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Γενικό Πληροφοριακό Υλικό για τους Συλλόγους Ασθενών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την
Παγκόσμια
Εκστρατεία
Ενημέρωσης
&
Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του
Παγκρέατος.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, μέλος του
Παγκόσμιου Συνασπισμού για τον Παγκρεατικό
Καρκίνο (WPCC) συμμετέχει Πανελλαδικά στην
εκστρατεία ευαισθητοποίησης.
Μπορείτε Κ Α Ι Ε Σ Ε Ι Σ να βοηθήσετε στην
διάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας στην
περιοχή σας.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ…
Τι είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Παγκρεατικού Καρκίνου;
Η Παγκόσμια Ημέρα του Παγκρεατικού Καρκίνου είναι μια
πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού για τον
Καρκίνο του Παγκρέατος (WPCC), ο οποίος αποτελείται
από περισσότερες από 93 οργανώσεις από 35 χώρες και
6 ηπείρους.
Η ΕΛΛΟΚ είναι μέλος του WPCC και συμμετέχει στην
Παγκόσμια Ημέρα του Παγκρεατικού Καρκίνου που φέτος
διεξάγεται στις 19 Νοεμβρίου 2019.
Η Ελλάδα θα ενώσει την φωνή της με όλο τον κόσμο και
από κοινού θα “φωνάζουμε” την ανάγκη για μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση, έγκαιρη διάγνωση και περισσότερη
χρηματοδότηση στην έρευνα για τον καρκίνο του
παγκρέατος.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ…
Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος;
Τα συνήθη συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος περιλαμβάνουν
επίμονο κοιλιακό άλγος, πόνο στην μέση της πλάτης, ανεξήγητη απώλεια
βάρους, κίτρινο δέρμα ή μάτια, αλλαγές στα κόπρανα, απώλεια όρεξης,
νεοεμφανιζόμενος διαβήτης, πεπτικά προβλήματα και αλλαγή διάθεσης. Αυτά
τα συμπτώματα είναι συχνά ασαφή και εύκολα αποδίδονται αρχικά σε άλλες
λιγότερο σοβαρές και συχνές παθήσεις.
Τι προκαλεί τον καρκίνο του παγκρέατος;
Η αιτία της πλειοψηφίας των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος είναι
άγνωστη. Υπάρχουν αποδείξεις ότι κληρονομούμενες γενετικές μεταλλάξεις,
οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παγκρέατος, οικογενειακό ιστορικό από
άλλους καρκίνους, διαβήτη, παγκρεατίτιδα (χρόνια και κληρονομική),
κάπνισμα, παχυσαρκία, φυλή (εθνικότητα), η ηλικία και η διατροφή μπορούν
να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος.
Ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας μειώνονται για πολλούς άλλους καρκίνους,
στον καρκίνο του παγκρέατος αυξάνονται.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για τον
καρκίνο του παγκρέατος.

Κάθε μέρα, περισσότεροι από 1.257 άνθρωποι παγκοσμίως θα διαγνωστούν
με καρκίνο του παγκρέατος και περίπου 1.184 θα πεθάνουν από την
ασθένεια.

Οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί έγκαιρα
και μπορούν να χειρουργηθούν είναι πιο
πιθανό να ζήσουν περισσότερα από πέντε
χρόνια.
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Πως μπορείτε ναβοηθήσετε
στην ευαισθητοποίηση
των συμπολιτών μας;
Μερικοί γρήγοροι & εύκολοι τρόποι για να
βοηθήσετε να διαδώσουμε την εκστρατεία:
 Μοιραστείτε

τα πρότυπα αναρτήσεων & τα βίντεο, με
τους ακολούθους σας στο Twitter, στο Facebook & στο
Instagram.

 Γράψτε

για την εκστρατεία στον ιστότοπό σας και/ή στο
ενημερωτικό σας δελτίο.

 Εκτυπώστε

και αναρτήστε στο νοσοκομείο της περιοχής
σας, την αφίσα της εκστρατείας.

 Φόρεσε

κάτι ΜΩΒ…

 Φωταγωγήστε

ένα ιστορικό κτίριο στην πόλη σας και
συμμετάσχετε στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης

Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΛ.Ο.Κ
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΛΛ.Ο.Κ
κα Ελίνα Αλεξοπούλου office@ellok.org
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https://ellok.org/pancreatic-ca/

9

Προτεινόμενες Δημοσιεύσεις για όλο τον μήνα Νοέμβριο
(αντιγραφή & επικόλληση)

Αν έχεις ένα ή περισσότερα
από τα πιθανά συμπτώματα
του καρκίνου του παγκρέατος,
ήρθε η ώρα να μιλήσεις
με τον γιατρό σου.
Μην καθυστερείς!
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Προτεινόμενες Δημοσιεύσεις για όλο τον μήνα Νοέμβριο
(αντιγραφή & επικόλληση)

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης παγκρεατικού καρκίνου;
Η αιτία της πλειοψηφίας των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος είναι
άγνωστη, αλλά μελέτες έχουν εντοπίσει τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου
που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα κάποιος να αναπτύξει καρκίνο του
παγκρέατος:
►
Κληρονομικές γενετικές μεταλλάξεις
►
Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παγκρέατος ή άλλων
καρκίνων
►
Διαβήτης
►
Παγκρεατίτιδα (χρόνια και κληρονομική)
►
Κάπνισμα
►
Παχυσαρκία
►
Φυλή (εθνότητα)
►
Ηλικία
►
Διατροφή
Ποια είναι τα συμπτώματα του παγκρεατικού καρκίνου;
►
Πόνος στην κοιλιά και στην μέση
►
Ανεξήγητη απώλεια βάρους
►
Κίτρινο δέρμα ή μάτια
►
Μεταβολές στα κόπρανα
►
Νεοεμφανιζόμενος διαβήτης
►
Πεπτικά προβλήματα
►
Απώλεια όρεξης
►
Αλλαγή διάθεσης
Ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να μην έχει σημάδια ή συμπτώματα στα
πρώιμα στάδια και τα συμπτώματα είναι συχνά ασαφή και εύκολα
αποδίδονται αρχικά σε άλλες λιγότερο σοβαρές και κοινές παθήσεις.
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Προτεινόμενες Δημοσιεύσεις για όλο τον μήνα Νοέμβριο
(αντιγραφή & επικόλληση)
Οι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος έχουν ανάγκη ειδικής δίαιτας
και διατροφής. Συνιστάται να αξιολογηθούν οι ανάγκες τους από
εξειδικευμένο διατροφολόγο, να ενημερωθούν για την σημασία της
σωστής διατροφής και να έχουν την δυνατότητα λήψης παγκρεατικών
ενζύμων εάν χρειάζεται. Η σωστή δίαιτα και διατροφή είναι σημαντική
για την έκβαση της ασθένειας και την ποιότητα της ζωής.
Οι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, οι οικογένειες και οι φροντιστές
τους χρειάζονται υποστήριξη και τις πληροφορίες
σχετικά με το πού
πρέπει να απευθυνθούν προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην
υποστήριξη.
Η υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος βελτιώνει την
ποιότητα ζωής και τη γενική ευεξία, ωστόσο οι ασθενείς αναφέρουν υψηλά
επίπεδα ανεκπλήρωτων αναγκών υποστήριξης.
Αν έχετε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος ενημερωθείτε για τις
κλινικές δοκιμές και συζητήστε με τον γιατρό σας την περίπτωση να
συμμετάσχετε σε κλινική δοκιμή.
Οι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος που συμμετέχουν σε κλινικές
έρευνες είχαν καλύτεροι αποτελέσματα. Οι κλινικές δοκιμές μπορούν να
προωθήσουν την έρευνα και να βελτιώσουν τις επιλογές θεραπείας.
Άτομα με δύο ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού που είχαν
καρκίνο του παγκρέατος, ή με συγγενή πρώτου βαθμού που εμφάνισε
καρκίνο του παγκρέατος πριν από την ηλικία των 50 ετών ή με
κληρονομικό γενετικό σύνδρομο που σχετίζεται με τον καρκίνο του
παγκρέατος μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του
παγκρέατος. Αν ανήκετε σε μια τέτοια κατηγορία συζητήστε με τον γιατρό
σας προκειμένου να λάβετε γενετικές συμβουλές για την αξιολόγηση του
ατομικού σας κινδύνου
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ΦΟΡΕΣΕ ΜΩΒ &
ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΩΒ ΡΟΥΧΑ και δώστε νόημα στην ημέρα..!
Μοιραστείτε και εκπαιδεύσετε τους γύρω σας για τη σημασία
της γνώσης των συμπτωμάτων και των κινδύνων του
καρκίνου του παγκρέατος.
Διοργανώστε μια δημόσια εκδήλωση, μοιράστε στους
συμπολίτες σας το ενημερωτικό υλικό!
Βγάλτε φωτογραφίες και να γίνουμε όλοι μας
μια “μωβ γροθιά” ενάντια στον Παγκρεατικό Καρκίνο
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ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΤΕ
ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
Επικοινωνήστε με τον Δήμαρχο της
περιοχής σας και διαλέξετε ένα
ιστορικό κτίριο, μνημείο κ.λ.π.
Στις 19 Νοεμβρίου 2020 το βράδυ,
φωτίστε το μωβ ως ένδειξη
συμπαράστασης για όσους νόσησαν,
νοσούν ή “έφυγαν” εξαιτίας του
Παγκρεατικού Καρκίνου.
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Σας ευχαριστούμε για την βοήθεια σας !
Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για όποια βοήθεια χρειασθείτε
Ελίνα Αλεξοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ
office@ellok.org / +30 210 7710335

