
   

            

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω από το 1/3 των 

περιπτώσεων καρκίνου του 

μαστού θα μπορούσαν να είχαν 

προληφθεί. 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο 

δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος 

στον κόσμο και ο πιο συχνός μεταξύ 

των γυναικών. 

1. Τι ρόλο παίζει το βάρος μου; 

Το αυξημένο σωματικό βάρος σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. 

✓ Πώς μπορώ να ελέγξω αν το βάρος μου 

είναι φυσιολογικό; 

Με το Δείκτη Μάζας Σώματος,  ένα μέτρο του 

σωματικού βάρους σε σχέση με το ύψος. 

ΔΜΣ=  Βάρος (Kg) /  [Ύψος (m)]2 

Κατάταξη ΔΜΣ (Kg/m2) 

Λιποβαρές <18,5 

Φυσιολογικό 18,5- 24,9 

Υπέρβαρο 25-30 

Παχύσαρκο >30 

 

2. Πως θα αποκτήσω/διατηρήσω ένα 

φυσιολογικό βάρος; 

✓ Αύξηση σωματικής δραστηριότητας. 

✓ Υιοθέτηση ισορροπημένου διατροφικού 

προτύπου. 

 

3. Ποιες είναι οι συστάσεις για σωματική 

δραστηριότητα; 

✓ Τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας προς έντονης 

έντασης άσκηση, τουλάχιστον 5 φορές την 

εβδομάδα.  

           Μέτρια               Vs             Έντονη 

Περπάτημα, χορός, 
βόλτα με ποδήλατο, 

yoga, δουλειές σπιτιού 

Jogging, τρέξιμο, 
γρήγορη ποδηλασία, 
aerobic, κολύμβηση, 

πολεμικές τέχνες 

 

 

 

 

4. Τι διατροφή πρέπει να ακολουθήσω; 

✓ Καταναλώστε 5 μερίδες λαχανικών την ημέρα (1 

μερίδα ισοδυναμεί με ½ φλιτζάνι μαγειρεμένων ή 1 

φλιτζάνι ωμών). 

✓ Καταναλώστε 3 μερίδες φρούτων την ημέρα (1 

μερίδα ισοδυναμεί με 1 μέτριο φρούτο). 

✓ Περιορίστε το κόκκινο κρέας, ιδιαίτερα το πλούσιο 

σε λίπος και το επεξεργασμένο (π.χ. αλλαντικά, 

καπνιστά, λουκάνικα) σε λιγότερο από μισό κιλό 

την εβδομάδα. 

✓ Προτιμήστε ψάρι, πουλερικά και όσπρια αντί για 

μοσχάρι, χοιρινό και αρνί τις περισσότερες μέρες 

της εβδομάδας. 

✓ Αποφύγετε τρόφιμα πλούσια σε trans λιπαρά (π.χ. 

μπισκότα, κράκερς, κρουασάν, ντόνατς εμπορίου). 

✓ Πιείτε 6-8 ποτήρια νερό την ημέρα. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

✓ Αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα δημητριακά  

(λευκό ψωμί, μακαρόνια, ρύζι κλπ) με προϊόντα 

ολικής άλεσης. 

✓ Αποφύγετε τα τηγανητά και προτιμήστε τα ψητά, 

βραστά και ψημένα στη σχάρα τρόφιμα. 

✓ Επιλέξτε ημίπαχα γαλακτοκομικά αντί για πλήρη. 

✓ Περιορίστε την πρόσληψη άλατος και τροφίμων 

υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι (π.χ. 

κονσερβοποιημένα, τουρσί, έτοιμους ζωμούς, 

παστά, μουστάρδα και άλλα ντρέσινγκς). 

✓ Αποφύγετε έτοιμα φαγητά και σνακς (π. χ. πίτσα, 

πατατάκια, σφολιατοειδή, μπέργκερ) 

 

Συμβουλές για άσκηση: 

o Προτιμήστε τις σκάλες αντί για ασανσέρ. 

o Αποφύγετε το αυτοκίνητο ή τα ΜΜΜ για 

κοντινές αποστάσεις. 

o Οργανώστε οικογενειακές δραστηριότητες 

και περιπάτους. 

o Αυξήστε σταδιακά τις μέρες και τη διάρκεια 

της άσκησης. 

 

Συμβουλές για διατροφή: 

o Προτιμήστε φρούτο αντί για γλυκό. 

o Προσθέστε περισσότερα λαχανικά σε όλες 

τις συνταγές. 

o Μειώστε τα γεύματα εκτός σπιτιού 

o Συνοδεύστε όλα τα γεύματά σας με σαλάτα. 

Προσπαθήστε να περιορίσετε την αγορά 

τυποποιημένων προϊόντων και τη 

διαθεσιμότητά τους στο σπίτι. 

 

 

 

 

 

ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ  
Διευθυντής : Δημητρακάκης Κων/νος  
 
TΜΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
 

 



Ποτό Μερίδα αναφοράς 

Κρασί 100ml 

Μπύρα 330ml 

Υψηλό σε αλκοόλ ποτό 
(π.χ. βότκα, ουίσκι) 

30ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Ελέγξτε τις τωρινές σας συνήθειες με τη βοήθεια του παρακάτω ερωτηματολογίου διατροφής και άσκησης 

                       

                    

                         

 

 

 

 

 

Σκορ:  

0-4 ΝΑΙ: Η διατροφή σας είναι πλούσια σε λίπος και φτωχή σε φυτικά προϊόντα. Προσπαθήστε να καταναλώνετε περισσότερα φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολικής άλεσης και αυξήστε τη φυσική σας δραστηριότητα. 

Συναντήστε διαιτολόγο του νοσοκομείου μας με την διαδικασία που περιγράφεται στο πλαίσιο. 

5-8 ΝΑΙ: Κάνετε μια πολύ καλή προσπάθεια για την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Ανατρέξτε στις απαντήσεις με «ΟΧΙ» για να δείτε τι μπορείτε να βελτιώσετε. 

9-12 ΝΑΙ: Ακολουθείτε μια σωστή διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ή ακόμα και να βελτιώσετε τις τωρινές σας συνήθειες 

  

 

  

 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Καταναλώνω τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα.   
Καταναλώνω τουλάχιστον 3 μερίδες ψωμί, ρύζι, μακαρόνια και δημητριακά ολικής άλεσης την ημέρα.   
Καταναλώνω γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών και σπάνια καταναλώνω τυριά υψηλης περιεκτικότητας σε λιπαρά.   
Καταναλώνω σπάνια επεξεργασμένο ή κόκκινο κρέας (π.χ. μπέικον, λουκάνικα, χοιρινό, μοσχάρι, αρνί)   
Σπάνια καταναλώνω πίτες, κέικ, μπισκότα και γλυκά.   
Σπάνια προσθέτω βούτυρο, μαργαρίνη, μαγιονέζα κατά το μαγείρεμα ή στο τραπέζι.   
Καταναλώνω τηγανητά φαγητά λιγότερο από 2 φορές την εβδομάδα.   
Προσπαθώ να διατηρώ υγιές σωματικό βάρος.   
Κάνω μέτρια προς έντονη άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτά, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα.   
Συνήθως προτιμώ τις σκάλες αντί για το ασανσέρ.   
Προσπαθώ στον ελεύθερό μου χρόνο να αποφεύγω τις καθιστικές δραστηριότητες.   
Δεν καταναλώνω αλκοόλ ή καταναλώνω περιστασιακά.   

✓ Αν δεν συνηθίζετε να πίνετε, τότε μην ξεκινήσετε. 

✓ Αν επιλέξετε να καταναλώνετε αλκοόλ, τότε μην ξεπερνάτε τη 1 

μερίδα αναφοράς ανά ημέρα. 

✓ Αποφύγετε την περιστασιακή αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και 

προτιμήστε ορθολογική κατανομή μέσα στην εβδομάδα. 

✓ Προτιμήστε τα ποτά με χαμηλή συγκέντρωση αλκοόλ. 

✓ Συνοδεύστε το ποτό με κατανάλωση φαγητού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Μπορώ να καταναλώνω αλκοόλ; 

Η κατανάλωση αλκοόλ, αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού ακόμα και σε μικρές ποσότητες. 

 

1. Καλέστε στο 1535 - Χρησιμοποιείστε τον κωδικό 02745 του Τμήματος Διατροφής  

2. Ζητήστε ραντεβού για Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη (08:00 -12:00) για το Εξωτερικό Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής  του Τμήματος Κλινικής 

Διατροφής  

3. Τα ραντεβού λαμβάνουν χώρα στην Λαμψάκου 6 (Εξωτερικά Ιατρεία ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) , στον 1ο όροφο 

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/risk-and-prevention/lifestyle-related-breast-cancer-risk-factors.html 

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/risk-and-prevention/lifestyle-related-breast-cancer-risk-factors.html

