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τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων
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Αγαπητά Μέλη
Καλή Χρονιά!!!  Χρόνια Πολλά !!!
Ο καινούργιος χρόνος ας είναι γεμάτος στιγμές ευ-
τυχίας και αγάπης με υγεία.
Με θάρρος, δύναμη  και  αισιοδοξία, έχουμε  όλοι 
το χρέος να υποστηρίξουμε  τη  ζωή  μας  και  τα  
δικαιώματα  μας στα  οικονομικά  μέτρα, που  επη-
ρεάζουν  το  σύνολο  της Ελληνικής  κοινωνίας. 
Η  επιβάρυνση  για  εμάς, ως  άτομα  με  ιδιαίτερες  
ανάγκες  στην  περίθαλψή  μας, είναι  πολλαπλή. 

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τις δράσεις και 
τα προγράμματα αυτού του τριμήνου.

1. Κάθε Δευτέρα, 18:00-19:30: Ανοιχτή Ομά-
δα Υποστήριξης Ασθενών και Φροντιστών των 
ασθενών του Συλλόγου μας. Η ομάδα είναι 
ανοιχτή και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέ-
χοντες, ασθενείς ή/και τους δικούς τους ανθρώ-
πους, να συμμετέχουν όποτε εκείνοι θελήσουν, 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 Συντονίστριες οι Ψυχοθεραπεύτριες: Χριστοδήμου 
Έφη και Ροβόλα Γεωργία

2. Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015: Κοπής Πίτας 
Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι.

 Θα κόψουμε την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτι-
κη Πίτα μας στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλή-
νων (3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα), στις 19:00.

 Άλλη μια χρονιά ξεκινά και θέλουμε να την μοι-
ραστούμε μαζί σας! Σας θέλουμε όλες και όλους 
κοντά μας αυτήν την ιδιαίτερη βραδιά!!!! Θέ-
λουμε να γιορτάσουμε, να ευχηθούμε Υγεία, 
Αγάπη και Αισιοδοξία, θα είναι βράδυ συνάντη-
σης, ευχαριστιών, διασκέδασης και κεφιού. Σας 
περιμένουμε όλους!

 Δηλώστε τη συμμετοχή σας εγκαίρως, μέχρι τις 
30 Ιανουαρίου, στη γραμματεία του Συλλόγου, 
στο τηλ. 210 6468222 και μέσω email: info@
anticancerath.gr

3. Αναζητώ Βοήθεια-Δημιουργώ Δεσμούς: 
Κλειστή Ομάδα Συμβουλευτικής και Υποστήρι-
ξης Ασθενών με καρκίνο. Η ομάδα έχει διάρκεια 
6 μήνες (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015) και απευθύ-
νεται σε ανθρώπους που νοσούν. Οι συναντή-
σεις θα πραγματοποιούνται στο Σύλλογο, κάθε 
Παρασκευή 17:15-18:45, χωρίς καμία οικονο-
μική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Δη-
λώστε τη συμμετοχή σας στη γραμματεία του 
Συλλόγου (τηλ. 210 6468222, email: info@
anticancerath.gr)

 Συντονίστριες οι Ψυχολόγοι: Σαλώμη Καφούρη 
και Βούλα Πολίτη.

4. Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015, 16:00-
19:00, Βιωματικό Σεμινάριο «Η διαχείριση του 
πένθους και της απώλειας».
Μιλάμε ανοιχτά, δυνατά και καθαρά για θέματα 
που οι άνθρωποι συνήθως ψιθυρίζουν πίσω από 
κλειστές πόρτες.

 Εισηγητές: Νάνσυ Ψημενάτου, Σύμβουλος Ψυ-
χικής Υγείας, “Πένθος & απώλεια”, Δημήτρης 
Κουτζαμάνης, Life coaching, “Ανδρικό πένθος”, 

Γεωργία Φέλιου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,  
“Η ασθένεια ως απώλεια”. 

 Το βιωματικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
στα γραφεία του Συλλόγου. Δηλώστε τη συμ-
μετοχή σας στη γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 
210 6468222, email: info@anticancerath.gr)  

6. Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, 11:00-15:00,  
Βιωματικό Σεμινάριο «Το Τραύμα του εθελοντή. 
Κίνητρο ή εμπόδιο στην παροχή βοήθειας;»
Τα προσωπικά μας βιώματα, ακόμη κι εκείνα 
που έχουν ξεχαστεί, αποτελούν το υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο αναπτύσσονται τα κίνητρα και 
οι ικανότητές μας στην σχέση παροχής βοήθειας. 
Τα πιο τραυματικά από αυτά χρωματίζουν, με έμ-
μεσο τρόπο, τις σχέσεις μας με τους άλλους, με 
την θετική αλλά και την αρνητική έννοια.
Η δυνατότητα να προσεγγίσουμε το τραύμα μας 
και να αποκτήσουμε επίγνωση της επιρροής του, 
μας βοηθά να το μετασχηματίσουμε από εμπό-
διο σε βοηθό και σύμμαχο. Το σεμινάριο θα κι-
νηθεί γύρω από αυτή τη θεματική με τελικό στό-
χο την ενδυνάμωση και την αύξηση της αυτεπί-
γνωσης στη σχέση μας με τον εαυτό μας, τους 
άλλους και τον ασθενή.

 Εισηγήτρια: Μαριλένα Κόμη, Ψυχοπαιδαγωγός-
Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Κέντρου Ψυχο-
θεραπείας ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ.
Το βιωματικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
στα γραφεία του Συλλόγου. Δηλώστε τη συμ-
μετοχή σας στη γραμματεία του Συλλόγου (τηλ. 
210 6468222, email: info@anticancerath.gr ) 

Καθώς στις τελευταίες τακτικές συναντήσεις των με-
λών μας σημειώθηκαν αρκετές  απουσίες και επει-
δή  είναι  αναγκαίο  πλέον να προχωρήσουμε δυ-
ναμικά και αποτελεσματικά στη στήριξη των ασθε-
νών χρειάζεται να ενδυναμώσουμε το δίκτυό μας 
και να διαμορφώσουμε ένα μητρώο που θα αντα-
ποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και τις προ-
σκλήσεις του Συλλόγου για στήριξη και προάσπιση 
των δικαιωμάτων των ασθενών.
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται ζωτικής σημασί-
ας η έγκαιρη τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής 
σας με το συμβολικό ποσό των 10 ευρώ ως μια έν-
δειξη στήριξης του έργου μας, λαμβάνοντας πάντα 
υπόψη ότι η συνδρομή σας είναι το μοναδικό έσο-
δο του Συλλόγου.
Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά σε κάποιες ή 
σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις, γιατί η συμμε-
τοχή σας ενδυναμώνει το έργο μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς για το ΔΣ
 Η πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου Γεωργία  Δρούτσα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ 

από το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. στην ομάδα των ερασιτε-
χνών ποδηλατών ATAC και συγκεκριμένα στους 
αθλητές Γιώργο Καραγιάννη, Γιάννη Καραλή, Δη-
μήτρη Καραμπέρο, Παναγιώτη Καλπουρίδη, Κωστή 
Βελιόπουλο και το διαχειριστή Αλέξανδρο Μανέ-
τα, για τη συνεργασία μας και την ευγενική συμμε-
τοχή τους στη φιλανθρωπική ποδηλατική διοργά-

νωση, σε αυτή 
την προσωπική 
πρόκληση φυ-
σικής και δια-
νοητικής αντο-
χής για καλό 
σκοπό, στηρί-
ζοντας ουσια-
στικά το έργο 
και τις δομές 
του Συλλόγου 
μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Του Συλλόγου Καρκινοπαθών - 
Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, σας προσκα-
λεί στην προβλεπόμενη από το καταστατικό του Συλλόγου 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2015 που θα γίνει την Κυ-
ριακή 1 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00, στα γραφεία του Συλ-
λόγου Αιτωλίας 33-35 Αμπελόκηποι 2ος όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  Λογοδοσία Δ. Σ.
  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχεί-

ριση του έτους 2014
  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014
  Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και της Εξελεγκτικής Επι-

τροπής από κάθε ευθύνη
  Έγκριση εγγραφής νέων μελών
  Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση θα γίνει οριστικά την επόμενη Κυριακή 8 Μαρτίου 
2015 και ώρα 11:00, στα γραφεία του Συλλόγου Αιτω-
λίας 33-35 Αμπελόκηποι 2ος όροφος η απαρτία θεω-
ρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρόντα.
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν 
στη Συνέλευση αυτή.

 Η πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου Γεωργία  Δρούτσα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

Νεοπλάσματα και    
  διαταραχές κατάποσης                                                   
γράφουν οι:  Βαλέρια Αγγέλου, MD, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, 
 Καρβουνοπούλου Ευθυμία, M.A., Ψυχολόγος-Γεροντολόγος, 
 Ελένη Ευθυμίου, πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια
                      Κέντρο Φωνιατρικής και Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας

 11η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Κ.Ε.Φ.Ι.»  Αθηνών  
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Η κατάποση είναι μια καθημερινή διαδικασία. 
Ένα υγιές παιδί καταπίνει περίπου 1000 φορές 
την ημέρα ενώ ένας υγιής ενήλικας περίπου 
600-2000 φορές. Ως εκ τούτου, η κατάποση 
συγκαταλέγεται  στις  συχνότερες κινητικές 
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. 

Χρησιμεύει στη μεταφορά του σάλιου, των υγρών και των 
στερεών τροφών από τη στοματική κοιλότητα στο στομά-
χι. Για μία φυσιολογική κατάποση απαιτείται ένα υγιές νευ-
ρικό σύστημα, ορισμένες δομικές προϋποθέσεις στην περι-
οχή του φάρυγγα και του λάρυγγα, καθώς και ένα λειτουρ-
γικά ικανό μυϊκό σύστημα. Συγκεκριμένα, απαιτείται ο συ-
ντονισμός και ο έλεγχος 50 μυϊκών ομάδων και 5 κρανι-
ακών νεύρων, χωρίζεται δε σε στοματικό, φαρυγγικό  και 
οισοφαγικό στάδιο.  Η λήψη τροφής από το στόμα εξυπη-
ρετεί αφενός  τη θρέψη και ενυδάτωση, αφετέρου συμβάλ-
λει στην απόλαυση της ζωής και την κοινωνική ενσωμάτω-
ση. Η διαταραχή της κατάποσης  αναφέρεται ως Δυσφα-
γία, και μπορεί να αφορά στο στοματικό, φαρυγγικό ή οι-
σοφαγικό στάδιο. Αυτή μπορεί είτε ως υποθρεψία είτε ως 
εισρόφηση να είναι απειλητική για τον ασθενή και τη ζωή 
του. Εάν κατά την διάρκεια της κατάποσης, η στερεά τροφή 
ή τα υγρά καταλήξουν στους πνεύμονες, τότε μιλάμε για 
εισρόφηση. Κάθε ποσότητα τροφής που κατεβαίνει στους 
πνεύμονες φράσει κάποιους αεραγωγούς. Αέρας δεν φθά-
νει πια σ’ εκείνες τις περιοχές, αίμα όμως περνάει και επι-
στρέφει στην καρδιά και απ’ εκεί φεύγει για όλο το σώμα 
με λιγότερο οξυγόνο, αφού δεν παρέλαβε από κάποια ση-
μεία.  Ο οργανισμός δημιουργεί φλεγμονή, προσπαθώντας 
να απορροφήσει τις τροφές που μπήκαν. Η φλεγμονή πα-
ράγει πύον και βλέννη που ανεβαίνουν προς τα πάνω για 
να αποβληθούν.Το οξυγόνο που πηγαίνει στον εγκέφαλο 
είναι λιγότερο, η όρεξη σταδιακά μειώνεται, το ίδιο και η 
επιθυμία για νερό. Τα πτύελα που αρχικά δεν είναι αντιλη-
πτά, γίνονται τόσα πολλά που ακούγονται να “βράζουν” 
μέσα στην τραχεία και οι φλεγμονές που αρχικά δεν δη-
μιουργούσαν θορυβώδη συμπτώματα, προκαλούν δέκα-
τα ή υψηλό πυρετό.  Την κατάσταση περιπλέκουν και μι-
κρόβια που κατέβηκαν μαζί με την τροφή και για τα οποία 
η τροφή είναι άριστο θρεπτικό υλικό. Οι ασθενείς  που εμ-
φανίζουν κακοήθεια πολύ συχνά είναι απροετοίμαστοι για  
τις δυσκολίες που βιώνουν και τα συναισθήματα που τους 
κατακλύζουν καθώς η κατανάλωση του γεύματος διαφο-
ροποιείται σημαντικά σε σχέση με την προ νοσηρή περίο-
δο. Συγκεκριμένα, ο αυξημένος αριθμός γευμάτων, οι περι-

ορισμένες γευστικές επιλογές, οι δυσκολίες κατά τη διάρ-
κεια της σίτισης, η άτακτη κατανάλωση φαγητού αλλά και 
η ειδική προετοιμασία του, μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την 
ικανότητα του ατόμου να δειπνήσει. Συναισθήματα άγχους,  
δυσφορίας, αμηχανίας και ανικανότητας οδηγούν συχνά 
σε μια αποστροφή για το φαγητό. Η κατανάλωση του γεύ-
ματος γίνεται περισσότερο απαιτητική και το άτομο ανίκα-
νο να ανταποκριθεί απομονώνεται. Μια νέα πραγματικότη-
τα γεννιέται σε σχέση με το φαγητό γεγονός που αντιτίθε-
ται στις μέχρι τώρα συνήθειές του, τόσο σε ατομικό όσο και 
σε οικογενειακό- κοινωνικό επίπεδο. Η αυτονομία του ατό-
μου πλήττεται  καθώς ανήμπορο να ανταποκριθεί στηρίζε-
ται στην φροντίδα άλλων.

Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου 
και διαταραχές κατάποσης
Η θεραπεία του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου διακρίνε-
ται σε χειρουργική και συντηρητική (χημειοθεραπεία, ακτι-
νοθεραπεία). Κάθε θεραπευτικό σχήμα μπορεί να οδηγήσει 
σε διαταραχές κατάποσης σε οξεία  ή/ και σε χρόνια φάση. 
Οι κακοήθειες που εντοπίζονται στο φάρυγγα, στο λάρυγ-
γα, στη γλώσσα και στον οισοφάγο δίνουν τις πιο πολλές 
φορές διαταραχές  κατάποσης , πολύ πριν τα οποιαδήπο-
τε άλλα συμπτώματα. Η σοβαρότητα  αυτών θα εξαρτηθεί 
από την έκταση του όγκου και από τις δομές στις οποίες έχει 
επεκταθεί. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο μεγάλος είναι ένας 
όγκος, τόσο περισσότερες  οι  πιθανότητες  να έχει ήδη πα-
ρουσιάσει δυσφαγία ο ασθενής. Επίσης όταν ένας ασθενής 
παρουσιάζει δυσφαγία πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική 
παρέμβαση, τότε έχει περισσότερες πιθανότητες να εμφα-
νίσει δυσφαγία και μετά την αγωγή. Η χειρουργική επέμβα-
ση για την αφαίρεση της κακοήθειας θα οδηγήσει πολύ συ-
χνά σε διατομή των μυών, απώλεια της αισθητικότητας και 
δημιουργία ουλώδους ιστού. Οι διαταραχές της κατάποσης 
που θα προκύψουν είναι ανάλογες με τη θέση του όγκου, 
το μέγεθος ,  την έκταση της χειρουργικής εκτομής και την 
πιθανή  δυνατότητα αποκατάστασης της περιοχής. Σε γε-
νικές γραμμές ισχύει  ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εκτομή, 
τόσο μεγαλύτερη  η επίδραση στους μηχανισμούς  κατά-
ποσης. Ευρείες χειρουργικές εκτομές στη  γλώσσα, τη βά-
ση της γλώσσας και τον λάρυγγα, δομές δηλαδή που συμ-
μετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του βλωμού(μπουκιάς) 
και την μεταφορά του στον οισοφάγο, έχουν μεγαλύτερη 
επίπτωση στους μηχανισμούς  κατάποσης. Μελέτες έχουν 
αποδείξει ότι ευρείες χειρουργικές εκτομές στην κάτω γνά-
θο, στον ουρανίσκο και στο ιγμόρειο, που δεν ακολου-
θούνται από χειρουργική αποκατάσταση οδηγούν σε ση-

μαντικές διαταραχές στην λειτουργία κατάποσης Αντιστοί-
χως χειρουργικές επεμβάσεις στο έδαφος του στόματος δεν 
επηρεάζουν τόσο πολύ. Η αντιμετώπιση της κακοήθειας με 
χημειο-άκτινοθεραπεία δίνει την δυνατότητα της διατήρη-
σης των ανατομικών δομών, χωρίς όμως αυτό να προϋπο-
θέτει και τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας. Η σοβαρό-
τητα των διαταραχών κατάποσης που δημιουργούνται με-
τά από ακτινοθεραπεία εξαρτάται από την συνολική δόση 
ακτινοβολίας, την κλασματοποίησή της(ποσό ακτινοβολί-
ας ανά συνεδρία), το μέγεθος των ακτινοβολημένων περι-
οχών, τη σύγχρονη χημειοθεραπεία, γενετικούς και ψυχο-
λογικούς παράγοντες. Οι πιο συχνές άμεσες επιπλοκές που 
ακολουθούν την  ακτινοθεραπεία είναι η βλεννογονίτιδα 
(φλεγμονή του βλεννογόνου του στόματος και του φάρυγ-
γα), οίδημα, άλγος της ακτινοβολημένης περιοχής, ξηρο-
στομία, λοιμώξεις της περιοχής και  μείωση της γεύσης. Οι 
περισσότερες διαταραχές τείνουν να ομαλοποιηθούν μετά 
το πέρας  τριών μηνών. Σε αντίθεση με την ξηροστομία  με-
τά από χημειοθεραπεία, η οποία αναστρέφεται μετά από 2 
εβδομάδες,  μετά από ακτινοθεραπεία η αποκατάσταση εί-
ναι πιο αργή, μπορεί να πάρει 6 μήνες ή  να μην επανέλ-
θει ποτέ. Όψιμες επιπλοκές είναι η μείωση της αισθητικό-
τητας της περιοχής,  ατροφία και  νέκρωση των ιστών,  εμ-
μένουσα ξηροστομία, ρίκνωση και ουλοποίηση των μυ-
ών και απώλεια οδόντων. Η ακτινοθεραπεία με χρήση πε-
δίων ακτινοβολίας διαμορφωμένης έντασης (Intensity-
Modulated RadiationTherapy) έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί 
λιγότερες  αλλοιώσεις  σε σχέση με το κλασσικό σχήμα  και 
οι διαταραχές  κατάποσης ελαχιστοποιούνται.

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος

Β
ιω

μ
ατ

ικ
ό Οι πρώτες ώρες του καρκίνου μου θα μείνουν καρφωμένες στο μυαλό μου 

για την υπόλοιπη ζωή μου. Ξεκινώ την αφήγηση με τα κυρίαρχα συναισθήμα-
τα μετά από την αρχική διάγνωση: φόβος, σοκ, αδυναμία συγκροτημένης σκέ-
ψης, εξουθένωση...Φοβάμαι πολύ για την απώλεια της Ζωής μου. Μάλλον κοι-
νότυπο, έτσι δεν είναι;  Έχει μόλις διαγνωστεί επιθετικός καρκίνος και στα δύο 
νεφρά και είμαι εξουθενωμένος από τον καταιγισμό της ιατρικής πληροφόρη-
σης. Οι πρώτες 6 ημέρες εξετάσεων ξεκινώντας την Μ. Παρασκευή που είδα 
για πρώτη φορά την αιματουρία και πανικοβλήθηκα, φαίνονται αιώνας. Με την 
πρώτη εντύπωση φαίνεται ότι είμαι εξαιρετικά άτυχος. Για να δούμε τί θα γίνει. 
Μου αρέσει που είδα όλους τους φίλους, συναδέλφους και συγγενείς εκεί δί-
πλα μου να μου στέκονται. Πώς αλλάζει η ζωή μας σε λίγες ώρες! Μέχρι πριν 
λίγο σκεφτόμουνα όπως πάντα τη δουλειά μου, τα μαθήματα,  και μετέθετα τα 
πάντα σε ένα αόριστο μέλλον. Τώρα άλλα πράγματα κυριαρχούν στο μπερδε-
μένο μυαλό μου. Έχω πολλά συναισθήματα, πολλές ερωτήσεις που μάλλον 
δεν μπορούν να απαντηθούν. Πώς έγινε; Θα γίνει η εγχείρηση και πότε; Θα 
έχω χρήματα να υποστηρίξω την εξέλιξη της ασθένειάς μου; Δεν ξέρω εάν θα 
ξαναδουλέψω και με ποιό τρόπο. Πώς θα είναι η καθημερινότητά μου εάν φύ-
γουν και τα δύο νεφρά; Πώς θα αντέχω την αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομά-
δα;  Άραγε θα πετύχει ο χειρουργός να με απαλλάξει από το ένα προβληματι-
κό νεφρό και να κρατήσουμε το άλλο νεφρό, που επίσης έχει προβλήματα; Θα 
αντέξω στην πρώτη εγχείρηση και δεν θα φύγω από την ζωή με συνοπτικές δι-
αδικασίες; Τώρα δεν έχω μεταστάσεις βάσει των πρώτων εξετάσεων. Θα κάνω 
άραγε μεταστάσεις σε άλλα ζωτικά όργανα; Ποιός το ξέρει πόσα χρόνια έχω να 
ζήσω ακόμη; Να το λέμε όμως, κανείς δεν γνωρίζει ποιό θα είναι το αύριο, ακό-
μα και αν χαίρει άκρας υγείας. Κοινότυπες σκέψεις ενός ανθρώπου που δεν εί-
ναι μαθημένος να μάχεται για τη ζωή του από τη θέση του ασθενή. Όλοι γύρω 
, η σύζυγός μου, τα αδέλφια μας, είναι πολύ στεναχωρημένοι με την όλη κατά-
σταση. Η σύζυγός μου είναι δίπλα μου, δυνατή και δυναμική και έχει πάρει τα 
πράγματα πάνω της, αλλά ξεκάθαρα εξίσου σοκαρισμένη. Είναι εντυπωσιακή 
η παρουσία  και η συμπαράσταση όλων των συναδέλφων. Περιμένω τώρα να 
πάρουμε τα αποτελέσματα της βιοψίας και να πάμε στο δεύτερο γύρο δοκιμα-
σίας. Ο άνθρωπος έχει πολλές αντοχές. Πέρασα από το σχολείο και έκανα πα-

ράδοση όλων των υποχρεώσεών μου στους συναδέλφους. Πολλοί ήταν συ-
γκινημένοι και μου μίλησαν με υπέροχα λόγια. Τους ευχαριστώ θερμά . Τελικά 
έγινε η πρώτη εγχείρηση στο αριστερό  νεφρό και είχε μεγάλη επιτυχία, παρά 
τον τεράστιο βαθμό δυσκολίας. Ο γιατρός μου είναι υπέροχος. Σ΄ αυτό είμαι πο-
λύ τυχερός. Πέρασα δύσκολα στο νοσοκομείο αλλά τα καταφέραμε και κρατή-
σαμε λειτουργικό τον αριστερό νεφρό. Είμαι πολύ κουρασμένος αλλά αισιόδο-
ξος. Οι μέρες περνάνε γρήγορα και ήδη φτάνει η στιγμή και της δεύτερης εγχεί-
ρησης στο ίδιο νοσοκομείο. Η πρώτη βιοψία είναι πολύ καλή λένε οι γιατροί. Ο 
γιατρός αφαιρεί το δεξιό νεφρό και όλοι τώρα περιμένουμε με αγωνία την δεύ-
τερη βιοψία. Να που τα αποτελέσματα και της δεύτερης βιοψίας είναι καλά. Ο 
καρκίνος δεν έχει ξεφύγει, δεν έχω μεταστάσεις. Μεγάλη ανακούφιση αλλά και 
μπερδεμένα συναισθήματα και αντιδράσεις. Τότε είναι που αποφασίζω να ζητή-
σω ψυχολογική υποστήριξη από το ΚΕΦΙ. Η κα Κατερίνα Διδασκάλου και όλοι 
οι άνθρωποι του συλλόγου είναι εκεί να με υποστηρίξουν, να με βοηθήσουν . 
Τους ευχαριστώ όλους θερμά. Φεύγω για καλοκαιρινές διακοπές με χίλιες φο-
βίες και επιφυλάξεις για το αύριο. Θα το ξεπεράσω λέω συστηματικά στον εαυ-
τό μου και τελικά, με την επιστροφή τον Σεπτέμβριο, ξαναγυρνάω στους μαθη-
τές μου, στην διδασκαλία, στην έρευνα, στη ζωή μου. Αισθάνομαι τόσο καλά. 
Πονάω στις τομές μου αλλά δεν τα παρατάω. Οι εξετάσεις μου τέλη Οκτωβρί-
ου είναι καθαρές. Όλα πάνε καλά. Και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που έχω και τα 
53 γενέθλιά μου, στις 7 Ιανουαρίου του 2015. Να σας πω την αλήθεια, όταν ξε-
κίνησε αυτή η ασθένεια δεν ήμουν βέβαιος ότι θα έφτανα να ζήσω τα γενέθλιά 
μου. Τώρα πια δεν βλέπω τί θα γίνει την άλλη χρονιά. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα 
θα πάνε ακόμη καλύτερα αλλά δεν ζω για το αύριο όπως πριν. Ζω για το σήμε-
ρα καλά και με πίστη. Έχω ήδη θεμελιώσει βασικές αλλαγές στη διατροφή μου, 
στη ζωή μου (περπατάω συστηματικά, δουλεύω λιγότερες ώρες), στις σχέσεις 
μου με τους γύρω, βάζοντας τα όριά μου. Γνωρίζω πως έχω ακόμα πολύ δρόμο 
να διανύσω. Θέλω να διαβεβαιώσω  όσους διαβάζουν αυτές τις γραμμές ότι η 
μάχη με τον καρκίνο πρώτα περνάει από μέσα μας. Θέλω να σας μεταφέρω την 
αισιοδοξία και την πίστη μου για ένα καλύτερο αύριο.

Με εκτίμηση                                                                                                                                         
Δαμιανός Γιαννάκης Ph.D.

Νεοπλάσματα και διαταραχές κατάποσης                                                   
γράφουν οι:  Βαλέρια Αγγέλου, MD, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Καρβουνοπούλου Ευθυμία, M.A., Ψυχολόγος-Γεροντολόγος, Ελένη Ευθυμίου, πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια
                      Κέντρο Φωνιατρικής και Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας, Λεωφόρος Αμαλίας 42, Τηλ: 210 3230062, 210 3210383
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Κλείνοντας 10 χρόνια ζωής και δράσης 
ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-
Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.»  Αθηνών, 
πραγματοποίησε με επιτυχία την 11η 
επιστημονική του ημερίδα, την Κυριακή 
30 Νοεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, με 
θέμα «Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί».  

Ιατροί Ογκολόγοι-Παθολόγοι, Χειρουργοί, Ακτινο   
θεραπευτές, Ψυχολόγοι, Διατροφολόγοι, Μέλη,  Εθε-
λοντές του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» και λοιποί ενδιαφερό-
μενοι συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της ημερίδας 
δίνοντας  το προσωπικό τους στίγμα  αλλά και το έναυ-
σμα για προβληματισμό και δράσεις.  Η Πρόεδρος του 
«Κ.Ε.Φ.Ι.»  Κα Ζωή Γραμματόγλου, στο χαιρετισμό της, 
τόνισε την ανάγκη συνέχισης  του έργου του Συλλό-
γου που στέκεται δίπλα στον ασθενή  και την οικογέ-
νειά του: «Μέσα από την ψυχο-κοινωνική υποστήρι-
ξη που προσφέρουμε και την ουσιαστική καθοδήγη-
ση για  ενημέρωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
των ασθενών με καρκίνο έχουμε συμβάλει μέχρι σή-
μερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην επανέ-
νταξή τους στην κοινωνία. Αυτό μας δίνει κουράγιο να 
συνεχίσουμε». Πέντε ενότητες αποτέλεσαν τον κορμό 
των εργασιών της ημερίδας. Η 1η ξεκίνησε με τη βιω-
ματική κατάθεση της Κας Τσιτσέ Κατερίνας, Μέλους και 
Εθελόντριας του Συλλόγου, η οποία μέσα από τη μα-
τιά της εθελόντριας  μας μετέφερε εικόνες από τις συ-
ναντήσεις της με ασθενείς. Στη συνέχεια, ο Κος. Πέππας 
Αδαμάντιος, απόφοιτος της GESTALT FOUNDATION και 
η Κα Διδασκάλου Κατερίνα, Ψυχολόγος του Συλλόγου 
και Εκπαιδευόμενη Ψυχοθεραπεύτρια GESTALT έδω-
σαν στο «βίωμα της ανησυχίας για την υποτροπή της 
νόσου» μια θετική χροιά μιλώντας γι αυτό ως τη δυ-
νατότητα του ασθενή να ανακαλύψει  δικά του πλαί-
σια στήριξης. Με την Κα Κόμη Μαριλένα, Ψυχοπαιδα-
γωγό –Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Κέντρου Ψυ-
χοθεραπείας ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ, να εστιάζει στον «καρκί-
νο ως ψυχολογικό τραύμα» και στο «τι σημαίνει τραύ-
μα», έκλεισαν οι εργασίες της 1ης ενότητας, της οποίας 
το προεδρείο είχε η Κα Ειρήνη Κουτελά, Γενική Διευ-
θύντρια του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Στη 2η ενότητα, ο Κος 
Σταύρος Κυριαζής,  Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης 
Πολίτη, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», παρουσίασε τη λει-
τουργία Δομών Υποστήριξης Δικαιωμάτων των Ασθε-
νών στα Δημόσια Νοσοκομεία ρίχνοντας φως στη σχέ-
ση ασθενή και νοσοκομείου, με έμφαση στην ανάγκη 
διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και υποστήριξης του 
ασθενή  και στη σπουδαιότητα της εμπιστοσύνης την 
οποία αυτός αναζητά . Με τη δήλωση ότι δυστυχώς 
τίποτα δεν έχει αλλάξει στο σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Υγείας και ότι οι ανασφάλιστοι ασθενείς αδυνατούν  να 
καλύψουν τη συμμετοχή τους στα φάρμακα που δικαι-
ούνται, ο Κος Γιώργος Βήχας, Καρδιολόγος, Υπεύθυ-
νος Ιατρικής Ομάδας Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ια-
τρείου εστίασε στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Ο Κος 
Θάνος Κοσμίδης, Συνιδρυτής της Care Across, μίλη-
σε  για την εξέλιξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία του 
ασθενή και τη συμβολή της στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής παρουσιάζοντας ερευνητικά δεδομένα που 
απαντούν στο ερώτημα «τΊ θέλουν οι ασθενείς με καρ-
κίνο από τις εφαρμογές υγείας;» Την κριτική του ματιά 
στον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας και της ψηφι-
ακής υγείας προς όφελος του ασθενή με καρκίνο έδω-
σε ο Κος Κωνσταντίνος Ράπτης, Μ.Α. Ιστορίας και Φι-
λοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Μέλος 
και εθελοντής του Συλλόγου. Οι εργασίες  συνεχίστη-
καν με τον   Κο Δημήτρη Κούβελα, Καθ. Κλινικής Φαρ-
μακολογίας στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ο οποίος ανέπτυ-
ξε αναλυτικά το θέμα των κλινικών μελετών, με στόχο 
την κατανόηση της αναγκαιότητάς τους. Η 2η ενότητα 
ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Κου. Απόστο-
λου Κλινάκη, Ph.D., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών, σχετικά με την ανάγκη δημι-
ουργίας και τη χρησιμότητα της Βιοτράπεζας βάσει των 
επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής πολιτικής, ως ένα  σημα-
ντικό βήμα προς την εξατομικευμένη θεραπεία. Η Κα 
Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ- Δια-
σωματειακή Επιτροπή για την Προάσπιση των Δικαι-
ωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο και  Αντιπρόεδρος 
της European Cancer Patient Coalition, είχε το προε-
δρείο.Στην 3η ενότητα, την οποία συντόνισε ο Κος Δη-
μήτρης Τρυφωνόπουλος, η Κα Οικονομοπούλου Δή-
μητρα, Ειδικευόμενη Αιματολόγος, Αιματολογική Κλι-
νική Λεμφωμάτων και Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυ-
ελού των οστών,  Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», αναφέρθηκε 
στη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττά-
ρων και στη σημασία της σχετικά με το ποια νοσήμα-

τα μπορεί να θεραπεύσει. Ο Κος Αγαλιανός Χρήστος, 
Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Ναυτικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών μίλησε για την πρόληψη και θεραπεία του 
καρκίνου παγκρέατος  εστιάζοντας στους προδιαθεσι-
κούς και γενετικούς παράγοντες. Η Κα Μητσάκα Δήμη-
τρα, Διευθύντρια Ογκολογικής  Χειρουργικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου «ο Άγιος Σάββας», αναφέρθηκε στην 
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μα-
στού τονίζοντας τους παράγοντες κινδύνου που μπο-
ρούν να αλλάξουν και τους ευεργετικούς παράγοντες 
που μπορούν να υιοθετηθούν. Τη σκυτάλη πήρε ο Κος 
Σαλάκος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτι-
κής και Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αρεταί-
ειο Νοσοκομείο, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Οικο-
γενειακού Προγραμματισμού,  αναπτύσσοντας τη ση-
μασία της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου και 
της μήτρας και τη σημασία του εμβολιασμού. Στην 4η 
ενότητα ο Κος Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Αιματολό-
γος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Α’ Προπαιδευτικής Παθολο-
γικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», 
μίλησε για την επίτευξη ίασης στην Χρόνια Μυελογε-
νή Λευχαιμία. Στη συνέχεια, με αφορμή την εκστρα-
τεία του Συλλόγου «ΤΡΟΦΟΣ» για τη σημασία της δι-
ατροφής στην πρόληψη και  αντιμετώπιση του καρκί-
νου, η Κα Μουρούτη Νίκη, Διαιτολόγος - Διατροφο-
λόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονά-
δας, Γ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», συμβούλεψε το ακροατήριο 
για τη διατροφή που θα πρέπει να ακολουθήσουν κατά 
τη διάρκεια της αντινεοπλασματικής θεραπείας. Τέλος, 
ο Κος Κυριάκος Σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πο-
λιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο 
της εκστρατείας του Συλλόγου «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ» για 
την ενημέρωση των καρκινοπαθών για τα δικαιώμα-
τά τους, μίλησε για τις συνθήκες διαβίωσης και πρό-
σβασης των ασθενών με καρκίνο στις υπηρεσίες υγεί-
ας.  Το προεδρείο αυτής της ενότητας είχε η Κα Μυρ-
τώ Σκοτίδα, Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. και υπεύθυ-
νη εκστρατειών του Συλλόγου. Στην τελευταία ενότητα 
με προεδρείο την Κα Ζωή Γραμματόγλου, , η Κα Τσερ-
κέζογλου Αλίκη, Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διευθύ-
ντρια της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας  «ΓΑΛΙ-
ΛΑΙΑ» παρουσίασε το όραμα, την οργάνωση και το έρ-
γο της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Ο Κος Ηλίας Κατηρτσιγιανό-
γλου, Συνιδρυτής των Surfers4Life, μίλησε για το πώς 
ο  καρκίνος μπορεί να γίνει πηγή μεταμόρφωσης και 
συνεισφοράς με απόδειξη την επιτυχημένη διοργά-
νωση του 2ου  Φεστιβάλ Ευ Ζην. Με την παρουσίαση 
του Θανάση Σεφερλή, Ορθοπεδικού Χειρουργού  και 
Μέλους Δ.Σ. Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» και την προσωπική 
του εμπειρία που συνοψίζεται στο βιβλίο του «Καρκί-
νος. Δάσκαλος και Φίλος» έκλεισε η 11η Επιστημονική 
Ημερίδα του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Κατά την αποφώνιση 
της ημερίδας η Πρόεδρος του Συλλόγου, Κα Ζωή Γραμ-
ματόγλου, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους 
όσους επιθυμούν να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου: 
«Υπάρχει χώρος για όλους . Ελάτε στο «Κ.Ε.Φ.Ι.», να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας».

γράφουν οι:  Βαλέρια Αγγέλου, MD, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Καρβουνοπούλου Ευθυμία, M.A., Ψυχολόγος-Γεροντολόγος, Ελένη Ευθυμίου, πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια
                      Κέντρο Φωνιατρικής και Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας, Λεωφόρος Αμαλίας 42, Τηλ: 210 3230062, 210 3210383

ΕΡΕΥΝΑ:
«Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στη ζωή των καρκινοπαθών»
  Αθήνα, 17/12/2014
Κρίσιμα αποτελέσματα αναφορικά με τις συνθήκες διαβί-
ωσης και κυρίως την πρόσβαση των ασθενών με καρκί-
νο στις υπηρεσίες υγείας, προκύπτουν από την  έρευνα 
με τίτλο «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ζωή των 
καρκινοπαθών», η οποία διεξήχθη από τον Επίκουρο Κα-
θηγητή Πολιτικής Υγείας κο. Κυριάκο Σουλιώτη, του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου, για λογαριασμό του Συλλό-
γου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων & Ιατρών Αθηνών 
(Κ.Ε.Φ.Ι.), στο πλαίσιο της εκστρατείας «Δικαίωμά μου!». 
Οι αριθμοί μιλούν για επιδεινωμένες συνθήκες διαβίω-
σης των καρκινοπαθών ως συνέπεια της παρατεταμέ-
νης περιόδου οικονομικής ύφεσης 

 Το 30,5% εκ των ερωτηθέντων καρκινοπα-
θών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρό-
σβαση στον ιατρό, ενώ το 25,4% δηλώνει ότι αντι-
μετωπίζει εμπόδια και στη θεραπεία

 Το 68% εκ των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει 
περιορίσει δραστικά τις δαπάνες του σε είδη πρώτη 
ανάγκης, με τους μισούς εξ αυτών να καταφεύγουν 
στο δανεισμό από τον κοινωνικό τους περίγυρο

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Κ.Ε.Φ.Ι. κα. Ζωή Γραμ-
ματόγλου κατά το χαιρετισμό της, «Τα άκρως ανησυ-
χητικά αποτελέσματα της έρευνας για τις συνθήκες δι-
αβίωσης των καρκινοπαθών, ενισχύουν την ανάγκη 
για ενέργειες όπως η εκστρατεία «Δικαίωμά μου!», 
που στόχο έχει τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ποιότη-
τας ζωής και προοπτικής θεραπείας για τους ασθενείς». 
Την ίδια πεποίθηση εξέφρασε και η κα. Μυρτώ Σκοτί-
δα, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Κ.Ε.Φ.Ι. που εί-
χε την πρωτοβουλία της εκστρατείας «Δικαίωμά μου!», 
καθώς και της διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας, 
τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη έρευνα μιλάει στην καρ-
διά του προβλήματος. Παράλληλα, μίλησε για το «Δι-
καίωμά μου!», τονίζοντας ότι «είναι μια εκστρατεία που 
έχει χαρακτηρίσει το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελο-
ντών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών και τον έχει αναδεί-
ξει σε βασικό συνήγορο του ογκολογικού ασθενή στη 
χώρα μας, ενημερώνοντας μέσα στα δύο χρόνια από 
τότε που ξεκίνησε περισσότερους από 130.000 ασθε-
νείς μέσα από τις δράσεις μας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στη συνέχεια, 
ο Καθηγητής, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλει-
ονότητα του δείγματος των ερωτηθέντων της έρευνας 
βρίσκεται υπό ασφαλιστική κάλυψη, εντούτοις, κατα-
γράφονται εμπόδια στην πρόσβαση στον ιατρό σε πο-
σοστό 30,5% και στη θεραπεία σε ποσοστό 25,4%. 
Ωστόσο, το πλέον δυσοίωνο όλων, όπως τόνισε ο Κα-
θηγητής, είναι ότι 45,8% όσων αντιμετώπισαν εμπόδια 
στην πρόσβαση στη θεραπεία δήλωσαν πως αυτό εί-
χε ως αποτέλεσμα την απώλεια ή την καθυστέρηση στη 
λήψη της, με συνέπεια την επιδείνωση της κατάστασης 
της υγείας στο 96,3% εξ αυτών. Τέλος, όσον αφορά στις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, το 68% των ερω-
τηθέντων δηλώνει ότι έχει περιορίσει δραστικά τις δα-
πάνες σε είδη πρώτης ανάγκης, ενώ περίπου οι μισοί 
εξ αυτών έχουν αναζητήσει δανεισμό από το κοινωνικό 
τους περιβάλλον προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους.  
Μέγας χορηγός της εκστρατείας «Δικαίωμά μου» εί-
ναι η Novartis Oncology, που έχει σταθεί πλάι στην εκ-
στρατεία από την έναρξή της, ενώ υποστηρικτές οι εται-
ρείες Roche, Pfizer, Bristol Meyer Squibb, Leo Pharma & 
Teva Oncology.

 11η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών  



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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Στις 13 Νοεμβρίου δώσαμε το παρόν στην 
Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Παγκρέ-
ατος, σε μία παγκόσμια προσπάθεια να 
ξεκινήσει η ενημέρωση, ευαισθητοποίη-
ση και εκπαίδευση όλων μας σχετικά με 
τον Καρκίνο του Παγκρέατος. 

Για το Σύλλογο Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-
Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών ξεκίνησε μια εκστρατεία 
που θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο που χρει-
άζεται αφενός την έγκυρη ενημέρωση για την ορθή 
πρόληψη, αφετέρου την άμεση αντιμετώπιση από τη 
στιγμή της διάγνωσης.
Τα στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο που 
μιλούν για τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου δεν εί-
ναι καθόλου αισιόδοξα. Σύμφωνα με την Αμερικα-
νική Εταιρεία Καρκίνου, το 80% όσων έχουν δια-
γνωσθεί με καρκίνο του παγκρέατος έχουν προσ-
δόκιμο ζωής μόλις 4-6 μήνες.  Οι αριθμοί σίγουρα 
είναι μια πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα εί-
ναι και τα συμπτώματα, τα μηνύματα που στέλνει το 
σώμα μας και τα οποία δυστυχώς τα αγνοούμε για 
πολύ καιρό. Για παράδειγμα, ένα πόνος στην κοιλι-
ακή χώρα, που παραμένει χωρίς να του δίνουμε την 
πρέπουσα σημασία, χρειάζεται να μας κινητοποιή-
σει άμεσα.
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών θέλοντας να συμ-
βάλλει στην καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση 
του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του παγκρέατος 
προσκάλεσε για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επί-
πεδο, στις 24 Νοεμβρίου, 12:00-14:00, στο χώρο 
του Μουσείου Μπενάκη, εκπροσώπους των ΜΜΕ 
με στόχο μια άρτια ενημερωμένη κοινωνία.    

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Παρουσίαση βιβλίου 
Θανάση Σεφερλή
Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 πραγματο-
ποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του 
Θανάση Σεφερλή, “Καρκίνος Δάσκαλος & 
Φίλος»,  από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, στον 
Πολυχώρο της Μουσικής Βιβλιοθήκης του 
Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στο Μέ-
γαρο Μουσικής.
Ο Θανάσης Σεφερ-
λής, Ιατρός, Μέλος 
του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλό-
γου μας και ανεκτί-
μητος συμπαραστά-
της στο έργο μας, μας 
ταξιδεύει και στηρί-
ζει για μια ακόμη φο-
ρά τις δράσεις και 
τους σκοπούς του 
Συλλόγου με γενναι-
οδωρία και αγάπη. 
Όλα τα έσοδα από τα 
πνευματικά δικαιώ-
ματα του συγγραφέα 
θα διατεθούν στο 
Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι.
Το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η κ. Εύα 
Ντελιδάκη, δημοσιογράφος υγείας, ενώ χαιρε-
τισμό απηύθυνε η Πρόεδρος Δ.Σ. του Συλλό-
γου, κ. Ζωή Γραμματόγλου. Αποσπάσματα από 
το βιβλίο διάβασε η  κ. Μαίρη Χήναρη, Ηθοποι-
ός και Ειδική Γραμματέας Δ.Σ. του Συλλόγου. 
Ομιλητές της βραδιάς ήταν οι κ. Ιωάννης Αν-
δριανάτος, φιλόσοφος και κ. Ιωάννης Αυγου-
στάτος, ψυχίατρος –ψυχοθεραπευτής.   

Οι εθελόντριες του Συλλόγου μας ετοιμάζουν 
τα δώρα που θα προσφέρουν στην επίσκεψή 
τους στα Νοσοκομεία «ΛΑΪΚΟ (Παράρτημα)» 
& Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μαζί 
με την Πρόεδρο κ. Γραμματόγλου και 
τη Γενική Διευθύντρια κ. Κουτελά.

Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ασθενών Patients in 
POWER Conference

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014,  
Αθήνα, Divani Caravel

Ο Σύλλογός μας ήταν φορέας οργάνωσης του 
3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών, που εί-
ναι ένα φόρουμ ανοικτής ανταλλαγής απόψε-
ων, ενημέρωσης και καλών πρακτικών μετα-
ξύ όλων των εταίρων στο χώρο της υγείας αλ-
λά και ενδυνάμωσης και κατάρτισης των ασθε-
νών, παρουσιάζοντας τις πολιτικές υγείας και δι-
δάσκοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για να ζει 
κάποιος με μια χρόνια ή σπάνια ασθένεια και τις 
επιπτώσεις της, αλλά και πως να κινηθεί στο πο-
λύπλοκο σύστημα υγείας. 
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών εκπροσωπή-
θηκε από την κα Μυρτώ Σκοτίδα, Αναπληρω-
ματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία μίλησε για τον “Ενιαίο Πίνακα Προσδιο-
ρισμού Ποσοστού Αναπηρίας: προβλήματα & 
προτάσεις”.

Σάββατο 01/11/2014, ώρα 17:00,  
Γραφεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών

Με αφορμή τις νέες προοπτικές για τη Χρόνια Μυελο-
γενή Λευχαιμία και την ανάγκη συσπείρωσης των ασθε-
νών σε ένα κοινό μέτωπο, ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών προσκάλεσε ασθενείς με ΧΜΛ σε συνάντηση γνω-
ριμίας, το Σάββατο 1η Νοέμβρη 2014 και ώρα 17:00 για 
την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα νέα δεδομένα.
Συντονιστής: Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Αιματολό-
γος-Καθηγητής ΕΚΠΑ- 1η Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό
H Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ) ήταν μέχρι το 
2000 μία ανίατη νόσος και η μοναδική πιθανότητα ία-
σης της ήταν η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των 
οστών. Από το 2001 χάρις στην ανακάλυψη του ανα-
στολέα τυροσινικής κινάσης, Imatinib η πρόγνωση της 
νόσου αυτής, άλλαξε δραματικά. Με μία θεραπεία από 
τους στόματος, ο έλεγχος της νόσου και η επιβίωση των 
ασθενών, αυξήθηκε εντυπωσιακά, ενώ η ποιότητα ζωής 
των ασθενών είναι άριστη. 
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GALIEN THINK TANK 
GREECE FORUM

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, Ίδρυμα Ευγενίδου

Τη Δευτέρα 3 Νοεμ-
βρίου 2014 πραγ-
ματοποιήθηκε το 
GALIEN THINK TANK 
GREECE FORUM, στο 
Ίδρυμα Ευγενίδου.
Ο Σύλλογος Καρκι-
νοπαθών - Εθελο-
ντών - Φίλων - Ιατρών 
“Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών εκ-
προσωπήθηκε από 
την Πρόεδρο του Δι-
οικητικού Συμβουλί-
ου, κ. Ζωή Γραμματό-
γλου, η οποία ως Ομι-
λήτρια, στην ενότητα 
του 1ου Πυλώνα, πα-
ρουσίασε την ιδέα και 
τις δυνατότητες αξιο-
ποίησης μέρους του 
Νοσοκομείου «ΕΛ-
ΠΙΣ» για την οργάνω-

ση και λειτουργία ενός Ξενώνα Τελικού Σταδίου, έναν από 
τους κύριους στόχους του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι.

Φεστιβάλ Εθελοντισμού &  Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα - 2014
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 10:00 - 22:00

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε 
το «Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνο-
ρα-2014», στο ξενοδοχείο Hilton Athens, με τη συνερ-
γασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθελοντισμού Ελλάδα 
«Ε-Volunteer Forum» και του Πολιτιστικού Οργανισμού 
«Κοσμο-Πολιτισμός.» Οι εθελόντριες και οι εθελοντές 
μας ήταν εκεί και ενημέρωσαν το κοινό για τις δράσεις 
του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.
Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση 
της θεατρικής παράστασης με τίτλο: «Η Άμυαλη Βιολέ-
τα», όπου από τον προσεχή Φεβρουάριο ξεκινά τις παρα-
στάσεις της στο Θέατρο Αλκμήνη με διπλό φιλανθρωπι-

κό σκοπό: Την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τον καρ-
κίνο του μαστού, την πρό-
ληψή του και την αποκατά-
σταση των γυναικών με μαστεκτομή. Έσοδα της παράστασης θα διατεθούν στις γυ-
ναίκες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε σχετική αποκατάσταση. Τη συγκινητική 
αυτή προσπάθεια αγκάλιασε ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. συμμετέχοντας ενεργά στην ημερί-
δα με την ομιλία της Ειρήνης Κουτελά, Γενική Διευθύντρια του Συλλόγου και τη βιω-
ματική κατάθεση της Μαίρης Χήναρη, Ειδική Γραμματέα Δ.Σ. του Συλλόγου.

Στη φωτό οι συντελεστές της παράστασης, με εκπροσώ-
πους των Συλλόγων «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών και «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»


