

Αντιµετώπιση 
της επιδηµίας 

των µη 
µεταδιδοµένων 
νοσηµάτων και 
των απειλών 

από 
µεταδιδόµενα

Ισχυροποίηση 
συστηµάτων 

υγείας µε κέντρο 
τον άνθρωπο, 

δόµων 
δηµόσιας 
υγείας και 

ετοιµότητας για 
κρίσεις

Δηµιουργία 
ανθεκτικών 

κοινοτήτων και 
υποστηρικτικών 
περιβαλλόντων 
για την υγεία

ΥΓΕΙΑ 2020: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



11

Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ



Διακυβέρνηση για υγεία και ευεξία
(WHO European Strategy Health 2020)
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
(WHO European Review on the social determinants of Health)

LIFE COURSE
CHILDHOOD 
DEVELOPMENT
WORKING 
CONDITIONS
OLDER AGE

MACRO LEVEL 
CONTEXT
SOCIAL EXPENDITURE
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND 
HEALTH

SYSTEMS
GOVERNANCE
PUBLIC HEALTH-
PREVENTION
MEASURMENT-
TARGETS

WIDER SOCIETY
SOCIALPROTECTION
LOCAL COMMUNITIES
SOCIAL EXCLUSION



14



15





The burden of cancer

u Cancer is the second leading cause of death globally, with 8.2 
million cancer-related deaths worldwide in 2012. The annual 
number of new cases is projected to rise from 14.1 million in 2012 to 
21.6 million in 2030. Around 75% of cancer deaths occur in low- and 
middle-income countries, where the number of cancer cases is 
rising most rapidly. In addition, the economic impact of cancer is 
significant; in 2010, the total annual economic cost of cancer was 
estimated at approximately US$ 1.16 trillion, threatening economies 
at all income levels as well as causing financial catastrophe for 
individuals and families. 

u Cancer causes 20% of deaths in the European Region. With more 
than 3 million new cases and 1.7 million deaths each year, cancer is 
the most important cause of death and morbidity in Europe after 
cardiovascular diseases
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Το πλαίσιο αντιµετώπισης του καρκίνου του ΠΟΥ

Εθνικό πρόγραµµα αντιµετώπισης του καρκίνου (NCCP)

Preventio
n

Early 
detection/
screening

Diagnosis 
and 

treatment

Palliative 
care

Cancer registries



Surveillance
Mapping the 
epidemic of 

NCDs

Management
Strengthen 

health care for 
people with 

NCDs

Prevention
Reducing the 

level of 
exposure to 
risk factors

Context of cancer control:
WHO's global NCD control Framework 

Advocacy
Partnerships Universal coverage



NCD Global Targets for 2025
6 (of 9)  relevant to cancer

Halt the rise 
in diabetes 
and obesity

A 10% 
relative 
reduction in 
prevalence of 
insufficient 
physical 
activity

At least a 
10% 
relative 
reduction in 
the harmful 
use of 
alcohol

A 25% relative 
reduction in risk of 
premature mortality 
from cardiovascular 
disease, cancer, 
diabetes or chronic 
respiratory diseases

An 80% availability of 
the affordable basic 
technologies and 
essential medicines to 
treat NCDs

A 30% 
relative 
reduction in 
prevalence 
of current 
tobacco use



Οι προκλήσεις στην αντιµετώπιση 
του καρκίνου

uComplexity of the cancer management 
modalities

uComplexity of health system requirements 
at all levels of care to deliver diagnosis 
and treatment

uNeed for interdisciplinary collaboration  
uNeed for long term care 
uService integration in existing care systems 



Global Action Plan for the Prevention and Control of 
NCDs 2013-2020

u The global action plan offers a paradigm shift by providing a road 
map and a menu of policy options for Member States, WHO, other 
UN organizations and intergovernmental organizations, NGOs and 
the private sector which, when implemented collectively between 
2013 and 2020, will attain 9 voluntary global targets, including that 
of a 25% relative reduction in premature mortality from NCDs by 
2025. 

u The WHO Global NCD Action Plan 2013-2020 follows on from 
commitments made by Heads of State and Government in the 
United Nations Political Declaration on the Prevention and Control 
of NCDs (resolution A/RES/66/2), recognizing the primary role and 
responsibility of Governments in responding to the challenge of 
NCDs and the important role of international cooperation to support 
national efforts. 
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World's health ministers renew commitment to cancer 
prevention and control- World Health Assembly 2017 
(resolution WHA A70/A/CONF./9 "Cancer prevention and control in the context of 
an integrated approach" )

u The resolution lays out a clear road map for stakeholders to realize 
the potential for prevention, early diagnosis, prompt treatment and 
palliative care for people with cancer. Recommended actions for 
Member States include: developing and implementing a national 
cancer control plan with a focus on equity and access; reducing 
risks for cancer through strategies such as imposing higher taxes 
and tobacco and alcohol and promoting access to the human 
papillomavirus vaccination; strengthening health systems to ensure 
early diagnosis and accessible, affordable and high-quality care for 
all cancer patients; ensuring that workforces have the appropriate 
competencies and skills; and improving data to inform decision-
making. 
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World's health ministers renew commitment to cancer 
prevention and control

u The resolution WHA A70/A/CONF./9 "Cancer prevention 
and control in the context of an integrated approach"
posits that such an approach to cancer 
prevention and control is required if 
governments are to achieve related Sustainable 
Development Goal targets by 2030, namely 
target 3.4 to reduce premature mortality from 
noncommunicable diseases (NCDs), including 
cancer, by one third and target 3.8 to achieve 
universal health coverage. 
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World Cancer Leaders' Summit 
2017 Report

u On 14th November 2017, 350 global leaders from 60 countries 
gathered at the World Cancer Leaders’ Summit in Mexico City, 
Mexico. 
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Περισσότεροι από το ένα τρίτο των καρκίνων θα 
µπορούσαν να προληφθούν, αποφεύγοντας ή 
επηρεάζοντας τους βασικούς παράγοντες κινδύνου

u Κάπνισµα
u Κατανάλωση  αλκοόλ
u Υπερβαρία και παχυσαρκία
u Χαµηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
u Έλλειψη φυσικής άσκησης
u Μόλυνση µε σεξουαλικά µεταδιδόµενο - human papillomavirus (HPV) 

u Μόλυνση του αέρα σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους
u Επαγγελµατική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες
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Alcohol

Pollutants

Second-Hand Smoke

Health Body Weight

Radiation

Physical Activity 

Diet

ScreeningSun/UV Exposure

Tobacco

Vaccination & Infection

Breastfeeding
Hormonal Therapy



Two approaches to early detection

u Screening aims at identifying the disease 
before symptoms appear by applying a test 
to healthy populations. 

u Early diagnosis: aims at identifying the 
disease in patients through its very first 
symptoms. 

WHO cancer 
control module 

on early 
detection

www.who.int/cancer/modules
/
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Healthy	
cells	

Abnromal	
cells	

Pre-
invasive	
cancer	

Invasive	
cancer	 Cancer	spread	 Death	

							
	

												
	
	
	

				 	
				

Screening	 Early	
diagnosis					

Symptom	
Onset	

Test	provided	for	an	entire	population		

Significant	fewer	resources	required	Potential	to	prevent	or	identify	cancer	earlier	

Test	only	for	people	with	symptoms	

Screening  versus   Early diagnosis



The problem with screening

Screening is costly and heavy to implement

u Requires involvement of a large number of health professionals 
exclusively dedicated to screening

u Requires equipment (tests & diagnosis) and infrastructures (laboratories, 
exam rooms)

à High costs

Population 
sensitized to 
screening

Free of charge 
high quality 

screening test

Further exams 
on those 
tested 

positives

Pathologic 
diagnosis & 

staging

Treatment: 
high quality & 

affordable



Diagnosis & treatment

l WHO list of essential medicine
Updated in 2015 for cancer drugs: 16 additional ones, in total 30 
cytotoxic and adjuvant medicines, including  some high-cost ones like 
imatinib, rituximab and trastuzumab (soon of patent).

l Other WHO publications
Nov 2016: “Breast / cervical Cancer in the District” : supplement to PEN 
to assist district health managers in organizing cancer diagnosis &care

2nd edition
2014 2008



Palliative care

u New WHO publications
u New web page: 

http://www.who.int/ncds/management/
palliative-care/

u New fact sheet: 
http://www.who.int/mediacentre/factsh
eets/fs402/en/#

u New Guide: to come

u Still valid WHO publications

Armenian
Bulgarian
Georgian
Hungarian
Polish
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Turkish
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In 2014, the first ever global resolution on palliative care, WHA 67.19, called upon WHO and 
Member States to improve access to palliative care as a core component of health systems, with 
an emphasis on primary health care and community/home-based care. 



Το να βάζουµε τις σωστές 
προτεραιότητες δεν είναι αρκετό...
Εκείνο που έχει σηµασία είναι το 
πως θα τις υλοποιήσουµε
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Η επιτυχής επίτευξη των στόχων µας για 
την υγεία εξαρτάται από τις:

u Πολιτικές επιλογές µας για τι είδους κοινωνία θέλουµε και τις 
συνεπείς πολιτικές µας για υγεία για όλους

u Στρατηγικές επιλογές µας για το είδος των παρεµβάσεων που 
θα χρησιµοποιήσουµε προκειµένου να επιτύχουµε τα καλυτέρα 
αποτελέσµατα 

u Οργανωτικές µας επιλογές προκειµένου να δηµιουργήσουµε 
την απαιτουµένη ικανότητα υλοποίησης που θα βασίζεται σε 
βιώσιµους πόρους, δοµές και µηχανισµούς και θα προάγει την 
διατοµεακή συνεργασία  



Αρχές σύγχρονης προαγωγής της υγείας

uΔηµιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων 
για την υγεία

u Γήινες επιλογές να είναι οι εύκολες επιλογες
uΠροαγωγή υγείας στα σχολεία, σε χώρους 
εργασίας, στα κέντρα υγείας, στις γειτονιές 

u Συµµετοχή και ενδυνάµωση ατόµων και 
κοινωνικών οµάδων

uΑλφαβητισµός υγείας
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Έχει σηµασία
u Να βάζουµε σωστούς στόχους
u Οι στρατηγικές µας να αποβλέπουν στη µεγιστοποίηση 
θετικών αποτελεσµάτων

u Να χρησιµοποιούµε ολοκληρωµένες προσεγγίσεις και 
σύγχρονες µεθοδολογίες

u Να είµαστε συνεπείς µε τις αξίες µας
u Να επενδύουµε στη συστηµατική πρόληψη
u Να σκεφτόµαστε εκείνους που µπορεί να µείνουν απέξω 
από τις προσπάθειες µας

u Να απαιτούµε να ακούγεται η φωνή µας και να υπάρχει 
σεβασµός στην αξιοπρέπεια εκείνων που πάσχουν και 
φροντίζουν
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Στον 21ο αιώνα οι κερδισµένοι από τις προσπάθειες 
τους να βελτιώσουν τη δηµόσια υγεία, 
είναι εκείνοι που ...

u Επένδυσαν χρόνο και προσπάθεια σε συµµαχίες και 
συνεργασίες µε πολλούς δηµόσιους τοµείς και µε την κοινωνία 
(civil society)

u Εκείνοι που δηµιούργησαν πλατφόρµες για διάλογο
u Εκείνοι που επένδυσαν στη δηµιουργία συναίνεσης
u Εκείνοι που ανέπτυξαν ολοκληρωµένες και επιστηµονικά 
τεκµηριωµένες εθνικές πολιτικές που ήταν βασισµένες  στα 
ανθρωπινά δικαιώµατα, την ισότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη

u Εκείνοι που ενδυνάµωσαν και αξιοποίησαν τη δύναµη και τη 
δράση της συµµετοχής του πολίτη και των κοινωνικών οµάδων


