
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με θέμα «Καρκίνος 

Ήπατος, Σημαντικές Εξελίξεις στον Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο» διοργανώνει το Ίδρυμα 

«Λήδας, Νανάς και Σπύρου Δούκα» σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας 

& Πελοποννήσου (ΙΕΔΕΠ) και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την 

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:00.  

Ο καρκίνος του Ήπατος είναι ο πέμπτος κατά σειρά πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως και ο 

τρίτος πιο θανατηφόρος, συνήθως ως απόρροια των μακροπρόθεσμων επιδράσεων της 

ιογενούς ηπατίτιδας, την ίδια ώρα που σε μεγάλη μερίδα του κοινού παρατηρείται άγνοια 

σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για την ασθένεια όπως και με τις ομάδες υψηλού 

κινδύνου. Με αυτά τα δεδομένα, προσδοκία της ψηφιακής ημερίδας είναι 

η πληροφόρηση κυρίως του γενικού πληθυσμού για τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης 

της νόσου, καθώς και η ευαισθητοποίηση για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση ιδίως για 

τις ομάδες υψηλού ρίσκου. 

Έγκριτοι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών συμμετέχουν για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του κοινού και την 

πληροφόρηση για τη  πρόληψη και αντιμετώπιση της συγκεκριμένης νόσου. 

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά (livestreaming) μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της 

Ι.Ε.Δ.Ε.Π. (www.iedep.gr), της  synedra.gr και των  Social Media.  

Με αφορμή την ημερίδα ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και  Αν. 

Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Υπευθ. Μον. 

Ειδ. Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Π., Στέλιος Ασημακόπουλος, ανέφερε: «Ο καρκίνος του ήπατος 

αποτελεί την 3η αιτία θανάτου από καρκίνο και η ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη, 

τη διάγνωση και τις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις έχει ιδιαίτερη αξία. Η Ιατρική Εταιρία 

Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες 

ιατρικές εταιρίες της χώρας μας και στον πυρήνα των στόχων της έχει την πραγματοποίηση 

επιστημονικών εκδηλώσεων για την ενημέρωση των ιατρών αλλά και του κοινού για 

σημαντικά ιατρικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό με ιδιαίτερη χαρά συνδιοργανώνει με την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ίδρυμα «Λήδας, Νανάς και Σπύρου Δούκα» τη ψηφιακή 

ημερίδα, όπου καταξιωμένοι στο αντικείμενο επιστήμονες θα ανασκοπήσουν και θα 

αναλύσουν με τρόπο απλό και κατανοητό τα νεότερα δεδομένα για τον καρκίνο του 

ήπατος. Η τεκμηριωμένη γνώση σε ιατρικά θέματα είναι ζωή». 

«Η πρόληψη, η πληροφόρηση του κοινού από έγκριτους επιστήμονες, η πρώιμη και 

έγκαιρη διάγνωση , καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου, αποτελούν 

διαχρονικά τα ισχυρά όπλα της ανθρωπότητας έναντι κάθε μορφής  καρκίνου. Για το λόγο 

αυτό είναι σημαντικό για την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να συμμετέχει με κάθε τρόπο 

στις  εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να υιοθετήσουν 

επιλογές που προάγουν την υγεία όπως ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η υιοθέτηση 

υγιεινού τρόπου ζωής. Τα τελευταία δύο χρόνια, αποκλείσαμε από την σκέψη μας λόγω της 

πανδημίας τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα που αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή 

του ανθρώπου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι 

την  ημερίδα αυτή , αφού ο καρκίνος του ήπατος αποτελεί μια ασθένεια με απειλητικές 

συνέπειες για τον άνθρωπο που πολλές φορές τυγχάνει ελλιπούς ενημέρωσης και 



πληροφορίας » τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας και αρμόδιος για θέματα δημόσιας 

υγείας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος. 

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπρόεδρος 

Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Άννα Μαστοράκου αναφέρει: «Ο ηπατοκυτταρικός 

καρκίνος είναι ένας από τους καρκίνους με τη δυσμενέστερη πρόγνωση, έχει αυξανόμενη 

επίπτωση και συσχετίζεται με λοιμωξιογόνους παράγοντες (ηπατίτιδες), χρήση αλκοόλ, 

κάπνισμα, αφλατοξίνες, αναβολικές ουσίες, κλπ. Οι θάνατοι που οφείλονται στον 

ηπατοκυτταρικό καρκίνο έχουν αυξηθεί πάνω από 50% τα τελευταία 20 χρόνια. Η επιβίωση 

στα 5 χρόνια είναι 16%. Δυστυχώς, ο καρκίνος του ήπατος δεν παρουσιάζει ούτε πρώιμα 

ούτε ειδικά της νόσου συμπτώματα. Αρκετές φορές ο ηπατικός καρκίνος μπορεί να 

εκδηλωθεί ως επιδείνωση μιας ήδη υπάρχουσας ηπατικής νόσου, όπως της ηπατίτιδας ή 

της κίρρωσης. Η ενημέρωση των πολιτών και η πρόληψη της νόσου είναι κομβικής 

σημασίας και συνεπώς πολύ σημαντική την πρωτοβουλία της διενέργειας της ημερίδας» 

Από την πλευρά του ο καθηγητής Παθολογίας και Ηπατολογίας Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 

του Ήπατος Ιωάννης Ελευσινιώτης σκιαγραφώντας τους βασικούς παράγοντες 

κινδύνου που προκαλούν τη νόσο τονίζει πως «η πρόληψη μέσα από εξετάσεις και η 

πρώιμη διάγνωση αποτελούν διαχρονικά την κατάλληλη ασπίδα προστασίας απέναντι στον 

Καρκίνο του Ήπατος, μια ασθένεια με σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο  που πολλές 

φορές τυγχάνει ελλιπούς ενημέρωσης και πληροφορίας. Η πρώιμη διάγνωση οδηγεί σε 

θεραπείες που υπόσχονται ακόμα και την ίαση και σήμερα έχουμε θεραπευτικές 

παρεμβάσεις και πολύ καλά αποτελέσματα. Συνεπώς η ενημέρωση του κοινού μέσω της 

συγκεκριμένης ημερίδας είναι πολύ σημαντική» 

Με αφορμή την ημερίδα ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 

«Προμηθέας» Γιώργος Καλαμίτσης δήλωσε: «Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν το 

πρωταρχικό βήμα απέναντι στον καρκίνο του ήπατος. Παρόλη την αυξημένη θνητότητα που 

παρουσιάζει, ωστόσο δεν έχει λάβει την απαιτούμενη προσοχή. Η έγκαιρη διάγνωση και 

έγκαιρη αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων Β & C έχει πολύ μεγάλη σημασία για την 

πρόληψη αυτής της μορφής καρκίνου . Η πληροφόρηση του κοινού σε απλή και κατανοητή 

γλώσσα, καθώς και η έγκαιρη διάγνωση, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την καίρια 

αντιμετώπιση της νόσου».  

Τέλος η Πρόεδρος του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡΧω»,  Χριστίνα 

Θεοδωρίδου επεσήμανε: «Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού είναι πολύ 

σημαντική, τόσο για τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο, που είναι ένας καρκίνος πολύ συχνός τα 

τελευταία χρόνια, όπως και για τα περισσότερα ζητήματα δημόσιας υγείας».  

 

 

 


