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ΟΟΟ   ΚΚΚ   ΤΤΤ   ΩΩΩ   ΒΒΒ   ΡΡΡ   ΙΙΙ   ΟΟΟ   ΣΣΣ   :::   ΕΕΕ   ΠΠΠ   ΙΙΙ   ΣΣΣ   ΗΗΗ   ΜΜΜ   ΟΟΟ   ΣΣΣ      ΜΜΜ   ΗΗΗ   ΝΝΝ   ΑΑΑ   ΣΣΣ         

ΕΕΕ   ΥΥΥ   ΑΑΑ   ΙΙΙ   ΣΣΣ   ΘΘΘ   ΗΗΗ   ΤΤΤ   ΟΟΟ   ΠΠΠ   ΟΟΟ   ΙΙΙ   ΗΗΗ   ΣΣΣ   ΗΗΗ   ΣΣΣ         

ΓΓΓ   ΙΙΙ   ΑΑΑ      ΤΤΤ   ΟΟΟ   ΝΝΝ      ΚΚΚ   ΑΑΑ   ΡΡΡ   ΚΚΚ   ΙΙΙ   ΝΝΝ   ΟΟΟ      ΤΤΤ   ΟΟΟ   ΥΥΥ      ΜΜΜ   ΑΑΑ   ΣΣΣ   ΤΤΤ   ΟΟΟ   ΥΥΥ   

 

ΗΗ  ΠΠρρόόλληηψψηη  σσώώζζεειι  ζζωωέέςς  όόλλοο  ττοο  χχρρόόννοο!!  
 

Ο ΟΟκκττώώββρρηηςς έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ΜΜήήννααςς  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  κκααιι  ΦΦρροοννττίίδδααςς   

εεννάάννττιιαα  σσττοονν  ΚΚααρρκκίίννοο  ττοουυ  ΜΜαασσττοούύ. 
 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  περισσότερες από 11..660000..000000 γυναίκες το  
χρόνο ππααγγκκοοσσμμίίωωςς διαγιγνώσκονται με Καρκίνο του Μαστού, εκ των οποίων περισσότερες 
από 445500..000000 γυναίκες στην ΕΕυυρρώώππηη.  
 

  Υπολογίζεται ότι 11  σσττιιςς  88  γγυυννααίίκκεεςς  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς και 11  σσττιιςς  1111  γγυυννααίίκκεεςς  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  
αναμένεται να παρουσιάσει Καρκίνο του Μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.  
 

  Στην Ελλάδα, η συχνότητα του Καρκίνου του Μαστού υπολογίζεται σε 66..000000  ννέέεεςς    

ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεττηησσίίωωςς. 
 

 Η πιθανότητα σήμερα μία γυναίκα να χάσει τη μάχη για τη ζωή από Καρκίνο του  
Μαστού βρίσκεται στο 33%% (1 στις 36), ποσοστό που μειώνεται συνεχώς από το 1989,  
με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται σε γυναίκες κάτω των 50 ετών. 
 

 Η σημαντική μμεείίωωσσηη  της θνητότητας των γυναικών με Καρκίνο του Μαστού οφείλεται:  

oo  στην  έέγγκκααιιρρηη  κκααιι  έέγγκκυυρρηη  δδιιάάγγννωωσσηη της νόσου μέσα από την εεννηημμέέρρωωσσηη    
των γυναικών που τις προτρέπει σε προληπτικό και προσυμπτωματικό έλεγχο,  

o στις σσύύγγχχρροοννεεςς  ααππεειικκοοννιισσττιικκέέςς  μμεεθθόόδδοουυςς, που επιτρέπουν τη διάγνωση ογκιδίων 
λίγων μόλις χιλιοστών και στις ββεελλττιιωωμμέέννεεςς  θθεερρααππεευυττιικκέέςς  μμεεθθόόδδοουυςς. 

 
 Όταν η νόσος διαπιστώνεται σε προσυμπτωματικό ή σε πολύ πρώιμο στάδιο, τότε 

επιτυγχάνεται πλήρης ίαση. Η βλάβη προσβάλλει αρχικά λίγα μόλις κύτταρα και εξελίσσεται 
σταδιακά. Η μεγάλη πρόοδος της Ιατρικής επιστήμης τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει 
πλέον ουσιαστικά στη μείωση της εξέλιξης στα επόμενα στάδια και στη σημαντική βελτίωση 
των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.  
 

 ΗΗ  ααυυττοοεεξξέέτταασσηη  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  ((ψψηηλλάάφφηησσηη))  ππααίίζζεειι  οοππωωσσδδήήπποοττεε  σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο..  ΕΕίίννααιι  

όόμμωωςς  ααππααρρααίίττηηττοοςς  οο  ιιααττρριικκόόςς  κκααιι  κκλλιιννιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  κκάάθθεε  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα  μμεεττάά  

ττηηνν  ηηλλιικκίίαα  ττωωνν  2200  κκααιι  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  μμεεττάά  τταα  4400  ((μμαασσττοογγρρααφφίίαα)). 
 

 

 
 

 

http://www.faliakou.gr/treatment/pre-operative


 
   

   ΤΤΤ    ΡΡΡ    ΟΟΟ    ΠΠΠ    ΟΟΟ    ΙΙΙ          ΠΠΠ    ΡΡΡ    ΟΟΟ    ΛΛΛ    ΗΗΗ    ΨΨΨ    ΗΗΗ    ΣΣΣ    :::    
 

  ΜΜεε  ααυυττοοεεξξέέτταασσηη  μμαασσττοούύ  
Η αυτοεξέταση μαστών είναι ο πιο εύκολος και ανώδυνος τρόπος να εξετάζουν οι γυναίκες το 
στήθος τους και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 
 

  ΜΜεε  κκλλιιννιικκήή  εεξξέέτταασσηη  ααππόό  ιιααττρρόό  ((ψψηηλλάάφφηησσηη  μμαασσττώώνν))  
Ο γυναικολόγος πιέζει τον μαστό με τα δάχτυλα, προκειμένου να διαπιστώσει την ευαισθησία του 
και την ύπαρξη όγκων ή οζιδίων. Συνήθως, ο γυναικείος μαστός έχει οζίδια ποικίλων μεγεθών, με 
σαφή όμως όρια, τα οποία είναι ευκίνητα και δεν εμπνέουν καμία ανησυχία.  
 
Σκοπός, τόσο της κλινικής εξέτασης, όσο και της αυτό-ψηλάφησης είναι ο εντοπισμός ασυνήθιστων 
καταστάσεων, όπως όγκων που δεν υπήρχαν, ασυνήθιστων ρυτιδώσεων στις θηλές, πρηξιμάτων 
και εκκρίσεων, που θα οδηγήσουν σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εντοπιστεί το πρόβλημα. 
Κατά την κλινική εξέταση του μαστού, ελέγχονται επίσης, το χρώμα και το σχήμα των μαστών, 
βαθουλώματα και ογκίδια στη μασχάλη, αριστερά και δεξιά.    
 

  ΜΜεε  υυππεερρηηχχοογγρράάφφηημμαα  μμαασσττώώνν  κκααιι  μμαασσττοογγρρααφφίίαα  ((μμεεττάά  τταα  4400))  
Η αξία της μαστογραφίας έχει αποδειχτεί ανεκτίμητη, καθώς μπορεί να εντοπίσει 
αναπτυσσόμενους καρκινικούς όγκους που θα γίνονταν αντιληπτοί και ψηλαφητοί από την ασθενή 
ή τον γιατρό ίσως περίπου δύο χρόνια αργότερα.     

 
Η ΟΟ..ΑΑ..ΤΤ..ΥΥ..ΕΕ.., σε επίπεδο ΠΠοολλυυϊϊααττρρεείίοουυ  ΠΠάάττρρααςς, δραστηριοποιείται ενεργά εδώ και πολλά 

χρόνια στον τομέα Πρόληψης ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού. Διοργανώνει σε ετήσια βάση 

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΠΠρροολληηππττιικκήήςς  ΜΜαασσττοούύ για τις ασφαλισμένες των Ταμείων-μελών, με δυναμική 
προσέλευση κάθε φορά. Κρίνεται ιδιαίτερα ουσιώδες, ηη  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  κκααιι  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη γύρω 
από το θέμα να γίνεται σε συνεχή και επαναλαμβανόμενη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 
όχι μόνο σε μεμονωμένες περιόδους που η παρότρυνση γίνεται από επίσημους φορείς ή τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης.  

 

ΟΟ  ΚΚααρρκκίίννοοςς  ττοουυ  ΜΜαασσττοούύ  ααπποοττεελλεείί  μμάάσσττιιγγαα  πποουυ  μμπποορρεείί  ααννάά  ππάάσσαα  σσττιιγγμμήή    

νναα  κκρροούύσσεειι  ττοονν  κκώώδδωωνναα  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  σσεε  κκάάθθεε  σσππίίττιι  κκααιι  εεπποομμέέννωωςς  ααφφοορράά  όόλλοουυςς  μμααςς..  

ΓΓιιαα  ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόόνν,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  κκααιι  κκααλλοούύμμεε  ττιιςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  νναα  μμηηνν  ααμμεελλοούύνν    

ττοονν  τταακκττιικκόό  ππρροολληηππττιικκόό  ττοουυςς  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  νναα  εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ττοουυςς  ιιααττρροούύςς    

κκααιι  ττιιςς  δδοομμέέςς  ττωωνν  ΤΤααμμεείίωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  μμααςς. 

ΗΗ  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ηη  έέγγκκααιιρρηη  δδιιάάγγννωωσσηη  μμπποορροούύνν  ππρρααγγμμααττιικκάά  νναα  σσώώσσοουυνν  ζζωωέέςς!!  
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