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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
για την παγκόςμια ημζρα κατά του Παιδικοφ Καρκίνου 

 

 

Η Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ Παηδηθνύ Καξθίλνπ γηνξηάδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο 15 

Φεβξνπαξίνπ, κε πξσηνβνπιία ηεο Διεθνούς Ένωζης Γονέων με Καρκινοπαθή 

Παιδιά (INTERNATIONAL CONFEDERATION OF CHILDHOOD CANCER PARENT 

ORGANIZATIONS - ICCCPO), γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο δηεζλνύο θνηλήο γλώκεο, γηα ηηο 

παηδηθέο λενπιαζίεο (θαξθίλνπο) θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ, πνπ λνζνύλ από θαξθίλν ζε όιν ηνλ 

πιαλήηε. 
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Ο καρκίνος ζηα παιδιά είλαη πνιύ ζπάληνο θαη κε πνηθίιεο θιηληθέο εθδειώζεηο. 

Αλ ε δηάγλσζε γίλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα πνζνζηά ίαζεο είλαη πςειά: νη ζύγρξνλεο 

ζεξαπείεο θάλνπλ ηελ παξαηεηακέλε επηβίσζε θαη ηελ αλάξξσζε όρη κόλν πηζαλέο αιιά 

θαη δπλαηέο γηα πνιινύο παηδηθνύο θαξθίλνπο. Τα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηελ πξόνδν ηεο 

ηαηξηθήο θαη ιόγσ ηεο επάξθεηαο θαξκάθσλ θαη θαηαξηηζκέλνπ επηζηεκνληθνύ 

πξνζσπηθνύ, πνζνζηό 70% από ηα παηδηά πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλε 

ζεξαπεία γίλεηαη θαιά. Μέγηζην επίηεπγκα ηεο ηαηξηθήο απνηειεί ην γεγνλόο όηη νθηώ ζηα 

δέθα παηδηά κε ιεπραηκία ζήκεξα γίλνληαη θαιά. 

Τα παηδηά κε θαξθίλν πξέπεη λα ζεξαπεύνληαη ζε εηδηθά παηδηαηξηθά νγθνινγηθά 

ηκήκαηα θαη λα αληηκεησπίδνληαη από εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, 

ςπρνιόγνπο θαη θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο πνπ ζα ηα θξνληίδνπλ όρη κόλν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο αιιά θαη ζηελ πεξίνδν ηεο επαλέληαμεο. 

Σηνλ καρκίνο η έγκαιρη διάγνωζη είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Θα πξέπεη 

ινηπόλ λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο πγείαο ώζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηαγλώζνπλ έγθαηξα ηε λόζν, θαη ζηε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ γνληώλ 

ώζηε λα απεπζύλνληαη έγθαηξα ζηα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία. 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης Σηαμούλης απεύζπλε ζήκεξα ην παξαθάησ 

κήλπκα; 

« Ο Καρκίνος ηης παιδικής ηλικίας, όπως λένε οι ειδικοί δεν είναι 

ανίαηος, ούηε κληρονομικός, ούηε μεηαδοηικός, ούηε επάραηος. 

Τα παιδιά όμως δεν μπορούν ζε ασηή ηην ηιηάνια μάτη για ηη ζωή 

ηοσς να είναι μόνα. Φρειάζονηαι ηη δική μας αγάπη για να ελπίζοσν. Ας 

ηο κάνοσμε απλότερα.» 
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