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Γενικό πληροφοριακό υλικό για τους Συλλόγους Ασθενών



Σε αυτόν τον οδηγό δημοσιότητας 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 και εσείς να 
βοηθήσετε στη διάδοση των 
μηνυμάτων της εκστρατείας 
στην περιοχή σας.



Τι είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος;

Η Παγκόσμια Ημέρα του Καρκίνου του Παγκρέατος ενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο 
σε μία κοινή προσπάθεια για καλύτερη ευαισθητοποίηση, χρηματοδότηση και έρευνα για 
τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Είναι μία καλή στιγμή να μάθουμε τους παράγοντες κινδύνου και τα συμπτώματα του 
καρκίνου του παγκρέατος. Τη μέρα αυτή διεκδικούμε περισσότερα: να μάθουμε, να 
ενημερώσουμε, να υποστηρίξουμε την κοινότητα των επαγγελματιών υγείας, να 
επιστήσουμε την προσοχή. Γιατί σε αυτή την ασθένεια, όλα είναι θέμα χρόνου. Η έγκαιρη 
διάγνωση παίζει ρόλο. Ο χρόνος παίζει ρόλο και κάθε στιγμή είναι σημαντική. 

Η Παγκόσμια Ημέρα του Καρκίνου του Παγκρέατος είναι μια πρωτοβουλία του 
Παγκόσμιου Συνασπισμού για τον Καρκίνο του Παγκρέατος (World Pancreatic Cancer 
Coalition), ο οποίος αποτελείται από περισσότερες από 100 οργανώσεις από 37 χώρες και 
6 ηπείρους. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου είναι μέλος του WPCC και συμμετέχει στην Παγκόσμια 
Ημέρα του Παγκρεατικού Καρκίνου, που φέτος διεξάγεται στις 17 Νοεμβρίου.



Τι προκαλεί τον καρκίνο του παγκρέατος;

Η αιτία της πλειονότητας των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος είναι άγνωστη. 
Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι κληρονομούμενες γενετικές μεταλλάξεις, το οικογενειακό 
ιστορικό καρκίνου του παγκρέατος ή άλλων τύπων καρκίνου, διαβήτης, η παγκρεατίτιδα 
(χρόνια και κληρονομική), το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η ηλικία και η διατροφή μπορούν 
να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο πάγκρεας.

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος;

Τα συνήθη συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος περιλαμβάνουν επίμονο κοιλιακό 
άλγος, πόνο στη μέση, ανεξήγητη απώλεια βάρους, κίτρινο δέρμα ή μάτια (ίκτερος), 
αλλαγές στα κόπρανα, απώλεια όρεξης, νεοεμφανιζόμενο διαβήτη, πεπτικά προβλήματα 
και αλλαγή διάθεσης. Αυτά τα συμπτώματα είναι συχνά ασαφή και είναι εύκολο να 
αποδοθούν σε άλλες, λιγότερο σοβαρές, παθήσεις. 



Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος στο πάγκρεας;

Κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο περισσότερα από 1.358 άτομα διαγιγνώσκονται με καρκίνο 
στο πάγκρεας και περίπου 1.277 πεθαίνουν από αυτή την ασθένεια. Υπολογίζεται ότι το 
2025 θα διαγνωστούν 564.930 άτομα σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχει κάποια εξέταση για προσυμπτωματικό έλεγχο;

Δεν υπάρχει κάποια καθιερωμένη εξέταση για τον καρκίνο στο πάγκρεας, γι’αυτό είναι 
πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου. 
Στον καρκίνο του παγκρέατος η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί.



Διοργανώστε μία ενημερωτική δράση στην περιοχή σας

Μιλήστε στα τοπικά ΜΜΕ για την πρόληψη του καρκίνου στο πάγκρεας

Εκτυπώστε και αναρτήστε την αφίσα της εκστρατείας σε τοπικά σημεία ενδιαφέροντος

Φωταγωγήστε ένα ιστορικό ή σημαντικό κτίριο της περιοχής σας με μωβ χρώμα

Φορέστε κάτι μωβ και δημιουργήστε σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διοργανώστε μία καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου σας

Πώς μπορείτε να συμβάλετε στην ενημέρωση των συμπολιτών μας;

Μερικοί γρήγοροι και εύκολοι τρόποι για να στείλετε το μήνυμα της πρόληψης:



Ενημερωτική δράση στην περιοχή σας

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε γιατρούς και επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας 
προκειμένου να διοργανώσετε μία δράση ενημέρωσης στην περιοχή σας, για 
παράδειγμα μία ομιλία που θα εστιάζει στους τρόπους πρόληψης και τη σημασία 
της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του παγκρέατος.

Παρουσία στα τοπικά ΜΜΕ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο στο Πάγκρεας μιλήστε στα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης για τα συμπτώματά του και τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης.



Ανάρτηση αφίσας της εκστρατείας σε 
τοπικά σημεία ενδιαφέροντος

Η φετινή αφίσα της εκστρατείας περιλαμβάνει τα 

συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος. 

Μπορείτε να την εκτυπώσετε και να απευθυνθείτε 

σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία, 

διαγνωστικά κέντρα ή φαρμακεία της περιοχής σας, 

ώστε να την αναρτήσετε εκεί.



Φωταγώγηση ενός σημαντικού σημείου της περιοχής σας με μωβ χρώμα

Επικοινωνήστε με τον/την Δήμαρχο της περιοχής σας και επιλέξτε ένα ιστορικό κτίριο, 
ένα μνημείο ή κάποιο άλλο εμβληματικό σημείο 

Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου φωταγωγήστε το με μωβ χρώμα ως ένδειξη 

συμπαράστασης στους ασθενείς με παγκρεατικό καρκίνο και ως υπενθύμιση της 

σημασίας της πρόληψής του.



Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μωβ χρώμα

Την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο στο Πάγκρεας φορέστε κάτι μωβ, βγάλτε
μία φωτογραφία και αναρτήστε την στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
Συλλόγου σας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας αναφέρετε για ποιο σκοπό βγάλατε
αυτή τη φωτογραφία. Μοιραστείτε το μήνυμα της σημασίας της έγκαιρης
διάγνωσης και της γνώσης των συμπτωμάτων του παγκρεατικού καρκίνου! 

Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα hashtags: 
#ItsAboutTime
#WorldPancreaticCancerDay
#WPCD



Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Δημιουργήστε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου σας, 
σχετικά με τους κινδύνους και τα συμπτώματα του καρκίνου στο πάγκρεας και της 
σημασίας της έγκαιρης διάγνωσής του. 

Δείτε τις προτεινόμενες δημοσιεύσεις και χρησιμοποιήστε μαζί τις σχετικές 
εικόνες.

Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα hashtags: 
#ItsAboutTime
#WorldPancreaticCancerDay
#WPCD



Νεοεμφανιζόμενος διαβήτης
Πόνος στη μέση
Ίκτερος (κίτρινο δέρμα ή μάτια)
Απώλεια όρεξης
Πόνος στο στομάχι
Ανεξήγητη απώλεια βάρους
Αλλαγή στα κόπρανα
Δυσπεψία/πεπτικά προβλήματα

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου στο πάγκρεας;

Τα συμπτώματα του καρκίνου στο πάγκρεας είναι συχνά ασαφή και είναι εύκολο να 
αποδοθούν σε άλλες, λιγότερο σοβαρές παθήσεις. Αν έχετε ίκτερο, επισκεφθείτε άμεσα 
τον γιατρό σας. Αν έχετε οποιοδήποτε από τα άλλα συμπτώματα για κάποιες εβδομάδες, 
μην περιμένετε. Επισκεφθείτε τον γιατρό σας.
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές!

Προτεινόμενες δημοσιεύσεις



Διαβήτης
Ηλικία
Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παγκρέατος 

Κάπνισμα
Παχυσαρκία
Παγκρεατίτιδα (χρόνια και κληρονομική)

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στο πάγκρεας;

Η αιτία της πλειονότητας των περιπτώσεων καρκίνου στο πάγκρεας είναι άγνωστη. 
Υπάρχουν όμως μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν να 
αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο πάγκρεας:

ή άλλου τύπου καρκίνου

Μαθαίνουμε και αποφεύγουμε τους παράγοντες 
κινδύνου εμφάνισης παγκρεατικού καρκίνου!

Προτεινόμενες δημοσιεύσεις



Προτεινόμενες δημοσιεύσεις

Κοινοποιήστε το video με τα συμπτώματα του καρκίνου στο πάγκρεας.

To video είναι διαθέσιμο στο κανάλι της ΕΛΛΟΚ στο youtube: 

https://youtu.be/9TnQqEwTnXE 

https://youtu.be/9TnQqEwTnXE
https://youtu.be/9TnQqEwTnXE


Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, στο 2107710335 ή στο office@ellok.org

 

 
Ας στείλουμε όσο πιο μακριά γίνεται 

το μήνυμα της πρόληψης του καρκίνου του παγκρέατος! 


