ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Ημέρα της Γυναίκας η “Κίνηση «μαστ»… για τον καρκίνο του
μαστού” πρόσφερε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες
της Ελληνικής Αστυνομίας
Μια εκστρατεία πρόληψης ώστε όλο και περισσότερες Ελληνίδες να εξετάζονται με στόχο τη
μείωση των αρνητικών συνεπειών της ασθένειας
Πολύτιμη η ενημέρωση και απαραίτητος ο μαστογραφικός έλεγχος για γυναίκες άνω των 40 ετών
Πέμπτη 9 Μαρτίου, 2017. Γιορτάζοντας την Ημέρα της Γυναίκας, η Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) σε συνεργασία με τη Γραμματεία Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων, πραγματοποίησε την Τετάρτη 8 Μαρτίου, στην Κινητή Μονάδα
Μαστογραφίας της Ε.Α.Ε. 50 δωρεάν μαστογραφίες, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η «Κίνηση Μαστ», είναι μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του
Μαστού, με στόχο κάθε γυναίκα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να ενημερωθεί, να προλάβει και να
θεραπευτεί από τον καρκίνο του μαστού. Η «Κίνηση Μαστ» πραγματοποιείται με την υποστήριξη
της ΚΕ.ΔΕ και του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και την ευγενική χορηγία της ELPEN, της κορυφαίας ελληνικής
φαρμακευτικής βιομηχανίας, για την οποία αποτελεί μια δράση ουσιαστικής κοινωνικής
προσφοράς, καθώς η ELPEN δεν παράγει, ούτε εμπορεύεται ογκολογικά φάρμακα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κίνηση Μαστ», η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Ε.Α.Ε.
ταξιδεύει ανά την ελληνική περιφέρεια προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες σε άνεργες και
ανασφάλιστες γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δεν έχουν πρόσβαση ή
αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο.
Οι μαστογραφίες πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού σε γυναίκες που πληρούν προδιαγραφές
όπως: να είναι από 40 έως 70 ετών, να μην έχουν κάνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες ή
να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό κ.α.
Σήμερα, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις
Ελληνίδες, με τον αριθμό των νέων περιστατικών να υπολογίζεται στις 5.000 ετησίως. Όμως ο
τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε
ποσοστό που φθάνει το 30%. Άλλες δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης αποτελούν η κλινική
εξέταση από γιατρό και η αυτοεξέταση των γυναικών.
Η ασθένεια παρά την υψηλή συχνότητά της, απειλεί ολοένα και λιγότερο τη ζωή και την ποιότητά
της, τόσο λόγω των σημαντικών προόδων της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε πιο

αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, όσο και γιατί ο
αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις αυξάνει, με αποτέλεσμα να
ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και
μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.
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