
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ:  

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, Μ. Μπότςαρη 15, 14561, Κηφιςιά 

Email: info@mind-work.gr – Τηλ.: 210 6231305 – Fax: 210 6233809 

 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΧΕΟ ΕΝΣΕΡΟΤ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ 

ΝΑ ΩΕΙ ΖΩΕ 

Αθήνα, 23 Μαρηίοσ 2012. Ο καρκίνος ηοσ πατέος ενηέροσ (ΚΠΕ) αν διαγνωζηεί έγκαιρα 

μπορεί να θεραπεσηεί. Οη ηαθηηθνί έιεγρνη αξρίδνληαο από ηελ ειηθία ησλ 50 εηώλ, κπνξεί λα 

πξνζηαηεύζνπλ ζεκαληηθά. Έλα εθαηνκκύξην λέεο δηαγλώζεηο αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ θαηαγξάθνληαη θάζε ρξόλν. Οη κηζνί ζα πεζάλνπλ από ηε λόζν. Ο θαξθίλνο 

ηνπ παρένο είλαη ν 2νο ζε ζπρλόηεηα θαξθίλνο ζηε Γπηηθή Δπξώπε θαη ε 2ε αηηία ζαλάηνπ ζε 

άλδξεο θαη γπλαίθεο.  

Τν πξόβιεκα είλαη ππαξθηό θαη ζηε ρώξα καο. Τα ζηνηρεία ζλεζηκόηεηαο αλά λνκό γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ γηα ηα έηε 2007-2009, ζαθώο ππνδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε γηα 

κέηξα δεκόζηαο πγείαο θαη πξόιεςεο. Τν κεγαιύηεξν πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζηε Βόξεηα 

Διιάδα θαη ηελ Κξήηε ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκόζηαο Υγείαο. 

Τα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά ΚΠΔ είλαη βξαδέσο εμειηζζόκελα. Καινήζε αδελώκαηα ζε 

βάζνο αξθεηώλ εηώλ κεηαηξέπνληαη ζε θαθνήζε αδελνθαξθηλώκαηα. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό λα βξεζεί λσξίο ν θαξθίλνο, γηαηί αλ δηαγλσζηεί λσξίο, πξηλ εμαπισζεί, κπνξεί λα 

ζεξαπεπηεί κε κεγάιε επηηπρία. Τα απνηειέζκαηα κεηώλνληαη ζεκαληηθά αλ ν θαξθίλνο 

εληνπηζζεί αξγά. Απηόλ ην ζθνπό επηηεινύλ ηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ 

πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ. Δληνπίδνπλ αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο θαη παξέρνπλ ηελ επθαηξία 

γηα έγθαηξε δηάγλσζε θαη έγθαηξε παξέκβαζε. Έρεη ηεθκεξησζεί κάιηζηα όηη κε ρξήζε ηεο 

εμέηαζεο αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θόπξαλα (FOBT), κηαο βαζηθήο εμέηαζεο 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, έρεη 

επηηεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε –ηεο ηάμεο ηνπ 15%– ηεο  ζλεζηκόηεηαο από θαξθίλν παρένο 

εληέξνπ ζηνλ πιεζπζκό πνπ ππνβιήζεθε ζε πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν αλά δηεηία.  

Δίκαζηε από ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο πνπ πζηεξνύληαη ηέηνησλ πξνγξακκάησλ αιιά είλαη, 

όπσο έρεη εμαγγειζεί από ην ΥΥΚΑ, κέζα ζηνπο επόκελνπο άκεζνπο ζηόρνπο ηνπ.  

Τν ΥΥΚΑ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο επηθνηλσληαθήο εθζηξαηείαο γηα ηνλ θαξθίλν έρεη 

δξνκνινγήζεη πνιιέο δξάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ. Σην 

πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο απηήο, ν Όκηινο Δζεινληώλ Καηά ηνπ Καξθίλνπ, ΟΔΚΚ - 

ΑγθαιηάΕΩ ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ νξγάλσζαλ ζήκεξα εθδήισζε γηα ηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ ζην Εμπορικό Κένηρο ATHENS HEART. Απηή είλαη ε πξώηε από κηα ζεηξά 

εθδειώζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα έσο ην ηέινο Απξίιε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδύλνπο από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Μάιηζηα ζε θάζε ηέηνηα 

εθδήισζε παξνπζηάδεηαη ε εληππσζηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παρένο εληέξνπ ηεο EUROPA 

COLON όπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί γηα λα εμνηθεησζεί κε κηα ζεηξά από 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ παρένο εληέξνπ. Ταπηόρξνλα δηαλέκεηαη ελεκεξσηηθό πιηθό κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηε λόζν θαη ζπκβνπιέο γηα ην πώο απηή κπνξεί λα πξνιεθζεί 

απνηειεζκαηηθά ηόζν κε ζσζηή δηαηξνθή θαη άζθεζε όζν θαη κέζσ ηαθηηθώλ δηαγλσζηηθώλ 

εμεηάζεσλ.  

 



ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Υπεύθυνοσ Επικοινωνίασ:  

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, Μ. Μπότςαρη 15, 14561, Κηφιςιά 

Email: info@mind-work.gr – Τηλ.: 210 6231305 – Fax: 210 6233809 

 

Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ ε πξόεδξνο ηνπ ΟΔΚΚ - ΑγθαιηάΕΩ θπξία Οιπκπία 

Φαιδαίνπ-Μπήηξνπ, ε Γεληθή Γηεπζύληξηα Γεκόζηαο Υγείαο ηνπ ΥΥΚΑ θπξία 

Παληαδνπνύινπ σο εθπξόζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, 

εθπξόζσπνη ηεο Δηαηξείαο Ογθνιόγσλ Παζνιόγσλ Διιάδαο, ησλ Νέσλ Ογθνιόγσλ θαζώο 

θαη άιινη ηαηξνί. Ο νγθνιόγνο Βαζίιεο Μπαξκπνύλεο, Γηεπζπληήο ΔΣΥ ηνπ Γ.Ν. Αζελώλ 

«Ηππνθξάηεην» ηόληζε ζηελ νκηιία ηνπ όηη δύο από ηοσς ηρεις καρκίνοσς πατέος ενηέροσ 

μπορούν να προληθθούν με αλλαγές ζηη διαηροθή και με θσζική άζκηζη θαη ραηξέηηζε 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη ηνπ ΟΔΚΚ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνλ θόζκν γηα 

ηνλ θίλδπλν από ΚΠΔ.  

Ο νγθνιόγνο Γεώξγηνο Λύπαο κίιεζε γηα ηνλ θιεξνλνκηθό θαη νηθνγελή θαξθίλν θαη είπε 

πσο είλαη πιένλ δπλαηή ε αλίρλεπζε ησλ ειαηησκαηηθώλ γνληδίσλ κε ηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο ηεο γελεηηθήο νγθνινγίαο. Δίπε επίζεο πσο ζε πξόζθαηε κειέηε, ηεθκεξηώζεθε 

όηη αλ πηνζεηνύληαλ πξνγξάκκαηα πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ, γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ζπρλόηεξνπ 

ζπλδξόκνπ θιεξνλνκηθήο πξνδηάζεζεο (ζύλδξνκν Lynch) θαη ελ ζπλερεία ηα άηνκα πςεινύ 

θηλδύλνπ αθνινπζνύζαλ ηα απαξαίηεηα βήκαηα, ζα πξνιακβάλνληαλ 13,5% ησλ θαξθίλσλ 

ηνπ παρένο εληέξνπ & 8,5% ησλ θαξθίλσλ ηνπ ελδνκεηξίνπ.* 

 

Τν νκνίσκα ηνπ παρένο εληέξνπ παξέκεηλε ζην ATHENS HEART κέρξη ην Σάββαην 24 

Μαξηίνπ, ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζεί ζηελ Πάηξα κεηαμύ 26 θαη 29 Μαξηίνπ, ζην 

Δπηκειεηήξην Αραΐαο, ζα επηζηξέςεη ζηελ Αζήλα, ζηε Νίθαηα κεηαμύ 2 θαη 6 Απξηιίνπ γηα 

λα θαηαιήμεη κεηαμύ 9 θαη 12 Απξηιίνπ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, ζηε Βαζηιηθή Αγίνπ Μάξθνπ.  

 

*http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/4/1/9 

http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/4/1/9

