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Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 
κάθε χρόνο αναίτια τη ζωή 
τους, επειδή αδυνατούν 

να δεχτούν ότι ίσως έχουν καρ-
κίνο - και έτσι καθυστερούν όσο 
περισσότερο µπορούν να πάνε 
στον γιατρό, σύµφωνα µε βρετα-
νούς ειδικούς. Σε δηµοσκόπηση 
που πραγµατοποίησαν µε 2.000 
εθελοντές, ανακάλυψαν ότι το 
40% από αυτούς θα «τρενάρι-
ζαν» να πάνε στον γιατρό, επειδή 
θα φοβόντουσαν πάρα πολύ µη 
τους πει ότι έχουν καρκίνο.

Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση 
είναι το κλειδί για την ίαση στις 
περισσότερες µορφές καρκίνου, 
καθώς όταν εξαπλωθεί η νόσος 
οι πιθανότητες επιβίωσης µειώ-
νονται δραµατικά. Τα υπάρχο-
ντα στοιχεία υποδηλώνουν πως 
µόνο στη Βρετανία, θα σώζονταν 
ετησίως 11.500 ζωές, εάν οι 
ασθενείς που είχαν ένα επίµονο 
σύµπτωµα πήγαιναν δίχως κα-
θυστέρηση στον γιατρό.

«Η έκθεσή µας αποδεικνύει 
πόσο πολλά ακόµα πρέπει να 

κάνουµε για να ενηµερώσουµε 
καλύτερα για τα πρώιµα συµπτώ-
µατα του καρκίνου και το πόσο 
σηµαντικό είναι να ελέγχονται 
όσο το δυνατόν νωρίτερα από 
έναν γιατρό», δήλωσε ο καθη-
γητής Πίτερ Τζόνσον, αρχίατρος 
του βρετανικού οργανισµού 
CancerResearchUK που πραγµα-
τοποίησε τη δηµοσκόπηση. «Εάν 
οι ασθενείς διαγνωσθούν όταν ο 
καρκίνος τους βρίσκεται ακόµα 
στα αρχικά στάδια, οι πιθανότη-
τες επιτυχίας της θεραπείας αυ-
ξάνονται σηµαντικά. Γι’ αυτό και 
πρέπει να αντιδρούν γρήγορα οι 
ασθενείς». Η δηµοσκόπηση απο-
κάλυψε επίσης ότι το 25% των 
ερωτηθέντων δεν θα πήγαιναν 
εύκολα στον γιατρό για να µην 
σπαταλήσουν αδίκως τον χρόνο 
του. Όπως εξάλλου απεδείχθη, 
οι περισσότεροι δεν ήξεραν ποια 
είναι τα ύποπτα συµπτώµατα για 
καρκίνο, καθώς περισσότεροι 
από τρεις στους τέσσερις δεν ανέ-
φεραν ότι ο επίµονος βήχας, η 
αναίτια βραχνάδα της φωνής και 

προβλήµατα µε την εντερική λει-
τουργία ή την ούρηση ανήκουν 
σε αυτά. Επιπλέον, περισσότεροι 
από δύο στους τρεις δεν ήξεραν 
καν πως το αίµα στα κόπρανα ή 
στα ούρα πρέπει να ελέγχεται. 
«Προφανώς όλοι φοβόµαστε 
στην ιδέα ότι µπορεί να έχουµε 
καρκίνο», παραδέχθηκε ο δρ 
Τζόνσον. «Εντούτοις, η διάγνω-
ση δεν ισοδυναµεί µε θανατική 
καταδίκη. Ανοκαρκίνοςγίνειαντι-
ληπτόςεγκαίρως, µπορείνααντι-
µετωπιστεί».

Τι πρέπει να έχουµε κατά νου; 
«Οποιαδήποτε αλλαγή στο σώµα 
µας που µας είναι πρωτόγνω-
ρη, πρέπει να ελέγχεται», είπε ο 
δρ Τζόνσον. «Στις περισσότερες 
περιπτώσεις θα αποδειχθεί πως 
είναι κάτι ασήµαντο, αλλά δεν 
πρέπει να ρισκάρει κανείς µε 
αυτά τα πράγµατα». Ένας άλλος 
αδρής, γενικός κανόνας είναι 
πως οποιοδήποτε σύµπτωµα 
επιµένει επί περισσότερο από 
δύο εβδοµάδες, πρέπει να ελέγ-
χεται αµέσως από έναν γιατρό.

Πεθαίνουν από καρκίνο 
επειδή φοβούνται τον γιατρό


