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Περισσότερα περιστατικά κάθε 
χρόνο από κάθε άλλη μορφή 
καρκίνου

Ο πιο κοινός καρκίνος στις 
γυναίκες της Ευρώπης με περίπου 
499,560 περιστατικά το 2012

Η επίπτωση στην EU-28 το 2012 
υπολογίστηκε στα 367,090
περιστατικά

1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει Ca 
μαστού κάποια στιγμή στη ζωή της 
(EU-28)

20–30% των περιπτώσεων στην 
Ευρώπη αφορά γυναίκες 
μικρότερες των 50 ετών, 33% 
γυναίκες 50–64 ετών και τα 
υπόλοιπα  περιστατικά 
μεγαλύτερες γυναίκες

European Cancer Observatory -
http://eco.iarc.fr/ 2



Ο Ca μαστού έχει τη 
μεγαλύτερη θνητότητα από 
κάθε άλλη μορφή καρκίνου 
στις γυναίκες διεθνώς

Διεκδικεί τις ζωές 
περισσότερων γυναικών στην 
Ευρώπη από κάθε άλλη 
μορφή καρκίνου

Ο αριθμός των θανάτων από 
Ca μαστού το 2012
› Στην Ευρώπη: 142,889
› EU-28: 91,495

Η 5ετής επιβίωση για τις 
γυναίκες στην Ευρώπη που 
διαγνώστηκαν με  Ca μαστού 
από το1995 έως το 1999 ήταν
79.5%. European Cancer Observatory -

http://eco.iarc.fr/ 3



~ 600 νέα περιστατικά κάθε χρόνο στην  Κύπρο

Αύξηση επίπτωσης

Βελτίωση Έγκαιρης Διάγνωσης - Βελτίωση Πρόγνωσης!

http://www.cancerresearchuk.o
rg/

European Cancer Observatory -
http://eco.iarc.fr/
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Προληπτικός Έλεγχος

Διαγνωστική Προσέγγιση

Χειρουργική Αντιμετώπιση
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I. Λήψη λεπτομερούς ιστορικού
II. Κλινική εξέταση

- Ηλικία έναρξης: 40 ετών
- Συχνότητα: ανά έτος
- < 40 ετών: ανά 3ετία
- Αυτοεξέταση: έναρξη 20-30 ετών

ιιι.    Μαστογραφία 2 λήψεων αμφω
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Λήψη Ιστορικού
› Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου

http://www.cancerresearchuk.org/7



Φύλο (99 :1   )
Ηλικία (5-7% < 40 ετών)
Γενετικοί-Οικογενειακοί παράγοντες κινδύνου
- Κληρονομικός Ca (15-20%): ισχυρό 
οικογενειακό ιστορικό
- Οικογενής Ca (5-10%): BRCA 1,2, TP53, 
PTEN, STK11,CHEK2 (Σχετιζόμενα Σύνδρομα)
Ιστολογικοί παράγοντες κινδύνου: IDC, DCIS, 
ADH, LN
Ακτινοβολία θώρακα σε ηλικία < 30 ετών
Αυξημένη πυκνότητα μαζικού αδένα
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Αναπαραγωγικό ιστορικό
Εξωγενής χρήση ορμονών: Θ.Ο.Υ, 
Αντισυλληπτικά (πρόσφατη)
Άλλες παθήσεις μαστού: μη 
υπερπλαστικές, υπερπλαστικές χωρίς 
ατυπία
Κοινωνικοί παράγοντες -
Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
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Κλινική εξέταση

Απεικονιστικές μέθοδοι

Βιοψία

10



Ο «Χρυσός Κανόνας» 
για τη διάγνωση του 
Καρκίνου του Μαστού

> 95% των 
συμπτωματικών 
καρκίνων 
διαγιγνώσκονται με τη 
χρήση της Τριπλής 
αξιολόγησης¹,²,³ 1) Merion Thomas J et al. Br Med J 1978; ii:1139 –

1141
2) Dixon JM et al. Br J Surg 1984; 71:593 – 596
3) Hermansen C et al. Cancer 1987; 60:1866 – 187111



Επισκόπηση μαστού

Ψηλάφηση
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Συχνότερα:  
παρουσία 
ψηλαφητού 
μορφώματος.   
Συχνά ανώδυνο

Αλλαγή χρώματος ή 
μορφολογίας 
θηλής

Ερυθρότητα ή 
οίδημα δέρματος, 
όπως η «φλούδα 
του πορτοκαλιού»

Έκκριμα 
θηλής

Αλλαγή 
μεγέθους ή 
σχήματος 
μαστού



68-80% 
Ευαισθησία
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Ινοκυστική Μετατροπή: Οζίδια και διόγκωση του 
μαστού. Συχνά σχετίζεται με την Έμμηνο Ρύση
Κύστεις: Οζίδια που περιέχουν υγρό
Ινοαδένωμα: Συμπαγές, στρογγυλό, μαλακό 
οζίδιο που κινείται κατά τη ψηλάφηση. Εμφάνιση 
κυρίως σε νεαρές γυναίκες
Φλεγμονές: Μαστός ερυθρός, θερμός, 
επώδυνος και οιδηματώδης
Τραύμα: Κάκωση στο μαστό μπορεί να 
προκαλέσει ψηλαφητό οζίδιο
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Μαστογραφία
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Χαμηλής δοσολογίας 
ακτίνες-Χ
Η Ψηφιακή 
Μαστογραφία έχει 
αντικαταστήσει την 
Αναλογική. Απεικόνιση 
στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή
Μπορεί να αναδείξει 
αλλαγές στο μαστό 
προτού αυτές γίνουν 
ψηλαφητές (έως και 2 
χρόνια νωρίτερα)
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Καθιερωμένο διαγνωστικό 
εργαλείο

Η ευαισθησία αυξάνεται με 
την ηλικία

Συνολική ευαισθησία 75%
› 54-58% < 40 ετών
› 81-94% > 65 ετών

ΝΕΑΡΗ 
ΓΥΝΑΙΚΑ

ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΑ 18



Αποτελεσματική 
διάγνωση Ca μαστού 
σε πρώιμο στάδιο

Υπερδιάγνωση 10-30% 
των κακοήθων 
περιπτώσεων

Από τα περιστατικά 
που αποστέλλονται για 
βιοψία, μόνο 10-20% 
είναι αληθώς 
κακοήθειες
National Cancer Institute
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Τα πιο σημαντικά μαστογραφικά ευρήματα 
καρκίνου του μαστού:

Σκιάσεις/Διαταραχές αρχιτεκτονικής: Μπορεί να 
υποκρύπτουν την παρουσία όγκου

Συρρέουσες Μικροεπασβεστώσεις: Μικρές 
εναποθέσεις ασβεστίου – σαν κόκκοι αλατιού – στο 
μαλακό ιστό του μαστού που μπορεί να αποτελούν 
ένδειξη πρώιμου καρκίνου
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Σύνοψη μαστογραφικών 
ευρημάτων

Υποδεικνύει την πιθανότητα 
κακοήθειας

Τυποποίηση των 
μαστογραφικών ευρημάτων και 
της περαιτέρω διαχείρισης που 
πρέπει αυτά να τύχουν

Εάν μια μαστογραφία 
χαρακτηριστεί BIRADS 0, τότε
πρόσθετη αξιολόγηση είναι 
απαραίτητη. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει:
› Πρόσθετες μαστογραφικές λήψεις
› Υπερηχογράφημα και σπάνια, 
› Μαγνητική μαστογραφία
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ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 λήψεων αμφω
• Ηλικία έναρξης: 40-50 ετών
• Συχνότητα: 40-50 ετών ανά 1-2 έτη

• 50-69 ετών ανά έτος
• > 69 ετών ανά 2 έτη

• Ηλικία διακοπής: 74 ετών (εύρος 70-78 ετών)
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Χαμηλή επίπτωση Ca σε γυναίκες < 40 
ετών (5-7%)
Χαμηλή αποτελεσματικότητα 
διαγνωστικών δοκιμασιών
Απουσία κλινικών δοκιμών 
αποτελεσματικότητας screening σε 
γυναίκες < 40 ετών
Δεν ενδείκνυται για την διάγνωση Ca 
σε γυναίκες γενικού πληθυσμού < 40 
ετών (55-86%)
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Σε κλινικά ή υπερηχογραφικά ύποπτα 
ή κακοήθη ευρήματα
Σε κλινικά ακαθόριστου (uncertain)
τύπου αλλοιώσεις εάν Υ/Γ 
φυσιολογικό
Μαστογραφία αναφοράς (baseline 
mammogram) μη χρήσιμη
Προληπτική μαστογραφία σε ομάδα 
υψηλού κινδύνου όχι νεώτερα από 25 
ετών
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Υπέρηχος
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Διαφοροδιάγνωση μεταξύ 
συμπαγών και κυστικών μαζών
που εντοπίζονται κλινικά ή 
μαστογραφικά

Ανίχνευση ύποπτων για 
μεταστάσεις λεμφαδένων στη 
μασχαλιαία χώρα

Πολύ σημαντικό διαγνωστικό 
εργαλείο όταν συνδυάζεται με 
Μαστογραφία
Χρήσιμο:
› Στον περαιτέρω έλεγχο μίας 

σκίασης ή διαταραχής 
αρχιτεκτονικής που 
παρουσιάζεται σε μαστογραφία. 
Χαρακτηρισμός συμπαγούς 
μάζας σε καλοήθη ή κακοήθη

Κυστικό

Συμπαγές

27
Κακόηθες



I. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (US)
• Αύξηση διάγνωσης 30% σε γυναίκες 

με πυκνούς μαστούς
• Απεικονιστική μέθοδος εκλογής σε 

γυναίκες < 40 ετών, κύηση, 
γαλουχία

• Διερεύνηση μικρών 
μαστογραφικών ή κλινικών 
ανωμαλιών

• Δεν αποτελεί μέθοδο screening
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II. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (MRM)
• Mόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις κατά την 
κρίση του γιατρού (ομάδα υψηλού 
κινδύνου)
•Για περαιτέρω αξιολόγηση ύποπτων 
κλινικών ή απεικονιστικών ευρημάτων
•Δεν έχει αποδειχθεί όφελος σε γυναίκες 
μέσου    κινδύνου
• Βιοψία προτιμάται από το MRI
•Δεν αποτελεί μέθοδο screening



1. Βιοψία με βελόνη
› Λεπτή (FNA – Fine Needle 

Aspiration)
› Κόπτουσα (Core Biopsy)

2. Ανοικτή Βιοψία

Επιλογές αναλόγως του 
όζου:
› Ψηλαφητός
› Μη ψηλαφητός

Γίνονται με τη βοήθεια 
απεικονιστικών μεθόδων
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Σε μη ψηλαφητά 
μορφώματα

Με χρήση:
› Υπερήχου
› Μαστογράφου –

“Στερεοτακτική βιοψία“

Είσοδος βελόνης για 
λήψη δείγματος ιστού
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Πλεονεκτήματα
› Απλή διαδικασία – δεν 
απαιτεί χειρουργείο

› Αύξηση ακρίβειας
› Γρήγορη – μερικά λεπτά
› Ανώδυνη
› Μη δαπανηρή
› Γρήγορα αποτελέσματα
› Συνήθης διαδικασία για 
εκτέλεση βιοψίας μαστού



Μειονεκτήματα
› Δεν αφαιρείται ο όζος
› Μπορεί να απαιτείται 
και ανοικτή βιοψία
Για FNA:

› Ο in situ Καρκίνος δεν 
μπορεί να διαχωριστεί 
από τον διηθητικό



Εντόπιση βλάβης με τη βοήθεια 
μαστογράφου και του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή

Χρήση τοπικής αναισθησίας και 
είσοδος κόπτουσας βελόνης

Το δείγμα που λαμβάνεται είναι 
μεγαλύτερο (Χ8)από τη λεπτή βελόνη

Μία μόνο είσοδος βελόνης και λήψη 
πολλαπλών δειγμάτων ιστού (Λήψη 
με χρήση αναρρόφησης)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Λιγότερο από 1 ώρα
Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος (μικρός 
χρόνος επούλωσης και ανάρρωσης)
Μπορεί να αποτελεί εναλλακτική μέθοδο 
για την ανοικτή βιοψία για μη ψηλαφητά 
μορφώματα
Μπορεί να αφαιρέσει μία ολόκληρη 
βλάβη ή συρρέουσες αποτιτανώσεις 
στην ολότητά τους



Χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση ιστού
1. Βιοψία όγκου (Incisional)

Αφαίρεση τμήματος όγκου
Για μεγάλους όγκους
Συνήθως υπό τοπική αναισθησία

2. Αφαίρεση όγκου (Excisional)
Αφαίρεση ολόκληρης της ύποπτης περιοχής  μαζί με τμήμα περιβάλλοντος 
υγιούς ιστού
Για όγκους μικρότερους από 2,5 cm σε διάμετρο
Παρόμοια με την ογκεκτομή
Υπό τοπική ή γενική αναισθησία

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
•Γρήγορη (~ 1 ώρα)
•Πιο ακριβής από τη βιοψία με βελόνη
•Μεγαλύτερα δείγματα, που μπορούν να 
κατευθύνουν την μετέπειτα θεραπευτική 
προσέγγιση

Για την Excisional:
•Αφαίρεση όλου του όγκου
•Μπορεί να είναι η μόνη χειρουργική επέμβαση 
που απαιτείται

•Χειρουργική επέμβαση
•Δαπανηρή
•Μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές πχ. 
Επιμόλυνση ή Αιμάτωμα

Για την Excisional:
Η αφαίρεση ιστού μπορεί να αλλοιώσει τη 
μορφή και την αίσθηση του μαστού
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Ενδείκνυται για:
Μη ψηλαφητές βλάβες
Μικροεπασβεστώσεις

Τοποθέτηση σύρματος
για εντόπιση της βλάβης 
διεγχειρητικά με
› Υπερηχογραφική ή
› Μαστογραφική
καθοδήγηση
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Απαραίτητη η λήψη μαστογραφίας του 
δείγματος που αφαιρέθηκε για εξασφάλιση:
•Επιτυχούς αφαίρεσης βλάβης
•Επίτευξη μαστογραφικά καθαρών ορίων 
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Διαγνωστική Προσέγγιση
› Triple Assessment

Κλινική Εξέταση
Απεικόνιση
Βιοψία

Χειρουργική Αντιμετώπιση
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FIRMENLOGO

3500 π.Χ. 17 ος Αιώνας 19 ος Αιώνας 1896 1970 Δεκαετία 1990

Τεχνικές Διατήρησης 
Μαστού

Βιοψία Λεμφαδένα 
Φρουρού

Emil Grubbe Aκτινοθεραπεία

Ιπποκράτης Ασθένεια 
των «χυμών». Θεωρείτο 
συστηματική ασθένεια 
οπότε η χειρουργική 
αντιμετώπισή του δεν 
μπορούσε να 
θεραπεύσει

Περιγραφή από 
Αρχαίους Αιγυπτίους

Αναγνώριση ως 
τοπική ασθένεια
η οποία εν 
δυνάμει είναι 
χειρουργικά 
θεραπεύσιμη

Sir George 
Thomas 
Beatson
Ωοθηκεκτομή

Χημειοθεραπεία

William Stewart 
Halsted Ριζική 
Μαστεκτομή

440 π.Χ. 1895 20ος Αιώνας



Πολυδιάστατη - Multidisciplinary 

Evidence Based Medicine

Συνδυαστική θεραπεία:
› Χειρουργείο
› Χημειοθεραπεία
› Ακτινοθεραπεία
› Ορμονοθεραπεία/Βιολογικοί παράγοντες

Εξατομικευμένη θεραπεία
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Πολυθεματική Συζήτηση
Χειρουργός
Ακτινολόγος
Παθολογοανατόμος
Κλινικός Ογκολόγος
Ακτινοθεραπευτής

Παράγοντες που επηρεάζουν:
Μέγεθος όγκου
Μέγεθος Στήθους
Συνυπάρχουσα Παθολογία
Ηλικία

Προαπαιτούμενο πριν τη λήψη αποφάσεων:
Triple assessment και Διάγνωση
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Απαραίτητο το χειρουργείο

Προγνωστικοί Παράγοντες:
› Στάδιο του καρκίνου
› Το μέγεθος του όγκου
› Η συμμετοχή των λεμφαδένων
› ER
› HER2
› Ιστολογικός τύπος

Stage 5-year Relative Survival Rate

0 100%

I 100%

II 93%

III 72%

IV 22%
42



Τεχνικές διατήρησης Μαστού
› Ογκεκτομή
› Μερική Μαστεκτομή

Μαστεκτομή
› Ριζική
› Τροποποιημένη Ριζική Μαστεκτομή
› Εκτεταμένη Απλή Μαστεκτομή
› Απλή Μαστεκτομή
› Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος
› Μαστεκτομή με διατήρηση θηλής

Χειρουργική προσέγγιση Μασχάλης
› Λεμφαδενικός Καθαρισμός
› Βιοψία Λεμφαδένα - Φρουρού
Τεχνικές Αναδόμησης Μαστού (Πλαστικοί Χειρουργοί)
› LD (Latissimus Dorsi) flap
› DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforators) flap
› TRAM (Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous) flap 43



Ογκοπλαστικές Τεχνικές

Καλύτερο Αισθητικό Αποτέλεσμα

Η προεγχειρητική Χημειοθεραπεία και οι 
Ογκοπλαστικές τεχνικές, έχουν μειώσει τις 
ενδείξεις για Μαστεκτομή

Η Ογκεκτομή σε συνδυασμό με 
Ακτινοθεραπεία παρέχει ίδια επιβίωση με 
την Μαστεκτομή

Η βελτίωση των χειρουργικών και 
ακτινοθεραπευτικών τεχνικών έχουν 
μειώσει το ποσοστό υποτροπών (2-5 % σε
10 έτη)

Η Ακτινοθεραπεία δεν έχει επιπρόσθετη 
νοσηρότητα για τον ασθενή

Σε μεγάλους όγκους ή μικρού μεγέθους μαστό, η 
αφαίρεση ικανοποιητικού όγκου μαστού για 
εξασφάλιση καθαρών ιστολογικών ορίων και 
αποφυγή υποτροπής είναι πιο επιθυμητή από το 
αισθητικό αποτέλεσμα!

Batwing Mastopexy

Tennis racket Method

Wise pattern (Inverted T) 
d ti

Παραδείγματα:
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Ογκεκτομή και εκτίμηση της
κατάστασης των λεμφαδένων 
μαζί με Ακτινοθεραπεία:

Συνήθως σε πρώιμους 
καρκίνους (Στάδιο Ι,ΙΙ)
Σε ασθενείς με προχωρημένες 
μορφές καρκίνου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μετά από 
προεγχειρητική χημειοθεραπεία 
και μείωση του μεγέθους του 
όγκου

~¾ των ασθενών με καρκίνο 
του μαστού είναι υποψήφιοι 
για τεχνική διατήρησης του 
μαστού

Χρειάζονται τουλάχιστον 
2mm καθαρών ορίων;
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Στόχος: η πλήρωση των κενών που δημιουργούνται στο 
μαστό μετά από ευρείες ογκεκτομές
Απαιτούνται:
› Αρνητικά χειρουργικά όρια στην ταχεία βιοψία
› Σήμανση της τοποθεσίας που βρισκόταν ο όγκος με clips για 
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Υπάρχουν ασθενείς που την 
επιθυμούν

Για πολυεστιακές βλάβες

Διάχυτο πορογενές καρκίνωμα 
in situ

Υποτροπή μετά από Τεχνική 
Διατήρησης Μαστού

Μεταλλάξεις BRCA1& 2

Διηθημένα χειρουργικά όρια 
μετά την επανεξαίρεση

Σκληρόδερμα ή άλλη νόσος 
του συνδετικού ιστού

Προηγηθείσα ακτινοθεραπεία 
στο μαστό και στο θωρακικό 
τοίχωμα
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Εκτομή θηλής και θηλαίας 
άλου. Διατήρηση του δέρματος 
για άμεση αποκατάσταση

Καλά κοσμητικά αποτελέσματα

Καρκίνοι Τ1-Τ3

Υποτροπή σε λιγότερο από 2%

Συγκρινόμενη με ριζική 
τροποποιημένη μαστεκτομή για 
καρκίνους σταδίου Ι-ΙΙ: χωρίς 
σημαντική διαφορά στην τοπική 
υποτροπή με καλύτερο κοσμητικό 
αποτέλεσμα

ANN SURG 2010;251:632
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Υποδόρια Μαστεκτομή με 
διατήρηση της θηλής

Σε επιλεγμένους ασθενείς

Κίνδυνος υποτροπών

Επιλογή στην 
Προφυλακτική 
Μαστεκτομή ή σε T1 & 
περιφερικούς όγκους
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Απλή μαστεκτομή 
αμφοτερόπλευρα και άμεση 
αποκατάσταση

Σε ασθενείς με ισχυρό θετικό 
οικογενειακό ιστορικό και 
μεταλλάξεις στο BRCA1 ή
BRCA2 αν το θελήσει ο 
ασθενής (λόγω υψηλότερου 
κινδύνου για καρκίνο του 
μαστού)

Προφυλακτική ωοθηκεκτομή 
και ορμονοθεραπεία 
υποκατάστασης πρέπει να 
αποτελεί επιλογή μετά από 
την τεκνοποίηση
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1. Βιοψία Λεμφαδένα – Φρουρού (SLNB - Sentinel 
Lymph Node Biopsy)

2. Λεμφαδενικός Καθαρισμός Μασχάλης (ALND -
Axillary  Lymph Node Dissection)
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Σε κλινικά διηθημένους 
λεμφαδένες

Σε θετικό λεμφαδένα – φρουρό

Ο αριθμός των λεμφαδένων που 
είναι διηθημένοι αποτελεί τον πιο 
σημαντικό προγνωστικό 
παράγοντα

Σχετική νοσηρότητα:
› Άλγος
› Λεμφοίδημα άνω άκρου
› Κίνδυνος τραυματισμού 
νεύρων

› Κίνδυνος τραυματισμού 
αγγείων
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Λεμφαδένας – Φρουρός:
› Είναι ο πρώτος Λεμφαδένας που 

λαμβάνει την λεμφική 
παροχέτευση από τον όγκο

› Είναι ο Λεμφαδένας στον οποίο 
ο όγκος είναι πιθανότερο να 
εξαπλωθεί

Καθιερωμένη μέθοδος 
σταδιοποίησης της 
μασχαλιαίας χώρας σε 
άτομα με Ca μαστού και 
αρνητικούς κλινικά 
λεμφαδένες (T1,T2 πρώιμους 
καρκίνους)

Η χαρτογράφηση των 
λεμφαδένων μας επιτρέπει να 
είμαστε εκλεκτικοί στο ποιοί 
ασθενείς θα κάνουν 
Λεμφαδενικό Καθαρισμό
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Μέθοδος
Μία ραδιενεργός ουσία ή /και μπλε χρωστική εγχέεται κοντά στον όγκο. Η 
ουσία ή η βαφή ρέει διαμέσω λεμφαγγείων στους λεμφαδένες. Ο πρώτος 
λεμφαδένας που λαμβάνει την ουσία ή τη βαφή αφαιρείται

Η μικροσκοπική εξέταση του ιστού από τον ιστοπαθολόγο θα 
αποκαλύψει τυχόν καρκινικά κύτταρα

Εάν δεν βρεθούν καρκινικά κύτταρα, τότε δεν είναι απαραίτητος ο 
Λεμφαδενικός καθαρισμός
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Η έγχυση γίνεται μία μέρα πριν ή το πρωί πριν από το χειρουργείο

Ένεση ενδοδερμική ή υποδόρια ή πέριξ του όγκου ή πέριξ της θηλής:
› Tc 99 m-colloidal albumin ~1 ml (0.1-4 mCi ) ή και
› Methylene blue
› Ο συνδυασμός των δύο αυξάνει την πιθανότητα εύρεσης SLN
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1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει Ca μαστού κάποια στιγμή στη ζωή της

Τριπλή αξιολόγηση (Triple Assessment) - «Χρυσός Κανόνας» της 
διάγνωσης
› Κλινική Εξέταση
› Απεικόνιση
› Βιοψία

Η σύγχρονη Χειρουργική Θεραπεία είναι Πολυδιάστατη – Πολυθεματική
Συζήτηση /Εξατομικευμένη Θεραπεία

Οι Ογκοπλαστικές τεχνικές χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στη 
χειρουργική αντιμετώπιση

Η βιοψία του Λεμφαδένα – Φρουρού αποτελεί καθιερωμένη μέθοδο 
προσέγγισης της μασχάλης και καθορισμού της Θεραπείας
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2003 Πρόγραμμα πληθυσμιακού 
ελέγχου μαστού
50 -69 ετών
Κάθε 2 χρόνια

5 Κέντρα Μαστογραφίας

ΚΕΝΤΡΑ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κ.Υ. Αγλαντζιάς

ΠΑΦΟΣ
Νοσοκ. Πάφου

ΛΑΡΝΑΚΑ
Νοσοκ. Λ/ κας

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Νοσοκ. Αμ/στου

ΛΕΜΕΣΟΣ
Π.Ν. Λεμεσού

Ημερομηνία ‘Έναρξης
Προγράμματος

 23 Ιουλίου
2003

27 Φεβρουαρίου
2004

20 Σεπτεμβρίου
2004

2 Μαΐου
2006

9 Φεβρουαρίου
2007

Προσωπικό 1 Συντονίστρια

Ακτινολόγοι
2 Ακτινογράφοι

2 γραφείς

Ακτινολόγοι
Ακτινογράφοι

γραφείς

Ακτινολόγοι
Προσωπικό 

Ακτινολογικού

Ακτινολόγοι
Προσωπικό 

Ακτινολογικού

Ακτινολόγοι
1 Ακτινογράφος

2 γραφείς

Πληθυσμός – Στόχος 30,000 7,000 10,000 3,000 20,000
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ΠΗΓΕΣ:
•http://www-dep.iarc.fr - International Agency for research in Cancer
•http://eco.iarc.fr/ - European Cancer Observatory
•http://www.nlm.nih.gov/ - US National Library of Medicine
•http://www.cancerresearchuk.org/ - Cancer Research UK
•http://www.cancer.org/ - American Cancer Society
•http://www.nice.org.uk/ - National Institute for Health and Care 
Excellence
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http://www.cancerresearchuk.org/
http://www.cancer.org/
http://www.nice.org.uk/
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