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Αγαπητά μέλη,

Ευχόμαστε ο καινούργιος χρόνος να σηματοδοτήσει την 
έναρξη μιας νέας προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο 
και να φέρει σε όλους μας Υγεία, Ελπίδα, Αγάπη, Ειρήνη 
και Ευημερία.

Χρόνια πολλά ευτυχισμένο 
και δημιουργικό το 2020!

Το 2020 ο Σύλλογός μας γιορτάζει 16 χρόνια λειτουργίας!
16 χρόνια καθημερινού αγώνα και αδιάκοπης προσφο-
ράς στην Ελληνική κοινωνία. Με πίστη και αφοσίωση 
στο όραμα, στις αρχές και τους σκοπούς του Κ.Ε.Φ.Ι. όλοι 
μαζί εργαζόμαστε για την πρόοδο και τη συνέχιση της 
ανοδικής πορείας του χώρου μας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το χρόνο που πέ-
ρασε, υπήρξε έντονη δραστηριότητα του Συλλόγου με τη 
συμμετοχή πολλών στελεχών του μελών του ΔΣ, επαγ-
γελματιών και εθελοντριών, σε επιστημονικές ημερίδες 
και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρακο-
λουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και για τη δικτύωση με 
άλλους φορείς.
Το πλάνο δράσεων για τη νέα χρονιά είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο. Στις 29 Ιανουαρίου 2020 ξεκινάμε με την πρώ-
τη ενημερωτική εκδήλωση του έτους στο ΠΑΣΤΕΡ για 
τον εμβολιασμό σε αγόρια και κορίτσια (βλ. σελ. 19) και 
συνεχίζουμε με την την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πί-
τας, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στη Λ.Α.Ε.Δ. Για 
κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε έγκαιρα με τη γραμμα-
τεία του Συλλόγου, στο τηλέφωνο 2106468222.
Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 τα μέλη του 
ΔΣ του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. σας προσκαλούν στην προβλε-
πόμενη από το καταστατικό του Συλλόγου Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση 2020 που θα γίνει στα γραφεία του 
Συλλόγου (Φαραντάτων 34, Γουδί, 4ος όροφος).
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Περιμένουμε με 
χαρά να σας δούμε από κοντά και θέλουμε να γνωρίζετε 
πάντα ότι η παρουσία σας στις εκδηλώσεις είναι η κι-
νητήρια δύναμη για τον καθημερινό αγώνα που δίνει ο 
Σύλλογός μας για την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας 
ζωής των καρκινοπαθών, για την πρόληψη – έγκαιρη δι-
άγνωση της νόσου.

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.
Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά!

Με φιλικούς χαιρετισμούς το Δ.Σ του Κ.Ε.Φ.Ι

περιεχόμενα

Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία-
Επιστημονική Ημερίδα 

Webinar για την Θρόμβωση

Διεθνής Παρουσία & Δράση

Καρκίνος: Τί κέρδισα, τί έχασα

Τουρνουά Μπάσκετ: Βάλε ένα 
καλάθι για τη γυναίκα της ζωής σου

Μαραθώνιος Αθήνας, Ολυμπιονίκες 
& ΚΕΦΙ τρέχουν μαζί

Παρουσίαση Πλατφόρμας  
Pancare

Η φωτογραφία ως εργαλείο 
ενδυνάμωσης ασθενών με 
εμπειρία καρκίνου

Διαχείριση Στρες &  
Εξουθένωσης Νοσηλευτών 
Ογκολογικών Τμημάτων

Συνέντευξη με την κορυφαία 
Ελληνίδα Μπασκετμπολίστρια 
Εβίνα Μάλτση

O HPV μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά σχεδόν 100%

Μπορώ να προλάβω ή να 
επηρεάσω την εξέλιξη του 
μελανώματος

Ο Δεκάλογος της πρόληψης  
του καρκίνου

Ένα παραμύθι για την αγάπη, 
τον καρκίνο και τα ωφέλη του 
εθελοντισμού

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τα 
ποσοστά αναπηρίας

Κοπή Πίτας Συλλόγου

Εκστρατεία ενημέρωσης  
για τον HPV
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Mε αφορμή την σχετική Παγκόσμια Ημέρα, σας παραθέ-
τουμε τρο γλωσσάριο της Χρόνιας Μυολογενούς Λευχαι-
μίας, ώστε να είμαστε ενημερωμένοι για κάποιους βασι-
κούς ορισμούς:

Α ▶ Αιμοπετάλια: Τύπος αιμοσφαιρίων που βοηθά το αίμα 
να πήξει.

Β ▶ BCR-ABL: Ένα μη φυσιολογικό γονίδιο που σχηματί-
ζεται όταν συνδυάζονται 2 συγκεκριμένα χρωμοσώματα. 
Αυτό το γονίδιο υπαγορεύει την παραγωγή μιας πρωτεΐ-
νης, της Bcr-Abl, η οποία συνιστά την υποκείμενη αιτία της 
ΧΜΛ Ph+.

Ε ▶ Ερυθρά αιμοσφαίρια: Τύπος αιμοσφαιρίων που μετα-
φέρει οξυγόνο σε άλλα κύτταρα του σώματος.

Λ ▶ Λευκά αιμοσφαίρια: Τύπος αιμοσφαιρίων που κατα-
πολεμά τις λοιμώξεις.

Μ ▶ Μέγιστη μοριακή ανταπόκριση (MMR): Μέγιστη μορι-
ακή ανταπόκριση σημαίνει ότι τα επίπεδα του καρκινικού 
BCR-ABL βρίσκονται 1.000 φορές κάτω από το επίπεδο 
της διάγνωσης.

Χ ▶ Χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας (Ph): Ένα μη φυσιολο-
γικό χρωμόσωμα που είναι υπεύθυνο για την ανεξέλεγκτη 
παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων (μυελοειδών κυττάρων) 
που είναι παρόντα στη ΧΜΛ Ph+.Π

Πλήρης κυτταρογενετική ανταπόκριση (CCyR): Πλήρης 
κυτταρογενετική ανταπόκριση σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
κύτταρα με το χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας σε δείγμα 
του μυελού των οστών ή στο αίμα του ασθενούς.

Πλήρης αιματολογική ανταπόκριση (CHR): Πλήρης αιμα-
τολογική ανταπόκριση σημαίνει ότι ο αριθμός των λευκών 
αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων και των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό εύρος τιμών, 
πράγμα που θα πρέπει να συμβεί μέσα στους πρώτους 3 
μήνες της θεραπείας.

δράσεις

Webinar

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης ο 
Σύλλογος ΚΕΦΙ οργάνωσε Webinar για την ενη-
μέρωση και την επιμόρφωση του κοινού. Στόχος του 
webinar ήταν η βασική και έγκαιρη ενημέρωση από 
γιατρούς που άπτονται του θέματος προς τους πολίτες 
που δε γνωρίζουν τί σημαίνει θρόμβωση, ποια τα συ-
μπτώματα, οι ενδείξεις και πώς σχετίζεται με τον καρκί-
νο. Βασικές πληροφορίες που θεωρούμε πως έχει δι-
καίωμα κάθε ασθενής να γνωρίζει, για να προστατέψει 
τον εαυτό του.

 Είναι γεγονός ότι συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου μπορεί 
μερικές φορές να συμβάλουν στην πρόκληση θρόμβων 
στις φλέβες. Ενώ και η θεραπεία τους, συμπεριλαμβα-
νόμενων ορισμένων χημειοθεραπειών ή χειρουργικής 
επέμβασης, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο.

1 στους 5 ασθενείς με καρκίνο θα αναπτύξουν θρόμ-
βωση. Οι περισσότεροι ασθενείς μαθαίνουν γι’ αυτή 
όταν πια εκδηλωθούν τα συμπτώματα, ενώ έως και 
70% των ασθενών παραμένουν ασυμπτωματικοί.

Άρα: Η ανάγκη ενημέρωσης είναι μεγάλη! 

Το webinar έχει ανέβει στο κανάλι του ΚΕΦΙ στο 
youtube. Μάθετε περισσότερα στο και γίνετε μέρος της 
αλυσίδας ενημέρωσης για τη θρόμβωση.

Ενημερωθείτε σήμερα και προλάβετε τον κίνδυνο!

για θρόμβωση
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Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος 
στήθηκε περίπτερο ενημέρωσης για την σπουδαιότητα 
της πρόληψης όπου εθελοντές από το Κ.ΕΦ.Ι Αθηνών 
και το Κ.Ε.Φ.Ι Εριφύλλη μοίρασαν στους περαστικούς 
φυλλάδια και βραχιολάκια με μηνύματα αισιοδοξίας για 
την ασθένεια και την αγάπη για τη ζωή ενώ στο μεγάλο 
πίνακα που είχε εγκατασταθεί μπορούσε ο καθένας να 
γράψει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα με θέμα «Καρκί-
νος, τι έχασα και τι κέρδισα από αυτόν».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το ιατρικό 
συνέδριο του ESGO/ENGAGe (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομά-
δων Γυναικολογικού Καρκίνου), που πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την 1η έως 5 Νοεμ-
βρίου 2019. Βασικό μήνυμα των διοργανωτών ήταν:

«Να δείξουμε ότι παρά 
τη νόσο είμαστε ακόμα 
εδώ και είμαστε ενερ-
γοί πολίτες.

Όταν αποδεχτείς το αρ-
νητικό, το δεις, το ομο-
λογήσεις, τότε μπορείς 
να ανοιχτείς στο φως, 
να συνειδητοποιήσεις 
ότι αυτή η εμπειρία κρύ-
βει μέσα της και κέρδος, 
και πώς αυτή η περιπέ-
τεια ανοίγει νέους δρό-
μους στη ζωή σου.»

Παράλληλες δράσεις ήταν το face–painting για μικρούς 
και μεγάλους αλλά και η δημιουργία διάφορων κατα-
σκευών με θέμα την πρόληψη και την απομάκρυνση του 
φόβου για τον καρκίνο.

Η «δράση» από το Σύναγμα μεταφέρθηκε  στο φουα-
γιέ του Μεγάρου Μουσικής, όπουστο πλαίσιο του 21ου  
Ευρωπαϊκού Γυναικολογικού - Ογκολογικού Συνε-
δρίου ηΤέτη Νικολοπούλου και η Μαρία Φουντού-
λη δημιούργησαν ένα ντουέτο, με τίτλο «Magnetic 
resonance imaging ή ‘Maria’s dance.»

δράσεις 2019

Διεθνής Παρουσία & Δράση
Στην Κωνσταντινού-
πολη διεξήχθη το 
5ο Ceeti Oncology 
Patient Advocancy  
Group Forum 2019, 
με την συνάντηση των 
Συλλόγων ασθενών 
από την Ευρώπη. Ο 
Σύλλογος Καρκινοπα-
θών Εθελοντών Φίλων 

Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών εκπροσωπήθηκε δια της Προέ-
δρου του κας Ζωής Γραμματόγλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙ-
ΝΟΥ (ENGAGE)
Στο φετινό συνέδριο του ENGAGe στην Αθήνα, η υπεύ-
θυνη της ομάδας  γυναικολογικού Καρκίνου, «Εριφύλη» 
Κ.Ε.Φ.Ι. Μαρία Παπαγεωργίου εκλέχθηκε στο διοικητικό 
συμβούλιο του ENGAGe. Το Συμβούλιο αποτελείται από 
3 γιατρούς, μέλη του ESGO και 3 μέλη από ομάδες ασθε-
νών καθώς και 2 μέλη χωρίς δικαιώμα ψήφου. Φετινές 

εκλεγμένες είναι η Ico Toth από την Ουγγαρία, που είναι 
και η πρόεδρος μαζί με τον Murat Gultekin,  η  Birthey 
Lemley από την Δανία και η Μαρία Παπαγεωργίου από 
την Ελλάδα. Όλες τους δήλωσαν έτοιμες να δουλέψουν 
σκληρά για την καλύτερη στήριξη των γυναικών σε όλη 
την Ευρώπη. Αρωγοί στο συμβούλιο η Petra Adamkova 
από την Τσεχία και η Ana Rios από την Ισπανία.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ESGO ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Το ESGO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και 
φόρουμ με περισσότερους από 2.500 επαγγελματίες 
από περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, 
οδηγώντας το δρόμο για την προώθηση της υψηλότε-
ρης ποιότητας φροντίδας γυναικών με γυναικολογικούς 
καρκίνους. Στο φετινό συνέδριο που διεξήχθη στο Μέ-
γαρο Μουσικής, εκπροσωπώντας τον σύλλογο ΚΕΦΙ, το 
μέλος του ΔΣ του κα Μαρία Παπαγεωργίου, αν αναφέρ-
θηκε ως ομιλήτρια στο ιατρικό, τεχνολογικό κομμάτι του 
συνεδρίου δίνοντας την ματιά του ασθενή σ’ ένα θέμα 
που αφορά τις ασθενείς μετά την διάγνωση και την θε-
ραπεία, «Το παρελθόν και το μέλλον του λεμφοίδηματος 
στον γυναικολογικό καρκίνο».

KAΡΚΙΝΟΣ, ΤΙ ΕΧΑΣΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
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δράσεις

Mε απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε το 1ο Τουρ-
νουά «Βάλε ένα Καλάθι για την Γυναίκα της Ζωής σου» 
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. και η ομάδα Ασθε-
νών με Γυναικολογικό Καρκίνο, «Εριφύλη» Κ.Ε.Φ.Ι., με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικού Καρ-
κίνου «GO Day» , η οποία για πρώτη φορά φέτος από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 20 Σεπτεμβρίου. 
Ανταποκρινόμενος λοιπόν στο Παγκόσμιο Κάλεσμα GO 
DAY της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολο-
γίας (ESGO) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ομάδων Προ-
στασίας του Γυναικολογικού Καρκίνου (ENGAGe) για την 
προαγωγή του μηνύματος της πρόληψης στις 25 χώρες 
όπου δραστηριοποιούνται, ο Σύλλογος ΚΕΦΙ αξιοποίησε 
στην Ελλάδα τις δυναμικές του εθνικού μας αθλήματος 
και διοργάνωσε το Τουρνουά «Βάλε ένα Καλάθι για την 
Γυναίκα της Ζωής σου» που είχε ως στόχο να αναχθεί το 
Κλειστό Γήπεδο του ΜΕΤΣ σε μία πλατφόρμα ευαισθη-
τοποίησης του ευρύτερου κοινού για τους γυναικολογι-
κούς καρκίνους (καρκίνος τραχήλου, ωοθηκών, κόλπου, 
μήτρας, αιδοίου), για τους τρόπους πρόληψης καθώς 
και της ενημέρωσης για τα πρώιμα συμπτώματα και 
τους παράγοντες επικινδυνότητας, ώστε να είναι δυνα-
τή η έγκαιρη διάγνωση. Πάνω από 1,3 εκατομμύρια γυ-
ναίκες παγκοσμίως διαγνώστηκαν με γυναικολογικούς 
καρκίνους το 2018. Από αυτές οι 468.000 πέθαναν από 
γυναικολογικούς καρκίνους το 2018. Οι 311.000 από 
αυτούς τους θανάτους, το 67%  ήταν από καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας.

Η πρόληψη πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, γι’ αυτό τα κα-
λάθια που σημειώθηκαν στο Τουρνουά αντιστοιχούν σε 
Δωρεάν Γυναικολογικές Εξετάσεις προς γυναίκες που τις 
έχουν ανάγκη, σε κορυφαία Νοσοκομεία και Διαγνωστι-
κά Κέντρα της Χώρας όπως ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, το Νοσοκο-
μείο Αλεξάνδρα, το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας και ο Όμι-
λος Ιατρική Διάγνωση. Το Τουρνουά πραγματοποιήθηκε 
με τη συμμετοχή ομάδων θεσμικών φορέων όπως της 
Βουλής των Ελλήνων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της 
Αρχιεπισκοπής, ενώ στην νεοσύστατη Ομάδα του Συλ-
λόγου Καρκινοπαθών  Κ.Ε.Φ.Ι, οι συμμετέχοντες αθλη-
τές εκπροσώπησαν έναν ασθενή, ο οποίος δε μπορούσε 
να αγωνιστεί. Σε δηλώσεις της η υπεύθυνη της ομάδας 
Γυναικολογικού Καρκίνου «Εριφύλη» του Συλλόγου 
ΚΕΦΙ κα Μαρία Παπαγεωργίου ανέφερε «Ο γυναικολο-
γικός καρκίνος μέσω του ετήσιου ελέγχου μπορεί να δι-

αγνωστεί πολύ έγκαιρα. Ο γυναικολόγος είναι ο γιατρός 
που μας συντροφεύει από την εφηβεία μας. Το εμβόλιο 
κατά του HPV μπορεί να μην είναι το φάρμακο κατά του 
καρκίνου αλλά μπορεί να κάνει τον καρκίνο του τραχή-
λου της μήτρας να εξαλειφθεί. Στην Αυστραλία, που εμ-
βολιάζονται αγόρια και κορίτσια συστηματικά εδώ και 
15 χρόνια, δεν υπάρχει πια HPV, που είναι ο προάγγελος 
του καρκίνου του τραχήλου. Υπάρχουν τρόποι και αυτό 
πρέπει να γίνει γνωστό. Μέσω μιας τέτοιας διοργάνω-
σης, που έρχεται ο κόσμος, και περνά καλά, μπορείς 
να περάσεις μηνύματα, όπως αυτά της πρόληψης, της 
έγκαιρης διάγνωσης, το να προσέχεις τον εαυτό σου, το 
να γίνεις η γυναίκα της ζωής σου».

Το  Τουρνουά «Βάλε ένα Καλάθι για την Γυναίκα της 
Ζωής σου» αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία να τιμη-
θούν εμβληματικές προσωπικότητες της Ελληνικής Κα-
λαθοσφαίρισης Γυναικών , όπως η κορυφαία μπασκε-
τμπολίστρια όλων των εποχών κα Εβίνα Μάλτση και οι 
Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες-Χρυσές Ολυμπιονίκες της 
Εθνικής Ομάδας Κωφών Γυναικών, ενώ με την παρου-
σία τους τίμησαν το Τουρνουά σπουδαίες μορφές της 
Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης όπως οι Κώστας Τσαρτσα-
ρής, Δημήτρης Παπανικολάου, Άννυ Κωνσταντινίδου, 
Ρένα Σταχτιάρη, Γιάννα Ρήγα, Παναγιώτης Αριδάς κ.α 
καθώς και ο Διοικητής του Τμήματος Φυσικής Αγωγής 
της Ελληνικής Αστυνομίας και Ολυμπιονίκης της Πάλης 
κ. Ηρακλής Δεσκουλίδης. 

«ΒΑΛΕ ΕΝΑ ΚΑΛΑΘΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ»
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δράσεις 2019

Μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά, η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών 
Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών κα Ζωή Γραμματόγλου δήλωσε: «Η επι-
τυχία του Τουρνουά «Βάλε ένα Καλάθι για την Γυναίκα της 
Ζωής σου» συνίσταται στο ότι πετύχαμε να προσεγγιστεί 
ένα κοινό, που μολονότι ευαισθητοποιημένο δεν είχε ενερ-
γή συμμετοχή με το κομμάτι των δράσεων για την κατα-
πολέμηση των καρκίνων και πλέον βρίσκεται κοντά μας, 
αρωγός των προσπαθειών μας για την πρόληψη και την 
έμπρακτη κοινωνική προσφορά. Το ζητούμενο πλέον είναι 
ο προσυμπτωματικός έλεγχος και το κράτος μέσω των Δη-
μόσιων Νοσοκομείων του και λοιπών υπηρεσιών του, στο 
πλαίσιο της πρόληψης να υπενθυμίζει στις γυναίκες που 
έχουν ήδη εξεταστεί, πότε θα πρέπει να κάνουν την επόμε-

νή τους εξέταση, κατά τον ίδιο τρόπο που ιδιωτικοί οργανι-
σμοί στέλνουν υπενθυμίσεις για ομοειδής ή άλλου είδους 
υπηρεσίες. Ζητούμενο είναι ακόμη μαζί με το Υπουργείο 
Υγείας να προβούμε σε κοινές δράσεις που θα συμβάλλουν 
στο να ρίξουμε τον δείκτη ορισμένων μορφών καρκίνου 
στο 0%, όπως επιτυχώς έχει στο εξωτερικό. Το Τουρνουά 
"Βάλε ένα Καλάθι για την Γυναίκα της Ζωής σου" ήταν μία 
αφορμή, ώστε με βάση τις αξίες που μας δίνει ο Αθλητι-
σμός, να θυμηθούμε ή να εμπνευστούμε ως προς την 
προσπάθεια, την αποφασιστικότητα, την προσήλωση στο 
στόχο και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Σας ευχαριστώ όλους 
μέσα από την καρδιά μου για την ενεργή σας συμμετοχή. 
Να είμαστε όλοι πάλι εδώ του χρόνου! Να μην νοσήσει κα-
μία γυναίκα με γυναικολογικό καρκίνο». 

Η ομάδα δρομέων του Συλλόγου Ελλήνων Ολυ-
μπιονικών απαρτιζόμενη από ορισμένες εκ των 
εμβληματικότερων προσωπικοτήτων του Ελλη-
νικού Αθλητισμού έτρεξε στο φετινό Μαραθώ-
νιο και εκ μέρους των ανθρώπων που δίνουν 
τον δικό τους προσωπικό αγώνα να νικήσουν το 
καρκίνο. Στην ομάδα λοιπόν εντάχθηκε και το μέ-
λος του ΚΕΦΙ  κα Μαίρη Ιωάννου, ο προσωπικός 
αγώνας της οποίας και η τελική της επικράτηση 
επί του καρκίνου  ενέπνευσε τους Ολυμπιονίκες, 
που δίκαια την χαρακτήρισαν ως "Ολυμπιονίκης 
της Ζωής" και έτρεξαν μαζί της.

Μαραθώνιος της Αθήνας
Ολυμπιονίκες & ΚΕΦΙ 
τρέχουν μαζί!
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επιμόρφωση

Νοέμβριος! Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρ-
κίνο του Παγκρέατος με κεντρικό μήνυμα το «Ενωμέ-
νοι Μπορούμε περισσότερα, Ενημερώσου και κινη-
τοποιήσου. Η έγκαιρη διάγνωση μετράει, η ζωή σου 
μετράει»!

Ο Σύλλογος ΚΕΦΙ δεν θα 
μπορούσε να μην δραστη-
ριοποιηθεί προς αυτόν τον 
σκοπό και Ημέρας, διοργά-
νωσε ημερίδες τόσο στην 
Αθήνα, όσο και στην Κο-
μοτηνή, με την συμμετοχή 
επιφανών ομιλητών ανα-
φορικά με την Ενημέρωση 
και την Πρόληψη!

Κατά την Ημερίδα των Αθη-
νών παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο του Συλλόγου 
κα Ζωή Γραμματόγλου το www.pancare.gr , το οποίο 
αποτελεί την  1η πρώτη πλατφόρμα ολοκληρωμένης 

ενημέρωσης για όλα τα θέματα που προκύπτουν από 
τον καρκίνο του παγκρέατος. 

Το pancare.gr αποτελεί μία παραγωγή του ΚΕΦΙ, που 
δημιουργήθηκε προκειμένου να ενημερώσει το κοινό 
για τα συμπτώματα, για την παρακολούθηση της νόσου, 
να παρέχει όλο το πληροφοριακό υλικό και όλα τα νεό-
τερα για τον παγκρεατικό καρκίνο.

Ενημερωθείτε κι εσείς! 

Παρουσίαση της πλατφόρμας Pancare 
για τον Παγκερατικό Καρκίνο

Η Φωτογραφία ως Εργαλείο Ενδυνάμωσης Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου
Το Εργαστήριο Βιωματικής Φωτογραφίας του Συλλόγου ΚΕΦΙ στοχεύει στην αύξηση της αυτογνωσίας, της δημιουρ-
γικότητας και της ευημερίας μας, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες φωτογραφικές πρακτικές, που ενθαρρύνουν τον πειρα-
ματισμό, τη φαντασία, την αφήγηση, το χιούμορ και το παιχνίδι. 

Όπως ενημερώνει η συντονίστρια του Εργαστηρίου:

«Θα διδαχτούμε βασικές αρχές τεχνικής και αισθητικής και θα φωτογραφίσουμε 
ατομικά, ανά ομάδες, ή με μέλη της οικογένειας. Εστιάζοντας στη φωτογραφία 
ως μορφή αυτο-έκφρασης, θα επικοινωνήσουμε τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματά μας με εικόνες. Ταυτόχρονα, καλλιεργώντας το βλέμμα μας, θα βρούμε 
ενδιαφέρον και ομορφιά σε πράγματα που μέχρι στιγμής περνούσαν απαρα-
τήρητα.

Μέσα από τις εργασίες μας και τις συζητήσεις με την ομάδα, θα κατανοή-
σουμε καλύτερα τον εαυτό μας και θα εστιάσουμε στην ενεργοποίηση 
αισθημάτων αυτοπεποίθησης, δύναμης, ευγνωμοσύνης και αισιο-
δοξίας»…

Απαραίτητος εξοπλισμός: οποιαδήποτε ψηφιακή κάμερα (DSLR, 
compact φωτογραφική, ή κάμερα κινητού).

Δηλώσεις συμμετοχής (ως 15 άτομα) στη γραμματεία του Συλλό-
γου τηλ.2106468222 ως και τις 21 Ιανουαρίου. Θα τηρηθεί σει-
ρά προτεραιότητας.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του project της 
Δ. Ερμείδου “Eyes of Light”, με υποτροφία από το START, 
ένα προγράμμα του Robert Bosch Stiftung, που υλοποιεί-
ται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και 
την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέ-
ντρων, και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάν-
νη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
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Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών  

«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Κ.Ε.Φ.Ι.» - Αθηνών   Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο - Μ.Κ.Ο.

Φαραντάτων 34, ΤΚ 115 27, Αθήνα, Τηλ.: 210 6468222 • Fax: 210 6468221

www.anticancerath.gr • info@anticancerath.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Σεμινάρια επικοινωνήστε:

επιμόρφωση

αναγνωρίζουν τις ενδείξεις του εργασιακού στρες 

εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης, ώστε να το μειώσουν  

επικοινωνούν τα όρια τους

προλάβουν την επαγγελματική εξουθένωση 

βρουν νόημα και ικανοποίηση στην εργασία τους και 

διευρύνουν την προσωπική τους ανάπτυξη

Στόχος του προγράμματος είναι η διαχείριση του εργασιακού στρες και η πρόληψη της επαγγελματικής 
εξουθένωσης των Νοσηλευτών που περιθάλπουν ογκολογικούς ασθενείς.

Το σεμινάριο παρέχει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρισης του στρες που αναπτύσσεται 
στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών. 

Το σεμινάριο Διαχείρισης Στρες και Πρόληψης Επαγγελματικής
Εξουθένωσης για Νοσηλευτές Ογκολογικών τμημάτων συντονίζεται 
από τους επαγγελματίες ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς 
του Συλλόγου και αφορά νοσηλευτές που εργάζονται σε 
ογκολογικές κλινικές ή ογκολογικά τμήματα νοσοκομείων.

ΔΩΡΕΆΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ

Το σεμινάριο αποτελείται 
από 6 εβδομαδιαίες συναντήσεις.  
Η κάθε συνάντηση διαρκεί 2 ώρες 

και περιλαμβάνει θεωρία και 
βιωματικές ασκήσεις. 

Οι συμμετέχοντες μετά το τέλος του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να:

  Με την ευγενική υποστήριξη

Διοργανώνει 
Σεμινάριο 

Διαχείρισης Στρες και Επαγγελματικής 
Εξουθένωσης για Νοσηλευτές 

Ογκολογικών τμημάτων
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συνέντευξη

Eβίνα Μάλτση! 
Η Μεγάλη Κυρία του 

ελληνικού μπάσκετ 
συμπράττει με το Κ.Ε.Φ.Ι. 

και αποκαλύπτεται...

Εβίνα, αναρωτιέμαι από που θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς, 
μία συζήτηση με την κορυφαία του μπάσκετ όλων των εποχών.

Να σου πω κάτι Γιάννη. Στα βραβεία του ΠΣΑΤ όπου με τί-
μησαν πρόσφατα για το ήθος και την συνολική προσφορά 
μου, ακούγοντας τις προσωπικές ιστορίες εμβληματικών 
αθλητών, όπως της κορυφαίας Μαραθωνοδρόμου Μαρίας 
Πολύζου που δίνει την μάχη με τον καρκίνο του μαστού ή 
αναλογιζόμενη την παρόμοια περιπέτεια που πέρασε η πα-
λαιά μου συμπαίκτριά στην Εθνική Ομάδα Ρένα Σταχτιάρη, 
αισθάνομαι τόσο μα τόσο μικρή μπροστά  τους και τόσο μα 
τόσο μεγάλο δέος για τον αγώνα τους.

Καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς και η διατύπωση που κάνεις 
σε τιμά. Δέος όμως αισθάνθηκαν και οι 15.000 φίλαθλοι που 
βρέθηκαν στο Κλειστό Γήπεδο «Ν. Γκάλης» του ΟΑΚΑ το καλο-
καίρι που μας πέρασε, για το Τουρνουά «Ακρόπολις», οι οποίοι  
όρθιοι σε αποθέωσαν, όταν πριν τον αγώνα Ελλάδας-Τουρκία, 
ο αρχηγός της Εθνικής Ανδρών Γιάννης Μπουρούσης ενώπιον 
όλων των συμπαικτών του, σε τίμησε εκ μέρους της Ομοσπον-
δίας Καλαθοσφαίρισης για την ανεκτίμητη προσφορά σου στην 
Εθνική Γυναικών, της οποίας υπήρξες η σημαία για δεκαετίες…

Συγκλονιστική στιγμή πραγματικά! Είναι από εκείνες που 
λες ότι άξιζε όλος ο κόπος, όλες η θυσίες, όλη διαδρομή. 
Θερμές ευχαριστίες τόσο στην Ελληνική Ομοσπονδία Κα-
λαθοσφαίρισης, όσο και στην Εθνική Ομάδα Ανδρών για 
την μεγάλη τιμή! Δέος λοιπόν αισθάνθηκα κι εγώ από παί-
κτες και φιλάθλους της Εθνικής Ομάδας για την υποδοχή 
και την γενναιοδωρία με την οποία με αντιμετώπισαν σε 
ένα γεμάτο ΟΑΚΑ και σε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα. Δέος 
ακόμη, αισθάνθηκα και από την υποδοχή που έτυχα ενά-
μιση μήνα αργότερα, στο Κλειστό Γήπεδο του ΜΕΤΣ, στο 
Τουρνουά «Βάλε ένα Καλάθι για την Γυναίκα της ζωής» 
που οργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, 
Φίλων, Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει 
το κοινό ως προς τα θέματα που αφορούν το γυναικολο-
γικό καρκίνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ΔΣ του 
ΚΕΦΙ για την τιμητική πρόσκληση να ηγηθώ της ομάδας 

Είναι αναμφίβολα η σπουδαιότερη Ελληνίδα αθλή-
τρια του Μπάσκετ όλων των εποχών, με συμμετοχές 
στα Πρωταθλήματα της Ελλάδας όπου έχει κατακτήσει 
όλους του τίτλους, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Τσε-
χίας, της Τουρκίας καθώς και του ΝΒΑ γυναικών. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 έλαβε και την Ολυ-
μπιακή διάκριση με τα χρώματα εκείνης της ιστορικής 
Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Στα 41 της χρόνια λοιπόν 
και ούσα η ρεκόρντγουμαν συμμετοχών και πόντων 
της Εθνικής Ομάδας, η σπουδαία Εβίνα Μάλτση ολο-
κλήρωσε μία μυθική καριέρα που θα την ζήλευαν πολ-
λοί άνδρες συνάδελφοί της, ενώ μέσα σε όλες τις υπό-
λοιπες δράσεις που υλοποιεί ως παλαίμαχη αθλήτρια 
πλέον για την προαγωγή του αθλήματός της στις νεό-
τερες γενιές, βρήκε το χρόνο να  ηγηθεί της νεοσύστα-
της ομάδας του Κ.Ε.Φ.Ι και να εμπλακεί έτσι στα κοινά 
του Συλλόγου μας, απόρροια τόσο της κοινωνικής της 
ευαισθητοποίησης που την χαρακτηρίζει ως άνθρωπο, 
όσο και των βιωμάτων της από την απώλεια αγαπημέ-
νου της προσώπου από τον καρκίνο.

Συνέντευξη στο Γιάννη Σταθόπουλο
istatho@otenet.gr 



OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019  |  KEΦΙ  |  11

Materiale Sportivo

του Συλλόγου τους και να βρεθώ συμπαίκτρια με σπουδαί-
ους συναδέλφους μου, όπως τον Κώστα Τσαρτσαρή, τον 
Δημήτρη Παπανικολάου, την Άννυ Κωνσταντινίδου, την 
Γιάννα Ρήγα, την Ρένα Σταχτιάρη, την Δώρα Παντέλη και 
όλα φυσικά τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Θερμές ευχα-
ριστίες και στις ομάδες μπάσκετ της Βουλής, της Αστυνο-
μίας και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και το Σύλλογο 
Ελλήνων Ολυμπιονικών, που ανταποκρίθηκαν με την συμ-
μετοχή τους στο στόχο που έθεσε το εν λόγω τουρνουά. 
Πέρα από την δική μου τιμητική μου βράβευση, για εμένα 
προσωπικά η πιο συγκινητική στιγμή του Τουρνουά ήταν 
όταν οι παίκτες της ομάδας του ΚΕΦΙ, κατά την παρουσίασή 
τους εμφανίστηκαν στο παρκέ συνοδευόμενοι από ανθρώ-
πους επιβιώσαντες του καρκίνου, εκ μέρους των οποίων 
και αγωνίστηκαν. Με άγγιξε πολύ αυτός ο συμβολισμός…

Γνωρίζω ότι έχεις βιώσει απώλεια αγαπημένου σου αν-
θρώπου από καρκίνο.

Ναι! Έχω χάσει δυστυχώς τον πατέρα μου από καρκίνο. 
Με τον πατέρα μου είχα μία ιδιαίτερη σχέση, όπως φυσικά 
και με όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Ο πατέρας μου 
θύμωνε όταν με έβλεπε μικρή, να έρχομαι τραυματισμέ-
νη από προπονήσεις ή αγώνες μπάσκετ και ήθελε να με 
αποτρέψει από το να το συνεχίσω, ώστε να μην ταλαιπω-
ρούμαι. Με ιδιαίτερη συγκίνηση όμως τον θυμάμαι στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 να έρχεται στο γήπεδο να 
με δει να αγωνίζομαι με την Εθνική Ομάδα. Μια φορά όμως 
ξέχασε να πάρει μαζί του το εισιτήριό του, με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να μπει στο γήπεδο. Όταν παρακάλεσε τους 
φύλακες να του επιτρέψουν την είσοδο για να δει την κόρη 
του, εκείνοι τον ρώτησαν «ποια είναι η κόρη σας;». Στην 
απάντηση «η Μάλτση είναι η κόρη μου»,  οι φύλακες του 
άνοιξαν αμέσως την πόρτα και τον έβαλαν εντός γηπέδου. 
Αισθανόμουν από μακριά - τηλεπαθητικά αν θες- την περη-
φάνια που ένιωθε για εμένα, η οποία μου έδινε απίστευτη 
δύναμη. Μου λείπει πολύ η παρουσία του και θα ήθελα να 
ήταν μαζί μου στον αγώνα που οργάνωσε το ΚΕΦΙ, ώστε 
να με συνοδεύσει εκείνος κατά την παρουσίασή μου και να 
αγωνιστώ εκ μέρους του.

Είμαι σίγουρος ότι από εκεί που βρίσκεται, ο πατέρας σου, θα 
νιώθει την ίδια περηφάνια για το κορίτσι του και την καθολι-
κή αναγνώριση που εκείνο λαμβάνει από όλη την κοινωνία….

Αυτό που θέλω να σημειώσω Γιάννη, είναι ότι ο πατέρας 
μου δυστυχώς δεν διαγνώστηκε έγκαιρα και γι’ αυτό το μή-
νυμα που θέλω να περάσω, συμπυκνώνεται στη λέξη ΠΡΟ-
ΛΗΨΗ! Πρόληψη και πάλι πρόληψη. Δεν πρέπει ποτέ κα-
νείς μας να αμελεί τον ετήσιο ιατρικό του έλεγχο, ενώ όταν 
αντιλαμβάνεται περίεργα σημάδια θα πρέπει αμέσως να τα 
αναφέρει στον ιατρό του, γιατί όπως έλεγαν και οι αρχαίοι 
μας πρόγονοι «Κάλλιον το προλαμβάνειν του θεραπεύειν».

Εβίνα, είσαι πολυταξιδεμένη και έχεις ζήσει σε πολλές χώ-
ρες λόγω της επιθυμίας κορυφαίων Ευρωπαϊκών και Αμε-
ρικάνικων Ομάδων να σε εντάξουν  στο δυναμικό τους. 
Δεν θα σε ρωτήσω για το αν αντιμετώπισες δυσκολίες 
προσαρμογής και ένταξης στις ομάδες και γενικότερα με 
τις τοπικές κοινωνίες, αλλά για το πώς αυτές οι κοινωνίες 

όπου έζησες αντιμετωπίζουν τα θέματα που σχετίζονται 
με τον καρκίνο.

Σε επιστημονικό επίπεδο δεν θεωρώ ότι υπολειπόμαστε από 
κανέναν. Αυτό όμως που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση 
ήταν η έμφαση που οι κοινωνίες όπου έζησα μέσα από την 
καριέρα μου στο μπάσκετ έδιναν στο θέμα της ενημέρωσης 
και τη πρόληψης. Κι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το 
ενισχύσουμε όλοι μας. Για παράδειγμα δεν είναι καθόλου 
κακό να ενημερώνονται εκτενώς τα κορίτσια από μικρή ηλι-
κία για τα θέματα του HPV. Αντιθέτως θα έλεγα ότι είναι επι-
βεβλημένο, ώστε να μάθουν από νωρίς να αναγάγουν την 
πρόληψη σε τρόπο ζωής. Όπως είναι επιβεβλημένο για το 
ίδιο θέμα να ενημερώνονται και τα αγόρια, ώστε να γίνουν 
κι εκείνα υπεύθυνα απέναντι στους εαυτούς τους και τις γυ-
ναίκες που θα έχουν ρόλο στη ζωή τους.

Εβίνα, παρόλη την τεράστια καριέρα σου σε συλλόγους 
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με μεγάλη επιτυχίες, εντού-
τοις έχεις ταυτίσει το όνομά σου με την Εθνική Ομάδα. 
Το πάθος σου, το βλέμμα, η αποφασιστικότητά σου και το 
στη σου, μου θυμίζουν πολύ έντονα τα αντίστοιχα χαρα-
κτηριστικά ενός άλλου μεγάλου αρχηγού Εθνικής Ομάδας 
Μπάσκετ, του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Παναγιώτης μετά 
την «αποστρατεία» του αποτέλεσε για αρκετά χρόνια τον 
προπονητή της Εθνικής Ομάδας που τόσο αγάπησε. Πολ-
λοί λένε πως και η δική σου η θέση είναι στον πάγκο της 
Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Τι λες;

Καταρχάς θέλω να πω ότι με τιμά ο παραλληλισμός με τον 
Παναγιώτη Γιαννάκη. Αποτελεί έναν από τους ανθρώπους 
που με ενέπνευσαν να ασχοληθώ με το μπάσκετ. Όλοι 
εμείς που γαλουχηθήκαμε από την γενιά του 1987 έχουμε 
τον Παναγιώτη Γιαννάκη και την «σειρά του» ως πρότυπα, 
καθώς είναι εκείνοι που εντέλλει μας όρισαν ως αθλητές. 
Κατά τα λοιπά, δεν έχω κρύψει ότι η προπονητική με ενδι-
αφέρει. Κάθε πράγμα όμως στον καιρό του. Ο βασικός μου 
στόχος αυτή την στιγμή είναι να μεταλαμπαδεύσω γνώ-
σεις και εμπειρίες στη νέα γενιά και γι’ αυτό συμμετέχω σε 
προγράμματα όπως ο «Αθλητικός Προσανατολισμός» του 
Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και η Εκστρατεία για το 
Ροζ Φύλλο του Αγώνα της Ζωής. Το παν είναι  να εμφυσή-
σουμε στα παιδιά εκτός από τις αθλητικές δεξιότητες και το 
λεγόμενο Mental Power, γιατί είναι αυτό που θα αποτελέ-
σει εντέλλει το πολύτιμο εφόδιο της ζωής τους, ειδικά όταν 
προκύψουν οι δύσκολες στιγμές…



Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σχεδόν 100%.

Κάθε χρόνο 271 Ελληνίδες χάνουν τη μάχη από τον καρκίνο τραχήλου 
της μήτρας. Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 696 νέα περιστατικά.Ο καρκί-
νος του τραχήλου της μήτρας ο 4ος συχνότερος καρκίνος σε γυναίκες 
ηλικίας 15-44 ετών στην Ελλάδα.
Παγκοσμίως, ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας παραμένει μια από τις σο-
βαρότερες απειλές για τη ζωή των γυναικών. Μία γυναίκα πεθαίνει από 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας κάθε δύο λεπτά, με περίπου το 90% των 
θανάτων σε λιγότερο εύπορες χώρες. Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας 
οδηγεί σε σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό φορτίο.
Παρόλα αυτά ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας μπορεί να προληφθεί και 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σχεδόν 100%, με τον εμβολιασμό, τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο και την κατάλληλη θεραπεία.
Η έρευνα του καθηγητή Harald Zur Hausen τη δεκαετία του 1980, ανέ-
δειξε τον ρόλο των υψηλού κινδύνου ιών του ανθρωπίνου θηλώματος 
(High Risk Human Papillomavirus ή HighRiskHPV) ως κύριου αιτιολογι-
κού παράγοντα του καρκίνου τραχήλου της μήτρας.  
Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) είναι ένας πολύ κοινός ιός που 
μπορεί να μεταδοθεί με δερματική ή σεξουαλική επαφή.  Υπολογίζεται ότι 
8 στις 10 γυναίκες θα έχουν μολυνθεί από έναν τύπο του ιού HPV μέχρι 
την ηλικία των 50 ετών.  Από τους 40 τύπους του ιού HPV που αφορούν 
στον άνθρωπο, μία υποομάδα (περίπου 14 τύποι) θεωρείται υψηλού κιν-
δύνου για την ανάπτυξη προκαρκινικών αλλοιώσεων που θα εξελιχθούν 
σε καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Μεταξύ αυτών, οι HPV 16 και HPV 18 εί-
ναι οι πιο υψηλού κινδύνου τύποι, καθώς ευθύνονται περίπου για το 70% 
των περιπτώσεων καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Επομένως, δεν δια-
τρέχουν τον ίδιο κίνδυνο όλες οι γυναίκες που είναι θετικές στον ιό HPV.
Οι προκαρκινικές βλάβες και τα πρώιμα στάδια του καρκίνου του τραχή-
λου της μήτρας συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.  Ως εκ τούτου, 
ο προσυμπτωματικός έλεγχος των γυναικών είναι ένα από τα σημαντικό-
τερα βήματα της πρόληψης, ώστε να γίνει η κατάλληλη διαχείριση των 
γυναικών με βάση τον κίνδυνο που έχουν να εμφανίσουν καρκίνο στον 
τράχηλο της μήτρας.
Η κυτταρολογική εξέταση Παπανικολάου (Paptest) παραδοσιακά αποτε-
λεί τη μέθοδο προσυμπτωματικού ελέγχου των γυναικών από το 1950 
και έχει συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Παρ’ όλα αυτά, η συχνότητα αυτή 
δεν έχει μειωθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια.  Επιπλέον,  ένα  φυσιο-
λογικό αποτέλεσμα στο Paptest δεν σημαίνει πάντοτε ότι η γυναίκα δεν 
διατρέχει κανέναν κίνδυνο ανάπτυξης ή ακόμα ότι δεν έχει τη νόσο καθώς 
μελέτες έχουν δείξει ότι έως και το 1/3 των περιστατικών καρκίνου τρα-
χήλου μήτρας μπορεί να εμφανιστεί σε γυναίκες με φυσιολογικό Paptest. 
Σήμερα, οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του καρ-
κίνου του τραχήλου της μήτρας που έχουν εκδοθεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας αλλά και από κορυφαίες Επιστημονικές εταιρείες σε 
Ευρώπη και Αμερική που ασχολούνται με την Παθολογία τραχήλου της 
μήτρας, προτείνουν προσυμπτωματικό έλεγχο των γυναικών με HPV 
DNA test για ιούς υψηλού κινδύνου. 
H διαφορά του Paptest από το HPVDNA test είναι ότι το Paptest ελέγ-
χει την παρουσία μη φυσιολογικών κυττάρων στο δείγμα, ενώ το HPV 
DNA test είναι ένα πιο ευαίσθητο και αντικειμενικό τεστ, το οποίο ελέγχει 

την παρουσία του DNAτων υψηλού κινδύνου τύπων HPV,ενώ διαχω-
ρίζει επιπλέον τους πιο επικίνδυνους τύπους 16 και 18 .Ένα αρνητικό 
HPVDNAtest διασφαλίζει ότι η γυναίκα ότι έχει πολύ χαμηλό κίνδυνο να 
νοσήσει μέσα στα επόμενα 3-5 έτη, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερα με-
σοδιαστήματα ελέγχου, ενώ ένα θετικό αποτέλεσμα απαιτεί περαιτέρω 
διερεύνηση ανάλογα με τον τύπο του ιού που ανιχνεύθηκε. Αναλόγως 
του τύπου ιού η γυναίκα φέρει διαφορετικό κίνδυνο (διαστρωμάτωση 
κινδύνου).
Από πρακτικής άποψης και τα δύο τεστ μπορούν να γίνουν συγχρόνως 
στο ίδιο δείγμα με την ίδια λήψη (co-testing).  
Καθώς οι HPV λοιμώξεις είναι το πιο συχνό σεξουαλικώς μεταδιδόμε-
νο νόσημα και μόνο κάποιες από αυτές θα οδηγήσουν σε προκαρκινικές 
βλάβες και καρκίνο, ενώ οι περισσότερες θα αντιμετωπισθούν από το 
ανοσοποιητικό σύστημα, είναι σημαντική η αναγνώριση εκείνων των λοι-
μώξεων που έχουν κλινική σημασία. Με βάση τα παραπάνω και δεδομέ-
νου ότι υπάρχουν πολλά HPV test στην αγορά, αυτό που θα χρησιμοποι-
ηθεί στην κλινική πράξη πρέπει να έχει τα εξής σημαντικά χαρακτηριστικά
• να ανιχνεύει αποκλειστικά τους HPV ιούς υψηλού κινδύνου και να 
ταυτοποιεί τους 16 και 18, οι οποίοι ευθύνονται για το 70% των 
καρκίνων τραχήλου της μήτρας
• να έχει κλινική ευαισθησία, δηλαδή να ανιχνεύει τα επίπεδα του ιού 
που σχετίζονται με προκαρκινική βλάβη ή και νόσο και όχι απλά τον ιό 
• να έχει την κατάλληλη ένδειξη προς χρήση για προσυμπτωματικό 
έλεγχο από έγκυρους ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως ο FDA, η οποία 
να υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα καλά σχεδιασμένων και ισχυρών 
κλινικών μελετών
• ιδανικά να έχει χρησιμοποιηθεί κι επικυρωθεί σε Ελληνικό πληθυσμό
Η γυναίκα θα πρέπει να συζητά με το γυναικολόγο της για τις καλύτερες 
δυνατές επιλογές που έχει στον προσυμπτωματικό έλεγχο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ελληνικής πολυκεντρικής μελέτης 
σε 4.000 Ελληνίδες, η ευαισθησία του τεστ Παπανικολάου για να ανα-
γνωρίσει τις γυναίκες με προκαρκινική αλλοίωση στον τράχηλο ανήλθε 
στο 53,7% (ανάλογο του ποσοστού που ανευρίσκεται και στις διεθνείς 
μελέτες), ενώ η αντίστοιχη ευαισθησία του HPV DNA test ήταν 100% 
(επίσης ανάλογη ή ελαφρώς υψηλότερη αυτής των διεθνών μελετών). 
Η ειδικότητα και των δύο μεθόδων ήταν ελαφρώςυψηλότερη σε γυναί-
κες άνω των 30 ετών. Επίσης πιστοποιήθηκε ότι η αναγνώριση γυναικών 
με προκαρκινικές αλλοιώσεις ήδιηθητικό καρκίνο τραχήλου μήτρας με 
εφαρμογή του HPVDNA test γίνεται περίπου 2-3 χρόνια νωρίτερα απ’ 
ό,τι ανεφαρμοσθεί για τον ίδιο λόγο το τεστ Παπανικολάου.
Η υιοθέτηση του HPV DNA test εμφανίζεται ως μία οικονομικά αποδοτική 
επιλογή καθώς απαιτεί συνολικά λιγότερους υγειονομικούς πόρους δη-
μιουργώντας έτσι εξοικονομήσεις για τασυστήματα υγείας και την κοινω-
νική ασφάλιση.Στην Ελλάδα, η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος 
με πρωταρχική μέθοδο το HPV DNA test με ταυτόχρονη γονοτύπηση των 
στελεχών 16/18, ανά 3 έτη, δύναταινα επιφέρει εξοικονόμηση σε ετήσια 
βάση της τάξεως των 3.641.099 ευρώ στο σύστημα υγείαςκαι τον ΕΟΠΥΥ 
ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά τις εκβάσεις υγείας, μειώνοντας 
κατά 75% τη θνησιμότητα από καρκίνο τραχήλου της μήτρας.13
Συμπερασματικά, το κατάλληλο HPV DNA test, είτε μόνο του είτε συνδυ-
αστικά με το Paptest, αποτελεί μέρος της σύγχρονης διαχείρισης της γυ-
ναίκας στον τομέα της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το HPV DNA test αποζημιώνεται από 
τον ΕΟΠΥΥ.
Για πληρέστερη ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.hpvtest.gr

Dr. Tedros
Γεν. Δ/ντης World Health Organization (WHO)‘’ Η πρόκλησή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα 

τα κορίτσια παγκοσμίως εμβολιάζονται για τον HPV 
και ότι κάθε γυναίκα πάνω από 30 κάνει προσυ-
μπτωματικό έλεγχο και θεραπεύεται για προκαρκι-
νικές αλλοιώσεις. Για να το πετύχουμε αυτό χρεια-
ζόμαστε καινοτόμες τεχνολογίες και στρατηγικές.’’
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…. ήταν ένα κορίτσι που αγαπούσε τη ζωή, το φως, το αγόρι της, 
τους ανθρώπους και τα παραμύθια. 
Το κορίτσι αυτό αγαπούσε πολύ ένα αγόρι… το δικό της αγόρι. 
Τον ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή που τον είδε. Ψηλός, κα-
στανός, με πολύ ιδιαίτερο χιούμορ και με μάτια που, όταν την 
κοιτούσαν, γινόταν η Βασίλισσα του παραμυθιού. Η δική του Βα-
σίλισσα. Το αγόρι αυτό δεν ήταν Πρίγκιπας ή Βασιλιάς. Στο κο-
ρίτσι, άλλωστε, δεν άρεσαν ποτέ οι Πρίγκιπες και οι Βασιλιάδες. 
Θα περίμενε κάποιος να ακούσει ότι το παραμύθι τους θα τελείωνε 
με το κλασσικό «Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Στην αλη-
θινή ζωή, όμως, τα παραμύθια δεν έχουν πάντα happy end. Κάποια 
απλά τελειώνουν, κάποια χάνονται στην καθημερινότητα και υπάρ-
χουν και αυτά που τελειώνουν σε ένα θάλαμο νοσοκομείου. 
Έτσι, το παραμύθι αυτό τελείωσε σε ένα θάλαμο νοσοκομείου 
με το αγόρι να παλεύει άνισα έναν κακό δράκο: τον καρκίνο. 
Το κορίτσι ήταν εκεί σε όλη τη μάχη με τον κακό δράκο. Δίπλα 
στο αγόρι, του κράταγε το χέρι, μέτραγε τις σταγόνες από τους 
ορούς, του έδινε δύναμη για να συνεχίσει και του χαμογελούσε. 
Το κορίτσι πίστευε ότι η αγάπη μπορεί να κάνει θαύματα. Πί-
στευε ότι είχε τη δύναμη να τον σώσει. Σε αυτόν τον θάλαμο του 
νοσοκομείου, το αγόρι και το κορίτσι βίωσαν κάτι μοναδικό: το 
μοίρασμα μιας βαθιάς και απέραντης αγάπης. 
Ένα κυριακάτικο απόγευμα, δυστυχώς, ο κακός δράκος νίκησε 
το αγόρι. Το κορίτσι ήταν εκεί, στο θάλαμο του νοσοκομείου, και 
μετρούσε τις ανάσες του κρατώντας του το χέρι. Και το αγόρι 
έφυγε… και το κορίτσι έμεινε μόνο. 
Το κορίτσι δεν ήθελε να πιστέψει ότι το αγόρι έφυγε. Είχε θυμό, 
άρνηση, πόνο και απέραντη θλίψη. Γιατί, τώρα πια, έπρεπε να 
παλέψει μόνη της, να σταθεί όρθια στα πόδια της και να συνεχί-
σει. Και αυτή ήταν η μοναδική της επιλογή: να διαβεί την κόλαση 
και να παραμείνει όρθια και δυνατή. 
Και, κάπου εκεί, όπως συμβαίνει σε όλα τα παραμύθια έρχεται 
η καλή νεράιδα με το ραβδί της και με ένα τσαφ του ραβδιού 
δείχνει στην ηρωίδα του παραμυθιού έναν άλλο δρόμο… έναν 
δρόμο με Κ.Ε.Φ.Ι.
Στο Κ.Ε.Φ.Ι το κορίτσι αυτό συνάντησε πολλούς και διαφορετι-

κούς ανθρώπους. Ανθρώπους που είχαν βιώσει την απώλεια, 
όπως και εκείνη. Ανθρώπους που είχαν παλέψει με τον δράκο 
του παραμυθιού και τον νίκησαν. Ανθρώπους που παλεύουν 
ακόμα αλλά δεν το βάζουν κάτω. Κατάλαβε, λοιπόν, ότι δεν είναι 
η μόνη στον κόσμο που πονάει και δεν είναι η μόνη που έχει 
βιώσει την απώλεια. Οι άνθρωποι αυτοί και το κορίτσι έγιναν 
συνοδοιπόροι. Έγιναν ομάδα. Μοιράστηκαν μαζί, έκλαψαν, γέ-
λασαν, έμαθαν ο ένας τον άλλον. 
Το κορίτσι αυτό, σε όλη της διαδρομή στο Κ.Ε.Φ.Ι από τον Μάιο 
του 2018 έως και σήμερα, έμαθε να βάζει όρια και να «ακούει». 
Έμαθε να αγαπάει και να προστατεύει, πρώτα, τον εαυτό της. 
Έμαθε να δέχεται τον εαυτό της και να τον ακούει. Γιατί, συνει-
δητοποίησε ότι α) για να ζήσει ουσιαστικά και δυνατά, πρέπει να 
είναι η ίδια καλά και β) εφόσον αγαπάει και φροντίζει τον εαυτό 
της, μπορεί να αγαπήσει και να φροντίσει και τους άλλους. Κα-
τάλαβε ότι δεν είναι κακό να βάζεις όρια. Κατάλαβε ότι η ίδια 
είναι και θα είναι η κυρίαρχος στα «Όχι» και στα «Ναι» της… η 
κυρίαρχος της ζωής της, της δικής της ζωής.  
Έμαθε να «ακούει» τους άλλους και να «διαβάζει» τα συναισθή-
ματα τους παρατηρώντας τη γλώσσα του σώματος. Έμαθε να 
παρατηρεί τα μάτια των ανθρώπων και, κοιτώντας τους, να προ-
σπαθεί να τους μάθει περισσότερο. Έμαθε να έχει κατανόηση. 
Το κορίτσι κατάλαβε ότι το παρελθόν δεν αλλάζει, το μέλλον δεν μπο-
ρεί να προβλεφθεί και το μόνο που μετρά είναι το τώρα. Κατάλαβε ότι 
η ζωή, αν και άδικη και σκληρή κάποιες φορές, έχει τόσες όμορφες 
στιγμές. Και αποφάσισε να τη ζήσει, μέχρι την τελευταία της ανάσα. 
Και, κάπου εδώ, σταματά η αφήγηση του παραμυθιού γιατί 
βρισκόμαστε στο τώρα. Η συνέχεια του παραμυθιού άγνωστη, 
όπως και το τέλος του παραμυθιού… το κορίτσι είναι στο τώρα 
και αγναντεύει το αύριο με ελπίδα και με ανυπομονησία να ζήσει 
τα πάντα όλα. 
Δεν ξέρει τι θα φέρει το αύριο, ξέρει όμως ένα πράγμα: ό,τι και 
να έρθει στο μέλλον και όσες φορές και αν πέσει, το κορίτσι 
αυτό θα ξανασηκωθεί. 

Από την εθελόντρια μας  Χ.Π

Ένα «παραμύθι» για την αγάπη, 
τον καρκίνο και τα οφέλη 

του εθελοντισμού
 Μια φορά και έναν καιρό… 

ενημέρωση
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Μπορώ να προλάβω 
την δημιουργία 
ή να επηρεάσω 
την εξέλιξη 
του Μελανώματος;

ιατρικό

Κωνσταντίνα Φραγκιά-Τσίβου, M.D., Ph.D
Παθολογοανατόμος, Επιστημονική Διευθύντρια HistoBio Diagnosis AE

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος [ΕΛΕΜΜΕΛ],  Πρόεδρος 
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Μελανώματος

Τις τελευταίες δεκαετίες, επιστημονικές μελέτες έχουν συσχετί-
σει την αύξηση των κρουσμάτων μελανώματος, με την περιοδι-
κή, απότομη και  αλόγιστη ηλιέκθεση και τα ηλιακά εγκαύματα, 
ιδιαίτερα κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία, αλλά και με 
το χρόνιο και παρατεταμένο στρες που σε συνδυασμό με το ψυ-
χόγραμμα του ατόμου, σχετίζεται με περιβαλλοντικούς και ψυ-
χολογικούς παράγοντες.
Έχει αποδειχθεί ότι η ηλιακή ακτινοβολία και η ψυχολογική 
φόρτιση [stress] πυροδοτούν με τρόπο αθροιστικό μέσα 
στα χρόνια, τον υπερβολικό πολλαπλασιασμό των μελανοκυτ-
τάρων του σώματος,  που μπορεί τελικά να οδηγήσει στην ανά-
πτυξη μελανώματος. Ταυτόχρονα, μπορούν να επηρεάσουν και 
τη διαδικασία της επέκτασής του στο ανθρώπινο σώμα, με τη 
μορφή μεταστάσεων, μέσα από ορμονικές μεταβολές και επα-
κόλουθες διαταραχές του ανοσολογικού συστήματος. Τέλος 
είναι προφανής η εμπλοκή τους στην εκδήλωση της νόσου με 
τη μορφή του πυροδοτικού μηχανισμού και σε μικρό ποσοστό 
ατόμων οικογενειών με οικογενές μελάνωμα, όπου υπάρχει γε-
νετική προδιάθεση.
Η σωστή εφαρμογή των κανόνων ηλιοπροστασίας και η ανάπτυ-
ξη μεθόδων διαχείρισης της ψυχολογικής φόρτισης, αποτελούν 
μηχανισμούς πρόληψης του μελανώματος αλλά και ελέγχου της 
διαχρονικής εξέλιξης της νόσου.
Η υιοθέτηση σωστού τρόπου έκθεσης στον ήλιο και σωστής 
αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων, αφορά όλες τις ηλικί-
ες. Ιδιαίτερα οι γονείς, μικρών παιδιών και εφήβων, οφείλουν να 
δώσουν το σωστό παράδειγμα και να φροντίσουν όχι μόνον για 
την προστασία του νεανικού δέρματος από το ηλιακό έγκαυμα 
αλλά και την εμφύσηση χαρούμενης και αισιόδοξης προσέγγι-
σης διαφόρων θεμάτων της καθημερινότητας, προάγοντας την 
υγεία τους, που αποτελεί στο μέλλον το πολυτιμότερο αγαθό 
τους, συγκρινόμενο με την οικονομική και επαγγελματική τους 
αποκατάσταση.
Απλοί μνημονευτικοί κανόνες βοηθούν παιδιά και ενήλικες στην 

κατανόηση του ορθού τρόπου ηλιέκθεσης αλλά και του τρόπου 
αυτοεξέτασης, για την έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων μεταβο-
λών αλλοιώσεων του δέρματος που θα πρέπει να εκτιμηθούν 
από γιατρό.
Οι κανόνες ηλιοπροστασίας συνοψίζονται στο μνημονευ-
τικό κανόνα «Μ.Α.Γ.Ι.Κ.Ο ΡΟΛΟΪ». Με τα αρχικά των λέξεων 
Μπλούζα, Αντηλιακό, Γυαλιά, Ισκιος, Καπέλο και Ομπρέλα καθο-
ρίζονται τα εξαρτήματα της ηλιοπροστασίας και  ο νευραλγικός 
ρόλος του ίσκου [σκιάς] στην επιλογή του χρόνου ηλιέκθεσης 
που υποκαθιστά το ρολόϊ . Έτσι, ίσκιος εξαφανισμένος ή μικρού 
μήκους, προσδιορίζει την ακατάλληλη, για ηλιέκθεση χρονική 
περίοδο της μέρας [11πμ-5μμ για την περισσότερη διάρκεια του 
χρόνου].
 Αντίθετα, ίσκιος μεγάλου μήκους, δηλώνει τις κατάλληλες ώρες 
ηλιέκθεσης, με τα εξαρτήματα της ηλιοπροστασίας: σκουρόχρω-
μη μπλούζα, αντηλιακό ανάλογα με τον φωτότυπο και μέχρι 
30SPF, γυαλιά ηλίου μετά τον 1ο χρόνο ζωής και με συνοδό 
ταυτότητα εγγύησης της σωστής λειτουργίας τους σε σχέση με 
την UV ακτινοβολία, πλατύγυρο καπέλλο και ομπρέλα.
Σε τακτική, μηνιαία αυτοεξέταση του ατόμου, γυμνού, μπρο-
στά σε καθρέπτη με καλό φωτισμό, ο συνδυασμός των κανόνων 
«Χ.Α.Μ.Ο.Σ» [Χρώμα, Ασυμμετρία, Μέγεθος, Όρια, Σχήμα] και 
«3» [3 μέρες επίμονη φαγούρα της δερματικής βλάβης, 3 εβδο-
μάδες πληγή χωρίς επούλωση, 3 μήνες με μεταβολές 3 ή περισ-
σοτέρων των σημείων του Χ.Α.Μ.Ο.Σ] συμβάλλουν στην έγκαιρη 
εντόπιση ύποπτων μεταβολών  σπίλων / ελιών ή και ογκιδίων, 
διαφόρου χρώματος, που μετά ιατρική εκτίμηση, θα αφαιρεθούν 
έγκαιρα, εξασφαλίζοντας την ίαση στον πάσχοντα. 
Τέλος, η τροποποίηση της συμπεριφοράς απέναντι σε άτο-
μα και καταστάσεις, συμβάλλει στην καταστολή του stress  και 
κατά συνέπεια στην πρόληψη του μελανώματος αλλά και στην 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας πασχόντων, μέσα από μηχα-
νισμούς ορμονικού ελέγχου της άμυνας, της νέο-αγγειογένεσης 
και της νέο-νευρωνογένεσης.





E
ίναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όσο νωρίτερα γίνει 
η διάγνωση μιας κακοήθειας, τόσο πιο εύκολα μπορεί 
να αντιμετωπιστεί και τόσο πιο καλό είναι το προσ-
δοκώμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αξίζει να τονιστεί 

πως σήμερα υπάρχουν κακοήθεις νεοπλασίες που στα αρχικά 
τους στάδια και με την κατάλληλη θεραπευτική  αντιμετώπιση 
θεωρούνται πλήρως ιάσιμες, όπως είναι ο καρκίνος του όρ-
χεως, κάποιες μορφές λεμφωμάτων, ο καρκίνος του μαστού 
και του παχέος εντέρου, το μελάνωμα και άλλα.
 Αξίζει λοιπό να αναφερθούμε σε κάποια απλά προληπτικά 
μέτρα που μπορού να συμβάλλουν ουσιαστικά, άλλα στην 
αποφυγή (πρωτογενής πρόληψη) και άλλα στην έγκαιρη 
διάγνωση (δευτερογενής πρόληψη) των συχνότερων κακο-
ηθειών:

1. Δεν καπνίζουμε. Η αποφυγή βλαβερών συνηθειών, όπως 
το κάπνισμα, που αποδεδειγμένα σχετίζεται με μια σειρά από 
κακοήθειες (καρκίνος φάρυγγα, λάρυγγα,  οισοφάγου, πνεύ-
μονα, ουροδόχου κύστεως και άλλοι), μας προφυλάσσει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη των καρκίνων αυτών. 
Αρκεί να σημειωθεί ότι κάποιες από αυτές τις μορφές καρκί-
νου είναι πρακτικά ανύπαρκτες σε μη καπνιστές (πχ ο καρκί-
νος της ουροδόχου κύστεως) ενώ σε κάποιες άλλες μειώνεται 
δραματικά η επίπτωσή τους σε μη καπνιστές (πχ καρκίνος του 
πνεύμονα). Είναι γνωστό ότι ο καρκίνος του πνεύμονα, που 
αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, 
προσβάλλει καπνιστές στο 85-90% των περιπτώσεων , ενώ 
μόλις ένα 10-15% αφορά σε μη καπνιστές. Εϊναι επίσης γνω-
στή η περιεκτικότητα των προϊόντων καύσης του τσιγάρου σε 
αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, όπως είναι 
τα βενζοπυρένια, που είναι γνωστές καρκινογόνες ουσίες.

2. Τρώμε υγιεινά με μια ισορροπημένη Μεσογειακή δια-
τροφή. Στην πατρίδα μας έχουμε την τύχη να έχουμε αφθο-
νία φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ψαριών, πουλερικών 
και μη επεξεργασμένου ελαιόλαδου. Προτιμάμε γενικά τις 
τροφές ψητές, βραστές ή μαγειρευτές και αποφεύγουμε τα 
τηγανητά και τα λιπαρά. Αποφεύγουμε υπέρμετρη κατανάλω-
ση αλκοόλ και κεκορεσμένων λιπαρών οξέων με τις τροφές, 
που πλην των άλλων βλαβερών συνεπειών τους σχετίζονται 
και με κακοήθειες του οισοφάγου, του στομάχου, του ήπατος, 
του παγκρέατος και του παχέος εντέρου. Η παχυσαρκία έχει 
συσχετιστεί επίσης και με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής 
του ορμονοευαίσθητου καρκίνου του μαστού. Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί η τεκμηριωμένη επισημιολογική συσχέτιση του 
καρκίνου του παχέος εντέρου με την κατανάλωση μεγάλης 
ποσότητας κόκκικου κρέατος και ειδικά του επεξεργασμένου 
(ζαμπόν, λουκάνικα, μπεϊκον κλπ). 

3. Αποφεύγουμε την παρατεταμένη έκθεση στην βλα-
βερή (υπεριώδη) ηλιακή ακτινοβολία, η οποία σχετιζε-
ται με μεφάνιση νεοπλασιών του δερματος όπως το μελά-
νωμα. Ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους η 
χώρα μας είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ηλιοφάνεια, αποφεύ-
γουμε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, ιδίως μεταξύ 
12:00-17:00, ώρες κατά τις οποίες η ηλιακή ακτινοβολία 
είναι κατακόρυφης υψηλής έντασης και περιέχει υψηλό 
ποσοστό υπεριώδους ακτινοβολίας. Εξυπακούεται η ανα-
γκαιότητα χρήσης όλων των προστατευτικών μέσων από 
την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως τα λευκά και 
ελαφριά ρούχα, η χρήση καπέλου, ομπρέλας, γιαλιών ηλί-
ου, καθώς και αντηλιακού σώματος και προσώπου με υψη-
λό δείκτη προστασίας

ιατρικό

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Γιάννης Μούντζιος 
MD, MSc, PhD

Παθολόγος Ογκολόγος

16  |  KEΦΙ  |  OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019



OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019  |  KEΦΙ  |  17

ιατρικό

4. Αθλούμαστε συστηματικά, βάζουμε την άσκηση στη 
ζωή μας. Έχει αποδειχθεί ότι μια μέτρια καθημερινή άσκη-
ση (πχ 30 λεπτά ελαφράς αεροβίου γυμναστικής ή γρήγορο 
περπατημα 5 χλμ) αποτελεί ασπίδα προστασίας για την υγείας 
μας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ανάπτυξης κακοη-
θειών. 

5. Οι γυναίκες, και ιδιαίτερα αυτές με βεβαρημένο οικο-
γενειακό ιστορικό, υποβάλλονται σε μαστογραφία ανα-
φοράς στα 35 έτη και ακολούθως σε ετήσια βάση μετά 
τα 40 έτη, σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα μαστών ή 
με βάση τις οδηγίες του Ιατρού τους, μέχρι την ηλικία των 70 
ετών. ¨Εχει βρεθεί ότι η διενέργεια ετήσιας ή διετησίας προ-
ληπτικής μαστογραφίας σε γυναίκες 40-65 ετών σχετίζεται 
με σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου από καρκίνο του 
μαστού

6.  Η εξέταση του κολποτραχηλικού επιχρίσματος  των 
γυναικών με το γνωστό μας τεστ Παπανικολάου (Pap-
test) με έναρξη ταυτόχρονη με την έναρξη της σεξουα-
λικής δραστηριότηταςκαι ακολούθως σε ετήσια βάση ή 
σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος Ιατρού. Ο τακτι-
κός έλεγχος της γυναίκας με το Pap-test σε συνδυασμό με το 
γυναικολογικό (διακολπικό) υπέρηχο έχει βρεθεί ότι μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από γυναικολογικές κακοή-
θειες, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αλλά και 
του ενδομητρίου και των ωοθηκών.

7. Η ουρολογική εξέταση του προστάτη, σε συνδυασμό 
με την ανίχνευση της τιμής του ειδικού προστατικού 
αντιγόνου (PSA) στον ορό του αίματος  σε άνδρες άνω 
των 55 ετών, προσφέρει ένα πολύτιμο διαγνωστικό όπλο 
στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, γεγονός 
ιδιαίτερα σημαντικό μια και πρόκειται για νεοπλασία με καλο-
ήθη και μακροχρόνια πορεία,εφόσον διαγνωστεί και αντιμε-
τωπιστεί έγκαιρα.

8. Η διενέργεια ορθοσιγμοειδοσκόπησης, κι εφόσον 
υπάρχουν ενδείξεις και κολονοσκόπησης, σε ασθενείς 
άνω των 45 ετών με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορι-
κό, σε ασθενείς με ύποπτη συμπτωματολογία ή ακόμη και 
προληπτικά σε υγιείς συμβάλλει ουσιαστικά στην έγκαιρη 
διάγνωση και αντιμετώπιη του καρκίνου του ορθού και του 
παχέος εντέρου, νόσοι δυνητικά ιάσιμες στα αρχικά στάδια. 

9.  Η διενέργεια απλών εργαστηριακών εξετάσεων σε τα-
κτική-προληπτική βάση, όπως οι γενικές εξετάσεις αίματος, 
που προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στη διάγνωση αιματολο-
γικών και άλλων κακοήθειών (πχ διερεύνηση αναιμίας) και η 
απλή ακτινογραφία θώρακος ή το υπερηχογράφημα κοιλιάς 
για τη διάγνωση πρωτοπαθών ή μεταστατικών όγκων του 
θώρακα και της κοιλιακής χώρας

10. Τέλος, η επαφή και η επικοινωνίας μας με τον ειδι-
κό γιατρό. Τελευταία, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, είναι η 
αυξημένη εγρήγορση που πρέπει να διαθέτουμε όλοι μας σε 
συμπτώματα που μπορεί να αποτελούν την πρώτη εκδήλωση 
μιας κακοήθειας, όπως η απότομη και χωρίς λόγο απώλεια 
σημαντικού βάρους σε μικρό χρονικό διάστημα, η εμφάνιση 
διογκώσεων σε όργανα όπως  ο τράχηλος, ο μαστός και οι 
όρχεις, η απώλεια αίματος με το βήχα (αιμόπτυση) , η αιφνί-
δια αλλαγή των συνηθειών του εντέρου, η απώλεια αίματος 
από το ορθό ή τον κόλπο (σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες) και άλλα. Τονίζεται ότι τα ανωτέρω συμπτώματα  μπορεί 
να εμφανιστουν και σε μια σειρά από καλοήθεις παθήσεις,γι 
αυτό και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ταυτίζονται με 
κακοήθεια. Σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση ιατρικής συμ-
βουλής αποτελεί την καλύτερη λύση.
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Τί είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.);
Tο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας συστάθηκε από 1.9.2011 
με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον 
αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμέ-
νων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημο-
σίου, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών για τη χορήγηση 
παροχών συντάξεων, επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, 
απαλλαγών και διευκολύνσεων που παρέχει η Πολιτεία στα 
άτομα με αναπηρία.
 
Πως υποβάλλεται η αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας 
από τους ενδιαφερόμενους;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε 
απευθείας σε ένα από τα εξήντα ένα (61) Σημεία ΚΕ.Π.Α. που 
λειτουργούν πανελλαδικά, είτε στο Τμήμα Διοικητικού του πλη-
σιέστερου στον τόπο κατοικίας των αιτούντων Υποκατάστημα-
τος Μισθωτών ΕΦΚΑ, που στη συνέχεια διαβιβάζουν το σχετικό 
αίτημα στο αρμόδιο Σημείο ΚΕ.Π.Α., είτε ηλεκτρονικά μέσω web 
από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, εφόσον πιστο-
ποιηθούν ως χρήστες της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
του φορέα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 
συμπληρώνεται υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπει-
ών του νόμου από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύριας 
πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρι-
κές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις 
κ.λπ.). Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους 
θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών 
Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ 
ΦΑΚΕΛΟ
3. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (εφόσον υπάρχει)
4. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

 Απλό αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου σε ισχύ, ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ για 
υπηκόους τρίτων χωρών, ή άδειας παραμονής πολιτικού πρό-
σφυγα, ή βεβαίωσηςκατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση 
άδειας παραμονής.

 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [ΑΜΚΑ] ή Κάρτα 
Ευρωπαίου Ασφαλισμένου

 Αριθμός φορολογικού μητρώου
 Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της 

αίτησης από εκπρόσωπο), ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής 
εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστι-
κού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 46,14 ευρώ που καταβάλλεται από 
τους υπόχρεους μετά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α. 
 
Παράβολο καταβάλλουν οι αιτούντες που προσέρχονται 
στα ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό φορέα ή υπηρεσίας του 
δημοσίου, καθώς και οι ασκούντες ένσταση ενώπιον του δευτε-
ροβάθμιου υγειονομικού οργάνου κατά του αποτελέσματος της 
πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Εξαιρούνται οι άποροι/
ανασφάλιστοι πολίτες που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετο-
χής στη φαρμακευτική δαπάνη.

Πως εξετάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νο-
σοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ., ή που τελούν σε 
πλήρη αδυναμία μετακίνησής τους από την οικία τους;
Με μέριμνα των νόμιμων εκπροσώπων τους υποβάλλονται στη 
γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τα απαιτούμενα ιατρικά και λοιπά δικαιολο-
γητικά και εφόσον στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑ-
ΠΗΡΙΑΣ έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό η ένδειξη 
«αδυναμία μετακίνησης», η αίτηση καταχωρείται για κατ’οίκον 
εξέταση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία μεταβαίνει 
στη διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία του ασθενή, ή που 
εδρεύει το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Σε περίπτωση επιδείνωσης της πάθησής με γνωμάτευ-
ση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ ή σε περίπτωση εμφάνισης νέας 
πάθησης;
Αίτηση επιδείνωσης μπορεί να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ μετά την 
πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασής 
σας, ή και πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας εφόσον 
έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σας σε δημόσιο νοσοκομείο, ή νέα 
πάθηση.
Ευνόητο είναι ότι η επιδείνωση ή νέα πάθηση πρέπει να αναφέ-
ρεται ρητά από τον θεράποντα ιατρό σας στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑ-
ΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να αποδεικνύεται με ανάλογα 
ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές εξετάσεις.
Στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης η αίτηση επιδείνωσης υποβάλλεται υποχρεωτι-
κά στον φορέα σας, ο οποίος ακολούθως σας παραπέμπει για 
πιστοποίηση της αναπηρίας σας στις υγειονομικές επιτροπές 
ΚΕΠΑ.

Ποιες οι παροχές με τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος 
Πιστοποίησης Αναπηρίας;
Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκ-
δίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και επομένως μπορεί να υπο-
βληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου για την 
έγκριση και λήψη της παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, διευ-
κόλυνσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας που χορηγεί με βάση 
τη νομοθεσία της.Προσοχή όμως για να μάθετε ποιες από τις 
παροχές δικαιούστε επικοινωνήστε με κάποιον αρμόδιο επαγ-
γελματία για να σας πληροφορήσει καταλλήλως. Ανάλογα με 
την περίπτωση και τον τύπο της ασθένειας μπορεί κάποιος να 
διεκδικήσει παρακάτω παροχές: 

 Κοινωνικό τιμολόγιο στην Δ.Ε.Η. & στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 Φοροελάφρυνση ή φοροαπαλλαγή
 Ελάφρυνση είτε απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 

Γράφει η 
Χριστοδούλου Φωτεινή

Κοινωνική Λειτουργός
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ανακοινώσεις
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η κοπή πίτας του Συλλόγου 
θα πραγματοποιηθεί την 

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων 

(Λ.Α.Ε.Δ.), Ρηγίλλης 1, Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Σύλλογο 

Tηλ.: 210 64 68 222

Εκστρατεία Ενημέρωσης 
για τον HPV
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι. πραγματοποιεί 
Επιστημονική Ημερίδα/Εκστρατεία Ενημέρωσης 
με σκοπό να προβληθεί το απαράμιλλα δυνατό μήνυμα 
της πρόληψης στον αγώνα κατά του καρκίνου, στο 

Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ την Τετάρτη 
29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00-21:00

Σύμμαχοι στον αγώνα αυτό είναι οι γιατροί ογκολόγοι- 
γυναικολόγοι που θα μας ενημερώσουν για τα εμβόλια, 
σε ποιους απευθύνονται, τη σπουδαιότητα να εμβο-
λιάζονται και τα δύο φύλλα, που οφείλεται ο ιός πριν 
χρειαστεί να φτάσουμε στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζετε. 

Σας προσκαλούμε λοιπόν, σε μία προσπάθεια να κά-
νουμε τον εμβολιασμό τρόπος ζωής και να επικεντρω-
θούμε σε δεδομένα χωρών που κατάφεραν να μηδενί-
σουν τα ποσοστά διάγνωσης του συγκεκριμένου ιού. 
Στοχεύουμε σε εμβολιασμένα κορίτσια και αγόρια, 
σε υγιείς γυναίκες. Είναι καθήκον μας να προστα-
τέψουμε τα παιδιά μας, είναι καθήκον μας να γνω-
ρίζουμε και να προλαμβάνουμε.

 Ελάφρυνση ή απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας 
 Έκδοση δελτίου στάθμευσηςΑμΕΑ
 Αίτημα για διακανονισμό οφειλών σε Τράπεζες ή οποιαδήποτε 

άλλη υπηρεσία
 Ελεύθερη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ. εντός Αττικής
 Μειωμένα εισιτήρια σε ΚΤΕΛ
 Μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
 Μειωμένα εισιτήρια σε θέατρα, κινηματογράφους,  

   αρχαιολογικούς χώρους
 Κοινωνικός Τουρισμός 
 Απαλλαγή ή μειωμένη στρατιωτική θητεία
 Μειωμένο ωράριο εργασίας
 Πανελλήνιες εξετάσεις ως ειδική κατηγορία
 Προκηρύξεις δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ
 Σύνταξη αναπηρίας 
 Οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ βαριάς αναπηρίας (προνοιακό  

    επίδομα)
 Επίδομα αεροθεραπείας
 Επίδομα παρατετραπληγίαςή εξωιδρυματικό επίδομα
 Διατροφικό επίδομα
 Επίδομα απόλυτης αναπηρίας
 Επίδομα εταίρου προσώπου
 Επίδομα ασθενείας

 Δεν γνωρίζω τα δικαιώματά μου ως ΑμεΑ. Που μπο-
ρώ να απευθυνθώ για σχετική ενημέρωση και με ποιον 
τρόπο;
Αρμόδια όργανα ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία σχε-
τικά με τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους είναι τα θεσμοθε-
τημένα συλλογικά όργανα εκπροσώπησής τους (Σύλλογοι, 
Ομοσπονδίες).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 
του Συλλόγου 210 6468222 ή 210 3244390, όπου είτε τηλε-
φωνικά είτε κατόπιν ραντεβού επαγγελματίας κοινωνική λει-
τουργός ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με τα δικαιώματα των 
καρκινοπαθών. Τέλος, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο 
του «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών (www.anticancerath.gr) ή στην ιστοσελί-
δα «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ» (http://dikaiomamou.gr/). 
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