Αλέξανδρος Αρδαβάνης
«Θραύσματα & θροΐσματα»

ΣΤΟ
ΣΤΕΝΟ
ΜΑΓΓΕΛΑΝΕΙΟ ις τι έχω»
πε
«Ήρθε η ώρα να μου

Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών

Όπως κάθε χρόνο με την έναρξη της εθελοντικής περιόδου, αισθανόμαστε την
ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας,
για να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την προσφορά σας στα προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του «Κ.Ε.Φ.Ι.».
Σας ευχόμαστε Καλό Φθινόπωρο, με
υγεία, θετική ενέργεια και δημιουργικότητα.
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις
δράσεις και τις εκδηλώσεις που έχουμε
προγραμματίσει για τους προσεχείς μήνες.
1. Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου ο Σύλλογός μας διοργανώνει την 7η Επιστη μονική του Ημερίδα με θέμα: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ… ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ». Ιατροί
διαφόρων ειδικοτήτων θα μας ενημερώσουν για την πρόληψη και θεραπεία
του ΚΑΡΚΙΝΟΥ.
2. Ύστερα από συνεργασία του Συλλόγου
με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των
ασφαλιστικών καλύψεων, παροχών και
δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο.
Έτσι ο Σύλλογος μπορεί να παρέχει σε
κάθε ενδιαφερόμενο έγκυρες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω θέματα.
Ο Σύλλογος ακολουθώντας τα διεθνή
πρότυπα, έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης των ασθενών με καρκίνο,
που στοχεύει όχι μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η διάγνωση αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μπορείτε κι εσείς να δηλώσετε
συμμετοχή σε κάποιο από τα παρακάτω
προγράμματα, που θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσειτε καλύτερα τον εαυτό σας, να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με
τους άλλους, να μάθετε να διαχειρίζεστε
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το άγχος σας, να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες της ζωής και
να τις αξιοποιείτε.
α) Ομάδα Στήριξης με θέμα: Ανθρώπινες
Σχέσεις, Επικοινωνία και οριοθέτηση
της Συμπεριφοράς. Την ομάδα θ συντονίσει η Επιστημονική Σύμβουλος του
Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., Κοινωνική Λειτουργός κ. Κ. Γιδοπούλου. Η διάρκεια θα είναι από 05/10/10 έως 20/06/11 και θα
περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντήσεις δύο ωρών, κάθε Τρίτη 18:00-20:00.
β) Η ομάδα εποπτείας εθελοντών θα ξεκινήσει την Τετάρτη 06/10/10 και ώρα
18:00-19:30.
γ) Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών οργανώνεται από το Σύλλογο
Κ.Ε.Φ.Ι. με την εθελοντική υποστήριξη
του Gestalt Foundation, Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς
και σε επαγγελματίες υγείας,που επιθυμούν να διερευνήσουν και να εκπαιδευτούν σε τρόπους στήριξης και
δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα που
πάσχουν από καρκίνο καθώς και με το
άμεσο περιβάλλον τους.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
■ Απολυτήριο Λυκείου
■ Συνέντευξη (κατόπιν ραντεβού)
1ο Έτος: Κάθε Δευτέρα 18:00-19:30
και Η εκπαιδευτική ομάδα είναι κλειστή
και ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
Το πρόγραμμα ξεκινάει 18 Οκτωβρίου 2010
2ο Έτος: Κάθε Τετάρτη 18:00-19:30
Το πρόγραμμα ξεκινάει 06 Οκτωβρίου 2010.
δ) Ανοιχτή ομάδα στήριξης ατόμων που
πάσχουν από καρκίνο και των οικογενειών τους. Μέσα στην ομάδα τα άτοΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Κ
Ε
Φ
Ι

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ Κ.Ε.Φ.Ι.
ΤΕΥΧΟΣ 6 / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1, ΟΜΟΝΟΙΑ
ΤΗΛ.: 210 6468222
www.anticancerath.gr

μα στηρίζονται ώστε να εκφράζουν τις
πραγματικές τους σκέψεις και συναισθήματα, να ανακαλύπτουν πιο δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισης της
ασθένειας και της σημασίας που έχει
για τον καθένα και να δεσμεύονται μέσα από την αποδοχή της σε μια πιο
ποιοτική ζωή. Κάθε Δευτέρα 18:00 –
19:30 με τον Ψυχολόγο κ. Κ. Μιχαηλίδη. Από 20/09/10.
ε) Κάθε Πέμπτη 18:00-20:00, το γραφείο
του β’ ορόφου θα λειτουργεί σαν στέκι με ομιλίες, καλλιτεχνικά δρώμενα,
απλές συναντήσεις. Μέχρι το τέλος
του χρόνου έχουμε προγραμματίσει:
Πέμπτη 21/10/10
Ομιλία και συζήτηση με τον ψυχολόγο
Γ. Δίπλα με θέμα: «Τα πολλαπλά και διαφορετικά πρόσωπα της απώλειας.»
Πέμπτη 18/12/10
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε κάποια
από τα παραπάνω προγράμματα, δηλώστε συμμετοχή στην Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 210 6468222) μέχρι την Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2010.
Ο Σύλλογος δίνει ένα καθημερινό αγώνα για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο και για
την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Μπείτε και εσείς σ’ αυτόν τον αγώνα. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα!

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου
Η Γενική Γραμματέας
Κατερίνα Μακρή
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Αλέξανδρος Αρδαβάνης

«Θραύσματα & θροΐσματα»
απόσπασμα από άθρο της Ελισάβετ Κοτζιά στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

«Πώς να γράψει κανείς
για τον θάνατο; Πώς να
τον πολεμήσει; Πώς να
εκφράσει την αγωνία
του; Πώς να τον δελεάσει για να τον κατευνάσει; Πώς να αντέξει
τη δυσοσμία του; Πώς
να κάμψει την ατσάλινη δυναμή του; Το
βιβλίο του Αλέξανδρου Σ. Αρδαβάνη «Θραύσματα &
Θροΐσματα»
(εκδ.
Αλεξάνδρεια, σελ. 234, εικόνες Δήμητρα Σιατερλή) περιέχει 107 μικρά κείμενα -ένα ημερολόγιο από την καθημερινή ζωή ενός
παθολόγου - ογκολόγου σε ένα μεγάλο δημόσιο
νοσοκομείο της Αθήνας. Μια ασθματική περιγραφή περιστατικών απελπισίας, απόγνωσης, ανακούφισης, αβάσταχτου πόνου, σύγχυσης, παραζάλης, λαθών και θριάμβων. Ένα χρονικό με βραχύβια τρόπαια και μακροπρόθεσμες ήττες, ένα
ιστορικό σπαραγμού, διαψεύσεων, εκπλήξεων,
μοναξιάς, κούρασης, ένα εγχείρημα αυτοκριτικής,
μια δοκιμή αυτογνωσίας...»
Το διπλανό κείμενο που παραθέτουμε
είναι απόσπασμα από τις αληθινές
ιστορίες που περιγράφονται στο βιβλίο
του Αλέξανδρου Αρδαβάνη.

ΣΤΟ ΜΑΓΓΕΛΑΝΕΙΟ ΣΤΕΝΟ
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Έτσι ξεκίνησε η στημένη και τέλεια σκηνοθετημένη συνεδρία της ενημέρωσης της Κατερίνας, της γλυκιάς ώριμης γυναίκας, με την προχωρημένη νόσο.
Στο μικρό ορθογώνιο ιατρείο. Με τους μάρτυρες και κριτές αριστερά μου
και ίσια απέναντί μου. Με την Ιωάννα δεξιά μου να καταγράφει –ή περίπουτα πρακτικά της ανάκρισής μου (πόσοι υποψιάζονται τη διαδικασία αμφίδρομης ανάκρισης γιατρού και ασθενούς;).
Η αλήθεια είναι πως τα γράφω ετούτα τα λίγα –έτσι, με τη μάταιη προσδοκία να μη χαθούν κάποιες σφιχτές σε ένταση σκηνές- πολύ καιρό μετά, με την πολυτέλεια και την ανακρίβεια της απόστασης. Ωστόσο, ένα θυμάμαι: πως ενώ δε θυμάμαι τίποτα σχεδόν απ’ όσα είπα, είχα εκείνο το παράξενο συναίσθημα της διάβασης. Καθένας έχει τις δικές του φαντασιακές
αναφορές∙ εγώ ένιωθα, αυτό που συνήθως νιώθω τέτοιες δύσκολες στιγμές, ότι περνάω σε ένα σκοτεινό θαλάσσιο στενό με φιδίσια διαδρομή. Εγώ
είμαι στη γέφυρα, κρατώ το πηδάλιο και ελέγχω τις μηχανές (πρόσω, όπισθεν…), αλλά κάτω, στα σαλόνια βουίζουν φωνές χαρούμενες ανύποπτες
του κινδύνου. Εδώ όμως δεν είμαι μόνος∙ δύο ανώτεροι αξιωματικοί –η Άννα, η αδελφή της Κατερίνας και ο σύζυγός της- με ελέγχουν και θα αποδώσουν ευθύνες.
Ένα σκοτάδι παράξενο θυμάμαι, όχι ολωσδιόλου αλλά σκοτεινό. Και οι
ήχοι αποσπασμένοι πάνω από το κεφάλι μου. Και άνεμος που δεν τον άκουγα αλλά περνούσε ίσα στο όργανο της ισορροπίας μου. Και τα ασθενικά μου
μπράτσα να απελπίζονται παρασυρμένα από το πανίσχυρο και ανυπάκουο
πηδάλιο.
Έτσι διάβηκα κι αυτό το στενό.
Όπως Μαγγελάνος, αν και ανέτοιμος για το νότιο πέρασμα ή Παταγόνας
έτοιμος να χαθεί με τη σχεδία του στον παγετώνα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
στην πρόληψη των διαφόρων νοσημάτων.
Σε ότι αφορά τον καρκίνο, οι μελέτες του
Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον καρκίνο (WCRF), καταλήγουν στο συμπέρασμα
πως ένα ποσοστό της τάξεως του 30-40%
όλων των καρκίνων
που εκδηλώνονται, σχετίζονται άμεσα
με τη διατροφή και
τον τρόπο ζωής.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Ασπίδα προστασίας του ανθρώπινου
DNA αποτελούν οι αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχονται στα φρούτα και τα λαχανικά. Έχει αποδειχτεί ότι κάποια από αυτά οδηγούν τα καρκινικά κύτταρα σε αυτοκτονία και μειώνουν αισθητά τον κίνδυνο
εκδήλωσης της νόσου.
Η ντομάτα προστατεύει από τον καρκίνο του προστάτη. Η ρεσβερατρόλη που
περιέχεται στο σταφύλι εξουδετερώνει
τα καρκινικά κύτταρα. Το λάχανο, το κουνουπίδι και το μπρόκολο, είναι τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο των ερευνών καθώς οι ουσίες σουλφοραφάνη, ινδόλη 3C και σελήνιο που εμπεριέχονται άφθονες σ΄αυτά τα τρόφιμα αναστέλλουν την έκφραση μιας γλυκοπρωτεϊνης, της MUC-1, που εμπλέκεται σημαντικά στη διαδικασία της καρκινογένεσης
και της μετάστασης. Οι επιστήμονες ανα-

κήρυξαν αυτές τις τροφές «ασπίδες» έναντι του καρκίνου.
Ωστόσο και άλλες τροφές, όπως τα λιπαρά ψάρια με τα Ω-3 λιπαρά οξέα τους,
ο λιναρόσπορος με την πλούσια περιεκτικότητά του σε α-λινολενικό οξύ και η σόγια, έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια
αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης για πιθανές προφυλακτικές επιδράσεις έναντι του
καρκίνου του μαστού και όχι μόνο.
Αξίζει να τονιστεί ότι εκτός από την κατανάλωση των ανωτέρω τροφών, σημαντικό
είναι να καταναλώνουμε ελάχιστο κορεσμένο λίπος (γαλακτοκομικά πλούσια σε
λιπαρά και κρέατα), να πίνουμε ελάχιστο
αλκοόλ και να φροντίζουμε για τη διατήρηση επιθυμητών επιπέδων βάρους. Εκτός
από την πρόληψη του καρκίνου, μ΄αυτό
τον τρόπο θα επιτύχουμε και τη σωστή λειτουργία της καρδιάς.

Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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Και του χρόνου με υγεία…
Πριν ένα χρόνο, περίπου τον ίδιο καιρό με τώρα, συζητούσαμε
για την αύξηση της εγκληματικότητας, της ακρίβειας, της ανεργίας της τρομοκρατίας και σα να μην έφταναν όλα αυτά ήρθαν
φέτος να προστεθούν και η πιθανότητα της χρεοκοπίας, της οικονομικής εξάρτησης από ξένα ανθελληνικά (;) κέντρα. Οι μόνες συζητήσεις αφιερώνονται σε κερδοσκόπους, χρηματιστήρια, και γενικά στο πόσα χρήματα έπαιρνες, αν θα τα πάρεις και
πότε; Δηλαδή παράγοντες που συν τη ζέστη που ναι μπροστά
μας εύκολα σε οδηγούν σε κρίση, σε κατάθλιψη, στον ειδικό, ή
ακόμη χειρότερα σε μια μορφή κυνισμού ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
Και δε λέω αυτός είναι ένας καλός και εύκολος τρόπος για να
μην αναλάβει ποτέ κανείς τις ευθύνες του, αλλά πότε έγινε ένας
ουσιαστικός διάλογος για τις δυνατότητες που έχουμε σαν άνθρωποι στον 21ο αιώνα; Συνεχίζουμε προσκολλημένοι στο ένδοξο παρελθόν μας να αισθανόμαστε τον εαυτό μας προνομιούχο
που όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να τον βοηθήσουν, να τον

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Γυρνώντας στο σπίτι μου
έπειτα από μια επίσκεψη
στους πονεμένους γονείς
του αδικοχαμένου Λάμπη
σκεφτόμουν και ξανασκεφτόμουν
τα λίγα λόγια της Ζωής,
που έλεγαν τόσα πολλά! –
Αχ, Ιωάννα μου, όταν κλείνει
η πόρτα το βράδυ!
Μια μεγάλη και πικρή αλήθεια
είναι τα λόγια αυτά της Ζωής, της
κάθε Ζωής που βαδίζει μοναχικά
το μονοπάτι του πόνου!
Κάποτε η αυλαία πέφτει…
Σβήνει και το στερνό λαμπιόνι…
Οι θεατές αποχωρούν….
Ναι, είναι συγκλονισμένοι….
Με όσα είδαν κι άκουσαν….
Για ώρα πολλή θα συζητούν…
Μα τόσο μόνο…
Όσο κρατάει μια διαδρομή….
Μέχρι την πόρτα του σπιτιού
τους να διαβούν….
Και τότε μόνο….
Αρχίζει αληθινά…
Να παίζεται το έργο……..
Ένα έργο χωρίς θεατές…..
Ένα δράμα που το παίζουν…..
Και το ζουν………
Μονάχοι οι πρωταγωνιστές………..!!!
ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

συνδράμουν και οι φίλοι του να του είναι πάντα πιστοί. Η μόνη
απόπειρα διαλόγου γίνεται για να συντριβεί ο άλλος και να φανερωθεί ότι όλα τα «κακώς πραχθέντα» είναι δημιουργήματα και
κληροδοτήματα κάποιου άλλου.
Όμως στην καθημερινότητα μια χαλασμένη μηχανή ή την επιδιορθώνεις, ή αν δεν φτιάχνεται την ξεφορτώνεσαι στην καλύτερη
περίπτωση σε κάδο ανακύκλωσης.
Γι’αυτό πριν βρεθούμε στον κάδο... ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την κρίση σαν αφετηρία να σκεφτούμε τι είμαστε, τι θα θέλαμε να είμαστε, ποιο είναι το νόημα της ζωής μας; Κάθε γενιά έχει
τα δικά της ιδεώδη και με αυτά πορεύεται ακόμη και όταν αποδεικνύονται μη πραγματοποιήσιμα. Σκέψη λοιπόν και λιγότερη εξωστρέφεια και σχετικά με το τίμημα όλοι μας θα το πληρώσουμε.
Άλλος τρόπος λέτε να υπάρχει;

Βιωματικό

Γιώργος Κουκουμπάνης
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Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106409449
www.agsavvas-hosp.gr / physio@agsavvas-hosp.gr
Γραμματεία: Κατερίνα Γκάζα

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
Η ημερίδα «Φυσικοθεραπεία & Ογκολογία» που οργανώνει το τμήμα μας, εφέτος
συμπληρώνει δέκα χρόνια ζωής. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαμε για το καλύτερο, με μοναδική μας σκέψη την έγκυρη ενημέρωση και την προσφορά προς
τον ογκολογικό ασθενή. Σκοπός μας ήταν
και παραμένει να καλύψουμε το κενό στην
επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών, όσον αναφορά την Φυσικοθεραπεία στην Ογκολογία. Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι στα
αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας συγκαταλέγεται η έκδοση, για πρώτη φορά
στην Ελληνική γλώσσα, εγχειριδίων με
σχετική θεματολογία.
Η προσπάθεια μας αυτή, υλοποιήθηκε
χάρις στην ηθική και υλική συμπαράσταση του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου. Είχε την στήριξη της Διοίκησης, του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του
Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», αλλά και
συνολικά της επιστημονικής κοινότητας.
Αναγνωρίστηκε επίσης από συλλόγους
ογκολογικών ασθενών, οι οποίοι δίνουν το
παρών στις εργασίες της Ημερίδας. Τιμητική, όλα αυτά τα χρόνια, είναι η παρουσία,
των φοιτητών σχολών Φυσικοθεραπείας
από την Αθήνα, τη Λαμία, και το Αίγιο.
Για να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια της
Ημερίδας «Φυσικοθεραπεία & Ογκολογία», επιλέξαμε ως θέμα να αναλύσουμε
μια σημαντική επιπλοκή στην Ογκολογία,
το ‘Λεμφοίδημα’. Μια επιπλοκή η οποία
αντιμετωπίζεται ελλιπώς, ενώ διαταράσσει
την ποιότητα της ζωής των ασθενών.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» Χ. Τιγγινάγκας, Πρόεδρος
Οργανωτικής επιτροπής.
• Ε. Παρασκευάς, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας».
• Ανδρέας Σιγάλας, Διοικητικός Διευθυντής Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας».
• Παν. Μινογιάννης, Πρόεδρος – Διοικητής Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας».
• Εκπρόσωποι Συλλόγων Ογκολογικών ασθενών.
• Άνοιγμα εργασιών από τον Πρόεδρο του
Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου
κ. Ευστάθιο Φραγκούλη.
«ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ»
Α – ΕΝΟΤΗΤΑ (9.30 πμ – 10.30 μμ)
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Dr. Μαρία Σ. Βασιλειάδου,
Επιστ. Υπεύθυνος Τμήματος Προαγωγής
Ψυχικής Υγείας Α΄ Πανεπ. Ψυχιατρικής Κλινικής, τ. Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών.
• «Η αξιοπιστία της Ιατρικής Πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου»:
1ος Ομιλητής: Νικόλαος Καραπάνος,
Οδοντίατρος, Επιθεωρητής Ερευνητικού
Κέντρου Βιολογικών Υλικών
2ος Ομιλητής: Γιώργης Μασαββέτας,
Συγγραφέας, Δημοσιογράφος
• «Δεοντολογία της παρουσίας επαγγελματιών υγείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο»:
Λάμπρος Αντωνίου, Δικηγόρος (Νομικός σύμβουλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής).

Β – ΕΝΟΤΗΤΑ (10.30πμ – 12.00μμ)
«Lymphedema and Oncology» – «Λεμφοίδημα και Ογκολογία»
Cristian Schuchhardt MD, Lymphologist,
Haematologist, Oncologist, Internist.
Η παρουσίαση θα γίνει στα Γαλλικά, ενώ θα
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (12.00μμ – 12.30μμ)
ΣΥΝΑΥΛΙΑ «FAMILY VOICES» (12.30μμ – 13.00)
Οι Family Voices είναι ένα φωνητικό συγκρότημα που αποτελείται από έξη διαπρεπείς καλλιτέχνες με δυναμική παρουσία ο καθένας στο χώρο του. Σολίστ της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σημαντικά στελέχη του χορωδιακού τραγουδιού, πρωτεργάτες της προκλασικής μουσικής. Κοινός παρονομαστής όλων, εκτός από τη
στενή συγγενική τους σχέση, η κλασσική
παιδεία που συνοδεύτηκε για όλους από
υποτροφίες και βραβεία, η απέραντη αγάπη για τη μουσική, το κέφι για κάτι νέο
και πρωτοποριακό. Το σχήμα συμπληρώνεται από τα οκτώ παιδιά των καλλιτεχνών, που από μικρά όχι μόνο εκτίθενται
στην ομορφιά της λόγιας μουσικής, αλλά
τα περισσότερα έχουν ήδη αρχίσει να την
σπουδάζουν.
Γ – ΕΝΟΤΗΤΑ (13.00μμ – 15.00μμ)
«Functional Bandaging in case of
secondary Arm lymphedema»
«Λειτουργική επίδεση σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος του άνω άκρου»
Hans Pritschow CI MLD/CDT, CE ZML
Η παρουσίαση θα γίνει στα Αγγλικά, ενώ θα
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.
Δ – ΕΝΟΤΗΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (15.30μμ – 17.30μμ)
«Functional Armlymphedema Bandage»
«Λειτουργική επίδεση του άνω άκρου»
Hans Pritschow CI MLD/CDT, CE ZML Cristian Schuchhardt MD
Η παρουσίαση θα γίνει στα Αγγλικά, ενώ θα
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.
Θα διδαχθεί η λειτουργική επίδεση του άνω
άκρου σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος με πρακτική εξάσκηση για τους
συμμετέχοντας.

Σας ευχαριστώ!
Χαράλαμπος Τιγγινάγκας,
Φυσικοθεραπευτής
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (9.00πμ – 9.30πμ)
• «Τι έχουμε να θυμόμαστε από τα 10 χρόνια της Ημερίδας «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ &
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών στο εργαστήριο, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας κατά την εγγραφή στην Ημερίδα,
13 Νοεμβρίου 2010 ( 8.00πμ έως 9.00πμ). - Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6409449 , 9.00πμ – 1.00μμ
Θα δοθεί ξεχωριστή Βεβαίωση παρακολούθησης του εργαστηρίου.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: POINT ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 210 9589775
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