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Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες που προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.



Η επιστήμη έχει κάνει άλματα στον 
καρκίνο του μαστού με αποτέλεσμα να 

έχουμε ουσιαστικά κερδίσει τον πόλεμο ενάντια στη συγκε-
κριμένη νόσο.

Η επιστήμη έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη θεραπεία του καρ-
κίνου του μαστού. Παρόλα αυτά, παραμένει η αιτία θανάτου 

για περίπου 465.000 γυναίκες παγκοσμίως, δηλαδή για περίπου 
36% των διαγνωσμένων περιστατικών ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι 
υπάρχουν πολλά ακόμα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού εγγυάται τη θεραπεία του.

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού έχει συμβάλ-
λει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην έγκαιρη και αποτε-

λεσματική αντιμετώπισή του, αυξάνοντας σημαντικά την επιβίω-
ση των ασθενών με τη νόσο. Παρόλα αυτά,  ένα ποσοστό των 
γυναικών που νοσούν από καρκίνο του μαστού θα παρουσιά-
σουν εξέλιξη της νόσου.

Η διάγνωση με μεταστατικό καρκίνο του 
μαστού ισοδυναμεί με νόσο τελικού 

σταδίου και άρα με άμεσο θάνατο.

Η προχωρημένη ή μεταστατική νόσος, δεν ισοδυναμεί απα-
ραίτητα με νόσο τελικού σταδίου. Με την κατάλληλη θερα-

πευτική αντιμετώπιση, η μέση επιβίωση των γυναικών με προ-
χωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού διαρκώς αυξάνεται 
στις αναπτυγμένες χώρες.

Οι γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο 
του μαστού έχουν κακή ποιότητα ζωής, 

με αποτέλεσμα τον περισσότερο καιρό να είναι νοσηλευό-
μενες.

Ο ι γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού μπορεί να 
περάσουν μεγάλες χρονικές περιόδους, όπου η ζωή τους 

κυλά κανονικά και η ποιότητα ζωής τους είναι ίδια με οποιαδή-
ποτε άλλη γυναίκα. Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές έχουν 
βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ καινούργια φαρ-
μακευτικά σκευάσματα αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα, δίνο-
ντας την ευκαιρία στις γυναίκες αυτές να έχουν μια ενεργή ζωή 
και να συμβάλλουν στις οικογένειές τους και την κοινωνία.

Οι γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού αγωνίζο-
νται να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Μ όνο εκείνες γνωρίζουν τι σημαίνει να ζεις γνωρίζοντας ότι 
κάποια στιγμή τα πράγματα μπορεί να γίνουν πιο δύσκολα. 

Αλλά συνεχίζουν να αγωνίζονται, μαθαίνοντας να ζουν με την 
ασθένεια και τους περιορισμούς της. Μητέρες, σύζυγοι, εργαζό-
μενες, δραστήριες γυναίκες που αγωνίζονται και αξίζουν την ανα-
γνώριση, υποστήριξη και συμπαράσταση όλης της κοινωνίας.
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