ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4 Φεβρουαρίου 2022
Στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας από τον ιό SARS-CoV-2 παρατηρήθηκε
διεθνώς μία υστέρηση σ’ ό,τι αφορά τον αριθμό των πολιτών που προσήλθαν για
εξετάσεις έγκαιρης διάγνωσης, ενώ επιστημονικές μελέτες επισήμαναν πως και η
καθυστέρηση που καταγράφηκε στην προσέλευση για εξέταση συμπτωματικών
ασθενών θα έχει ως αποτέλεσμα στο επόμενο χρονικό διάστημα την αύξηση του
ποσοστού διαγνώσεων πιο προχωρημένων καρκίνων.
Μπορεί η πανδημία ν’ απασχόλησε το ενδιαφέρον Πολιτείας, Μ.Μ.Ε. και πολιτών και να
αποτέλεσε αναγκαστικά υγειονομική προτεραιότητα, όμως ο καρκίνος συνέχισε και
συνεχίζει να αποτελεί ακόμα πιο συχνή και επικίνδυνη νόσο, γι΄ αυτό δεν πρέπει να
αποσυρθεί από το προσκήνιο του δημόσιου ενδιαφέροντος.
Κάθε χρόνο οι νέες περιπτώσεις καρκίνου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες
εκτιμήσεις,
ανέρχονται
σε
68.000,
ενώ
οι
θάνατοι
στους
33.000.
Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι ασθενείς που επιζούν μετά την εμφάνιση της
νόσου για αρκετά, έως πάρα πολλά, χρόνια.
Οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί και οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για την μείωση τους
και την ελάφρυνση της επιβάρυνσης που προκαλεί ο καρκίνος σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο, είναι η αποφυγή των καρκινογόνων παραγόντων (πρωτογενής πρόληψη) και
η πρόωρη (έγκαιρη) διάγνωση (δευτερογενής πρόληψη). Με αυτές μπορούν να
μειωθούν κατά περίπου 30% οι νέες περιπτώσεις και να βελτιωθεί σημαντικά η
θνησιμότητα.
Παράλληλα, οι σύγχρονες θεραπευτικές αγωγές, τις οποίες κατέχουν και εφαρμόζουν οι
Έλληνες υγειονομικοί, έχουν βελτιώσει αισθητά την ποιότητα και ποσότητα της ζωής
των ασθενών, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα
στο μέλλον.
Όμως, πέρα από την πρόοδο της επιστήμης και την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων
των υγειονομικών μας, εξακολουθεί να είναι ζητούμενο στη χώρα μας, η βελτίωση της
παρεχόμενης φροντίδας, για να μπορούν όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα του τόπου
κατοικίας, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, ή των πεποιθήσεων τους, να
έχουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης σε έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση καθώς και
θεραπεία, σε αξιοπρεπείς συνθήκες.
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Ο καρκίνος δεν είναι μόνο ιατρικό, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα. Χρειάζεται επομένως,
την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών στον αντικαρκινικό αγώνα και τη χάραξη και
πιστή εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών από το κράτος. Ο καρκίνος είναι ατομική,
κοινωνική και κρατική ευθύνη.
Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, μία ανεξάρτητη από επιρροές πρωτοβουλία της
κοινωνίας των πολιτών, επί 64 χρόνια έχει πρωτοστατήσει στον αντικαρκινικό αγώνα,
με:











την εντατική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, να υιοθετήσουν ένα
υγιεινό τρόπο ζωής,
την πίεση στο κράτος και τους πολίτες να φροντίσουν για αποφυγή μόλυνσης του
περιβάλλοντος,
την εφαρμογή του προγράμματος έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού
με κινητές μονάδες (που ανελλιπώς επισκέπτονται όλες τις περιοχές της χώρας
για περισσότερα από 12 χρόνια),
τη λειτουργία του Κέντρου για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα
στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία, που προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες
υποστήριξης ασθενών και φροντιστών, συμβουλευτική για διακοπή καπνίσματος,
ειδικά προγράμματα για επιζώντες, εφήβους και νέους ενήλικες, ανοιχτή
τηλεφωνική γραμμή (215-215-2121), εκπαίδευση των υγειονομικών κ.α.,
τη δημιουργία Ξενώνων Ασθενών,
τη στήριξη των δημόσιων δομών υγείας,
τις συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα έρευνας και
τη δημιουργία και λειτουργία παραρτημάτων στις περισσότερες περιοχές της
χώρας, όπου οι εθελοντές της προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις τοπικές
κοινωνίες.

Στον ωραίο αγώνα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας καλούνται όλοι οι πολίτες
να συμμετάσχουν ενεργά.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 210-3826600
ή στείλτε μήνυμα στο www.cancerhellas.org
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