Ν. Φάληρο, 26 Μαρτίου 2008

Δελτίο τύπου

Έγκαιρη Πρόληψη & Διάγνωση
του Καρκίνου του Μαστού
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το Σωματείο Εργαζομένων & η
Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας, διοργανώνουν Ενημερωτική Ομιλία, στις 8 Απριλίου και
ώρα 13:00 στην συνεδριακή αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», με θέμα: «Ενημέρωση
για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση από τον καρκίνο του Μαστού».
Πόσα γνωρίζετε για τον καρκίνο του μαστού; Επειδή οι περισσότεροι από εμάς
αποφεύγουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο προσβολής από την επάρατη νόσο, η απάντηση
στο παραπάνω ερώτημα, πιθανότατα είναι «όχι αρκετά». Όμως θα πρέπει όλοι να
συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή μας ή η ζωή των φίλων μας μπορεί να εξαρτηθεί από το
πόσο ενημερωμένοι είμαστε για τη νόσο που πλήττει 3.000 Ελληνίδες το χρόνο…
Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού έχει τεράστια σημασία. Μολονότι αληθεύει
ότι είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα και δύσκολα αντιμετωπιζόμενα γυναικεία προβλήματα,
καθώς, εκτός από τις οργανικές επιπλοκές που συνεπάγεται, έχει και ιδιαίτερα σημαντικές
επιπτώσεις στην ψυχολογία της γυναίκας, πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι είναι ένα
ζήτημα που δεν επιτρέπεται να αποσιωπάται. Όσο πιο πρώιμα γίνει η διάγνωσή της, τόσο
καλύτερη είναι και η τελική έκβαση της νόσου.
O καρκίνος του μαστού αναγνωρίζεται ως γυναικεία πάθηση και διαφεύγει από την
προσοχή ότι και ο άνδρας μπορεί να αναπτύξει καρκίνο στον μαστό. Όλη η
εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού αφορά στις γυναίκες και πολύ λίγοι είναι εκείνοι
που θυμούνται ή ενδιαφέρονται να ευαισθητοποιήσουν και τους άνδρες για τον καρκίνο
του μαστού στον άνδρα. Και όμως, και οι άνδρες έχουν μαστούς και μπορούν να πάθουν
καρκίνο στον μαστό. Επιπλέον, ο καρκίνος του μαστού του άνδρα έχει χειρότερη έκβαση
από εκείνον της γυναίκας.
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Δρ. Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα
Ε. Καθηγήτρια, Γυναικολόγος – Ειδ. Μαστολόγος
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μαστολογίας
Θέμα «Επιδημιολογία, Κλινικές – Παρακλινικές εξετάσεις και χειρουργική αντιμετώπιση του
καρκίνου του Μαστού»
Δρ. Νεκταρία Καλαμάτα – Λαμπρινάκη
Πλαστικός χειρουργός. Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Μαστολογίας
Θέμα « Αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή»
Δρ. Βασίλης Μπαρμπούνης
Παθολόγος – Ογκολόγος Επιμελητής Β’ Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»
Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Μαστολογίας
Θέμα «Θεραπεία με φάρμακο»
Μαριάννα Μπιτσάκου
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια του Κέντρου Έλλη Λαμπέτη
Θέμα «Καρκίνος του μαστού, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση»
Η εκδήλωση θα υποστηριχθεί από οπτικοαουστικό υλικό, θα ακολουθήσει
συζήτηση με το κοινό και θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό της
Ελληνικής Εταιρίας Μαστολογίας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

