‘‘Εγώ & ο Μεταστατικός Καρκίνος του Μαστού’’ www.meandmbc.gr το
νέο site της Pfizer Hellas για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού

Στο πλαίσιο της ασθενοκεντρικής προσέγγισης της εταιρείας Pfizer Hellas,
το τμήμα Ογκολογίας δημιούργησε μία νέα ενημερωτική ιστοσελίδα με
στόχο την υποστήριξη των γυναικών που διαγιγνώσκονται με Μεταστατικό
Καρκίνο του Μαστού.
Ο Μεταστατικός Καρκίνος του Μαστού είναι ένα στάδιο της νόσου όπου ο
καρκίνος έχει εξαπλωθεί πέρα της αρχικής εστίας σε πιο απομακρυσμένα
σημεία του σώματος. Σχεδόν το 30% των γυναικών που θα διαγνωστούν
με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο θα αναπτύξουν μεταστατική
νόσο1. Σήμερα όμως, και σε αυτό το στάδιο της νόσου υπάρχουν
σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Από το 1990 και μετά παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση στην επιβίωση
των ασθενών με Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού που σχετίζεται εν μέρει
με την ανάπτυξη νέων θεραπειών2
Πέρα από τη θεραπευτική διαχείριση της ασθένειας, οι γυναίκες με
Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού έχουν να διαχειριστούν συναισθηματικές
μεταπτώσεις, δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, καθώς και αμφιβολίες
και ερωτήματα σχετικά με την νόσο και τη θεραπεία τους.
H νέα ιστοσελίδα ΕΓΩ & Ο ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (meandmbc.gr)
στοχεύει να δώσει απαντήσεις και βασικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν
τις ασθενείς – σε συνεργασία πάντα με τον Ογκολόγο τους – να
κατανοήσουν καλύτερα την ασθένειά τους. Έτσι, θα μπορούν να
διαχειριστούν καλύτερα τις αλλαγές που επιφέρει η νόσος στη ζωή τους,
τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές τους σχέσεις. Επίσης, με
τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουν να μιλήσουν ανοιχτά με τον γιατρό τους για
τα θέματα που τις απασχολούν και να αναζητήσουν τις καλύτερες επιλογές
φροντίδας.
Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή (εγχειρίδιο) με τις αναλυτικές
πληροφορίες για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα ΕΓΩ & Ο ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (meandmbc.gr)
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