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Μπορούμε να 
σταματήσουμε  

τον καρκίνο πριν 
δημιουργηθεί!

Βιοδείκτες και 
κληρονομικότητα  

στον καρκίνο  
των ωοθηκών

Σεξουαλική υγεία  
και ποιότητα ζωής 



Eξελίσσοντας την επιστήμη,
αλλάζουμε τις ζωές των ασθενών

Η Servier είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία, με παρουσία σε 148 χώρες,  
η οποία διοικείται από έναν ανεξάρτητο οργανισμό. 

Η έρευνά μας στον τομέα της ογκολογίας καλύπτει διαφορετικά μονοπάτια 
σηματοδότησης, εστιάζοντας κυρίως στην απόπτωση και την ανοσο-ογκολογία, 
με απώτερο στόχο να παρέχουμε στους ασθενείς φάρμακα που θα αλλάξουν 
τη ζωή τους. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πραγματική καινοτομία ανακαλύπτεται μέσα 
από τη διαφοροποίηση και τις συνεργασίες με  ευρείες ομάδες υγειονομικών 
φορέων ανά τον κόσμο, παρέχοντας τις κατάλληλες λύσεις για την κάλυψη 
ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών.

Στη Servier ακολουθούμε αυστηρά δεοντολογικά πρότυπα, διασφαλίζοντας  
έτσι την αξιοπιστία όλων των δραστηριοτήτων μας και διευρύνοντας την 
πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες.
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Αγαπητά μέλη και φίλες/οι του Κ.Ε.Φ.Ι.

Με λένε Θανάση Κρεμασμένο και είναι τιμή μου 
που ανήκω πλέον κι εγώ σε αυτή τη σπουδαία 
ομάδα ανθρώπων. Ανέλαβα τη Διεύθυνση του 
συλλόγου με στόχο την καλύτερη οργάνωση και 
επικοινωνία. 
Η αλήθεια είναι πως τον σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. τον είχα 
απλώς ακουστά. Και μάλιστα, μου έκανε μεγάλη 
εντύπωση η επιλογή από τα μέλη του, ενός ονόμα-

τος που μοιάζει να είναι “κόντρα” στη Νόσο και τα προβλήματα που 
φέρνει μαζί της.

Το λίγο διάστημα που είμαι μαζί σας, πλέον κατάλαβα, ότι το όνο-
μα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ταιριαστό, αφού οι εθελο-
ντές που αγωνίζονται να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο στους πάσχο-
ντες συνανθρώπους μας, το κάνουν αγόγγυστα και με αληθινό ΚΕΦΙ!

Στα χρόνια που βιώνουμε, αν κάπου μπορούμε να πάρουμε την κατά-
σταση στα χέρια μας, είναι στην αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο: 
Κάθε άνθρωπος που θα βρεθεί σε κάποια χρονική στιγμή της ζωής 
του σε δυσκολία, είτε είναι οικονομική, είτε υγείας, έχει ανάγκη ένα 
χέρι βοηθείας να τον στηρίξει. Μια κουβέντα κάποιες φορές μπορεί να 
αρκεί, συνήθως όμως απαιτούνται ΠΡΑΞΕΙΣ!

Εδώ στο Κ.Ε.Φ.Ι., πράττουμε!
Προτεραιότητα μας είναι η στήριξη των ασθενών και των οικείων του, 
η έγκυρη ενημέρωση για την νόσο και την επίδραση στην καθημερι-
νότητά τους, αλλά και για τα δικαιώματά τους. Δίνουμε έμφαση στην 
ενημέρωση του Κοινού και στην πρόληψη – που είναι ένα σημαντικό 
“κλειδί” στη νίκη έναντι του Καρκίνου!

Για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να καλύψει περισσότερους συ-
νανθρώπους μας, θα πρέπει να επικοινωνηθεί: θα πρέπει να μάθουν 
για εμάς και τις δράσεις μας, περισσότερος κόσμος και φορείς. Έτσι 
θα έρθουν κοντά μας νέοι εθελοντές, θα μας στηρίξουν ενδεχομένως 
οικονομικά περισσότεροι κι έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να οργανώ-
σουμε καλύτερα τα υπάρχοντα προγράμματα, να τα εμπλουτίσουμε 
και να αναπτύξουμε νέα!

Πλέον με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τα μέσα επικοινωνίας έχουν πολ-
λαπλασιαστεί και η πληροφορία μπορεί να φτάσει εύκολα παντού. 
Έτσι, πέραν των ιστοσελίδων μας και των δύο προφίλ που διατηρούμε 
στο Facebook, ενεργοποιούμε ξανά το κανάλι μας στο YouTube, όπου 
θα ανεβαίνουν ομιλίες, παρουσιάσεις και άλλες δραστηριότητες.

Σύντομα θα αναβαθμιστεί το τριμηνιαίο περιοδικό μας και θα αποκτή-
σουμε τακτικό μηνιαίο newsletter που θα φτάνει σε όσους αποδέκτες 
το επιθυμούν.

Παράλληλα, ετοιμάζεται μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τον Παγκρε-
ατικό Καρκίνο (Pancare) που θα δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ ασθενούς-φροντιστή-ιατρού και Κ.Ε.Φ.Ι.

Και φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προτάσεις που 
 θα κάνουν τις υπηρεσίες μας καλύτερες.

Θα είμαστε πάντα εδώ για όσους μας έχουν ανάγκη!

Καλώς σας βρήκα – είστε πια η οικογένεια μου,  
καλή δύναμη σε όλους!

Θανάσης Κρεμασμένος
Διευθυντής Κ.Ε.Φ.Ι.
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∆ίπλα στον 
Ασθενή & την 

Οικογένειά του

 www.anticancerath.gr

ΚΕΦΙ › δράσεις

Σ τα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης του Κοινού για την Πρόληψη, Θε-
ραπεία διαφόρων μορφών Καρκίνου καθώς και την 

Υποστήριξη ασθενών, ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία ο Κύ-
κλος του 2018, με την οργάνωση Ημερίδων για:

• τον Καρκίνο του Πνεύμονα (27 Ιανουαρίου), 

• τον Γυναικολογικό Καρκίνο (8 Μαρτίου) 

• και τον Γαστρικό Καρκίνο (29 Μαρτίου).

Με την υποστήριξη Επαγγελματιών Υγείας κύρους (Κα-
θηγητές και ειδήμονες στον κλάδο τους), οι ημερίδες 
αυτές έδωσαν έγκυρη πληροφορία ενώ με την δυνατό-
τητα ανταλλαγής απόψεων και ερωταπαντήσεων, βοή-
θησαν στην κατανόηση της Νόσου και της καθημερινό-
τητάς της. 
Σημαντικό κομμάτι των συναντήσεων αυτών, είναι οι βι-
ωματικές παρουσιάσεις: Είναι αυτές που μιλούν κατευ-
θείαν στη καρδιά του ακροατή και δίνουν κουράγιο και 
ελπίδα!

Οι ημερίδες του Κ.Ε.Φ.Ι. συνεχίζονται με πολύ ενδιαφέρου-
σα θεματολογία:

• Την Τετάρτη 18 Απριλίου, το θέμα είναι το Μελάνω-
μα: Καθώς το καλοκαίρι έρχεται, η πρόληψη και η απο-
φυγή των κινδύνων της υπερβολικής έκθεσης στον 
ήλιο, είναι καίριας σημασίας. Επίσης στην εκδήλωση 
θα αναλυθούν οι νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία της 
νόσου, από την σκοπιά των ειδικών. 

• Την Πέμπτη 31 Μάϊου, με την ευκαιρία της Ημέρας 
κατά του Καπνίσματος, η Ημερίδα θα εστιάσει στην 
αντικαπνιστική εκστρατεία αλλά και στις συνέπειες του 
καπνίσματος (Καρκίνος του Πνεύμονα) 

Ακολουθούν 2 ακόμα εκδηλώσεις μετά το καλοκαίρι με θέ-
ματα:
• Αιματολογικοί καρκίνοι: Λέμφωμα Hodgkin, Πολ-

λαπλούν Μυέλωμα, Χρόνια Μυελογενής Λευχαι-
μία, Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία (Πέμπτη 20 Σε-
πτεμβρίου) και

• Καρκίνος Παγκρέατος (Τετάρτη 14 Νοεμβρίου).

Οι Ενημερωτικές εκδηλώσεις 
του Κ.Ε.Φ.Ι. για το κοινό συνεχίζονται…

Το Κ.Ε.Φ.Ι. σας καλεί να διαδώσετε το 

πρόγραμμα αυτό, στο κύκλο σας, σε 

συγγενείς, γνωστούς και φίλους: Κάποιοι 

θα έχουν την ανάγκη πληροφόρησης, 

κάποιοι την ανάγκη της στήριξης.

Σας Περιμένουμε!
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ημερίδα › ΚΕΦΙ

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον σύλλογο Καρκινο-
παθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών, με 
αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας.

Η ημερίδα ξεκίνησε με βιωματικές παρουσιάσεις ασθενών 
που κατέδειξαν τη δύναμη της θέλησης και έδωσαν ελπίδα.

Ακολούθησαν εισηγήσεις στις οποίες οι ακροάτριες (που 
ήταν και η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινού) ενημερώθη-
καν για το πώς μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα υποτροπής 
του καρκίνου του μαστού, για την κληρονομικότητα και τους 

βιοδείκτες, την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη έναντι 
ΗPV μέσω εμβολίων και τεστ Παπ, την σεξουαλικότητα και 
την ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και την ψυχολογική 
υποστήριξη γυναικών με καρκίνο και την επανένταξή τους 
στην εργασία.

Η εκδήλωση έκλεισε με εκτεταμένη συζήτηση με το Κοινό.

Ευχαριστούμε τους εισηγητές ιατρούς της ημερίδας (Ντρου-
φάκου Σταυρούλα, Φωστήρα Φλωρεντία, Παπαθεο-
δώρου Δημήτριο, Τσιαούση Ιωάννα) και τον ψυχολόγο 
Μούγιο Δημήτρη.

Επίσης ευχαριστούμε τους Προέδρους - Καθηγητές της ημε-
ρίδας (Χαϊδόπουλο Δημήτριο και Ροδαλάκη Αλέξανδρο)

Γυναικολογικός Καρκίνος & 
Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού 

7 Μαρτίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ

Με πολύ μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018,  
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), η επιστημονική Ημερίδα:  

Γυναικολογικός Καρκίνος & Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού
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 ΚΕΦΙ › ιατρικό

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΝΤΡΟΥΦΑΚΟΥ,  
Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 

στην Ογκολογική Μονάδα του «Ιπποκράτειου»

Μπορούμε να σταματήσουμε 
τον καρκίνο πριν δημιουργηθεί!

Τα καλά νέα όμως είναι ότι σύμφωνα με δεδομένα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας και του American Institute of Cancer 

Research, μπορούμε να προλάβουμε σχεδόν το 50% των πιο συ-
χνών καρκίνων με αλλαγές στον τρόπο ζωής μας δηλαδή με:

1.  Διατήρηση του σωματικού βάρους σε υγιή επίπεδα.

2.  Συστηματική άσκηση: Το να είναι κάποιος ενεργός τουλάχι-
στον 30 λεπτά κάθε μέρα βοηθά το σώμα να ρυθμίσει τις ορ-
μόνες που διαφορετικά μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαδικασία 
του καρκίνου. Βοηθά επίσης στην πρόληψη της παχυσαρκίας, η 
οποία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλών καρκίνων.

3.  Υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής: H ιδανική διατρο-
φή που προστατεύει από τον καρκίνο περιλαμβάνει ποικιλία από 
φυτικά τρόφιμα όπως λαχανικά, φρούτα, δημητριακά και όσπρια, 
αποφυγή επεξεργασμένων κρεάτων και αλατιού και περιορισμό 
του κόκκινου κρέατος. Επίσης αποφυγή σακχαρούχων αναψυκτι-
κών και τροφών που είναι πλούσιες σε θερμίδες και περιέχουν 
υψηλά ποσοστά ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών. Η κατανάλω-
ση αλκοόλ που συνιστάται είναι 1 ποτό την ημέρα για τις γυναίκες 
και 2 για τους άνδρες.

4.  Αποφυγή του καπνίσματος
5.  Προστασία από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο
6.  Εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β και του ιού HPV. 
 Η αλλαγή στον τρόπο ζωής που προαναφέρθηκε, δεν έχει σαν 

στόχο μόνο την πρόληψη της εμφάνισης του καρκίνου αλλά και 
την πρόληψη της υποτροπής του, π.χ η συστηματική άσκηση 
έχει βρεθεί ότι μπορεί να μειώσει την πιθανότητα υποτροπής του 
καρκίνου του μαστού, του προστάτη και του παχέος εντέρου έως 
και 35%. Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για τον τρόπο ζωής, 
συμβάλουν και στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
δηλαδή των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων, του 
διαβήτη τύπου 2 και των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων. 
Δυστυχώς τα παραπάνω νοσήματα μαζί με τον καρκίνο αποτε-
λούν την αιτία για πάνω από το 70% των θανάτων παγκοσμίως. 
Υπάρχει μεγάλη και επείγουσα ανάγκη για να ληφθούν μέτρα για 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο και για την ανάπτυ-
ξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ
Η πρόληψη, η οποία είναι η αιχμή του δόρατος αναφορικά με τους 
στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προσφέρει την πιο αποδοτική στρατηγική μακροπρόθεσμα 
για τον έλεγχο του καρκίνου. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικάνι-
κης Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) για κάθε 10 δολάρια που 
επενδύονται στην πρόληψη, εξοικονομούνται 100 δολάρια από την 
θεραπεία της μεταστατικής νόσου.
Δυστυχώς, από τους προϋπολογισμούς των κρατών για την υγεία, 
μόνο το 3% δίνεται για την πρόληψη, σε σύγκριση με το 80% που 
δίνεται για τη θεραπεία ασθενειών (Commission diagnoses the state 
of health in the EU, Brussels, 23 November 2017). 
Με την πολιτική της αντιμετώπισης ΜΟΝΟ της νόσου χωρίς να λά-
βουμε μέτρα για να την προλάβουμε, εκτός από το ότι χάνονται ζωές 
που θα μπορούσαν να σωθούν, εξασκείται και τεράστια πίεση στο 
σύστημα υγείας. Τα κρούσματα του καρκίνου αυξάνονται όπως προ-
αναφέρθηκε, οι τιμές των νέων φαρμάκων είναι υψηλές και το σύ-
στημα υγείας θα είναι σε λίγο μη βιώσιμο κι αυτό είναι ένα πρόβλημα 
διεθνές όχι μόνο ελληνικό.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 
2014, δυστυχώς σχεδόν το 80% των Ελλήνων πάνω από 15 ετών 
δεν ασκούνται δηλαδή δεν κάνουν καθόλου αθλητισμό ή γυμναστική 
ή άσκηση για ψυχαγωγία, ενώ το 60% είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. 
Σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό των Ελλήνων που καπνίζουν 
ακόμα φαντάζεστε τί επίπτωση έχουν τα παραπάνω για την δημόσια 
υγεία; Αναφορικά με το θέμα της πρωτογενούς πρόληψης, σύμφωνα 
με οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται παρεμβάσεις όχι 
μόνο από το Υπουργείο Υγείας αλλά και από το Υπουργείο Παιδείας 
και το Υπουργείο Χωροταξίας. Στο εξωτερικό εφαρμόζονται ήδη με-
γάλες καμπάνιες ενημέρωσης καθώς και εφαρμογή πολιτικών που 
βοηθούν σε πιο εύκολη πρόσβαση σε χώρους άθλησης, ποδηλατο-
δρόμους, πεζόδρομους, επιδότηση φρούτων και λαχανικών, αύξηση 
της φορολογίας σακχαρούχων αναψυκτικών καθώς και απαγόρευση 
της διαφήμισής τους σε ώρες που είναι πιθανόν να παρακολουθούν 
παιδιά. Η επένδυση στην προαγωγή της υγείας είναι το κλειδί για να 
ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Ακόμα και μικρές αλλαγές στις 
καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Ο Φεβρουάριος είναι μήνας διεθνώς αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου. Δυστυχώς σήμερα περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο (από τους οποίους τα 4 εκατομμύρια είναι πρόωροι θάνατοι ηλικίας 30 έως 69 ετών), ενώ τα επόμενα δέκα χρόνια οι θάνατοι από καρκίνο προβλέπεται να αυξηθούν σε πάνω από 14 εκατομμύρια ετησίως.

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο: https://www.healthpharma.gr
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Συνηθέστερα, οι κληρονομικοί όγκοι σχετίζονται με νεαρή ηλι-
κία εμφάνισης (<50 έτη), χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη 

ιστοπαθολογία, ενώ καταγράφονται πολλαπλά περιστατικά συνα-
φούς κακοήθειας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας.

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι το είδος κακοήθειας στο οποίο 
εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κληρονομικού υποβάθρου, 
με περίπου το 20% των περιστατικών να έχει κληρονομική βάση. 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ταυτοποιούνται παθογόνοι 
μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & BRCA2, ενώ μεταλλάξεις σε 
τουλάχιστον ακόμα 15 γονίδια προσδίδουν αυξημένο κίνδυνο κα-
κοήθειας των ωοθηκών. 

Οι γυναίκες που φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & BRCA2 
έχουν αυξημένο δια βίου κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των ωο-
θηκών, ο οποίος είναι 40% & 20%, αντίστοιχα, ενώ ο αντίστοιχος 
κίνδυνος στο γενικό πληθυσμό, υπολογίζεται στο 1.4%. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα άτομα που φέρουν τις μεταλλάξεις αυτές πα-
ρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης και διαφόρων άλλων 
κακοηθειών, όπως ο καρκίνος του μαστού και του παγκρέατος 
στις γυναίκες και τους άνδρες, αλλά και ο καρκίνος προστάτη 
στους άνδρες. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network), όλες οι γυναίκες που διαγιγνώ-
σκονται με καρκίνωμα των ωοθηκών ή των σαλπίγγων (πλην ενός 
ιστολογικού τύπου), ανεξαρτήτων ηλικίας διάγνωσης και οικογε-
νειακού ιστορικού, πρέπει να παραπέμπονται για γονιδιακό έλεγχο. 

Ο έλεγχος για την παρουσία μεταλλάξεων που σχετίζονται με τον 
κληρονομικό καρκίνο, πραγματοποιείται με εξαγωγή DNA από ολι-
κό αίμα ή σίελο, ενώ επί ανίχνευσης παθογόνου μετάλλαξης, οι 
συγγενείς του εξεταζόμενου ατόμου μπορούν να ελεγχθούν στο-
χευμένα για τη μετάλλαξη. Η πιθανότητα μεταβίβασης της μετάλ-
λαξης αυτής προς τους απογόνους είναι 50%, ανεξάρτητα από το 
φύλο του ατόμου. Με τον τρόπο αυτό, υγιή άτομα μπορούν να 
επωφεληθούν από πρωτόκολλα αυξημένης παρακολούθησης, τα 
οποία βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση, αλλά και τη χρήση πα-
ρεμβατικών μεθόδων, οι οποίες στοχεύουν στην εκμηδένιση του 
κινδύνου ανάπτυξης κακοήθειας. 

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τα γονί-
δια BRCA1 και BRCA2 στο κύτταρο, ακόμα και οι επίκτητες (σω-
ματικές) μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά προσδίδουν μια ιδιαίτερη 
υπογραφή στα καρκινικά κύτταρα που τις φέρουν. Η υπογραφή 
αυτή, η οποία προέρχεται από την απώλεια λειτουργίας του μονο-
πατιού επιδιόρθωσης του DNA μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού, 
επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε μια σειρά φαρμάκων που 
ονομάζονται αναστολείς της πολυμεράσης της πολυαδενοφω-
σφορικής ριβόζης (polyADP-ribose polymerase, PARP). Στην πα-
ρούσα φάση είναι σε εξέλιξη σειρά κλινικών δοκιμών, ενώ τρείς 
αναστολείς PARP έχουν πάρει ήδη έγκριση για χορήγηση σε ασθε-
νείς με μεταλλάξεις, γαμετικές ή σωματικές, των γονιδίων BRCA1 
& BRCA2.

Προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι ασθενείς εκείνοι που δυνητικά 
θα επωφεληθούν από τη χρήση των εν λόγω φαρμάκων, εξάγε-
ται DNA από τον μονιμοποιημένο όγκο σε παραφίνη και ακολου-
θεί ο έλεγχος για σωματικές μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 & 
BRCA2. Υπολογίζεται ότι το ~30% των γυναικών που θα διαγνω-
στούν με καρκίνο ωοθηκών θα φέρουν γαμετικές ή σωματικές 
μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 & BRCA2, και επομένως δύνανται 
να επωφεληθούν από την χορήγηση των PARP αναστολέων, ενώ 
το ποσοστό αυτό είναι πιθανά μεγαλύτερο, μιας και διαφαίνεται 
ότι και μια σειρά από άλλα γενετικά φαινόμενα οδηγούν στην ίδια 
γονιδιακή υπογραφή.

Συνολικά, η ταυτοποίηση των μεταλλάξεων τόσο στα γονίδια 
BRCA1 & BRCA2, καθώς και σε άλλα γονίδια έχει προγνωστική, 
διαγνωστική αλλά και θεραπευτική αξία, τόσο για τα άτομα που 
έχουν διαγνωσθεί με κακοήθεια, όσο και για τους άμεσους συγ-
γενείς τους.

ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ ΦΩΣΤΉΡΑ, PhD, Κλινική 
Εργαστηριακή Γενετίστρια
Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Βιοδείκτες και κληρονομικότητα στον καρκίνο 
των ωοθηκών

Ο καρκίνος είναι μια γενετική νόσος, με την έννοια ότι προκαλείται από αλλαγές (μεταλλάξεις) στην αλληλουχία 

του DNA. Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται είτε στα γαμετικά κύτταρα και δύναται να κληρονομηθούν (κλη-

ρονομικός καρκίνος), είτε συμβαίνουν τυχαία στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και είναι επίκτητες (σποραδικός 

καρκίνος). Η πλειονότητα (~70%-90%) των κακοηθειών είναι σποραδικοί, ενώ οι κληρονομικοί όγκοι αποτελούν 

το 5%-25% του συνόλου των κακοηθειών, ανάλογα με το όργανο. 
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Μέσα σε αυτό τον ευρύ όρο της ποιότητας ζωής εντάσσεται σε 
εξάρχουσα θέση και η σεξουαλική υγεία της κάθε ασθενούς που 

βίωσε ή βιώνει έναν καρκίνο και ειδικά γυναικολογικό καρκίνο. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 
Η σεξουαλικότητα δεν είναι απλά η ικανότητα να έχεις σεξουαλική 
επαφή. Σύμφωνα με τον Ορισμό του WHO 2006 η σεξουαλικότη-
τα είναι θεμελιώδους σημασίας για τον άνθρωπο που εκτείνεται από 
την σεξουαλική ταυτότητα, τον σεξουαλικό ρόλο, τον ερωτισμό του 
ατόμου, την ευχαρίστησή του, την εγγύτητα και την αναπαραγωγή 
του. Εκφράζεται μέσα από συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα, 
φανταστικές σκέψεις, πιστεύω, αξίες και σχέσεις. 

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗ  
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
Σύμφωνα με το μοντέλο, η γυναικεία σεξουαλική απόκριση περιλαμ-
βάνει τη φάση της σεξουαλικής επιθυμίας, ακολουθεί η φάση της δι-
έγερσης και κατόπιν η φάση του οργασμού και της λύσης. Η Ακτι-
νοθεραπεία, η Χημειοθεραπεία και οι ορμονικοί χειρισμοί συνήθως 
επιδρούν    αρνητικά στους νευροενδοκρινολογικούς μηχανισμούς 
επηρεάζοντας κυρίως το επίπεδο της σεξουαλικής επιθυμίας. Οι δε 
ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις μέσω της βλάβης που προκαλείται 
σε νευρικά πλέγματα και αγγεία επιδρούν αρνητικά στην επίτευξη 
οργασμού. Η ορμονική καταστολή των γυναικείων ορμονών μειώ-
νει την ικανότητα της αισθητικότητας και της διέγερσης. Η επίδραση 
σε νεύρο -ενδοκρινολογικό επίπεδο οδηγεί επίσης σε οξεία εμμηνό-
παυση με αποτέλεσμα την οξεία και κάθετη πτώση των κυκλοφο-
ρούντων οιστρογόνων και ανδρογόνων που δρουν προσθετικά στο 
πρόβλημα μέσω της κολπικής ατροφίας και της εμφάνισης πόνου. 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
Πρόληψη -Ενημέρωση -αντιμετώπιση 

Η πρόληψη έγκειται στην ένταξη της σεξουαλικής υγείας στα κρι-
τήρια επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης ενός 
καρκίνου, με την έννοια του σεβασμού και της προστασίας ιστών και 
δομών που συμμετέχουν στη σεξουαλική απόκριση και δύναται να 
προφυλαχθούν. 

Η αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν καταρχήν τα φαινόμενα της οξείας εμμηνόπαυσης με τους κα-

τάλληλους χειρισμούς .Επίσης πολύ σημαντικός στόχος είναι η αντι-
μετώπιση της κολπικής ατροφίας και η εμφάνιση πόνου στην επαφή 
με τοπικές η και συστηματικές θεραπείες. Η επιλογή των κατάλλη-
λων σκευασμάτων πρέπει να γίνεται για κάθε γυναίκα ξεχωριστά 
με σκοπό την παράλληλη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την 
ασφάλεια της ασθενούς.

Στο επίπεδο αυτό αναμένονται και στη χώρα μας νέα σκευάσματα με 
υψηλότερο προφίλ ασφαλείας ενώ από την άλλη νέες τεχνικές με 
χρήση Laser μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την παραγωγή κολ-
λαγόνου στον κολπικό βλεννογόνο και να αυξήσουν την ενυδάτωση 
της γεννητικής περιοχής. 

Τέλος, πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα στο επίπεδο ενημέρωσης 
και επικοινωνίας γιατρού και ασθενούς για τα θέματα της σεξουαλι-
κής υγείας. Κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει τον καρκίνο πρέπει να 
ενημερωθεί από τον γιατρό της τόσο πριν όσο και μετά τους θερα-
πευτικούς χειρισμούς για τις συνέπειες στη σεξουαλική της υγεία και 
τις λύσεις που διαθέτει. Το πρόβλημα της μη πληροφόρησης φέρνει 
τη γυναίκα μπροστά σε οξέα φαινόμενα που επιδρούν αρνητικά στη 
διαχείριση του προβλήματός της και στη σχέση της. 

Συμπερασματικά, η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι πολύ παραπά-
νω από την απλή ικανότητα να έχεις σεξουαλική επαφή .Αποτελεί για 
την κάθε γυναίκα σημαντικό στοιχείο για να καλύψει τις περισσότε-
ρες από τις πιο θεμελιώδεις ανάγκες της ανθρώπινης ύπαρξης και 
βοηθάει να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις της ζωής ,στην 
επίτευξη συναισθηματικής εγγύτητας με τον σύντροφο, στην αυ-
τό-εκτίμηση και στην αυτοπεποίθηση, που οδηγεί τελικά σε κα-
λύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία.

ΤΣΊΑΟΥΣΉ ΊΩΑΝΝΑ
Γυναικολόγος –Μαιευτήρας 
Md, MSc exeMBA Athens 

Fellow of European Committee 
of Sexual Medicine (FECSM )

Σήμερα 5.5 εκατομμύρια γυναίκες επιζούν μετά τον καρκίνο με αποτέλεσμα στη Δυτική Ευρώπη ο καρκίνος να αντιμετωπίζεται πια σαν ένα χρόνιο νόσημα. Ως χρόνιο νόσημα η διασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής αποτελεί προτεραιότητα.
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Σεξουαλική υγεία και ποιότητα ζωής 
μετά τον καρκίνο
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΌΣ ΕΛΕΓΧΌΣ ΚΑΡΚΙΝΌΥ; 
Βαθιά ευκαιρία αναπροσδιορισμού

Πάνε πέντε χρόνια από την πρώτη φορά που μπήκα στην “κρύα 
αίθουσα” του διαγνωστικού κέντρου. Ανυποψίαστη έφηβη 
τότε έψαχνα να βρω τί ήταν αυτό που με πονούσε τόσο πολύ 

και είχε αρχίσει να με καταβάλλει καθημερινά. Να επιδρά τόσο κα-
θοριστικά στη ζωή μου και να με κάνει να συνα-
ναστρέφομαι όλο και περισσότερο με γιατρούς 
παρά με τους φίλους μου στην αυλή του σχολεί-
ου.

Κάθισα στο σαλόνι αναμονής ώσπου ένας άν-
θρωπος με λευκή ποδιά φώναξε το επίθετό μου. 
Τον ακολούθησα και με πήγε σε ένα διαφορετικό 
μέρος από αυτά που είχα δει ως τότε. Ένα μεγά-
λο στρογγυλό μηχάνημα. Γύρω από αυτό σύριγ-
γες, βαμβάκια και η μυρωδιά του οινοπνεύματος 
δέσποζε στο χώρο. Όλα απολυμασμένα κι εγώ 
παρακολουθούσα χαμένη αυτήν την πρωτόγνω-
ρη διαδικασία. Με έβαλε σε αυτό το μεγάλο μηχά-
νημα και αντί για κάποια λεπτά που διαρκούσε η 
εξέταση, διήρκησε πολύ περισσότερα. Δεν άντεχα 
όμως, πονούσα. Αυτή η κατάσταση δεν θύμιζε σε 
τίποτα την καθημερινότητά μου. Μου χορηγήθηκε 
κάποιο είδος φαρμάκου ώστε να μπορέσω να χα-
λαρώσω από τον πόνο και να ολοκληρωθεί η εξέταση. Βγήκα χλω-
μή από εκεί μέσα και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να βγουν. Όπως 
δεν άργησαν να ‘ρθουν και τα υπόλοιπα.

Αυτό που με ταλαιπωρούσε τόσον καιρό ήταν ένας καρκίνος. Από αυ-
τές τις λέξεις που πιστεύεις πως ποτέ δεν θα συμβούν σε σένα. Πόσο 
μάλλον όταν είσαι και τόσο νέος. Καρκινάκι λοιπόν αυτό που τόσο 
ενοχλούσε και ήρθε να αλλάξει μια για πάντα τη ζωή μου. Όπως και 
όλων όσων έχουν νοσήσει από την εν λόγω ασθένεια. Καρκινάκι… 
Ο πιο δύσκολος μα και ο σπουδαιότερος δάσκαλος ζωής. Δεν είναι 
εχθρός σου, είναι όλος δικός σου. Θα σε πάρει από το χέρι και θα σου 
ορίσει νέα μοίρα. Θα την ακολουθήσεις ή όχι; Στο χέρι σου είναι και 
αυτό είναι η ευλογία του ότι όλα είναι επιλογές μας. Ο πόνος τόσο ο 
σωματικός όσο και ο ψυχικός είναι αβάσταχτος. Σου φαίνεται πως δεν 
μπορείς να επιβιώσεις άλλη μία μέρα. Κι όμως ξέρεις πως ο ήλιος πά-
ντα θα βγαίνει και έτσι θα ανατέλλεις κι εσύ. Αρκεί να το πιστέψεις!

Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα τη γνωστή πεπατημένη των θεραπειών και αν 
εύχομαι κάτι από τα βάθη της καρδιάς μου, είναι να μην ξαναβρεθώ 
εκεί. Έπειτα από αυτήν τη διαδικασία απομένουν οι επαναληπτικοί 
έλεγχοι όπου παρακολουθείς την πορεία της ασθένειάς σου. Ο σκο-
πός μου δεν είναι να αναφερθώ στη συνολική θεραπεία του καρκί-
νου αλλά στο κομμάτι των επαναληπτικών ελέγχων.

Γενικότερα, υπάρχει η πεποίθηση πως είναι κάτι απλό και ενδεχο-
μένως σε σχέση με τα υπόλοιπα να είναι πιο ήπιο. Αυτό όμως δεν 
το κατατάσσει αυτόματα στα εύκολα διαχειρίσιμα. Για του λόγου το 
αληθές, δεν γνωρίζω καρκινοπαθή που να αντιμετωπίζει αυτή τη 
διαδικασία με άνεση. Στην πραγματικότητα είναι αρκετά επώδυνη. 

Κάθε φορά που μπαίνεις εκεί μέσα είναι σαν να ενεργοποιείται ένα μα-
γικό κουμπί και να ανατρέχουν όλες εκείνες οι αναμνήσεις που έχεις 

προσπαθήσει να θάψεις μέσα σου ή έχεις απωθήσει. Μπαίνεις μέσα 
και η αίσθηση του χώρου σε κάνει να θέλεις να τρέξεις, η προσφώνη-
ση του ονόματός σου σε κάνει να θέλεις να τρέξεις ακόμα πιο μακριά, 
η άσπρη ρόμπα που φοράς σε θέτει κατευθείαν σε κατάσταση ασθενή. 

Παίρνεις μια βαθειά ανάσα μήπως και χωρέσει λίγη 
δύναμη ψυχής μέσα στο στήθος σου. Ξέρεις όμως 
πως έχεις πολλή από αυτήν! Αν δεν είχες, δεν θα 
ήσουν τώρα εκεί. Βάζεις δύναμη στα πόδια σου και 
στην καρδιά σου ώστε να μπεις στον τομογράφο. 

Ο ήχος που παράγει γίνεται έντονη μουσική συ-
νοδεία για να ντύσει τις σκέψεις και τις αναμνή-
σεις που έχουν κατακλύσει το μυαλό σου. Περ-
νά όλη η “ιστορία” μπροστά από τα μάτια σου. Αν 
κάποια στιγμή σταματήσει ο θόρυβος και αργήσει 
να ξεκινήσει βάζεις ό,τι χειρότερο με το νου σου. 
Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά! Κάποιος θα σου 
’λεγε “χαλάρωσε”. Εγώ όμως δεν μπορώ να στο 
πω γιατί ξέρω πως δεν είναι εφικτό. Θα σου πω 
όμως κάτι άλλο. 

Χόρεψε μέσα σου! Τον ρυθμό τον δίνει το έντο-
νο σκίρτημα της καρδιάς σου. Μίλα με τον εαυτό 
σου, ευχαρίστησέ τον που σε κρατάει εκεί πέρα και 

δώσε του όση αγάπη έχεις εκείνη τη στιγμή. Πάρε ανάσα και κάνε 
χώρο μέσα σου. Είσαι δυνατός, το ξέρεις πια, το ΄χεις δει! Θυμάσαι 
σε τί κατάσταση έχεις φτάσει και πώς έχεις καταφέρει να είσαι τώρα. 
Δυνατός! Να μπορείς να πατάς στα πόδια σου. Το ξέρω πως είσαι ευ-
γνώμων γι’ αυτό. Κάποια στιγμή δεν μπορούσες να το κάνεις κι όμως 
τώρα δες. Μπορείς να τρέξεις κιόλας! Αν έχεις κάποιον άνθρωπο στην 
καρδιά σου νιώσε πως τον έχεις εκεί και του μιλάς που και που. Μα 
προπάντων, επικοινώνησε με τον εαυτό που ανακάλυψες πως έχεις, 
τον ανώτερο εαυτό. Εκείνον που δεν γνώριζες την ύπαρξή του και 
όλη αυτή η διαδικασία σου τον αποκάλυψε. Θυμήσου εκείνη την 
εσωτερική φωνή του που σου ‘λεγε τα δύσκολα βράδια “Έλα μπο-
ρείς, λίγο ακόμα”. Την άκουγες και έπειτα κούρνιαζες στον ήχο της. Το 
ξέρεις πως μπορείς, εδώ κατάφερες πόσα δυσκολότερα. 

Είσαι άνθρωπος και έχεις δύναμη και αγάπη μέσα σου. Μη φοβάσαι! 
Ο φόβος δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αναμονή του κακού. 
Κι αν μας δίδαξε κάτι όλη αυτή η ιστορία είναι πως δεν το θέλουμε 
αυτό. Άνοιξε τα μάτια σου, τα χέρια σου και την καρδιά σου και νιώ-
σε. Νιώσε πως είσαι δυνατός και είσαι καλά. Εκεί είναι όλη η υπόθε-
ση. Αγάπησε αυτό που είσαι!

Ουπς! Σαν κάτι να ακούγεται. Η εξέταση πρέπει να έλαβε τέλος και 
κάποιος έρχεται. Μα τι βλέπω; Είσαι χαμογελαστός, φως βγαίνει από 
τα χείλη σου. Μάλλον είναι η δύναμη και η αγάπη που έχεις μέσα 
σου. Αυτά που σε έκαναν να φτάσεις ως εδώ!

Καλά αποτελέσματα σε όλους τους ανθρώπους που υπόκεινται 
σε αυτήν την διαδικασία. Μην ξεχνάτε να φροντίζετε τον εαυ-
τό σας, να τον ακούτε πάντα και κυρίως να τον αγαπάτε! Όπου 
υπάρχει αγάπη, υπάρχει άπλετο φως!

Νόνα Δεδηλιαρίδου

Χόρεψε 
μέσα σου! Τον ρυθμό 
τον δίνει το έντονο 

σκίρτημα της καρδιάς 
σου. Μίλα με τον εαυτό 
σου, ευχαρίστησέ τον 
που σε κρατάει εκεί 

πέρα και δώσε του όση 
αγάπη έχεις εκείνη τη 

στιγμή. Πάρε ανάσα και 
κάνε χώρο μέσα σου. 

Είσαι δυνατός, το ξέρεις 
πια, το ΄χεις δει!



ΚΕΦΙ › δράσεις

 Οι Δραστηριότητες μας
 Ομάδα Διαιτολογικής Υποστήριξης Ασθενών  & 

Φροντιστών
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών σε συνεργασία 

με τον κ. Ευθύμιο Γκότση, Αξιωματικό Υγειονομικού Σώματος, Κλινικό Διαιτο-
λόγο BSc,MSc, Διευθυντή Διαιτολογικού Τμήματος 401ΓΣΝΑ διοργανώνουν 
την Ομάδα Διαιτολογικής Υποστήριξης για Ασθενείς και Φροντιστές την τε-
λευταία Δευτέρα κάθε μήνα και ώρες 19:30 - 22:00.

Θα διενεργούνται ομαδικές συνεδρίες και εν συνεχεία θα προγραμματίζο-
νται ατομικές με μέριμνα του Συλλόγου και απόλυτη προτεραιότητα στους 
ασθενείς που υπόκεινται σε άκτινο-ή χημειοθεραπεία.

 Ομάδα Στοματικής Υγιεινής Ασθενών
Ο Σύλλογος «K.E.Φ.Ι.», Αθηνών σε συνεργασία με την κα Βουρλή Αναστα-

σία, Χειρούργο Οδοντίατρο DDS, MSc Παθοβιολογίας Στόματος, προχώρησαν 
στη δημιουργία Ομάδας Στοματικής Υγιεινής για Ασθενείς την πρώτη Δευτέ-
ρα κάθε μήνα, ώρα 16:30-17:30.

Θα διενεργούνται ομαδικές συνεδρίες με απόλυτη προτεραιότητα στους 
ασθενείς που υπόκεινται σε άκτινο-ή χημειοθεραπεία.
Στόχοι

Να τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η πρόληψη των στοματικών 
επιπλοκών από την αντινεοπλασματική θεραπεία.

Να εξηγήσουμε τις βασικές επιπλοκές που εμφανίζονται στο στόμα και τη 
περιστοματική περιοχή, και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Να συζητήσουμε θέματα και απορίες που απασχολούν τους ασθενείς.

 Συμβουλευτική Ομάδα Αισθητικής Κοσμητολογίας
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 

Αθηνών σε συνεργασία με την κα Ειρήνη Σουλιώτη, Αισθητικός Κοσμητολό-
γος των Τ.Ε.Ι. Αθήνας διοργανώνουν Ομάδα Περιποίησης Ασθενών.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται, κάθε 2η Δευτέρα κάθε μήνα, ώρα 
16:30-17:30.

 Κύκλος Θεραπευτικών Συναντήσεων Ψυχοδράματος
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-

νών ξεκινά ένα νέο κύκλο θεραπευτικών συναντήσεων Ψυχοδράματος για τα 
μέλη του, ασθενείς με καρκίνο, σε οποιαδήποτε φάση της διάγνωσης, θερα-
πείας και αποκατάστασης.

«Ο στόχος της ψυχοδραματικής θεραπείας είναι η ολική παραγωγή ζωής. 
Επιχειρεί να προσδώσει στο άτομο περισσότερη πραγματικότητα απ΄ ότι του 
έδωσε μέχρι τότε ο αγώνας του για τη ζωή. Ο στόχος του είναι μια αφθονία 
πραγματικότητας(surplus reality).

Αυτός ο πλούτος της βιωμένης και ζωντανής εμπειρίας βοηθά το άτομο να 
διευρύνει σταθερά τον έλεχγο και τη γνώση του εαυτού και του κόσμου δια 
του βιωμένου γεγονότος και της εμπειρίας και όχι δια της ανάλυσης τους.» 
J.L.Moreno
Συντονίζει:
Εκ μέρους του Ινστιντούτου Ψυχοδράματος Αθηνών
Νένα Βλασσά: Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, TEP 
(Trainer, Educator, Practicioner in Psychodrama)
Η ομάδα θα πραγματοποιεί μια θεραπευτική συνάντηση την πρώτη Πέμπτη 
κάθε μήνα, ώρα 18:30-21:00.

Η ομάδα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 17:00-18:30.
Στόχοι της Ανοιχτής Ομάδας Υποστήριξης Ασθενών   με 
ΜΚΜ είναι:

- Να μιλήσουν τα μέλη σχετικά με το βίωμά τους.

- Να λάβουν την απαραίτητη γι› αυτούς ψυχολογική υποστήριξη.

- Να βρουν χρήσιμους, βοηθητικούς τρόπους διαχείρι-
σης  των οδυνηρών συναισθημάτων, τόνωσης του ηθικού 
και  μείωσης του άγχους.

Η δυνατότητα συζήτησης θεμάτων, όπως ο θάνατος, η καταπο-
λέμηση και μείωση της κατάθλιψης, αλλά και  προσφορά  νοήμα-
τος  και  ενδιαφέροντος για τη ζωή.

Συντονίστριες: 
Κατερίνα Πανδή, Ψυχοθεραπεύτρια  
Κατερίνα Χατζησπύρου- Ψυχοθεραπεύτρια

 Ατομική ψυχολογική υποστήριξη
Η ατομική ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται από ψυχολόγους 

του Συλλόγου μας, εντελώς δωρεάν, σε ασθενή ή μέλος της οικο-
γένειάς του, που απευθύνει την ανάγκη του αυτή σε μας. Μέσα από 
τις ατομικές συναντήσεις στήριξης ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών 
δίνει το χώρο και το χρόνο στον άνθρωπο ασθενή και συγγενή του, 
να βιώσουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους και να λάβουν την 
απαραίτητη ψυχολογική στήριξη. Ο Σύλλογος παραμένει στη διά-
θεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία με σεβασμό απέναντι 
στο βίωμα του κάθε ανθρώπου και τηρώντας αυστηρά το απόρρη-
το της κάθε συνάντησης. 

 Τηλεφωνική υποστήριξη
Θεωρώντας πολυτιμότερο πράγμα τη ζωή του ανθρώπου και 

αναγνωρίζοντας τον μεγαλοπρεπή αγώνα που δίνουν οι άνθρω-
ποι που αντιμετωπίζουν καρκίνο, ο  Σύλλογος  Κ.Ε.Φ.Ι  είναι δίπλα  
τους προσφέροντάς τους μια  πλατιά  αγκαλιά και δίνοντας τη δυ-
νατότητα της άμεσης ψυχολογικής τηλεφωνικής υποστήριξης. 

Στόχος της τηλεφωνικής υποστήριξης είναι να δώσει 
στους ασθενείς με καρκίνο:

την ευκαιρία  να μιλήσουν για την εμπειρία τους σχετικά με τον 
καρκίνο,

τη δυνατότητα έκφρασης  των συναισθημάτων, που καθημερινά 
βιώνουν και την ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των 
αλλαγών, που επιφέρει στη ζωή τους ο καρκίνος.

Παράλληλα, η τηλεφωνική υποστήριξη απευθύνεται και σε αν-
θρώπους του στενού οικογενειακού, συγγενικού και φιλικού περι-
βάλλοντος των ασθενών. 

Εκτός από τη δυνατότητα χρόνου που παρέχει το Κ.Ε.Φ.Ι. στους 
ασθενείς, υπάρχει και ο «ασφαλής και ζεστός χώρος», καθώς οι 
τηλεφωνικές συνομιλίες είναι άκρως εμπιστευτικές και πραγματο-
ποιούνται πάντα σε κλίμα εχεμύθειας τηρώντας την κάθε αρχή του 
απόρρητου. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ψυχολόγο του Συλ-
λόγου μας στα τηλέφωνα του Κ.Ε.Φ.Ι.: 210-6468222, 6447 002 
&3244 390 (αστική χρέωση).

 Κοινωνική υποστήριξη
Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. στηρίζει τον ασθενή με καρκίνο γνωρίζο-

ντας ότι η θεραπεία του ξεκινά από την έγκυρη και συνεχή ενημέ-
ρωσή του σχετικά με τα δικαιώματα που έχει ως ασφαλισμένος-η.  

Η δύναμη της γνώσης των δικαιωμάτων μας αποτελεί για μας 
στο Κ.Ε.Φ.Ι. συνώνυμο της κοινωνικής υποστήριξης, που προσφέ-
ρουμε όλα αυτά τα χρόνια στο συνάνθρωπο που αντιμετωπίζει τον 
καρκίνο.
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∆ίπλα στον 
Ασθενή & την 

Οικογένειά του

 Ομάδα Ανοιχτών Συναντήσεων με Θέμα «Με 
αφορμή ένα Έργο Τέχνης»

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών σε συνεργασία με την κα Εύη Πάσχου, Ψυχίατρο, ξεκινά ένα νέο 
κύκλο Ανοιχτών Συζητήσεων με θέμα: «Με αφορμή ένα Έργο Τέχνης»
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται την 1η Κυριακή κάθε μήνα, ώρα 
18:00-20:00.

 «Εργαστήρι Ανάγνωσης και ... Συγγραφής»
Κάνουμε την αρχή μιας συνομιλίας μεταξύ μας με αφόρμηση την ανά-

γνωση βιβλίων. Η τέχνη του λόγου, σημείο αναφοράς τής διά βίου παιδείας 
και της ψυχαγώγησης του ανθρώπου, αποτελεί εφαλτήριο για να γίνουμε 
βαθμιαία αναγνώστες της δημιουργικότητας και της φαντασίας του εαυτού 
μας και των συνανθρώπων μας.

Ανιχνεύοντας τα διανοήματα και τη μουσική της έκφρασης που περικλεί-
ουν και αναδίδουν μικρά και μεγάλα κείμενα, μπαίνουμε ως περιπατητές 
στο εργαστήρι του συγγραφέα και επικοινωνούμε εκείνα που αξίζουν να 
διαβιβάζονται στο σήμερα και το αύριο. 

Για αυτό γράφονται και θα γράφονται «κόσμοι» στο χειροπιαστό και ηλε-
κτρονικό χαρτί. 

Για αυτό μιλάμε και θα μιλάμε για «κείμενα». Είναι αυτά που «κείνται», για 
να κοινωνήσουν και να μοιράσουν γνώση και θεώρηση του ανθρώπου στη 
συγχρονία και τη διαχρονία. 

Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε συνοδοιπόροι στη δημοκρατία του πνεύ-
ματος. Και εδώ το μεγαλύτερο επιχείρημά μας είναι η επιθυμία! Ποια; Να 
αναγνωρίσουμε, να σεβαστούμε τον ρυθμό του ανθρώπου. Πώς; Λέξη τη 
λέξη. Φράση τη φράση. Κοντά στο νόημα ο διάλογος. Ο δικός μας διάλο-
γος. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από εμάς, όσοι και όταν αισθανόμαστε 
σε καλή ώρα, όταν το επιθυμήσουμε, με τις κατάλληλες οδηγίες θα περνά-
με για λίγο, σαν ένα μικρό ταξίδι, στην όχθη της συγγραφής. Κι ύστερα θα 
ξαναγυρνάμε διαρκώς στην ανάγνωση. Εξάλλου, ούτε μια γραμμή δεν έχει 
γραφτεί μέχρι τώρα χωρίς τα λόγια άλλων που διάβηκαν πριν από εμάς 
τον ίδιο δρόμο στη σκέψη και τη φαντασία. Κάθε δεύτερη Τρίτη, ώρα 
20:00-21:30
Συντονίστρια: Μαρία Ντότσικα, φιλόλογος - συγγραφέας

 Ομάδα Άσκησης ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 

Αθηνών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο ΧΑΘΑ - ΓΙΟΓΚΑ, διοργα-
νώνουν Ομάδας Άσκησης ΧΑΘΑ - ΓΙΟΓΚΑ.  

  
Το Γιόγκα, το Πανάρχαιο, γεννήθηκε από την ανάγκη που πάντα έχει ο 

άνθρωπος, κάθε εποχή να προστατεύει την ΄Υπαρξή του, την Ζωή του. 
Το Γιόγκα καλλιεργεί και προστατεύει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Η με-

γαλύτερη δύναμη στον ΄Ανθρωπο είναι η Συνείδησή του. Σήμερα ζούμε σε 
μία τεχνοκρατική εποχή, όπου η οργανωμένη κοινωνία με τις θαυμαστές, 
τεχνολογικές και επιστημονικές επιτυχίες της, αντί να μας ησυχάζει, μας 
γεμίζει φόβο και αγωνία.

Το Γιόγκα είναι αντίθετο του Ανθρώπου-Μηχανή. Αποβλέπει στην πραγ-
ματική Ατομικότητα, στην καλλιέργεια και στην διεύρυνση της συνειδητής 
προσωπικότητας. Σε βοηθάει να αποφεύγεις την υπερένταση και την φθο-
ρά που φέρνει ο σημερινός τρόπος ζωής. Δεν έχει καμία σχέση με την γυ-
μναστική του δυτικού κόσμου.

Το Γιόγκα είναι μια έννοια, μια κατάσταση του νου, που έρχεται μετά την 
πρακτική εφαρμογή των ασκήσεων μαζί με την αναπνοή. Η αναπνοή είναι 
το κλειδί της Ζωής.
[κείμενο της Τούλας Μαυρίδου Ιδρύτριας του Ελληνικού Συλλόγου Χα-Θα 
Γιόγκα] 

Κάθε Τετάρτη, ώρα 16:00-17:15 
Συντονίστρια: Έφη Κουτσάκου, Δασκάλα του Ελληνικού Συλλόγου 

ΧΑΘΑ – ΓΙΟΓΚΑ

 Ομάδα Χειροτεχνίας
Συντονίστρια: Μαρία Παπαγεωργίου
Η ομάδα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 16:00-18:00

δράσεις › ΚΕΦΙ

 www.anticancerath.gr

Για πληροφορίες παρακαλούμε, όπως 

επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του 

Συλλόγου, Δευτέρα - Πέμπτη, 10:00 - 

20:00, Παρασκευή 10:00 - 18:00, στα 

τηλέφωνα 210 6447 002 & 210 6468 222.
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ιατρικό › η πύλη της ανοσοθεραπείας

Καρκίνος! Πόσο κοντά  
είμαστε στην ίαση;

Η αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια έχει αλλά-
ξει ριζικά, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους Ογκολο-
γικούς ασθενείς.

Mε σημαντική πρόοδο να έχει συντελεστεί σε 4 κύριους τομείς 
που καθορίζουν την πορεία ενός ασθενή με καρκίνο δηλ. στη θερα-
πεία, την πρόληψη, την ποιότητα ζωής αυτών που υποβάλλονται 
σε αντινεοπλασματική θεραπεία και την σύγχρονη παρακολούθη-
ση των μακρά επιβιωσάντων  από καρκίνο, μπορούμε πλέον να μι-
λάμε για εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της νόσου. 

 «Η πρόοδος που έχει γίνει στην αντιμετώπιση του καρκίνου τα 
τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το μέλλον της 
νόσου, με τα νέα φάρμακα και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
να έχουν φέρει πλέον την αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών 
μορφών καρκίνου. Μάλιστα, η εξατομικευμένη θεραπεία, προσαρ-
μοσμένη απόλυτα στο DNA του καρκινικού όγκου του κάθε ασθε-
νή σε συνδυασμό  με τις νεωτεριστικές προσεγγίσεις της ανοσο-
ογκολογίας και της γονιδιακής θεραπείας, που μας επιτρέπουν να 
παρεμβαίνουμε στο DNA του καρκινικού όγκου,  μας δίνουν τη δυ-
νατότητα να μιλάμε ακόμα και για πλήρη ίαση σε κάποιες περιπτώ-
σεις.», αναφέρει η Δρ. Φλώρα Σταυρίδη, Παθολόγος Ογκολόγος 
του Νοσοκομείου «Υγεία» και Επιστημονική Υπεύθυνη του Ογκο-
λογικού Κέντρου “Care and Cure”.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
Μέχρι το 2011, η ανοσοθεραπεία θεωρείτο επισφαλής επιλογή ως 
αντινεοπλασματική θεραπεία. Ωστόσο, σήμερα η ανοσοθεραπεία 
είναι βασικό εργαλείο στη φαρέτρα των Ογκολόγων για ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό καρκίνων, καθώς διαφέρει από την κλασική 
χημειοθεραπεία, αφού στοχεύει στο ανοσοποιητικό σύστημα του 
σώματος και όχι στα καρκινικά κύτταρα. Έτσι, εκπαιδεύει το ανοσο-
ποιητικό να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα, προσφέροντας αν-
θεκτική και μακροχρόνια θεραπεία στον ασθενή. Ως αποτέλεσμα, 
μπορούμε πλέον να μιλάμε για ίαση σε αρκετές μορφές καρκίνου 
που μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά δυσίατες.

Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν την επιτυχία της 
ανοσοθεραπείας σε σημαντικούς καρκίνους, όπως καρκίνος νε-

Νέες επιστημονικές εξελίξεις 
αλλάζουν τα δεδομένα  
στη θεραπεία του καρκίνου

ΦΛΩΡΑ ΣΤΑΥΡΊΔΉ  MD,MSc,MRCP
Παθολόγος Ογκολόγος

Συνεργάτης Νοσοκομείου «Υγεία, Μητέρα»
Διευθύντρια Ογκολογικού Κέντρου “Care and Cure”

Τέως Λέκτορας στην Πανεπιστημιακή Ιατρική Σχολή 
του Νοσοκομείου Guys and St Thomas στο Λονδίνο.

www.careandcure.gr

φρών, ουροδόχου κύστεως, κεφαλής/τραχήλου, μελάνωμα, λέμ-
φωμα Hodgkin καθώς και στον καρκίνο πνεύμονα, στομάχου και 
παγκρέατος.

Iδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην επαναστατική ανο-
σοθεραπεία με CAR T-λεμφοκύτταρα που δίνει νέες δυνατότητες 
θεραπείες σε ασθενείς που μέχρι σήμερα είχαν πολύ περιορισμέ-
νες επιλογές. Η συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει την αφαίρε-
ση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος από τον ασθενή, τα 
οποία τροποποιούνται γενετικά με σκοπό να αναγνωρίζουν τα καρ-
κινικά κύτταρα και να τους επιτίθενται. Η ανωτέρω θεραπεία έχει 
αποδείξει την αποτελεσματικότητα της σε αιματολογικές κακοήθει-
ες ενώ επί του παρόντος μελετάται και σε συμπαγείς όγκους.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ;
Το CancerSeek αποτελεί ένα νέο test το οποίο ελέγχει στο αίμα την 
παρουσία πρωτεϊνών που συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου 
και επί του παρόντος έχει μελετηθεί μόνο σε άτομα που ήδη νο-
σούν από κακοήθεια. Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που ανιχνεύει 
με υψηλά ποσοστά ευαισθησίας οκτώ διαφορετικές μορφές καρ-
κίνου (ωοθήκης, στομάχου, παγκρέατος, οισοφάγου, ήπατος, πα-
χέος εντέρου, πνεύμονα και μαστού) ανοίγοντας έτσι το δρόμο της 
ευρείας χρήσης των γονιδιακών πάνελ για πρώιμη διάγνωση σε 
υγιή πληθυσμό με αποδεκτό οικονομικό κόστος.

EΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου έχει πλέον η εξα-
τομικευμένη προσέγγιση του ασθενή, με βάση τις ανάγκες και τον 
τύπο του καρκίνου που αντιμετωπίζει ο ασθενής. Μάλιστα με την 
χρήση τεχνικών όπως η γονιδιακή αλληλούχιση επόμενης γενιάς 
(next generation sequencing) μπορούμε πλέον να κατανοήσουμε 
με σημαντική ακρίβεια το μηχανισμό του καρκίνου σε κάθε ασθενή, 
τον τρόπο με τον οποίο αυτός μπορεί να αντιστέκεται στις θεραπεί-
ες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτός εξελίσσεται δημιουργώ-
ντας νέες μεταστάσεις. Έτσι, η προσέγγισή μας είναι απόλυτα στο-
χευμένη άρα και πιο αποτελεσματική με λιγότερες παρενέργειες.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται η ανάγκη 
να αντιμετωπίζεται ο ογκολογικός ασθενής ολιστικά, υποστηρίζο-
ντάς τον δηλαδή τόσο ψυχολογικά όσο και διαιτολογικά με ένα πα-
ράλληλο σύστημα άσκησης μιας και φαίνεται ότι τα φαρμακευτικά 
αποτελέσματα ενισχύονται με αυτήν την προσέγγιση.

KΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΙ; 
Ο καρκίνος είναι μια νόσος με συνεχείς προκλήσεις και αφορούν όχι 
μόνο στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μεθόδων αλλά και στις 
νέες τεχνολογίες που στοχεύουν στην έγκαιρη διάγνωσή και ανίχνευ-
σή του. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο θα παίξει η ανάλυση του γονιδιώ-
ματος των καρκινικών όγκων, που θα μας επιτρέψει να κατανοήσου-
με αυτό που ο ασθενής βιώνει και να βρούμε την ιδανική θεραπεία για 
κάθε περίπτωση. Έτσι, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια επιτυ-
χημένη στρατηγική αντιμετώπισης του καρκίνου πάντα με τη βοήθεια 
του Εξειδικευμένου ειδικού Ογκολόγου που θα μας κατευθύνει ορθά.
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Στα Γραφεία του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. λειτουργεί από πέ-
ρυσι ομάδα χειροτεχνίας. 

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα 4:30 με 
6:00 και μέσω της δημιουργίας ανακαλύπτει νέους τρόπους 
έκφρασης.

Ζωγραφίζουμε, σκιτσάρουμε, κάνουμε κοσμήματα, μαθαί-
νουμε να πλέκουμε, μιλάμε, ακούμε, παίζουμε, ανοίγουμε 
«παράθυρα» στον κόσμο.

Επίσης βοηθάμε τον σύλλογο στις διάφορες δράσεις του. 
Ο σύλλογος κάθε Πάσχα μοιράζει λαμπάδες σε ασθενείς, 

στα νοσοκομεία με τα οποία συνεργάζεται. Η δική μας συμβο-
λή σε αυτό είναι η δημιουργία και το στόλισμα των λαμπάδων 
που προσφέρονται. 

Σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα προσφοράς 
που μας δίνετε!

ΚΕΦΙ › δράσεις

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι είναι 
πλέον σε λειτουργία το κανάλι του 
Κ.Ε.Φ.Ι. στο YouTube. Στο κανάλι αυτό 

θα μεταφορτώνονται βίντεο από δραστηριότη-
τες του Συλλόγου που αφορούν ενημέρωση 
και εκπαίδευση του Κοινού.

Ο χρήστης θα μπορεί να δει στο χρόνο που 
αυτός επιθυμεί, ομιλίες από Ημερίδες και άλ-
λες Συναντήσεις που οργανώνει το K.Ε.Φ.Ι. 

Επίσης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει 
μέσα από συνεντεύξεις και παρουσιάσεις, τους 
ανθρώπους που δουλεύουν στην υποστήριξη 
των ασθενών, τα προγράμματα και ο,τιδήπο-
τε άλλο είναι χρήσιμο για ασθενή, φροντιστή, 
εθελοντή και επαγγελματία Υγείας.

Αν ο χρήστης επιθυμεί να έχει ενημέρωση 
και ειδοποιήσεις για ό,τι νέο ανεβαίνει στο κα-
νάλι μας, θα πρέπει να κάνει εγγραφή, πατώ-
ντας στην επιλογή «Εγγραφή» ή «Subscribe».

Ομάδα χειροτεχνίας

Δείτε τις δραστηριότητες του 
Κ.Ε.Φ.Ι. στο YouTube !

Η διεύθυνση του καναλιού μας είναι: https://www.youtube.com/channel/UCZ8YEU_V1Q9XaR6I1ZSz3fg

https://www.youtube.com/channel/UCZ8YEU_V1Q9XaR6I1ZSz3fg
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ΚΕΦΙ › εριφύλη

Η Ομάδα Ασθενών Γυναικο-
λογικού Καρκίνου «Ερι-
φύλη» ιδρύθηκε τον 

Ιούνιο του 2016 από γυ-
ναίκες ασθενείς ή πρώην 
ασθενείς γυναικολογι-
κού καρκίνου, οι οποίες 
ένωσαν τις δυνάμεις 
τους με σκοπό να βοη-
θήσουν άλλες γυναίκες 
οι οποίες νοσούν από 
γυναικολογικό καρκίνο 
ή που έχουν πρόσφατα  
διαγνωσθεί.

Λειτουργεί υπό την αιγίδα 
του Συλλόγου  Καρκινοπα-
θών Εθελοντών Φίλων Ιατρών 
Αθηνών (Κ.Ε.Φ.Ι.) Είναι αναγνωρι-
σμένη από την Ελληνική Γυναικολογική 
Ογκολογική Εταιρία και είναι μέλος του Ευρω-
παϊκού Δικτύου Ομάδων Ασθενών με Γυναικολογικό  Καρ-
κίνο, ENGAGe. 

Όταν λέμε γυναικολογικός καρκίνος εννοούμε τους 
καρκίνους της μήτρας (τραχήλου και ενδομητρίου), των 
ωοθηκών, αλλά επίσης και σπανιότερες μορφές καρκίνου, 
όπως  του κόλπου, των σαλπίγγων και του αιδοίου. 

Οι περισσότεροι τύποι γυναικολογικού καρκίνου 
είναι ιάσιμοι αν διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο. 

Είναι μεταξύ των πιο κοινών καρκίνων που μπορούν  
να επηρεάσουν μια γυναίκα, 
αλλά συλλογικά προσελκύ-
ουν πολύ λιγότερη προσοχή 
από ότι τους αξίζει. Πολλές 
φορές οι γυναίκες μπορεί να 
αγνοούν τα συμπτώματα ή 
να είναι σε δύσκολη θέση να 
συμβουλευτούν έναν γιατρό. 
Παρόλη την πρόοδο, σε ορι-

σμένους κύκλους εξακολουθεί να υπάρχει ένα στίγμα που 
συνδέεται με αυτές τις διαγνώσεις. 

Η «Εριφύλη» προσπαθεί να  
αναπτύξει ένα δίκτυο αλλη-

λεγγύης και σύμπραξης 
γυναικών πανελλαδικά, 
μέσω της ανταλλαγής 
εμπειριών και βιωμά-
των με άλλες γυναίκες 
που αντιμετωπίζουν ή 
αντιμετώπισαν ένα γυ-
ναικολογικό καρκίνο, 
καθώς και την ψυχο-

λογική υποστήριξη των 
ίδιων αλλά και των οικεί-

ων τους. 
Θέλει να παίξει πρωταγω-

νιστικό ρόλο  στην ευαισθη-
τοποίηση της κοινωνίας ώστε 

να ξεπεραστεί η επιφυλακτικότητα 
και έτσι να βελτιωθεί η πρόληψη, η διά-

γνωση, η θεραπεία του γυναικολογικού καρκί-
νου αλλά και η φροντίδα των γυναικών που νοσούν, έτσι 
ώστε όλες οι γυναίκες να έχουν καλύτερη πιθανότητα 
επιβίωσης και ποιότητα ζωής.

Στην προσπάθεια αυτή διοργανώνει ημερίδες για την 
ενημέρωση των πολιτών αλλά και δράσεις συμπαράστα-
σης προς τις ασθενείς.

Έτσι, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναί-
κας ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – 
Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, και η «Εριφύλη», διοργάνωσαν 
Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Καρκίνος και Γυναίκα» 
την Τετάρτη 7 Μαρτίου στην Λέσχη Αξιωματικών (Ρηγίλ-
λης 1, Αθήνα) με ομιλίες εξειδικευμένων ιατρών αλλά και 
με βιωματικά ασθενών.

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου οι εθελοντές του Σύλλογου 
επισκέφτηκαν  τα Νοσοκομεία Αλεξάνδρας, το Ναυτικό 
Νοσοκομείο και της Αεροπορίας, όπου  μοίρασαν λουλού-
δια στις γυναίκες που νοσηλεύονται, τιμώντας τες έτσι για 
τον αγώνα που δίνουν για την ζωή τους . 

 Ομάδα Ασθενών  
Γυναικολογικού Καρκίνου 

«Εριφύλη»
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