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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

H Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ Παιδικού Καρκίνοσ γηνξηάδεηαη θάζε ρξόλν 

ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ, κε πξσηνβνπιία ηεο Δηεζλνύο Έλσζεο Γνλέσλ κε 

Καξθηλνπαζή Παηδηά (ICCCPO). Παξόιν πνπ πξόθεηηαη γηα ζπάληνπο θαξθίλνπο, 

θάζε ρξόλν 250.000 παηδηά ζε όιν ηνλ θόζκν ππνθέξνπλ από δηάθνξεο κνξθέο ηνπ. 

Σηε ρώξα καο πεξίπνπ 300 παηδηά πξνζβάιινληαη εηεζίσο από θαξθίλν, θπξίσο από 

ιεπραηκία.  

Η Ελληνική Ομοζπονδία Καρκίνοσ, αλαγάγεη ζε ζέκα Εζληθήο 

Πξνηεξαηόηεηαο γηα ην Σύζηεκα Υγείαο ηε βειηίσζε ηεο πεξίζαιςεο θαη ηεο 

θξνληίδαο γηα ηνλ θαξθίλν ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη επηζεκαίλεη ηελ έιιεηςε 

θαηάιιεισλ ππνδνκώλ γηα ηα παηδηά, πνπ λνζνύλ από θαξθίλν, θαζώο θαη ηελ 

αδπλακία λα θαιπθζνύλ επαξθώο νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο, πνπ έρνπλ, ηόζν νη κηθξνί 

αζζελείο, όζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο.  

Η αλεπάξθεηα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε κεγάιν βαζκό νθείιεηαη, ζηε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ παηδν – νγθνινγηθώλ θιηληθώλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, ην νπνίν αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

θαξθίλνπ θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία θαη ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο κέξηκλαο.  

Σπγθινληζηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο γηα ηνλ 

Καξθίλν ηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο. Εηδηθόηεξα, θάζε ρξόλν, πεξίπνπ 250.000 παηδηά ζε 

όιν ηνλ θόζκν λνζνύλ από θαξθίλν, από ηα νπνία κόλν πνζνζηό 20% έρεη 

δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ζσζηή ηαηξηθή θξνληίδα. Τν 80% από απηά πξνέξρεηαη 

από ρώξεο κέζνπ θαη ρακεινύ εηζνδήκαηνο.  

Πάλσ από 150.000 ζάλαηνη θάζε ρξόλν ζα κπνξνύζαλ λα είραλ απνθεπρζεί, 

εάλ ππήξρε δπλαηόηεηα έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείαο ζε όια ηα 

παηδηά. 
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Πνζνζηό 70% – 80% από ηα παηδηά, πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλε 

ζεξαπεία γίλεηαη θαιά κε ηελ πξόνδν ηεο ηαηξηθήο θαη ιόγσ ηεο επάξθεηαο 

θαξκάθσλ θαη θαηαξηηζκέλνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ.  

Τελ ίδηα ώξα, θάζε κέξα εθηηκάηαη όηη πεξίπνπ 20 παηδηά πεζαίλνπλ από θαξθίλν 

ζηελ Επξώπε, ενώ ζηη τώρα μας, πεξίπνπ 300 παηδηά πξνζβάιινληαη εηεζίσο από 

θαξθίλν, θπξίσο από ιεπραηκία. Η εκθάληζε θαξθίλνπ ζηα παηδηά απνηειεί ηε 

δεύηεξε ζπρλόηεξε αηηία ζαλάηνπ κεηά από ηα αηπρήκαηα.  

Ο Δήμαρτος Μεγαρέων Γρηγόρης Σηαμούλης δήλωζε: 

« Τν ζέκα ηνπ Παιδικού Καρκίνοσ είλαη ζνβαξόηαην θαη πξέπεη λα καο απαζρνιεί 

όινπο θαη πξάγκαηη καο επαηζζεηνπνηεί  θαη καο πξνβιεκαηίδεη. 

Τόζν ηα ίδηα ηα παηδηά, πνπ λνζνύλ όζν θαη νη νηθνγέλεηεο ρξεηάδνληαη 

νπζηαζηηθή ζηήξημε, αγάπε θαη ζπκπαξάζηαζε. 

Είλαη εμαηξεηηθά παξήγνξν ην γεγνλόο όηη αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα ν παηδηθόο 

θαξθίλνο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη νθηώ ζηα δέθα παηδηά, πνπ εκθαλίδνπλ 

ζήκεξα ιεπραηκία ζεξαπεύνληαη θη απηό είλαη αηζηόδνμν κήλπκα θαη πξέπεη λα ην 

ζπγθξαηήζνπκε όινη έρνληαο ηελ ειπίδα όηη ζα κεησζεί ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ, πνπ 

πξνζβάιινληαη  θαη ζα απμεζεί ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ, πνπ ζεξαπεύνληαη. 

Η Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ κέζσ ησλ Κνηλσληθώλ δνκώλ θαη Υπεξεζηώλ είλαη 

θνληά ζε όια ηα πεξηζηαηηθά θαη ζηεξίδεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη δξάζεηο ηηο 

νηθνγέλεηεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ απηό ην δύζθνιν πξόβιεκα.» 
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