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Στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο του 
μαστού, εστίασε διεπιστημονική ημερίδα, που έλαβε χώρα στις 22 
Οκτωβρίου 2011 στην Αθήνα, με τίτλο «Μαστός, το αρχαιότερο σύμβολο 
της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο του διαδικτύου», που έλαβε χώρα στην 
Αθήνα.  
 
Ειδικότερα, η  ημερίδα εστίασε στα νεότερα δεδομένα που αφορούν στην 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού, 
αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο του προληπτικού ελέγχου, χάρη στον 
οποίο η νόσος διαγιγνώσκεται σε πρώιμα στάδια, που είναι δυνητικά 
ιάσιμα.  
 
Όπως επισήμανε η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου 
ογκολόγος/  ακτινοθεραπευτής Δρ. Δέσποινα Κατσώχη, έχει καταγραφεί 
μείωση της θνησιμότητας κατά 20-35% από καρκίνο του μαστού, χάρη 
στην ψηφιακή μαστογραφία και στη μαγνητική  μαστογραφία, οι οποίες 
στο πλαίσιο του συστηματικού προληπτικού ελέγχου έχουν αυξήσει τον 
αριθμό των γυναικών στις οποίες ο καρκίνος του μαστού εντοπίζεται στα 
πρώιμα στάδια. 
 
Στις σύγχρονες δυνατότητες της ακτινοθεραπείας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Π. Παντελάκος. 
Όπως επισήμανε  συμβάλει τόσο  στον τοπικό έλεγχο της νόσου  όσο και 
στην  αύξηση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του 
μαστού.  
 
Στην ημερίδα συμμετείχαν επιστήμονες με αντικείμενο τη θεραπεία του 
ογκολογικού ασθενή. Κατά  την έναρξή της, παρουσιάστηκε η ιστορία του 
μαστού από την αρχαιότητα έως σήμερα, μέσα από τα έργα τέχνης, 
γλυπτά , πίνακες και εικαστικές δημιουργίες.  



 
 

Έρευνα για τις ιατρικές ιστοσελίδες 
 
Οι επτά στους δέκα Έλληνες χρήστες του  διαδικτύου επισκέπτονται 
ιατρικές ιστοσελίδες αναζητώντας πληροφορίες αλλά και συμβουλές.  
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα Πανελλήνιας έρευνας που διεξήγαγε 
η  Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία σε συνεργασία με  το 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών .  
 
Η έρευνα ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του   2011 και τα αποτελέσματά  
της παρουσίασε στο πλαίσιο της ημερίδας, ο καθηγητής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Γιώργος Δουκίδης.  Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα, οι 
πολίτες καταφεύγουν στα ιατρικά sites, κυρίως για να ενημερωθούν σε 
θέματα υγείας. Αρκετοί αναζητούν μέσα από το διαδίκτυο γιατρούς και 
νοσοκομεία ενώ μικρότερος αριθμός συμμετέχει σε blogs και forum.  
 
 
 
  


