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Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας πραγματοποίησε
μια μελέτη θνησιμότητας στους Δήμους Κέρκυρας και
Παξών για τη χρονική περίοδο 2007-2016, με στόχο τη
διερεύνηση πιθανών τοπικών διαφοροποιήσεων από
το εθνικό μοντέλο θνησιμότητας. Στο άρθρο παρουσιάζονται δεδομένα από αυτή τη μελέτη, που αφορούν
την θνησιμότητα από κακοήθεις νεοπλασίες στην Κέρκυρα και τους Παξούς. Χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές
στοιχείων: α. τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), β. τα αρχεία των ληξιαρχείων όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κέρκυρας, καθώς και
του ληξιαρχείου του Δήμου Παξών. Η μέση ετήσια
προτυπωμένη ως προς την ηλικία θνησιμότητα από
κακοήθεις νεοπλασίες για την περίοδο 2007-2014,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν στον Νομό
Κέρκυρας 252,9 θάνατοι ανά 105 κατοίκους (320,6
στους άνδρες και 187,3 στις γυναίκες). Η συνολική
εικόνα της θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες
στην Κέρκυρα προσομοιάζει με την αντίστοιχη εικόνα για το σύνολο της Ελλάδας, σε ότι αφορά την κατανομή κατά φύλο, ηλικία και συχνότερες εντοπίσεις
νεοπλασιών. Η θνησιμότητα αυτή εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ετήσιες διακυμάνσεις, που είναι αναμενόμενες. Φαίνεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα
σε περιοχές του νησιού. Το προφίλ θνησιμότητας από
νεοπλασίες στην Κέρκυρα παρέχει μια ισχυρή ένδειξη
για το πού χρειάζεται να εστιάσει η πρωτογενής και
δευτερογενής πρόληψη.
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ΟΙ κακοήθεις νεοπλασίες αντιπροσωπεύουν τη
δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα και
μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η διαχρονική εξέλιξη της θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από
ταχεία αύξηση στη διάρκεια του δεύτερου μισού του
20ου αιώνα και σχετική στασιμότητα στη συνέχεια.
Πέρα από το συνολικό μοντέλο θνησιμότητας που
χαρακτηρίζει μια χώρα ή μια περιοχή, μπορεί να εμφανίζονται διακυμάνσεις και ιδιαιτερότητες σε τοπικό
επίπεδο, ανάλογα και με την έκθεση του πληθυσμού
διαφόρων περιοχών σε διαφορετικούς καρκινογόνους
παράγοντες. (1,2)
Στη χώρα μας δεν έχουν αναπτυχθεί εθνικά και περιφερειακά αρχεία καταγραφής νεοπλασιών, κάτι που
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περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες επιδημιολογικής και κλινικής έρευνας σ’ αυτό το αντικείμενο. (3,4)
Στα πλαίσια αυτά ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας πραγματοποίησε μια μελέτη θνησιμότητας στους Δήμους
Κέρκυρας και Παξών για τη χρονική περίοδο 20072016, με στόχο τη διερεύνηση πιθανών τοπικών διαφοροποιήσεων από το εθνικό μοντέλο θνησιμότητας.
Στο άρθρο παρουσιάζονται δεδομένα από αυτή
τη μελέτη, που αφορούν τη θνησιμότητα από κακοήθεις νεοπλασίες στην Κέρκυρα και τους Παξούς και
ειδικότερα την εκτίμηση της συνολικής θνησιμότητας
από κακοήθεις νεοπλασίες, τη διαχρονική της εξέλιξη,
καθώς και την ανάλυση κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, την ανάλυση κατά σημαντικότερες μορφές κακοήθων νεοπλασιών, τη σύγκριση με αντίστοιχα εθνικά
δεδομένα, και τη σύγκριση ανάμεσα σε περιοχές της
Κέρκυρας.

Υλικό- Μέθοδος
Για τη μελέτη της θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές στοιχείων.
α. Από τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) ελήφθησαν όλοι οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από κακοήθεις νεοπλασίες στoν Νομό Κέρκυρας (Κέρκυρα και Παξοί) για την περίοδο 20072014, με στοιχεία για το φύλο, την ηλικία, και τον
τόπο μόνιμης κατοικίας.
β. Επίσης από τα αρχεία των ληξιαρχείων όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων του σημερινού Δήμου Κέρκυρας, καθώς και από το ληξιαρχείο του Δήμου
Παξών καταγράφηκαν από τα πιστοποιητικά θανάτου όλοι οι θάνατοι που σχετίζονταν με κακοήθεις νεοπλασίες που συνέβησαν κατά την περίοδο
1/1/2007-31/12/2016 με στοιχεία για το φύλο, την
ηλικία, τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την εντόπιση της κακοήθους νεοπλασίας. Ελήφθησαν υπ‘
όψη μόνο οι θάνατοι που αφορούσαν μόνιμους
κατοίκους της Κέρκυρας και των Παξών και εξαιρέθηκαν όλοι οι θάνατοι που αφορούσαν κατοίκους
άλλων περιοχών της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Τα στοιχεία θνησιμότητας για το σύνολο της χώρας προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Δημογραφικά στοιχεία για την Κέρκυρα και τους
Παξούς ελήφθησαν από τα στοιχεία της Απογραφής
Πληθυσμού 2011 της ΕΛΣΤΑΤ.
Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν υπολογίστηκαν δείκτες ετήσιας θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, τόπο
μόνιμης κατοικίας και εντόπιση κακοήθους νεοπλασίες (αριθμός θανάτων ανά 100.000 κατοίκους, ανά
έτος). Επίσης υπολογίστηκαν προτυπωμένοι ως προς
την ηλικία δείκτες με τη μέθοδο της άμεσης προτύπωσης προς τον ελληνικό πληθυσμό της απογραφής
2011. Με βάση το συνολικό αριθμό των θανάτων από
όλες τις αιτίες υπολογίστηκαν αναλογικοί δείκτες θνη-

σιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες (σύνολο θανάτων από κακοήθεις νεοπλασίες/ σύνολο θανάτων από
όλες τις αιτίες εκπεφρασμένο σε ποσοστό %).
Στην ανάλυση της θνησιμότητας κατά περιοχές ως
«Νότος» θεωρήθηκαν οι Δημοτικές Ενότητες Λευκιμμαίων και Κορισίων, ως «Μέση» οι Δημοτικές Ενότητες Μελιτειέων, Αχιλλείων και Παρελίων και ως
«Βορράς» οι υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (πλην Δ.Ε.
Κερκυραίων).

Αποτελέσματα
Η μέση ετήσια προτυπωμένη ως προς την ηλικία
θνησιμότητα από κακοήθεις νεοπλασίες για την περίοδο 2007-2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
ήταν στον Νομό Κέρκυρας 252,9 θάνατοι ανά 105 κατοίκους (320,6 στους άνδρες και 187,3 στις γυναίκες).
Για την ίδια χρονική περίοδο και σύμφωνα με την ίδια
πηγή η μέση ετήσια θνησιμότητα από κακοήθεις νεοπλασίες στο σύνολο της Ελλάδας ήταν 256,1 θάνατοι
ανά 106 κατοίκους (319,7 στους άνδρες και 256,1 στις
γυναίκες).
Η κατανομή της θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες κατά ομάδες ηλικιών φαίνεται στον πίνακα
1. Οι αδροί δείκτες θνησιμότητας που εμφανίζονται
στον πίνακα για το σύνολο των ηλικιών είναι ελαφρά
υψηλότεροι από τους προτυπωμένους δείκτες που
αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς ο πληθυσμός
της Κέρκυρας είναι ελαφρά γηραιότερος από το συνολικό πληθυσμό της χώρας.
Η ετήσια αναλογική θνησιμότητα από κακοήθεις
νεοπλασίες (θάνατοι από νεοπλασίες/ σύνολο θανάτων από όλες τις αιτίες) στην Κέρκυρα και στο σύνολο
της Ελλάδας κατά την περίοδο 2007-2014 φαίνεται
στον πίνακα 2. Στην Κέρκυρα ο δείκτης αναλογικής
θνησιμότητας παρουσιάζει μιαν ετήσια διακύμανση
μεταξύ 21% και 25% περίπου, ενώ στο σύνολο της χώρας ο αντίστοιχος δείκτης κυμαίνεται γύρω στο 25%.
Η διαχρονική εξέλιξη της ετήσιας θνησιμότητας
(θάνατοι/105 κατοίκους) για την περίοδο 2007-2014
στην Κέρκυρα φαίνεται στο διάγραμμα 1. Παρατηρούνται ετήσιες διακυμάνσεις και στα δύο φύλα.
Η συχνότερη αιτία θανάτου στους άνδρες ήταν ο
καρκίνος του πνεύμονα και στις γυναίκες ο καρκίνος
του μαστού, τόσο στην Κέρκυρα, όσο και στο σύνολο
της χώρας. Το συνολικό προφίλ σε ότι αφορά τις συχνότερες αιτίες θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες ήταν παρεμφερές στην Κέρκυρα με το σύνολο της
Ελλάδας, με μικρές διαφοροποιήσεις στις γυναίκες.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η μέση ετήσια θνησιμότητα για την Κέρκυρα κατά την περίοδο 2007-2016,
όπως προέκυψε από τα στοιχεία των ληξιαρχείων, και
η ετήσια θνησιμότητα το 2014 για το σύνολο της χώρας (τελευταία χρονιά που υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ).
Η μέση ετήσια θνησιμότητα από κακοήθεις νε-
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οπλασίες κατά περιοχές της Κέρκυρας και για τους
Παξούς φαίνεται στο Διάγραμμα 2. Οι υψηλότεροι
δείκτες εμφανίζονται στο Βορρά και στην πόλη της
Κέρκυρας για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες οι
υψηλότεροι δείκτες εμφανίζονται στο Νότο και την
πόλη της Κέρκυρας.

Συζήτηση
Από τα αποτελέσματα της μελέτης του Ιατρικού
Συλλόγου Κέρκυρας προκύπτει ότι η συνολική εικόνα της θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες στην
Κέρκυρα προσομοιάζει με την αντίστοιχη εικόνα για
το σύνολο της Ελλάδας, σε ότι αφορά την κατανομή
κατά φύλο, ηλικία και συχνότερες εντοπίσεις νεοπλασιών. Η θνησιμότητα από νεοπλασίες εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ετήσιες διακυμάνσεις, που είναι αναμενόμενες σε έναν σχετικά μικρό πληθυσμό. Σε ότι
αφορά την κατανομή ανά περιοχές φαίνεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις περιοχές της Κέρκυρας,
που χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση.
Τα στοιχεία θνησιμότητας παρουσιάζουν από τη
φύση τους περιορισμούς στην ανάδειξη του επιδημιολογικού προφίλ μιας νόσου σε μια περιοχή. Βασίζονται στα πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία συμπληρώνονται από γιατρό σε κάθε περίπτωση θανάτου.
Είναι γνωστό ότι ένα ποσοστό των πιστοποιητικών
συμπληρώνεται χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια. Επί πλέον
τα πιστοποιητικά θανάτου χρειάζονται αξιολόγηση
προκειμένου να καταγραφεί τελικά η κύρια αιτία θανάτου, καθώς αναφέρουν διάφορες συνυπάρχουσες
παθολογικές καταστάσεις. Επίσης η θνησιμότητα δεν
μας δίνει σαφή εικόνα για την επίπτωση και τον επιπολασμό μιας νόσου καθώς επηρεάζεται και από την
θνητότητα κάθε νοσήματος, τη μέση διάρκεια επιβίωσης και άλλες παραμέτρους. Στην περίπτωση των
κακοήθων νεοπλασιών οι διαφορετικές εντοπίσεις
της νόσου παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε ότι
αφορά την θνητότητα και την διάρκεια επιβίωσης.
Με τη διπλή διερεύνηση της θνησιμότητας, αφ’
ενός από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που χρησιμοποιούν
ως πρωτογενή πηγή στοιχείων τα πιστοποιητικά θανάτου, αφ’ ετέρου με την απ’ ευθείας πρόσβαση στα πιστοποιητικά θανάτου από τα ληξιαρχεία, επιδιώχθηκε
η διασταύρωση των στοιχείων θνησιμότητας για την
Κέρκυρα. Επί πλέον με την απ’ ευθείας πρόσβαση στα
πιστοποιητικά θανάτου έγινε δυνατή η συγκέντρωση
στοιχείων ηλικίας, φύλου, εντόπισης της νόσου και
τόπου κατοικίας για κάθε θάνατο, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ δεν
παρέχει αναλυτικά στοιχεία σε αυτό το επίπεδο. Η
συλλογή στοιχείων από τα ληξιαρχεία έγινε για την
δεκαετία 2007-20016, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ παρείχε στοιχεία
μέχρι και το 2014, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της
μελέτης (2017). Σε κάθε περίπτωση οι δύο μέθοδοι διερεύνησης της θνησιμότητας απέδωσαν παρεμφερή
αποτελέσματα, τόσο για το σύνολο του σημερινού Δήμου Κέρκυρας, όσο και για τις επί μέρους Δημοτικές

Ενότητες και το Δήμο Παξών.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι ο
πληθυσμός της Κέρκυρας, όπως και όλης της Ελλάδας,
εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή θνησιμότητα από κακοήθεις νεοπλασίες που σχετίζονται με την καπνιστική
συνήθεια. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι πρώτη αιτία
θανάτου από νεοπλασίες στους άνδρες και δεύτερη
αιτία θανάτου στις γυναίκες στην Κέρκυρα (στο σύνολο της χώρας αντιπροσωπεύει την τρίτη αιτία θανάτου στις γυναίκες). Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι
γνωστό ότι παρουσιάζει πολύ υψηλή συσχέτιση με το
κάπνισμα και στα δύο φύλα. (5) Αλλά και για τις άλλες
μορφές νεοπλασιών με υψηλούς δείκτες θνησιμότητας το κάπνισμα, καθώς επίσης και η παχυσαρκία, η
μειωμένη φυσική άσκηση και οι διατροφικές συνήθειες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες κινδύνου
(6,7,8). Το προφίλ θνησιμότητας από νεοπλασίες στην
Κέρκυρα παρέχει επομένως μια ισχυρή ένδειξη για το
πού χρειάζεται να εστιάσει η πρωτογενής πρόληψη.
Σε ότι αφορά τη δευτερογενή πρόληψη, τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν τη σημασία του
συστηματικού προσυμπτωματικού ελέγχου σύμφωνα
με διεθνή πρωτόκολλα για τον καρκίνο του μαστού
(μαστογραφία μετά την ηλικία των 40 ετών) και του
καρκίνου του παχέος εντέρου (κολονοσκόπηση μετά
την ηλικία των 50 ετών και στα δύο φύλα) (8,9)

Summary
The Medical Association of Corfu conducted a
mortality study in the Municipalities of Corfu and
Paxos for the time period 2007-2016, in order to
investigate possible differences between the local and
the national mortality profile. The article presents
data of this study concerning the cancer mortality in
Corfu and Paxos. Mortality data were recorded from
two sources: a. the registries of Hellenic Statistical
Authority, b. the files of deaths of the registry offices in
the municipalities of Corfu and Paxos. The mean ageadjusted cancer mortality in the Prefecture of Corfu
for the period 2007-2014, was 252, 9 deaths per 105
inhabitants (320, 6 for men and 187, 3 for women),
according to data of the Hellenic Statistical Authority.
The overall cancer mortality profile was similar to the
respective national profile, as concerning age and sex
distribution and the most common types of cancer.
Cancer mortality in Corfu during the last years presents
annual variations, as expected. Variations are observed
also among different areas of the island. The cancer
mortality profile suggests the main directions for
primary and secondary prevention in the population
of Corfu.
key words: cancer, epidemiology, mortality, health
statistics)
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