
 

 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία θεωρεί σηµαντική την παρέµβαση του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
και του Υπουργείου Υγείας σ' ό,τι αφορά τα µέτρα προφύλαξης από τον καπνό της πυρκαγιάς στην 
Βαρυµπόµπη και τους συγχαίρει γι' αυτό.  
Τα µικροσωµατίδια PM 2.5 και όλες οι επικίνδυνες χηµικές ουσίες που εκλύονται από την καύση των 
δένδρων, αλλά - δυστυχώς - και από τα πλαστικά ή άλλα τοξικά απόβλητα που ασυλλόγιστα πετούν 
συµπολίτες µας στα δάση, αποτελούν κίνδυνο κατηγορίας I για την υγεία και για την καρκινογένεση. 
Συστήνουµε στους ογκολογικούς ασθενείς, ιδιαίτερα σε όσους είναι καταβεβληµένοι από τη νόσο ή τις 
θεραπείες της, την παραµονή τους στην οικία τους και την αποφυγή εξόδου απ’ αυτήν εκτός για 
επείγουσα ανάγκη υγείας. Για προγραµµατισµένη θεραπεία, να επικοινωνήσουν µε τους θεράποντες 
ιατρούς για τη δυνατότητα µεταφοράς της ηµεροµηνίας θεραπείας (ή εξέτασης) τις επόµενες 
ηµέρες. Οι ∆ιοικήσεις των Νοσοκοµείων και το προσωπικό τους καλούνται τις αναβολές ραντεβού εξ' 
αίτιας αυτού του λόγου να τις  εξυπηρετήσουν έκτακτα στον αµεσότερο χρόνο. 
Η χρήση της γνωστής χειρουργικής µάσκας που χρησιµοποιούµε για την πανδηµία δεν προστατεύει 
από την εισπνοή µικροσωµατιδίων 2.5. Μόνο οι ειδικές µάσκες Ν-95 καλά εφαρµοσµένες παρέχουν 
καλύτερη προστασία. 
Μετά το πέρας της ατµοσφαιρικής ρύπανσης καλούνται οι πολίτες να πλύνουν τα παντζούρια, τζάµια 
και µπαλκόνια τους για να αποµακρύνουν από τον περίγυρο τους τοξικές ουσίες που έχουν επικαθήσει 
σ΄ αυτά. 
Με ευκαιρία αυτή την καταστροφή καλούµε όλους τους πολίτες να αναλογιστούν πως τα ίδια επικίνδυνα 
για την υγεία µας αποτελέσµατα προκαλούν το χειµώνα τα δεκάδες χιλιάδες τζάκια που καίνε και αυτά 
ξυλεία. Ο καπνός τους δηλητηριάζει όσους τα χρησιµοποιούν, αλλά και τους γείτονες τους και όλη 
την πόλη. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: cancerhellas.org 

 Ακολουθείστε µας στο Facebook: https://www.facebook.com/HellenicCancerSociety  

 Ακολουθείστε µας στο Instagram: https://www.instagram.com/cancerhellas/  

 Κέντρο επικοινωνίας της Ε.Α.Ε.: 210.38.26.600 

#cancerhellas 

Λίγα λόγια για την ΕΑΕ: 

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι η µεγαλύτερη Ιατροκοινωνική οργάνωση στον χώρο της ογκολογίας 
λειτουργώντας αδέσµευτα από πολιτικά ή οικονοµικά συµφέροντα από το 1958, προάγοντας τον αντικαρκινικό 
αγώνα στη χώρα µας, αδιαλείπτως επί 63 συνεχή χρόνια. Βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων µας είναι η 
ενηµέρωση του πληθυσµού, η προώθηση της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, η ψυχοκοινωνική 
στήριξη όσων έχουν ασθενήσει και των φροντιστών τους, η επιστηµονική ενηµέρωση λειτουργών υγείας, η παροχή 
φιλοξενίας και υγειονοµικών υπηρεσιών σε ασθενείς και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την Πολιτεία. 


