ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη τύπου για την Έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του
Προστάτη με αφορμή το 45ο Ράλι της Δ.Ε.Θ.
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012, στις 12:00, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου στο
Συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», Περίπτερο 8, 2ος όροφος στη Δ.Ε.Θ., επ’
ευκαιρία του διεθνούς μήνα για τον καρκίνο του προστάτη. H συνέντευξη τύπου με κύριο
ομιλητή τον κ. Νικόλαο Δημάση, Ουρολόγο, Διευθυντή στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, οργανώθηκε από την Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία
Πρόληψης για τον Καρκίνο 2011-2015, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειμένου να ακουστούν ευρύτερα τα σωστά μηνύματα
γύρω από την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Παράλληλα, το Πρόγραμμα
συμμετέχει στο 45ο Ράλι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 15-16 Σεπτεμβρίου.
Όπως ανέφερε ο κ. Δημάσης ο καρκίνο ς του προστάτη μπο ρεί να θεραπευτεί 100% αν
διαγνωστεί στο πρώτο στάδιο. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο περιοδικός
έλεγχος για κάθε άνδρα μετά την ηλικία των 50 χρόνων. Στις αναπτυγμένες χώρες η
συχνότητα του προστατικού καρκίνου είναι πολύ μεγαλύτερη, 15%, σε σχέση με τη
συχνότητα της νόσου στις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι μόνο 4%. Στατιστικά είναι η
δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες μετά τον καρκίνο του πνεύμονα
και στην Ευρώπη είναι ο πιο συχνός από τους συμπαγείς όγκους σε συχνότητα 21,4%. Είναι
μια νόσος με συχνότητα αυξανόμενη στο δυτικό κόσμο και σχετίζεται με τον τρόπο ζωής,
δηλαδή την έλλειψη άσκησης και δίαιτα με πολλά λιπαρά, φτωχή σε φρέσκα φρούτα και
λαχανικά. Στην ερώτηση προς τον κ. Δημάση τι πρέπει να κάνει ένας νέος άνδρας για να
περιορίσει τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη ο ιατρός είπε: «Υγιεινή διατροφή, άσκηση
και περιοδικά προσυμπτωματικούς έλεγχους γιατί η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.»
Στη συνέντευξη συμμετείχαν επίσης, με σύντομες παρεμβάσεις τους ο Υποδιοικητής της 3ης
ΥΠε, Μακεδονίας, Παναγιώτης Νάνος και ο Υποδιοικητής της 4ης ΥΠε Μακεδονίας και
Θράκης, κ. Γεώργιος Ζώτος, οι οποίοι εκπροσώπησαν την πολιτική ηγεσία.
Η Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο με σκοπό την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη δηλώνει την
παρουσία της στον πιο σημαντικό αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αγώνων Ράλι με
αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο θα φέρει τα λογότυπα του προγράμματος και τα μηνύματα
της εκστρατείας «ΠΑΡΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ». Επίσης στη διάρκεια της Δ.Ε.Θ.
θα μοιραστούν στο κοινό σχετικά έντυπα της επικοινωνιακής εκστρατείας.
«Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό μοντέλο νόσου όπου η έγκαιρη
διάγνωση σώζει ζωές», όπως τόνισε ο κ. Δημάσης στην παρέμβασή του.
Η HELEXPO προσφέρει την ευγενική της υποστήριξη στην Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία
Πρόληψης για τον Καρκίνο.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο στη διεύθυνση: http://www.anticancer.gov.gr/
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