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Προλαμβάνουμε τη δημιουργία θρόμβων αίματος 







Σοβαρή έλλειψη ενημέρωσης των ασθενών 



Ανάγκη ενημέρωσης των ασθενών  
από τον χειρουργό και τον παθολόγο ογκολόγο  

για τον κίνδυνο θρόμβωσης 



Πόσο ενημερωμένοι  
είναι οι Ελληνες ασθενείς; 

▪ Το 71% των συμμετεχόντων δεν γνώριζε 
ότι διατρέχει κίνδυνο θρόμβωσης 

▪ Μόνον 29% των συμμετεχόντων 
γνώριζαν ότι διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο από τον κοινό πληθυσμό 

▪ 16% των συμμετεχόντων είχαν εμπειρία 
θρόμβωσης  

 



Πηγές πληροφόρησης 

▪  11%  με προσωπική έρευνα, συνήθως διαδικτυακά  

▪ 10%  από  τον νοσοκομειακό γιατρό τους ή τον 
παθολόγο τους  

▪ 23%  Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι για 
πρώτη φορά έμαθαν για τη θρόμβωση που σχετίζεται 
με τον καρκίνο όταν εμφάνισαν θρόμβο (23%) ή ότι 
ήδη γνώριζαν για αυτή πριν διαγνωστούν με καρκίνο 
(23%). 

 



Πότε πληροφορήθηκαν για τη θρόμβωση; 

▪ 23% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση όταν εμφάνισαν θρόμβο 

▪  23% δήλωσαν ότι είχαν ήδη γνώση πριν διαγνωστούν με καρκίνο 

▪ 19% δήλωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες μετά από χειρουργική επέμβαση 

▪  15% δήλωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες πριν/κατά τη διάρκεια χημειοθεραπείας 

▪ 10% δήλωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες κατά τη διάγνωσή τους με καρκίνο 

▪ 10% δήλωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες πριν από χειρουργική επέμβαση 

 



Βαρύτητα διαφόρων μορφών & θεραπειών 
 για τον καρκίνο 

▪ 72% δήλωσε ότι γνωρίζει ότι μερικοί καρκίνοι (στομάχου, εγκεφάλου, νεφρών & 
ωοθηκών) παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο θρόμβωσης   

▪ 65% δήλωσε ότι γνωρίζει ότι ο κίνδυνος αυξανεται με προχωρημένο καρκίνο 

▪ 67% δήλωσε ότι γνωριζει ότι χειρουργείο για καρκίνο αυξάνει τον κίνδυνο 

▪ 64% δήλωσε  ότι γνωριζει ότι η χημειοθεραπεία μπορεί να αυξήσει τον κινδυνο 

▪ 64% δηλωσε ότι γνωριζει ότι η ακτινοθεραπεία μπόρεί να αυξησει τον κίνδυνο 



Τι μπορούμε να κάνουμε για τη πρόληψη 
της θρόμβωσης στον καρκινο 



   info@ellok.org 

 

            @EllokGR 

 

   Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

 

 

 

Thank you 

Nothing about us, without us! 


