ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Κίνηση «μαστ»… για τον καρκίνο του μαστού”:
Η Αντικαρκινική Εταιρεία ταξίδεψε μαζί με τη «+πλευση»
στην Πάτμο και τους Λειψούς
Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε 100 γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες
Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε ίαση καθώς στα αρχικά στάδια η θεραπεία του
καρκίνου του μαστού είναι εφικτή
Η Ε.Α.Ε. συστήνει την προληπτική μαστογραφία κάθε 2 χρόνια σε γυναίκες άνω των 40 ετών

Τρίτη 9 Μαΐου 2017. Στην Πάτμο και τους Λειψούς ταξίδεψε τον Μάιο η «Κίνηση Μαστ» της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας μαζί με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «+πλευση»
(Σύμπλευση).
Πρόκειται για μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του
Μαστού, στην ελληνική περιφέρεια ώστε κάθε γυναίκα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να
ενημερωθεί, να προλάβει και να θεραπευτεί από τον καρκίνο του μαστού ο οποίος αποτελεί
τη συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις Ελληνίδες σήμερα, με τα νέα περιστατικά να
αγγίζουν τα 5.000 ετησίως.
Η «Κίνηση Μαστ» πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ, του ΕΔΔΥΠΠΥ και την
ευγενική χορηγία της ELPEN, για την οποία αποτελεί μια δράση ουσιαστικής κοινωνικής
προσφοράς, καθώς δεν παράγει, ούτε εμπορεύεται ογκολογικά φάρμακα. Στο πλαίσιο του
προγράμματος οι μαστογραφίες πραγματοποιούνται δωρεάν, κατόπιν ραντεβού, σε άνεργες
και ανασφάλιστες γυναίκες άνω των 40 ετών, που δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να
υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο.
Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Ε.Α.Ε. επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρικό κέντρο του
Δήμου Λειψών την Παρασκευή 5 Μαΐου ενώ την Κυριακή 7 Μαΐου πραγματοποίησε τις
μαστογραφίες στο Πνευματικό Κέντρο «Πάτμιον» της Πάτμου.
Παρά την αντίξοη πρόσβαση στα 2 νησιά λόγω έλλειψης συχνής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, η
συμβολή της Σύμπλευσης ήταν καθοριστική καθώς εξασφάλισε τη μετάβαση των τεχνολόγων

της Ε.Α.Ε στους Λειψούς με φουσκωτό. Εξίσου σημαντική ήταν η βοήθεια των ανθρώπων των
δύο νησιών για την πρόσβαση της Μονάδας Μαστογραφίας στους Λειψούς από την Πάτμο
και την επιστροφή της στην Πάτμο για τη συνέχιση του προγράμματος.
Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού μπορεί να επιτευχθεί μέσω 3 οδών, την
αυτοεξέταση, την κλινική εξέταση από γιατρό και τη μαστογραφία που αποτελεί την πιο
συχνή εξέταση καθώς η διαγνωστική ικανότητα της είναι πολύ σημαντική. Χάρη στις
προόδους της ιατρικής οι υπάρχουσες θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και περισσότερο
εξατομικευμένες, συμβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Σημαντικός παράγοντας
θεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες υποβάλλονται σε
προληπτικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα ο καρκίνος να ανακαλύπτεται σε πρώιμα στάδια, τότε
που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν σε ίαση.

