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Ηράκλειο, 14-02-2022  

 
        ΠΡΟΣ 

ΜΜΕ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΈΜΑ : «15 Φεβρουαρίου. Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου της παιδικής 

ηλικίας»  

 

 

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας είναι ιάσιμος και η καλύτερη επιβίωση των παιδιών είναι 

στο δικό μας χέρι! 

Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής 

ηλικίας, μετά από  πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Παιδιά με Καρκίνο (ICCCPO), για 

την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις παιδικές νεοπλασίες και για την ευαισθητοποίηση του 

ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν από καρκίνο σε 

όλο τον πλανήτη. 

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας, αν και είναι σπάνιος, αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου στα 

παιδιά μετά τα ατυχήματα. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 

0-19 ετών αναπτύσσουν καρκίνο. Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, οι όγκοι του εγκεφάλου και 

του νευρικού συστήματος και τα σαρκώματα αποτελούν τις συχνότερες μορφές καρκίνου στα 

παιδιά.  

Όταν ο καρκίνος εντοπιστεί έγκαιρα είναι πιο πιθανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στη 

θεραπεία και να ιαθεί.  Η παρουσία κάποιων σημείων και συμπτωμάτων  και οι γενικότερες αλλαγές 

στην συμπεριφορά θα πρέπει να προβληματίσουν τους γονείς και να τους κινητοποιήσουν έγκαιρα 

προκειμένου να απευθυνθούν στον γιατρό τους για περαιτέρω διερεύνηση. Η ύπαρξη τέτοιων 

σημείων και συμπτωμάτων δεν δείχνει αναγκαστικά ότι το παιδί έχει κάποια μορφή καρκίνου αλλά 

επιβάλλει να γίνουν οι εξετάσεις που θα αποκλείσουν ή όχι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τον Σεπτέμβριο του 2018, ξεκίνησε την παγκόσμια 

πρωτοβουλία για τον Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας με στόχο την επίτευξη τουλάχιστον 60 % 

επιβίωσης παγκοσμίως,  και τη μείωση του πόνου όλων των παιδιών με καρκίνο, έως και το  έτος 

2030. Η επίτευξη αυτού του στόχου αναμένεται να σώσει ένα εκατομμύριο ζωές παιδιών επιπλέον, 

βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής όλων των παιδιών και των νέων με καρκίνο.  

 

Η 7
η
 ΥΠΕ Κρήτης συμμετέχοντας ενεργά στην παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία διοργανώνει την 

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00  – 13:00 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας και τη 

δωρεά μυελού των οστών.  Στον χώρο θα παρευρίσκονται οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές και 

νοσηλεύτριες της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής» της 7ης ΥΠΕ, οι 

οποίοι μέσα από εικαστικές δράσεις ζωγραφικής για παιδιά αλλά και για ενήλικες, θα 
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δημιουργήσουν το «Δέντρο της Ζωής», παγκόσμιο σύμβολο ανάπτυξης και ανανέωσης, δίνοντας με 

αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα ελπίδας ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας είναι ιάσιμος και η 

καλύτερη επιβίωση των παιδιών είναι στο δικό μας χέρι! 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της  εκδήλωσης θα υλοποιούνται από επαγγελματίες υγείας των μονάδων  

υγείας της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης δειγματοληψίες για τους συμπολίτες μας που επιθυμούν να εγγραφούν 

στην εθνική και παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 


