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ΛΗΤΩ: Στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης για τον καρκίνο του μαστού
Ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται με σύγχρονες μεθόδους, ώστε να διαγιγνώσκεται σε αρχικά
στάδια και να θεραπεύεται με επεμβάσεις μικρότερης βαρύτητας.
Σκοπός των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων, όπως η τομοσύνθεση και η μαγνητική
μαστογραφία, είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, ενώ η στερεοτακτική βιοψία δι’
αναρροφήσεως είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που αποτελεί απαραίτητο βήμα της
διαγνωστικής διαδικασίας σε μη ψηλαφητές βλάβες. Όσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση, η
σύγχρονη τάση της χειρουργικής του μαστού υπαγορεύει επεμβάσεις μικρής βαρύτητας - όπως για
παράδειγμα η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα- οι οποίες προσφέρουν αποδεδειγμένη ογκολογική
ασφάλεια και προφυλάσσουν την ασθενή από ανεπιθύμητες επιπλοκές.
Τα παραπάνω βρέθηκαν στο επίκεντρο Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα «Νεότερα δεδομένα στη
διάγνωση και χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του μαστού», που διοργάνωσε το Κέντρο Μαστού
του Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ιατρών διεθνούς κύρους από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Ογκολογίας του Μιλάνο.
Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της ημερίδας, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο αισθητικό αποτέλεσμα,
γι’ αυτό και έχουν αναπτυχθεί ειδικές χειρουργικές τεχνικές, όπως η μαστεκτομή με πλήρη διατήρηση
του «εξωτερικού περιβλήματος» του μαστού-«συντηρητική μαστεκτομή», η οποία σε συνδυασμό με
την άμεση πλαστική αποκατάσταση, προσφέρει στις ασθενείς από την πρώτη στιγμή ένα νέο μαστό,
ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς το αίσθημα του ακρωτηριασμού.
Ο παγκοσμίου φήμης Καθηγητής από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ογκολογίας Paolo Veronesi τόνισε
ότι «Ο καρκίνος του μαστού αφορά 1 στις 8 γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ασθενείς στις μέρες μας μπορούν όχι απλώς να ιαθούν, αλλά και να
συνεχίσουν φυσιολογικά την οικογενειακή, κοινωνική και σεξουαλική ζωή τους, εφόσον
αντιμετωπισθούν εξ’ αρχής ορθά από τους ειδικούς.»
Από την πλευρά της, η Συντονίστρια της Ημερίδας, χειρουργός μαστού, συνεργάτης του Μαιευτηρίου
ΛΗΤΩ κα Βάνια Σταφυλά, δήλωσε ότι «Το Τμήμα Μαστού του ΛΗΤΩ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό
και εφαρμόζει όλες τις νέες χειρουργικές τεχνικές της χειρουργικής του μαστού, όπως συμβαίνει στα
μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ορθή αντιμετώπιση του καρκίνου με όσο το
δυνατόν πιο περιορισμένη χειρουργική επέμβαση στο μαστό και φροντίζουμε οι ασθενείς να έχουν το
καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο, ώστε να ζήσουν υγιείς σωματικά και
ψυχικά.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι «Η Διοίκηση του
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, βρίσκεται δίπλα στην Ελληνίδα γυναίκα που εμπιστεύεται
τις υπηρεσίες του. Το Κέντρο Μαστού του ΛΗΤΩ, στα 26 χρόνια λειτουργίας του, έχει παρουσιάσει
μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη πορεία στο χώρο της πρόληψης και της θεραπείας του καρκίνου του
μαστού, χάρη στο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, τη συνεργασία εξειδικευμένων ιατρών και το
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Στόχος μας είναι η διατήρηση του Κέντρου Μαστού στην αιχμή της
ιατρικής επιστήμης».

