Δράςη ενημέρωςησ του κοινού για τον καρκίνο του προςτάτη
ςτο πλαίςιο του 33ου Ράλι ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
Βόλος, 10 Μαΐου 2012. Με αθορκή ηο 33ο ΡΑΛΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ποσ δηοργαλώλεη ε Λέζτε
Ασηοθηλήηοσ Βόιοσ ζηης 12-13 Μαΐου 2012, πραγκαηοποηείηαη δράζε ελεκέρφζες θαη
εσαηζζεηοποίεζες ηοσ θοηλού γηα ηολ θαρθίλο ηοσ προζηάηε ζηο πιαίζηο ηες Δζληθής
Δπηθοηλφληαθής Δθζηραηείας γηα ηολ θαρθίλο.
Σο ασηοθίλεηο ηοσ έκπεηροσ οδεγού αγώλφλ Αληώλε Γηοβά, ο οποίος κεηράεη ποιιές
ζσκκεηοτές ζε αγώλες θαη ζεκαληηθές δηαθρίζεης ζηα πρφηαζιήκαηα, ληύζεθε κε ηο τρώκα
ηοσ θαρθίλοσ ηοσ προζηάηε θαη ηα κελύκαηα ηες εθζηραηείας ηοσ Δζληθού τεδίοσ Γράζες
γηα ηολ Καρθίλο 2011-2015.
Σο άββαηο 12 Μαΐοσ, ζηης 6 κ.κ., θαηά ηελ παλεγσρηθή ηειεηή εθθίλεζες ηοσ ΡΑΛΙ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ –ηοσ δεύηεροσ γύροσ Αζθάιηοσ ηοσ 48οσ Παλειιήληοσ Πρφηαζιήκαηος
Ράιη– ζηελ παραιία ηοσ Βόιοσ, ζα δηαλεκεζεί ζηο θοηλό ελεκερφηηθό έλησπο γηα ηολ
θαρθίλο ηοσ προζηάηε.
θοπός ηες δράζες είλαη λα δηαδοζεί ηο κήλσκα ηες έγθαηρες δηάγλφζες θαη αληηκεηώπηζες
ηοσ θαρθίλοσ ηοσ προζηάηε ζηο αλδρηθό θοηλό ηοσ Ράιη.
«Ο καρκίνος ηοσ προζηάηη αποηελεί ηη δεύηερη αιηία θανάηοσ από καρκίνο ζηοσς άνηρες» θαη
ζύκθφλα κε ηολ Αζαλάζηο Παπαηζώρε από ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οσροιογηθή Κιηληθή ηοσ
ηζκαλόγιεηοσ Νοζοθοκείοσ Αζελώλ, «με ηον προζσμπηωμαηικό έλεγτο (screening) ηων
ανηρών, μεηρώνηας (εηηζίως μεηά ηα 50 έηη) ζηο αίμα ηο ειδικό προζηαηικό ανηιγόνο (PSA)
μπορεί να διαγνωζηεί ζε αρτικό ζηάδιο. Έηζι, επί ενηοπιζμένης νόζοσ, ο καρκίνος ηοσ
προζηάηη μπορεί να ανηιμεηωπιζηεί επιηστώς. Σσνεπώς –ηολίδεη ο θ. Παπαηζώρες– με ηην
εσρεία μέηρηζη ηοσ PSA ζσνολικά μειώνεηαι η θνηζιμόηηηα ηης νόζοσ καθώς η διάγνωζη και η
θεραπεία πραγμαηοποιούνηαι έγκαιρα».
Σο Δζληθό τέδηο Γράζες γηα ηολ Καρθίλο δίλεη ηδηαίηερε βαρύηεηα ζηελ πρφηοβάζκηα θαη
δεσηεροβάζκηα πρόιευε ηες λόζοσ θαη ζηελ ελεκέρφζε ηοσ θοηλού κε ζθοπό ηελ αιιαγή
λοοηροπίας απέλαληη ζηολ θαρθίλο. Σο πρόγρακκα επηθεληρώλεηαη ζε 5 από ηοσς
ζστλόηεροσς θαρθίλοσς: ηοσ ηρατήιοσ ηες κήηρας, ηοσ πατέος εληέροσ, ηοσ καζηού, ηοσ
προζηάηε θαη ηοσ δέρκαηος.

Αλ ζέιεηε λα κάζεηε περηζζόηερες πιεροθορίες γηα ηο πρόγρακκα, επηζθεθζείηε ηολ ηζηόηοπο ηοσ
Δζληθού τεδίοσ Γράζες γηα ηολ Καρθίλο ζηε δηεύζσλζε: http://www.anticancer.gov.gr/
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