
ΠΡΑΞΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 

Κοκκώνης Δημήτριος

Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού-Μαστολόγος



Διλήμματα ???

• Γυναικολόγος ;;

• Ουρολόγος ;;

• Ακτινολόγος ;;

• Ογκολόγος ;;



Διλήμματα ???

• Παιδίατρος ;;

• Ενδοκρινολόγος ;;



Ιατρείο Μαστού (Breast Clinic)



Ιατρείο Μαστού 

• Χειρουργός μαστού – “μαστολόγος”

• Ακτινολόγος – απεικονιστής μαστού

• Παθολογοανατόμος

• Ογκολόγος



Συμπτώματα

• “πρήξιμο” στο μαστό

• “τράβηγμα” στο δέρμα ή εξάνθημα

• Πόνος στο μαστό

• Ογκίδιο στο μαστό

• Ογκίδιο στη μασχάλη

• Ερυθρότητα

• Πάχυνση του δέρματος

• Έκκριση από τη θηλή



Οι περισσότερες γυναίκες προσέρχονται για 
κάποια καλοήθη πάθηση



Καλοήθεις παθήσεις

• Κύστεις

• Ιναδενώματα

• Μαστίτιδα

• Θήλωμα (έκκριση θηλής)

• Εκτασία πόρων (έκκριση θηλής)

• Νέκρωση λίπους

• Καλοήθεις μικροεπασβεστώσεις



Κληρονομικότητα

• “Τί κίνδυνο έχω να νοσήσω από καρκίνο του μαστού στο μέλλον, 
γιατρέ;”



Ειδικές κατηγορίες γυναικών

• Φορείς γονιδίων

• Πολύ πυκνοί μαστοί



Καρκίνος μαστού (WHO)

• 1/8 γυναίκες

• Ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες

• 2020: 2.3 εκατομμύρια διαγνώσεις

• 2020: 685.000 θάνατοι

• 2020: 7.8 εκατομμύρια γυναίκες εν ζωή (survivors) με διάγνωση τα 
τελευταία 5 χρόνια

• Θνητότητα: μείωση κατά 40% τις τελευταίες 3 δεκαετίες



Επιβίωση

• >90%

• 66%

• 40%



Επιβίωση

• προσυμπτωματικός έλεγχος (screening)

• Εξειδικευμένοι ιατροί μαστού

• Εκστρατείες ενημέρωσης

• Breast awareness

• Εξελιγμένες θεραπείες



Εξατομικευμένη ιατρική (personalized 
medicine)



Ποιότητα ζωής 

• Καλύτερες χειρουργικές τεχνικές

• Λιγότερο επεμβατικές

• “πάντρεμα” ογκολογίας και αισθητικής χειρουργικής

• Άμεση αποκατάσταση μαστών

• Βελτιωμένη εικόνα σώματος (body image)



Συχνά ερωτήματα



“Θα χρειαστώ μαστεκτομή;”



“είναι εφικτή η άμεση αποκατάσταση των μαστών;”



“η μητέρα μου εμφάνισε καρκίνο μαστού σε ηλικία 
40 ετών. Και εγώ θα εμφανίσω καρκίνο στα 40;”

“η μητέρα μου, η αδερφή της και η γιαγιά μου   
εμφάνισαν καρκίνο στο μαστό. Είναι σίγουρο ότι θα 
παρουσιάσω και εγώ καρκίνο, κάποια στιγμή στη 
διάρκεια της ζωής μου”



“εμφάνισα καρκίνο στον αριστερό μαστό πριν 2 
χρόνια. Μάλλον θα εμφανιστεί καρκίνος και στον 
άλλο μαστό κάποια στιγμή”



“είμαι πλέον 72 ετών. Ξεπέρασα τον κίνδυνο για 
καρκίνο μαστού”

“ο καρκίνος του μαστού είναι μια ενιαία πάθηση. 
Όλες οι γυναίκες χρειάζονται την ίδια θεραπεία”



“έχω πολλά ιναδενώματα στους μαστούς μου. Θα νοσήσω 
από καρκίνο;”

“έχω κάνει αυξητική στήθους. Κινδυνεύω από καρκίνο του 
μαστού;”

“έχω κάνει μείωση και ανόρθωση στήθους. Κινδυνεύω;”



“ έχω μικροεπασβεστώσεις στο μαστό μου- Θα 
εμφανίσω καρκίνο;”



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ



https://www.youtube.com/watch?v=96
0srJjcu74

https://www.youtube.com/watch?v=960srJjcu74

