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Αγαπητά μέλη 
Όπως κάθε χρόνο με την έναρξη της εθε-
λοντικής περιόδου, αισθανόμαστε την 
ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας, 
για να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχα-
ριστίες για την προσφορά σας στα προ-
γράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοι-
ας 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 Σύλλο-

γός μας διοργανώνει την 7η Επιστη μο-
νική του Ημερίδα με θέμα: «ΚΑΡΚΙ-
ΝΟΣ… ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ». Ιατροί 
διαφόρων ειδικοτήτων θα μας ενημε-
ρώσουν για την πρόληψη και θεραπεία 
του ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

2. Ύστερα από συνεργασία του Συλλόγου 
με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία της χώ-
ρας, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των 
ασφαλιστικών καλύψεων, παροχών και 
δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο. 
Έτσι ο Σύλλογος μπορεί να παρέχει σε 
κάθε ενδιαφερόμενο έγκυρες πληρο-
φορίες για όλα τα παραπάνω θέματα.

Ο Σύλλογος ακολουθώντας τα διεθνή 
πρότυπα, έχει διαμορφώσει ένα ολο-
κληρωμένο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνι-
κής Στήριξης των ασθενών με καρκίνο, 
που στοχεύει όχι μόνο στην αντιμετώπι-
ση της κρίσης που προκαλεί η διάγνω-
ση αλλά και στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής. Μπορείτε κι εσείς να δηλώσετε 
συμμετοχή σε κάποιο από τα παρακάτω 
προγράμματα, που θα σας δώσει την ευ-
καιρία να γνωρίσειτε καλύτερα τον εαυ-
τό σας, να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με 
τους άλλους, να μάθετε να διαχειρίζεστε 

το άγχος σας, να αντιμετωπίζετε αποτελε-
σματικότερα τις δυσκολίες της ζωής και 
να τις αξιοποιείτε.

α) Ομάδα Στήριξης με θέμα: Ανθρώπινες 
Σχέσεις, Επικοινωνία και οριοθέτηση 
της Συμπεριφοράς. Την ομάδα θ συντο-
νίσει η Επιστημονική Σύμβουλος του 
Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., Κοινωνική Λειτουρ-
γός κ. Κ. Γιδοπούλου. Η διάρκεια θα εί-
ναι από 05/10/10 έως 20/06/11 και θα 
περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντή-
σεις δύο ωρών, κάθε Τρίτη 18:00-20:00.

β) Η ομάδα εποπτείας εθελοντών θα ξε-
κινήσει την Τετάρτη 06/10/10 και ώρα 
18:00-19:30. 

γ) Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελο-
ντών οργανώνεται από το Σύλλογο 
Κ.Ε.Φ.Ι. με την εθελοντική υποστήριξη 
του Gestalt Foundation, Κέντρο Ψυ-
χοθεραπείας & Εκπαίδευσης. Το πρό-
γραμμα παρέχεται δωρεάν και απευ-
θύνεται σε άτομα που επιθυμούν να 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσί-
ες τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς 
και σε επαγγελματίες υγείας,που επι-
θυμούν να διερευνήσουν και να εκ-
παιδευτούν 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 περι-
ορισμένος.
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 οικογε-
νειών τους. Μέσα στην ομάδα τα άτο-

μα στηρίζονται ώστε να εκφράζουν τις 
πραγματικές τους σκέψεις και συναι-
σθήματα, να ανακαλύπτουν πιο δημι-
ουργικούς τρόπους αντιμετώπισης της 
ασθένειας και της σημασίας που έχει 
για τον καθένα και να δεσμεύονται μέ-
σα από την αποδοχή της σε μια πιο 
ποιοτική ζωή. Κάθε Δευτέρα 18:00 – 
19:30 με τον Ψυχολόγο   κ. Κ. Μιχαη-
λίδη. Από 20/09/10.

ε) Κάθε Πέμπτη 18:00-20:00, το γραφείο 
του β’ ορόφου θα λειτουργεί σαν στέ-
κι 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 δια-
φορετικά πρόσωπα της απώλειας.»

Πέμπτη 18/12/10
Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε κάποια 
από τα παραπάνω προγράμματα, δηλώ-
στε συμμετοχή στην Γραμματεία του Συλ-
λόγου (τηλ. 210 6468222) μέχρι την Δευ-
τέρα  04 Οκτωβρίου 2010.

Ο Σύλλογος δίνει ένα καθημερινό αγώ-
να για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότη-
τας ζωής των ασθενών με καρκίνο και για 
την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση της νό-
σου. Μπείτε και εσείς σ’ αυτόν τον αγώ-
να. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισ-
σότερα!

Με εκτίμηση 
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Ζωή  Γραμματόγλου

Η Γενική  Γραμματέας
Κατερίνα  Μακρή

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ Κ.Ε.Φ.Ι.
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 «Ήρθε η ώρα να μου πεις τι έχω»  

Αλέξανδρος Αρδαβάνης
«Θραύσματα & θροΐσματα»

 ΣΤΟ 
ΜΑΓΓΕΛΑΝΕΙΟ ΣΤΕΝΟ

10η ΗΜΕΡΙΔΑ 

«ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & 
          ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ»

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«Λεμφοίδημα και Ογκολογία»



Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην πρόληψη των διαφόρων νοσημάτων. 
Σε ότι αφορά τον καρκίνο, οι μελέτες του 
Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον καρ-
κίνο (WCRF), καταλήγουν στο συμπέρασμα 
πως ένα ποσοστό της τάξεως του 30-40% 
όλων των καρκίνων που εκδηλώνο-

νται, σχετίζο-
νται άμεσα 
με τη δια-
τροφή και 
τον τρό-

πο ζω-
ής.

Ασπίδα προστασίας του ανθρώπινου 
DNA αποτελούν οι αντιοξειδωτικές ουσί-
ες που περιέχονται στα φρούτα και τα λα-
χανικά. Έχει αποδειχτεί ότι κάποια από αυ-
τά οδηγούν τα καρκινικά κύτταρα σε αυτο-
κτονία και μειώνουν αισθητά τον κίνδυνο 
εκδήλωσης της νόσου.
Η ντομάτα προστατεύει από τον καρκί-
νο του προστάτη. Η ρεσβερατρόλη που 
περιέχεται στο σταφύλι εξουδετερώνει 
τα καρκινικά κύτταρα. Το λάχανο, το κου-
νουπίδι και το μπρόκολο, είναι τα τελευ-
ταία χρόνια στο μικροσκόπιο των ερευ-
νών  καθώς οι ουσίες σουλφοραφά-
νη,  ινδόλη 3C και σελήνιο που εμπερι-
έχονται άφθονες σ΄αυτά τα τρόφιμα ανα-
στέλλουν την έκφραση μιας γλυκοπρω-
τεϊνης, της MUC-1, που εμπλέκεται σημα-
ντικά στη διαδικασία της καρκινογένεσης 
και της μετάστασης. Οι επιστήμονες ανα-

κήρυξαν αυτές τις τροφές «ασπίδες» ένα-
ντι του καρκίνου.
Ωστόσο και άλλες τροφές, όπως τα λι-
παρά ψάρια με τα Ω-3 λιπαρά οξέα τους, 
ο λιναρόσπορος με την πλούσια περιεκτι-
κότητά του σε α-λινολενικό οξύ και η σό-
για, έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια 
αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης για πιθα-
νές προφυλακτικές επιδράσεις έναντι του 
καρκίνου του μαστού και όχι μόνο.
Αξίζει να τονιστεί ότι εκτός από την κατα-
νάλωση των ανωτέρω τροφών, σημαντικό 
είναι να καταναλώνουμε ελάχιστο κορε-
σμένο λίπος (γαλακτοκομικά πλούσια σε 
λιπαρά και κρέατα), να πίνουμε ελάχιστο 
αλκοόλ και να φροντίζουμε για τη διατή-
ρηση επιθυμητών επιπέδων βάρους. Εκτός 
από την πρόληψη του καρκίνου, μ΄αυτό 
τον τρόπο θα επιτύχουμε και τη σωστή λει-
τουργία της καρδιάς. 

Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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«Πώς να γράψει κανείς 
για τον θάνατο; Πώς να 
τον πολεμήσει; Πώς να 
εκφράσει την αγωνία 
του; Πώς να τον δελε-
άσει για να τον κατευ-
νάσει; Πώς να αντέξει 
τη δυσοσμία του; Πώς 
να κάμψει την ατσά-
λινη δυναμή του; Το 
βιβλίο του Αλέξαν-
δρου Σ. Αρδαβά-
νη «Θραύσματα & 
Θροΐσματα» (εκδ. 

Αλεξάνδρεια, σελ. 234, εικό-
νες Δήμητρα Σιατερλή) περιέχει 107 μικρά κείμε-
να -ένα ημερολόγιο από την καθημερινή ζωή ενός 
παθολόγου - ογκολόγου σε ένα μεγάλο δημόσιο 
νοσοκομείο της Αθήνας. Μια ασθματική περιγρα-
φή περιστατικών απελπισίας, απόγνωσης, ανα-
κούφισης, αβάσταχτου πόνου, σύγχυσης, παρα-
ζάλης, λαθών και θριάμβων. Ένα χρονικό με βρα-
χύβια 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.

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

Έτσι ξεκίνησε η στημένη και τέλεια σκηνοθετημένη συνεδρία της ενημέρω-
σης 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 περίπου- 
τα πρακτικά της ανάκρισής μου (πόσοι υποψιάζονται τη διαδικασία αμφί-
δρομης ανάκρισης γιατρού και ασθενούς;).

Η αλήθεια είναι πως τα γράφω ετούτα τα λίγα –έτσι, με τη μάταιη προσ-
δοκία να μη χαθούν κάποιες σφιχτές σε ένταση σκηνές- πολύ καιρό με-
τά, με την πολυτέλεια και την ανακρίβεια της απόστασης. Ωστόσο, ένα θυ-
μάμαι: πως ενώ δε θυμάμαι τίποτα σχεδόν απ’ όσα είπα, είχα εκείνο το πα-
ράξενο συναίσθημα της διάβασης. Καθένας έχει τις δικές του φαντασιακές 
αναφορές∙ εγώ ένιωθα, αυτό που συνήθως νιώθω τέτοιες δύσκολες στιγ-
μές, ότι περνάω σε ένα σκοτεινό θαλάσσιο στενό με φιδίσια διαδρομή. Εγώ 
είμαι στη γέφυρα, κρατώ το πηδάλιο και ελέγχω τις μηχανές (πρόσω, όπι-
σθεν…), αλλά κάτω, στα σαλόνια βουίζουν φωνές χαρούμενες ανύποπτες 
του κινδύνου. Εδώ όμως δεν είμαι μόνος∙ δύο ανώτεροι αξιωματικοί –η Άν-
να, η αδελφή της Κατερίνας και ο σύζυγός της- με ελέγχουν και θα αποδώ-
σουν ευθύνες.

Ένα σκοτάδι παράξενο θυμάμαι, όχι ολωσδιόλου αλλά σκοτεινό. Και οι 
ήχοι αποσπασμένοι πάνω από το κεφάλι μου. Και άνεμος που δεν τον άκου-
γα 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.

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

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Αλέξανδρος Αρδαβάνης

«Θραύσματα & θροΐσματα»



Βιωματικό
Ήταν πολύ δύσκολο, θυ-

μάμαι, να δεχτώ ότι έχω καρ-

κίνο. Η πρώτη μου αντίδραση 

ήταν ΟΧΙ. Όχι σε μένα. Αδύνα-

τον. Ο γιατρός θέλει να μου φορ-

τώσει έναν καρκίνο που δεν έχω. 

Τα έβαλα με το γιατρό, έφυγα σαν 

κυνηγημένη και πολύ θυμωμένη. Τα 

έβαλα με τον εαυτό μου, με το Θεό, 

με όλους.
Μετά από λίγες μέρες άρχισα να το 

ξανασκέφτομαι. Είπα: λες να είναι 

έτσι; Κι αν είναι έτσι, εγώ τι κάνω τώ-

ρα; Είναι σα να αυτοκτονώ.

Αποφασίζω,  ότι θέλω να ζήσω. 

Έτσι επιστρατεύω όλες μου τις δυνά-

μεις και προχωρώ. 

2007: Γνωρίζοντας τη Ζωή, την 

Πρόεδρό μας και με τη συμπαράστα-

ση όλου του Συλλόγου, αποκτώ δύ-

ναμη και αισιοδοξία. Τα χειρουργεία 

τελειώνουν και φτάνει η ώρα των θε-

ραπειών. Αλλά όταν  μαθαίνω από 

τον ογκολόγο, ότι θα χρειαστώ για 

ένα χρόνο χημειοθεραπείες και 25 

ακτινοβολίες,  νιώθω να χάνομαι. 

Φεύγει η γη κάτω από τα πόδια μου. 

Κλαίω συνέχεια. Θέλω να σκοτωθώ. 

Λέω ότι δεν μπορώ να το αντέξω.

Οι χημειοθεραπείες αρχίζουν. Κα-

θώς προχωράνε οι μήνες νιώθω τις 

δυνάμεις μου να με εγκαταλείπουν. 

Πονάει όλο μου το σώμα. Κουράζο-

μαι πολύ εύκολα. Μετακινούμαι δύ-

σκολα. Οι συναντήσεις μου με τις 

εθελόντριες του Συλλόγου με ανα-

κουφίζουν. Εκεί αισθάνομαι άνετα. 

Νιώθω πολύ οικεία. Είναι σαν το σπίτι 

μου. Μοιράζομαι μαζί τους εμπειρίες 

και συναισθήματα και νιώθω ότι δεν 

είμαι μόνη μου σ’ αυτόν τον αγώνα. 

Οι περισσότερες τα είχαν ζήσει αυτά 

που περνούσα εγώ.

Πολύ κατανόηση και αγάπη παίρνω 

και από τα παιδιά μου και τις αδελ-

φές μου. Νιώθω την αγάπη τους να 

με πλημμυρίζει. Δεν μ’ αφήνουν πο-

τέ χωρίς παρέα κι έτσι αισθάνομαι να 

μοιράζομαι αυτό που περνάω.

Δεν ήθελα με τίποτα, θυμάμαι, τον 

οίκτο κανενός. Θα ήταν το χειρότερό 

μου.
Και τέλος, Χριστούγεννα του 2008, 

τελειώνουν όλα. Επιτέλους αναστή-

θηκα. Είμαι πολύ περήφανη που τα 

κατάφερα.
Έμαθα όμως και πολλά μέσα απ’ αυ-

τό. 
Αγαπώ περισσότερο εμένα. Αγάπη-

σα το σώμα μου. Ξέρω καλύτερα τον 

εαυτό μου. Αναγνωρίζω περισσότερο 

τις ικανότητές μου. Ξέρω πώς να βάλω 

τα όριά μου. Με εκτιμώ περισσότερο.

Το μόνο που με πλήγωσε στο διά-

στημα αυτό, ήταν ότι κάποιες από τις 

φίλες μου βρήκαν τη στιγμή για να 

απομακρυνθούν εντελώς.

Το συμπέρασμά μου είναι ότι τα πιο 

πολύτιμα εφόδια για μένα είναι: θάρ-

ρος, αισιοδοξία, πίστη στον εαυτό 

μου και στον Θεό.

Αργυρώ Τζιώτου 

Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

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

Πριν ένα χρόνο, περίπου τον ίδιο καιρό με τώρα, συζητούσαμε 
για την αύξηση της εγκληματικότητας, της ακρίβειας, της ανερ-
γίας της τρομοκρατίας και σα να μην έφταναν όλα αυτά ήρθαν 
φέτος να προστεθούν και η πιθανότητα της χρεοκοπίας, της οι-
κονομικής εξάρτησης από ξένα ανθελληνικά (;) κέντρα. Οι μό-
νες συζητήσεις αφιερώνονται σε κερδοσκόπους, χρηματιστή-
ρια, 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 πρόκει-
ται 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 άν-
θρωποι στον 21ο αιώνα; Συνεχίζουμε προσκολλημένοι στο ένδο-
ξο παρελθόν μας να αισθανόμαστε τον  εαυτό μας προνομιούχο 
που όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να τον βοηθήσουν, να τον 

συνδράμουν  και οι φίλοι του να του είναι πάντα πιστοί. Η μόνη 
απόπειρα διαλόγου γίνεται για να συντριβεί   ο άλλος και να φα-
νερωθεί ότι όλα τα «κακώς πραχθέντα» είναι δημιουργήματα και 
κληροδοτήματα κάποιου άλλου.

Όμως στην καθημερινότητα μια χαλασμένη μηχανή ή την επιδι-
ορθώνεις, ή αν δεν φτιάχνεται  την ξεφορτώνεσαι στην καλύτερη 
περίπτωση σε κάδο ανακύκλωσης.

Γι’αυτό πριν βρεθούμε στον κάδο... ας χρησιμοποιήσουμε αυ-
τή την κρίση σαν αφετηρία να σκεφτούμε τι είμαστε, τι θα θέλα-
με να είμαστε, ποιο είναι το νόημα της ζωής μας; Κάθε γενιά έχει 
τα δικά της ιδεώδη και με αυτά πορεύεται ακόμη και όταν αποδει-
κνύονται μη πραγματοποιήσιμα. Σκέψη λοιπόν και λιγότερη εξω-
στρέφεια και σχετικά με το τίμημα όλοι μας θα το πληρώσουμε. 
Άλλος τρόπος λέτε να υπάρχει;   

Γιώργος Κουκουμπάνης

Και του χρόνου με υγεία…



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106409449
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Γραμματεία: Κατερίνα Γκάζα

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
Η ημερίδα «Φυσικοθεραπεία & Ογκολο-
γία» που οργανώνει το τμήμα μας, εφέτος 
συμπληρώνει δέκα χρόνια ζωής. Όλα αυ-
τά τα χρόνια προσπαθούσαμε για το κα-
λύτερο, με μοναδική μας σκέψη την έγκυ-
ρη ενημέρωση και την προσφορά προς 
τον ογκολογικό ασθενή. Σκοπός μας ήταν 
και παραμένει να καλύψουμε το κενό στην 
επιστημονική ενημέρωση των επαγγελμα-
τιών υγείας και των ασθενών, όσον ανα-
φορά την Φυσικοθεραπεία στην Ογκολο-
γία. Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι στα 
αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας συ-
γκαταλέγεται η έκδοση, για πρώτη φορά 
στην Ελληνική γλώσσα, εγχειριδίων με 
σχετική θεματολογία. 
Η προσπάθεια μας αυτή, υλοποιήθηκε 
χάρις στην ηθική και υλική συμπαράστα-
ση του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτού-
του. Είχε την στήριξη της Διοίκησης, του Ια-
τρικού 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. Τιμητι-
κή, 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 & Ογκολο-
γία», 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. 

Σας ευχαριστώ!
Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, 

Φυσικοθεραπευτής
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (9.00πμ – 9.30πμ)
• «Τι έχουμε να θυμόμαστε από τα 10 χρό-

νια της Ημερίδας «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» Χ. Τιγγινάγκας, Πρόεδρος 
Οργανωτικής επιτροπής.

• Ε. Παρασκευάς, Διευθυντής Ιατρικής Υπη-
ρεσίας Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας». 

• Ανδρέας Σιγάλας, Διοικητικός Διευθυ-
ντής Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας».

• Παν. Μινογιάννης, Πρόεδρος – Διοικη-
τής Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας».

• Εκπρόσωποι Συλλόγων Ογκολογικών ασθε-
νών. 

• 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 Κλι-
νικής, τ. Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημί-
ου Αθηνών.
• «Η αξιοπιστία της Ιατρικής Πληρο-

φόρησης μέσω του διαδικτύου»:
 1ος Ομιλητής: Νικόλαος Καραπάνος, 

Οδοντίατρος, Επιθεωρητής Ερευνητικού 
Κέντρου Βιολογικών Υλικών 

 2ος Ομιλητής: Γιώργης Μασαββέτας, 
Συγγραφέας, Δημοσιογράφος 

• «Δεοντολογία της παρουσίας επαγ-
γελματιών υγείας στα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο»: 
Λάμπρος Αντωνίου, Δικηγόρος (Νομι-
κός σύμβουλος Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Αττικής).

Β – ΕΝΟΤΗΤΑ (10.30πμ – 12.00μμ)
«Lymphedema and Oncology» – «Λεμ-
φοίδημα και Ογκολογία»
Cristian Schuchhardt MD, Lymphologist, 
Haematologist, Oncologist, Internist.
Η παρουσίαση θα γίνει στα Γαλλικά, ενώ θα 
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελλη-
νικά.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (12.00μμ – 12.30μμ) 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ «FAMILY VOICES» (12.30μμ – 13.00) 
Οι Family Voices είναι ένα φωνητικό συ-
γκρότημα που αποτελείται από έξη δια-
πρεπείς καλλιτέχνες με δυναμική παρου-
σία ο καθένας στο χώρο του. Σολίστ της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σημαντικά στε-
λέχη του χορωδιακού τραγουδιού, πρω-
τεργάτες της προκλασικής μουσικής. Κοι-
νός παρονομαστής όλων, εκτός από τη 
στενή συγγενική τους σχέση, η κλασσική 
παιδεία που συνοδεύτηκε για όλους από 
υποτροφίες και βραβεία, η απέραντη αγά-
πη για τη μουσική, το κέφι για κάτι νέο 
και πρωτοποριακό. Το σχήμα συμπλη-
ρώνεται από τα οκτώ παιδιά των καλλιτε-
χνών, 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 δευτε-
ροπαθούς 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 λεμ-
φοιδήματος με πρακτική εξάσκηση για τους 
συμμετέχοντας.
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«ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ»
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - «Λεμφοίδημα και Ογκολογία»

ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

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.


