
CANCERUL 

Defineşte o multitudine de afecţiuni, caracterizate 

printr‑o creştere anormală, haotică, a celulelor maligne 
în diferite organe sau ţesuturi [1]. 

 Boala neoplazică apare la persoane de toate 
vârstele [2]  

 Cauzele apariției acestei boli sunt nenumărate, 
neexistând un singur factor de risc care să poată fi 
incriminat în apariţia cancerului [1]  

 Excesul de greutate sau obezitatea, alimentația 
nesănătoasă, lipsa activității fizice, precum și 
consumul de alcool, reprezintă, ca și consumul de 
tutun, indicatori ai unui stil de viață nesănătos și 
constituie o altă cauză majoră a apariției acestei 
boli [3]  

 Diagnosticarea precoce crește șansa de vindecare 
și prin aceasta crește rata de supravietuire? De 
aici importanța extraordinară a programelor de 
screening! [4] 

 Peste 40% din cazurile de cancer ar fi putut fi 
prevenite [5]  

 
 

 
 

 

 
 
 

FUMATUL 

 Este cel mai mare factor de risc 
comportamental evitabil pentru sănătate [5]  

 Este principala cauză prevenibilă a cancerului 
și provoacă 8 milioane de decese la nivel 
mondial în fiecare an [6]  

 Aproximativ jumătate dintre fumători mor 
prematur, în medie cu 14 ani mai devreme [5]  

 Chiar și fumatul unui număr mic de țigarete 
poate dăuna sănătății – nu există niciun nivel 
de consum considerat ”sigur pentru sănătate” 

 Riscul de cancer pulmonar este de 20 – 25 de 
ori mai mare la bărbații și femeile care 
fumează, în raport cu cei care nu fumează [7]  

 În Europa, fumatul cauzează aproximativ 82% 
din cazurile de cancer pulmonar[6]? Astfel 
fumatul pasiv reprezintă un factor de risc și 
pentru nefumători [7] 
 
 

Amintiți-vă că, atunci când fumați, vă 
expuneți atât dvs. și îi expuneți și pe cei 
din jur la riscul de a dezvolta o formă de 

cancer![1] 

 

CONSUMUL DE ALCOOL 

 Este asociat anual, la nivel global, cu 3 
milioane de decese [6]? 

 Consumul concomitent de tutun și alcool duce 
la un risc de cinci ori mai mare de apariție a 
cancerului [6] 

 Ciroza hepatică crește riscul de a dezvolta 
cancer hepatic [8] 

 În Uniunea Europeană, mortalitatea prin 
cancerul hepatic a crescut cu 70% din 1990 
până în 2019 [6]  

 30% din decesele prin afecţiuni 
gastrointestinale sunt atribuite direct 
consumului de alcool [6] 

 Consumul de alcool poate determina creșteri 
ale nivelului anumitor hormoni precum 
estrogenul ceea ce crește riscul cancerlui 
mamar [8] 

 Indiferent de cantitate, consumul de alcool 
crește riscul bolii neoplazice [9] 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Controlul comportamentelor cu risc 

poate crește șansele de a nu deveni 

pacient oncologic! 

Cu cât o persoană consumă mai 

 mult alcool, cu atât este mai mare riscul 

de a dezvolta anumite  

tipuri de cancer[6]! 



 
OBEZITATEA  

Peste 50% dintre adulții europeni sunt  supraponderali sau 
obezi [6]  

 

 Supraponderalitatea și obezitatea reduc 
speranța de viață cu aproape trei ani [5]  
 

 Persoanele obeze au un risc de mortalitate 
prin cancer cu 6% -10% mai mare [6]  
 

 Obezitatea crește și riscul de a dezvolta o 
forma  de cancer la nivel: intestinal (colon și 
rect), renal, esofagian, pancreatic și de vezică 
biliară [11]  
 

 Riscul bolilor neoplazice este cu aproximativ 
6% mai mic la persoanele normo-ponderale în 
raport cu persoanele obeze cu indice de masă 
corporală (IMC peste 30 kg/m2) [10] 
 

 Pentru fiecare creștere cu cinci unități a 
indicelui de masă corporală, riscul de a 
dezvolta cancer crește cu 5%–50% [6]  

 

 Riscul de a dezvolta cancer colorectal crește cu: 
o 15% la persoanele supraponderale; 
o 32% la persoanele obeze [11]. 

 
 

Adoptarea unui stil de viata sănătos 
scade cu 29% riscul de a dezvolta o 

formă de cancer! [6] 
 

 

Ştiați că... 

La nivel European s-a constitituit Codul european 
împotriva cancerului care oferă cetățenilor 
douăsprezece mesaje cheie pentru reducerea 
risculului de cancer [12] ? 
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CAMPANIA 

  

Ai grijă de sănătatea ta! 
 

Un stil de viață sănătos și 
controlul comportamentelor 
cu risc îți măresc șansele 

de a nu deveni pacient 
oncologic! 
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Acest pliant se adresează populației generale 
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