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Θέμα: 25 Οκτωβρίοσ - Παγκόσμια Ημέρα κατά τοσ Καρκίνοσ τοσ Μαστού  
 
Η Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ηελ πξόιεςε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνύ έρεη θαζηεξσζεί θάζε ρξόλν ζηηο 25 

Οθησβξίνπ γηα λα εληζρύζεη ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ζρεηηθά 

κε ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε πξόιεςε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ. Η Δηνίθεζε ηεο ΝΜ Γηαλληηζώλ 

ζα ήζειε λα απνζηείιεη κήλπκα ζπκπαξάζηαζεο θαη ελεκέξσζεο πξνο όιεο ηηο γπλαίθεο αζζελείο θαη 

λα ηνλίζεη ηελ αμία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο. Επίζεο ελεκεξώλεη όηη από ηνλ Ννέκβξην ζα μεθηλήζεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ςεθηαθνύ καζηνγξάθνπ πςειήο επθξίλεηαο ν νπνίνο έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί κε 

επηπιένλ δπλαηόηεηεο όπσο απηή ηνπ ειαζηνγξαθηθνύ ειέγρνπ.  

 

Αθνινπζεί ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ θαη ηελ πξόιεςε ηνπ από ηνλ Δηεπζπληή 

Αθηηλνιόγν Ιαηξό θ. Ισάλλε Ρεηζηιά ηνπ Αθηηλνινγηθνύ Εξγαζηεξίνπ ηεο ΝΜ Γηαλληηζώλ.  

 

Ωο γλσζηόλ ν Οθηώβξηνο έρεη ζεζκνζεηεζεί από ηνλ ΠΌΤ σο ‘Μήλαο πξόιεςεο θαη ελεκέξσζεο γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ΄, κε ηελ 25ε Οθησβξίνπ λα απνηειεί ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνύ. 

 

Γηα πνιιά ρξόληα αθόκα θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο πξόιεςε (κήλαο πξόιεςεο, ε πξόιεςε 

ζώδεη δσέο, πξνιεπηηθή καζηνγξαθία). ύκθσλα κε ην ιεμηθό ηεο αθαδεκίαο Αζελώλ ην ξήκα 

‘πξνιακβάλσ’ ζεκαίλεη ‘εκπνδίδσ λα ζπκβεί θάηη δπζάξεζην παληειώο’. Απηή ε έλλνηα είλαη 

ζπλπθαζκέλε θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηνπ εκβνιηαζκνύ, ηεο ακθνηεξόπιεπξεο καζηεθηνκήο, ηεο 

ακθνηεξόπιεπξεο ζαιπηγγνσνζεθεθηνκήο ή ηεο ρεκεηνπξνθύιαμεο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο. 

πλεπώο δπζηπρώο κε ηελ ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ δελ ππάξρεη πξόιεςε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ. 

Ση ππάξρεη όκσο πνιύ ζεκαληηθό; 

 



‘Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΗ’. Ση ζεκαίλεη απηό; εκαίλεη λα δηαγλώζνπκε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ όζν 

λσξίηεξα γίλεηαη, δειαδή ζε ππνθιηληθό ζηάδην, πξηλ λα γίλεη δειαδή αληηιεπηόο κε ηελ ςειάθεζε. Γηα 

παξάδεηγκα ελόο όγθνπ δηακέηξνπ ελόο εθαηνζηνύ (1cm) θαη κε αξλεηηθνύο καζραιηαίνπο ιεκθαδέλεο 

κηα γπλαίθα έρεη πηζαλόηεηα επηβίσζεο 10 εηώλ  πάλσ από 98% θαη ζρεδόλ πιήξνπο ίαζεο. 

 

Πώο όκσο επηηπγράλεηαη ε ‘ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΗ΄; Μόλν κε ηελ screening απεηθόληζε κε ηε 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ. Τπελζπκίδνπκε εδώ όηη  θάζε γπλαίθα πξέπεη λα θάλεη καζηνγξαθία ζε ειηθία 35 εηώλ 

γηα γεληθόηεξν πξνζαλαηνιηζκό θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ θάζε 

ρξόλν. ε γπλαίθεο κε γνληδηαθή επηβάξπλζε (κεηαιιαγκέλα γνλίδηα BRCA 1,2) πξέπεη λα εθηειεζηεί ε 

πξώηε καζηνγξαθία αθόκα θαη 5-6 ρξόληα πξηλ ηελ ειηθία ησλ 35 εηώλ. Η ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ζπρλά 

ζπλνδεύεηαη από ππέξερν (ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο) θιηληθή εμέηαζε θαη πην ζπάληα κε καγλεηηθή 

καζηνγξαθία. 

 

πκπεξαζκαηηθά κε δεδνκέλν όηη ζηαηηζηηθά κία ζηηο νθηώ γπλαίθεο ζα αλαπηύμεη ηελ λόζν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηα δσήο ηεο (ζπρλόηεηα 12,8%) κπνξνύκε θάλνληαο καζηνγξαθία ζύκθσλα κε ην 

πξσηόθνιιν λα κεηώζνπκε ηελ ζλεηόηεηα θαηά 50% από θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Θπκίδνπκε όηη ην 70% 

ησλ θαξθίλσλ ηνπ καζηνύ αλαθαιύπηνληαη ζε αζπκπησκαηηθέο γπλαίθεο θαη ρσξίο θαλέλα επηβαξπληηθό 

παξάγνληα. 

 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ  ΠΛΕΟΝ  ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΓΥΤΗ. ΣΟ ΜΟΝΟ ΚΙΝΔΤΝΟ 

ΠΟΤ ΔΙΑΣΡΕΥΕΙ Η ΓΤΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ. 

 

Σειεηώλνληαο επνκέλσο ζα πξόηεηλα ηνλ όξν, ’’ΜΗΝΑ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνύ’’ (awerness), αληί ηνπ όξνπ ’’Μήλαο πξόιεςεο’’ . 

 

Σνλ όξν, ’’Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΗ’’ (early diagnosis) ζώδεη δσέο αληί ηνπ όξνπ, ’’Η ΠΡΟΛΗΨΗ’’ ζώδεη 

δσέο. 

 

Σέινο ηνλ όξν, ’’ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ-SCREENING’’ αληί ηνπ όξνπ ’’πξνιεπηηθή  ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ’’.  
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