
 
GGrreeeenn  OOnnccoollooggyy  èè  iill  nnuuoovvoo  

ppaarraaddiiggmmaa  ccoonncceettttuuaallee  ee  ooppeerraattiivvoo  
ddeellll‟‟oonnccoollooggiiaa,,  cchhee  rraapppprreesseennttaa,,  
rriissppeettttoo  aall  ttrraaddiizziioonnaallee  mmooddeelllloo  
bbiioommeeddiiccoo  cceennttrraattoo  ssuullll‟‟iinntteerreessssee  ddeell  
ssiinnggoolloo  ppaazziieennttee  ee  ssuull  ssuuoo  eesscclluussiivvoo  
rraappppoorrttoo  ccoonn  iill  mmeeddiiccoo,,  uunn  ggrraaddiinnoo  
eevvoolluuttiivvoo  ddii  ccoommpplleessssiittàà  ssuuppeerriioorree  
vveerrssoo  aazziioonnii  cclliinniicchhee  ppaarrtteecciippaattee  ccoonn  ii  
ppaazziieennttii,,  ccoonnddiivviissee  ttrraa  ii  vvaarrii  ooppeerraattoorrii  
ssaanniittaarrii,,  eedd  eeccoo--rreessppoonnssaabbiillii  ddeell  
ppootteennzziiaallee  iimmppaattttoo  ssuullll‟‟aammbbiieennttee  
uummaannoo,,  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ssttrruuttttuurraallee,,  
tteeccnnoollooggiiccoo  ee    oorrggaanniizzzzaattiivvoo    iinn  ccuuii  ssii  
oorriiggiinnaannoo  ;;  nnoonncchhéé    ssuullllaa  bbiioossffeerraa..    

GGrreeeenn  OOnnccoollooggyy  ooppeerraa  mmeeddiiaannttee  sscceellttee  eettiiccoo--
mmaannaaggeerriiaallii  cchhee  iinnccoorrppoorraannoo,,  oollttrree  aaii  ttrraaddiizziioonnaallii  
ccrriitteerrii  ddii  eeffffiiccaacciiaa,,  eeffffiicciieennzzaa  eedd  eeffffeeccttiivveenneessss,,  aanncchhee  
qquueelllloo  ddeellllaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ccuullttuurraallee,,  eeccoonnoommiiccaa,,  
aammbbiieennttaallee  ee  ssoocciiaallee  iinn  qquuaannttoo  rreeaalliizzzzaabbiillee,,  eeqquuaa  ee  
vviivviibbiillee..      

LLee  nnoossttrree  sscceellttee  oonnccoollooggiicchhee,,  ccoonnffoorrmmaattee    aall  
pprriinncciippiioo  ddeellllaa    ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
ppeerrvvaassee  ddii  qquueellllaa  ““ccoosscciieennzzaa  ccoolllleettttiivvaa””,,  pprreeggnnaa  ddii  uunnaa  
jjoonnaassiiaannaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaallllaa  
ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cciirrccaa  ii  ppoossssiibbiillii  eeffffeettttii  pprreesseennttii  ee  
ffuuttuurree  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  iimmppaattttoo::    

••  SSuull  ccoonntteessttoo  eeccoonnoommiiccoo  ((eess..  mmeeddiiaannttee  ll‟‟  
aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  rriimmbboorrssoo  ddaallllee  
AAzziieennddee  ffaarrmmaacceeuuttiicchhee  ooffffeerrttee  ddaa  ssttrruummeennttii  
ggeessttiioonnaallii  ccoommee  iill  rriisskk--sshhaarriinngg,,  oo  llaa  lloottttaa  aaggllii  ssccaarrttii  
ootttteenniibbiillee  ccoonn  llaa  ddrruugg--tthheerraappyy--ddaayy,,  eettcc..)),,    

••  SSuull  ccoonntteessttoo  tteeccnnoollooggiiccoo  ((eess..  aaddoozziioonnee  ddii  
ffoollllooww--uupp  mmiinniimmaalliissttii,,  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  nneeii  ccaassii  
eevviiddeennccee--bbaasseedd::  iimmppiieeggoo  mmiirraattoo  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  
rraaddiioollooggiicchhee  ee  sscciinnttiiggrraaffiicchhee  nneell  ffoollllooww--uupp  aalllloo  ssccooppoo  
ddii  rriidduurrrree  ll‟‟iinnqquuiinnaammeennttoo  aammbbiieennttaallee  ddaa  rraaddiiaazziioonnii)),,    

••  SSuull  ccoonntteessttoo  ssttrraatteeggiiccoo  ((eess..  aatttteennzziioonnee  aallllaa  
pprreevveennzziioonnee,,  pprriimmaarriiaa  sseeccoonnddaarriiaa,,    ee  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  
ssaalluuttee,,  ccoonn  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ddeell  cciittttaaddiinnoo,,  
ddeell  ppaazziieennttee,,  ddeeii  ssuuooii  ffaammiilliiaarrii)),,    

••  ssuull  ccoonntteessttoo  cclliinniiccoo  ((eess..  pprriivviilleeggiiaarree  qquuaannddoo  
ppoossssiibbiillee  ll‟‟uussoo  ddii  tteerraappiiee  oorraallii,,  ccoonn  llee  qquuaallii  rriissuullttaa  
iinnffeerriioorree  ll‟‟uuttiilliizzzzoo  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  
ppaazziieennttii::  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeell  ccoonnssuummoo  ddii  eenneerrggiiaa,,  mmiinnoorrii  
rriisscchhii  ddii  iinncciiddeennttaalliittàà  ddaa  ttrraassppoorrttoo,,  ddiimmiinnuuzziioonnee  oorree  ddii  
llaavvoorroo  ppeerrssee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccaarree--ggiivveerr)),,    

••  ssuull  ccoonntteessttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ((eess..  eesstteennssiioonnee  ddeellllaa  
ddoommiicciilliiaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ccuurree,,  aassssiisstteennzzaa  iinn  RReettee  aalllloo  
ssccooppoo  ddii  ddiimmiinnuuiirree  ggllii  ssppoossttaammeennttii  ddeell  ppaazziieennttee  ee  ddeeii  
ppaarreennttii,,  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ccoommuunniiccaazziioonnii  tteelleeffoonniicchhee  ee  
ee--mmaaiill,,  tteelleemmeeddiicciinnaa)),,    

••  ssuull  ccoonntteessttoo  ssoocciioo--ssaanniittaarriioo  ((eess..  uussoo  iinntteennssiivvoo  
ddeellll‟‟  HHTTAA  aanncchhee  aa  lliivveelllloo  mmiiccrroo,,  aapppprroocccciioo  
bbiiooppssiiccoossoocciiaallee,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aa  ppaazziieennttii  
ppeeddiiaattrriiccii  ee  ggeerriiaattrriiccii))    

••  ssuullllaa  bbiioossffeerraa  ((aatttteennzziioonnee  aall  
„„cciicclloo  ddii  vviittaa‟‟  ddeeii  ffaarrmmaaccii  oonnccoollooggiiccii::  
aatttteennzziioonnee  nnoonn  ssoollttaannttoo  nneellllaa  ffaassee  ddii  
pprreeppaarraazziioonnee,,  mmaa  aanncchhee  iinn  qquueellllaa  ddeellllaa  
ssoommmmiinniissttrraazziioonnee,,  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeelllloo  
ssmmaallttiimmeennttoo  ddeeii  ffaarrmmaaccii  cciittoossttaattiiccii))..  

IInn  qquueessttoo  sscceennaarriioo  ppoottrraannnnoo    
iinnqquuaaddrraarrssii  aazziioonnii  pprrooggrraammmmaattee  ee  
mmiirraattee  ssuuii  sseegguueennttii  ccaammppii  ddii  
iinntteerrvveennttoo::  

••  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  
ffoorrmmee  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  aa  bbaassssoo  
ccoonnssuummoo  eenneerrggeettiiccoo  ee  mmiinnoorr  iimmppaattttoo  iinn  
tteerrmmiinnii  ddii  iinnqquuiinnaammeennttoo  aammbbiieennttaallee  ((  
FFAADD,,  vviiddeeoo--ccoonnffeerreennzzee,,  

iimmpplleemmeennttaazziioonnee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  ssccaammbbii  iinnffoorrmmaazziioonnii  
ttrraammiittee  iinntteerrnneett,,  ee--mmaaiill,,  eecccc..));;  

••  ggeenneettiiccaa  ddeellllee  nneeooppllaassiiee  eerreeddiittaarriiee//ffaammiilliiaarrii::  
iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddii  ssooggggeettttii  ee  ggrruuppppii  aa  rriisscchhiioo  ee  
ccoonnsseegguueennttee  aazziioonnee  mmiirraattaa  tteessaa  aa  rriidduurrrree  iill  rriisscchhiioo  ddii  
eessppoossiizziioonnee  aa  ddeetteerrmmiinnaattii  aammbbiieennttaallii;;  

••  aammbbuullaattoorriioo  vveerrddee::  uussoo  ooccuullaattoo  ddeellllee  rriissoorrssee;;  
llaaddddoovvee  ppoossssiibbiillee  rriicciicclloo  ee  rriiuussoo  ddeellllee  mmaatteerriiee  ppoosstt--
ccoonnssuummoo  ((ccaarrttaa,,eecccc..))  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  llee  eessiiggeennzzee  
iiggiieenniicchhee  ee  ddii  pprrooffiillaassssii  ddeell  ppaazziieennttee;;  iimmppiieeggoo  ddii  
ddeetteerrssiivvii  nnoonn  ttoossssiiccii  ee  nnoonn  iinnqquuiinnaannttii  ppeerr  llaa  ppuulliizziiaa  ddeeii  
llooccaallii,,  eecccc..;;  

••  eessppeerriieennzzee  ee  ssppeerriimmeennttaazziioonnii  ddii    ffoorrmmee  ddii  
cchheemmiioo  pprreevveennzziioonnee  ccoonn  ffaarrmmaaccii  nnoonn  ttoossssiiccii..  

••  aatttteennzziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree    aa  ttuuttttee  llee  eevveennttuuaallii  
ooccccaassiioonnii  ddii  aaccccaanniimmeennttoo  tteerraappeeuuttiiccoo  cchhee,,  oollttrree  cchhee  
uunn  ddaannnnoo  ppeerr  iill  ppaazziieennttee,,  rraapppprreesseennttaannoo  aanncchhee  uunnoo  
ssppeerrppeerroo  ddii  rriissoorrssee  iinnuuttiillee  ee  ddaannnnoossoo;;  

••  ppoolliittiiccaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee,,  ffoorrmmaazziioonnee,,  
aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  iissttrruuzziioonnee  eedd  eedduuccaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa,,  
eedduuccaazziioonnee  tteerraappeeuuttiiccaa  ddiivveerrssiiffiiccaattaa  ppeerr  ttaarrggeett::  
oonnccoollooggii  mmeeddiiccii,,  mmeeddiiccii,,  ppaazziieennttii,,  ffaammiilliiaarrii,,  cciittttaaddiinnii,,  
ooppeerraattoorrii  ssaanniittaarrii..  

IInn  ssiinntteessii  ll‟‟ooppeerraattoo  ddeellll‟‟oonnccoollooggoo  mmeeddiiccoo  ssaarràà  
iimmpprroonnttaattoo  aadd  aatttteennzziioonnee  ppeerr  ll‟‟aammbbiieennttee  ee  rriissppaarrmmiioo  ddii  
rriissoorrssee  iinn  uunn‟‟oottttiiccaa  ddii  aapppprroopprriiaatteezzzzaa  pprreessccrriittttiivvaa,,  
ddiiaaggnnoossttiiccaa  ee  tteerraappeeuuttiiccaa,,    oorrggaanniizzzzaattiivvaa  eedd  
eeccoonnoommiiccaa..  

IIll  ttuuttttoo  aallll‟‟iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  ccoorrnniiccee  ddii  eettiiccaa  ddeellllaa  
ppeerrssoonnaa  ee  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  uummaannaa  
eedd  aammbbiieennttaallee..  

IIll  ppeerrccoorrssoo  ddii  aaccccrreeddiittaammeennttoo  ddeellllee  OOnnccoollooggiiee  
MMeeddiicchhee  ddaa  ppaarrttee  ddii  CCIIPPOOMMOO  iinncclluuddeerràà  sseemmpprree  
mmaaggggiioorrmmeennttee  aanncchhee  aallccuunnii  rreeqquuiissiittii  ““  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  
aammbbiieennttaallee””  ((cceerrttiiffiiccaazziioonnee  vveerrddee))..  

AAll  ffiinnee  ddii  ppeerrvveenniirree  aa  ttaallii  oobbiieettttiivvii  CCIIPPOOMMOO  ssii  
pprreeffiiggggee  ddii  eessppeerriirree  aanncchhee  ffoorrmmee  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  
ccoonn  IISSDDEE  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciieettyy  ooff  DDooccttoorrss  ffoorr  
EEnnvviirroonnmmeenntt)),,  ccoonn  iill  cciirrccuuiittoo  ddii  CCiittttàà  SSaannee  eedd  AAggeennddaa  
2211,,  ee  ccoonn  iill  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  PPrreevveennzziioonnee  ddii  AAIIOOMM..  


