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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Μήνυµα για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου. 

 
Η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου ορίστηκε στις 4 Φεβρουαρίου, µε πρωτοβουλία της 

∆ιεθνής Ένωσης κατά του Καρκίνου. Στόχος η ευαισθητοποίηση κοινωνιών και κυβερνήσεων 

ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των ανθρώπων στην πρώιµη διάγνωση, ενηµέρωση και πρόληψη 

ώστε να σωθούν ζωές, καθώς είναι απόλυτα τεκµηριωµένο ότι ο τρόπος ζωής µας αυξάνει τη 

συχνότητα του καρκίνου. 

Η Ελλάδα είναι πλέον πρώτη στο κάπνισµα µεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ, το αλκοόλ σχετίζεται 

µε τον καρκίνο του φάρυγγα, του οισοφάγου, του ήπατος και το έντερου, ενώ η ανθυγιεινή 

διατροφή και η έλλειψη σωµατικής άσκησης έχουν συσχέτιση µε τον καρκίνο του µαστού, του 

εντέρου και του στοµάχου. Στους παράγοντες που πρέπει να αποφύγουµε είναι  και η υπερβολική  

έκθεση στον ήλιο. 

 

Το άκουσµα της λέξης «καρκίνος» προκαλεί ασφαλώς αναστάτωση, φόβο και συχνά κατάθλιψη 

και η διαχείριση του αυτού του «κακού νέου» απαιτεί οικογενειακή και ψυχολογική υποστήριξη. 

Τα τελευταία χρόνια πολλά άλλαξαν στην αντιµετώπιση του καρκίνου τόσο θεραπευτικά όσο και 

κοινωνικά. Πιο συγκεκριµένα :  

• Νέες καινοτόµες θεραπείες αύξησαν την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

• Η τεχνολογική πρόοδος έδωσε τη δυνατότητα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης πολλών 

µορφών καρκίνου. 
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• Η έρευνα οδηγεί σε νέα µονοπάτια µε υψηλές προσδοκίες και ελπίδες για τη θεραπεία της 

νόσου. 

• Η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων των Ευρωπαϊκών Ασθενών µε Καρκίνο που 

παρουσιάστηκε επίσηµα στο Ευρωκοινοβούλιο στις  4 Φεβρουαρίου 2014 αποτελεί το 

φάρο πρόληψης και ενηµέρωσης. 

• Οι ασθενείς διεκδικούν τα δικαιώµατά τους, αναπτύσσουν δράσεις πρόληψης και 

ενηµέρωσης. 

 

Ο ∆ήµος Εορδαίας ευαισθητοποιηµένος σε θέµατα που αφορούν την υγεία των πολιτών, µέσα 

από τις δοµές του παρέχει: Οργανωµένη αλληλοβοήθεια, ψυχοκοινωνική στήριξη, ενηµέρωση της 

πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής 

είναι η συνεχής προσπάθεια για την ενδυνάµωση του Ογκολογικού Τµήµατος Μποδοσάκειου 

Νοσοκοµείου. Στο πλαίσιο αυτό έχει υποβάλλει πρόταση στο Υπουργείο Υγείας για την λειτουργία 

Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Πτολεµαΐδα (σε δηµοτικό κτίριο),  το οποίο κατόπιν 

κατάλληλων παρεµβάσεων θα µπορεί να φιλοξενεί και να παρέχει τις υπηρεσίες του σε 

καρκινοπαθείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε χηµειοθεραπείες, όπως και  στους συνοδούς-συγγενείς 

τους, που χρειάζονται κάποιες ώρες ανάπαυσης, για να επιστρέφουν στη συνέχεια στα σπίτια 

τους. 

Η λειτουργία ενός τέτοιου Κέντρου είναι πολύ σηµαντική, καθώς απευθύνεται σε ασθενείς µε 

καρκίνο που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη παράλληλα µε την ιατρική θεραπεία για να 

αντιµετωπίσουν τις αλλαγές και τις δυσκολίες που επιφέρει η νόσος, καθώς και στους οικείους 

των ασθενών που συχνά επωµίζονται ένα µεγάλο µέρος της φροντίδας τους και έχουν ανάγκη 

ψυχολογικής στήριξης ή συµβουλευτικής. 

Τέλος να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος Εορδαίας συνεργάζεται και είναι αρωγός στις προσπάθειες και τις 

πρωτοβουλίες του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εορδαίας. 

 

Φέτος σε συνεργασία µε το παράρτηµα Ν. Κοζάνης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο 

∆ήµος Εορδαίας συµµετέχει στην εκστρατεία της 4ης Φεβρουαρίου, Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του 

Καρκίνου, για την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού, µε βασικό σύνθηµα «Είµαι και Θέλω». 

Βασικό θέµα της εκστρατείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας είναι η ατµοσφαιρική 

ρύπανση, ενώ τοο σύνθηµα εκφράζει τη βούληση για ατοµική συµµετοχή του καθενός από εµάς 
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στην καταπολέµηση του καρκίνου και την ανάγκη να ενδυναµώσει ο ρόλος της κοινής δράσης 

όλων όσων εµπλέκονται στον αντικαρκινικό αγώνα. 

 

Για το σκοπό αυτό, από σήµερα το βράδυ, θα φωταγωγηθεί το Υδραγωγείο της Πτολεµαΐδας σε 

χρώµατα πορτοκαλί και µπλε, βοηθώντας την προσπάθεια προώθησης και την προστασίας της 

δηµόσιας υγείας, για µια πιο υγιεινή και φωτεινή πόλη. 

 

 


