
 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ‘’ΜΑΖΙ 

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ’’ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ. 

 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες στην Ινδία. 

Μια γυναίκα διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού, στην Ινδία, κάθε 4 λεπτά. 

Μία γυναίκα πεθαίνει από καρκίνο του μαστού, στην Ινδία, κάθε 8 λεπτά. 

Υπολογίζεται ότι 70.218 γυναίκες πέθαναν από καρκίνο του μαστού στην Ινδία, για 

το έτος 2012, το υψηλότερο στον κόσμο για εκείνο το έτος. 

Η Ινδία έχει έναν κυρίαρχο νεαρό πληθυσμό και ως εκ τούτου ο αριθμός των γυναικών που 

διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού πρόκειται να αυξηθεί μόνο. Η Ινδία βλέπει μια ώθηση 

στις περιπτώσεις καρκίνου του μαστού στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 50 ετών και το ίδιο 

πιθανότατα θα αυξηθεί Δεν υπάρχει τέλος σε τέτοιου είδους γεγονότα και αριθμούς. Ο 

καρκίνος του μαστού στην Ινδία φθάνει σε ανησυχητικές διαστάσεις. Ηθικό της ιστορίας: Δεν 

μπορεί να προληφθεί ο καρκίνος του μαστού. Εάν πρέπει να συμβεί, θα συμβεί. Ωστόσο, οι 

θάνατοι που οφείλονται στον καρκίνο του μαστού μπορούν σίγουρα να μειωθούν. Και αυτό 

μπορεί να γίνει, μόνο και μόνο γνωρίζοντας τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού και την 

έγκαιρη αναφορά στο γιατρό. καρκίνου του μαστού.. "Ο βασικός λόγος για τα χαμηλά 

ποσοστά επιβίωσης του καρκίνου του μαστού στην Ινδία είναι ότι η συνειδητοποίηση σχετικά 

με τον καρκίνο και τη θεραπεία του είναι πολύ χαμηλή. Οι περιπτώσεις έρχονται σε μας σε 

τρίτη ή τέσσερα στάδια όπου η θεραπεία είναι δύσκολη. Η φυσιολογική εξέταση καρκίνου του 

μαστού στις ινδικές γυναίκες είναι πολύ χαμηλή. Ενώ στις δυτικές χώρες, ο έλεγχος του 

καρκίνου του μαστού είναι φυσιολογική ρουτίνα στην υγειονομική περίθαλψη ", δήλωσε ο 

Ravi Mehrotra, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Πρόληψης και Έρευνας του Καρκίνου.. 

Οι ειδικοί του καρκίνου αποδίδουν πολλούς λόγους για ένα χαμηλό ποσοστό επιβίωσης στην 

Ινδία. "Στις ανεπτυγμένες χώρες μόνο το 25% των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί πεθαίνουν 

λόγω καρκίνου του μαστού σημαίνει ότι 70-80% θεραπεύονται επειδή διαγιγνώσκονται νωρίς. 

Στην Ινδία το 50-60% των ασθενών που έχουν διαγνωστεί σε ένα συγκεκριμένο έτος 

πεθαίνουν από καρκίνο του μαστού λόγω καθυστερημένης διάγνωσης που είναι μόνο 

διπλάσιες σε σύγκριση με τη Δύση », δήλωσε ο Ramesh Sarin, ανώτερος σύμβουλος-

χειρουργική ογκολογία, Indraprastha Apollo Hospital, Δελχί . "Ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη 

συνειδητοποίησης των πρώιμων συμπτωμάτων του καρκίνου του μαστού και των μεθόδων 

διαλογής, δεύτερον, η έλλειψη διαγνωστικών κέντρων και γνωστών ογκολόγων στις πόλεις 

της δεύτερης και της τρίτης βαθμίδας", δήλωσε ο Sarin. "Μετά από αυτήν την έλλειψη 

οικονομικών πόρων, τα ποσοστά επιβίωσης είναι χειρότερα και αυτό ισχύει για όλους τους 

καρκίνους στην Ινδία. Έτσι, οι ασθενείς έρχονται αργά, δεν έχουν κέντρα πιο κοντά στις 

πατρίδες τους και οι μη προσβάσιμες θεραπείες οδηγούν σε υψηλότερο αριθμό θανάτων 

εξαιτίας του καρκίνου του μαστού ", πρόσθεσε. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της 

Ένωσης, ο καρκίνος του μαστού κατατάσσεται ως ο καρκίνος νούμερο ένα μεταξύ ινδικών 

γυναικών με ποσοστό έως και 25,8 ανά 100.000 γυναίκες και θνησιμότητα 12,7 ανά 100.000 

γυναίκες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 17,97,900 γυναίκες στην Ινδία μπορεί να 

έχουν καρκίνο του μαστού μέχρι το 2020. 


