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ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

POINT O.E.: Σιβιτανίδου 6, 176 76 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9595683, 210 9589775, Fax.: 210 9589536

e-mail: point@point.com.gr
Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν τις 

προσωπικές απόψεις των αρθογράφων

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ

e-mail: kokinaku@yahoo.gr

Χρόνια Μυελογενή 
Λευχαιμία

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φί-

λων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα για τη Χρόνια Μυελογενή Λευ-

χαιμία (ΧΜΛ) και σε μια προσπάθεια ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης για τη νόσο, διοργανώνει 

Επιστημονική Ημερίδα την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρί-

ου 2016 και ώρα 17:00 – 20:00, στον Πολυχώρο 

IANOS, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Επιστημονική Ημερίδα για την

Πολυχώρος IANOS (Σταδίου 24, Αθήνα), 
17:00 – 20:00

ΠΈΜΠΤΗ 22 ΣΈΠΤΈΜΒΡΊΟΥ 2016

Γνώρισε το 
μαστό σου, 
αγάπησε τον 
εαυτό σου

ΜΈ ΤΗΝ ΈΥΓΈΝΊΚΗ  
ΧΟΡΗΓΊΑ ΤΩΝ:

Επιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο 
του Πνεύμονα & Αντικαπνιστική 
Εκστρατεία Ενημέρωσης, με θέμα: 

«Δεν καπνίζω... επιλέγω τη ΖΩΗ!!!»

Αγαπητά μέλη, 
Όπως κάθε χρόνο με την έναρξη της εθελοντικής 
περιόδου, αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινω-
νήσουμε μαζί σας, για να εκφράσουμε τις θερμές 
μας ευχαριστίες για την προσφορά σας στα προ-
γράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του 
«Κ.Ε.Φ.Ι.». Το φθινόπωρο διαβαίνει γοργά, ενώ πα-
ράλληλα ο χώρος του Συλλόγου σφύζει από δρά-
σεις και τα νέα προγράμματα. Στόχος μας είναι η 
όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και πολύ-
πλευρη στήριξη των ασθενών με καρκίνο. Ο Σύλ-
λογος μας με μια σειρά από εκδηλώσεις και προ-
γράμματα μας παρακινεί όλους, μέλη και εθελο-
ντές, για ενεργή συμμετοχή και εθελοντική δράση. 
Μάχιμοι και δυνατοί στον κοινό μας αγώνα, έχου-
με προγραμματίσει τα παρακάτω:

1. Εκπαίδευση εθελοντών 
μονοετούς φοιτήσεως 

Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Σύλλογο 
Κ.Ε.Φ.Ι. με την εθελοντική υποστήριξη του κέντρου 
Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης «Βίλχελμ Ράιχ» , 
υπεύθυνη προγράμματος Μαριλένα Κόμη .Δηλώ-
σεις συμμετοχής για το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
στη γραμματεία του Συλλόγου τηλ. 2106468222 
έως και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016.
Συντονίστρια: Μαρινάκου Εύη, Σωματική ψυχοθε-
ραπεύτρια. Απόφοιτος του Ε.Ι.Ν.Α.

2. Δευτέρα 19/09/2016 και 
κάθε Δευτέρα 18.00-19.30 

Ομάδα στήριξης ασθενών και φροντιστών, στα 
γραφεία του Συλλόγου. Συντονίστριες: Για την 
ομάδα των ασθενών, Χριστοδήμου Έφη, Σωμα-
τική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοιτος του Ε.Ι.Ν.Α. 
Για την ομάδα των φροντιστών Ρουσάκου Γιώ-
τα, Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοιτος του 
Ε.Ι.Ν.Α.

3. Τετάρτη 21/09/2016 και κάθε 
δεύτερη Τετάρτη 18.00-20.00 

Eποπτεία εθελοντών. Συντονίστρια: Κυριακοπού-
λου Μαρία, Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοι-
τος του Ε.Ι.Ν.Α.

4. Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 
– Πολυχώρος IANOS (Σταδίου 

24, Αθήνα), 17:00 – 20:00 
Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Χρόνια 
Μυελογενή Λευχαιμία ΧΜΛ και σε μια προσπάθεια 
ενημέρωσης για τη νόσο, διοργανώνει Επιστημονι-
κή Ημερίδα , με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

5. 14η Ημερίδα Εθελοντισμού, 
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016, 

Πλατεία Κλαυθμώνος και ώρα 10:00-19:00, με εί-
σοδο ελεύθερη για το κοινό.

6. Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 
– Πολυχώρος IANOS (Σταδίου 

24, Αθήνα), 17:00 – 20:00 
Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκί-
νο του Παγκρέατος στις 13 Νοεμβρίου και σε μια 
προσπάθεια ενημέρωσης για τη νόσο, διοργανώ-
νει Επιστημονική Ημερίδα, με είσοδο ελεύθερη 
για το κοινό.
Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε από κοντά και 
θέλουμε να γνωρίζετε πάντα ότι , η παρουσία σας 
στις εκδηλώσεις είναι η κινητήρια δύναμη για τον 
καθημερινό αγώνα, που δίνει ο Σύλλογός μας για 
την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των 
ασθενών με καρκίνο, για την πρόληψη – έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου. 

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε 
περισσότερα!!!

Με φιλικούς χαιρετισμούς το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου

Η Γενική Γραμματέας 
Έιρήνη Χολέβα

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών σας προσκαλεί στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνει, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία, 
την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 & ώρα 17:00-20:00

στον Πολυχώρο IANOS (Σταδίου 24, Αθήνα).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με την ευγενική χορηγία των εταιρειών

Η Πρόεδρος

Ζωή Γραμματόγλου
Η  Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Χολέβα

Με εκτίμηση για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
17:00-17:30 
 Έναρξη Εγγραφών - Χαιρετισμός 

17:30-17:45 
«Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία: Ιστορική 
αναδρομή & τρέχουσα θεραπευτική αντι-
μετώπιση»

17:45-18:00  
«Προβληματισμοί & Ανησυχίες του ασθε-
νούς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία»

18:00-18:15 
«Παρουσίαση Συνεδρίου CML HORIZONS 
2016 Συμπεράσματα & Εντυπώσεις»

18:30-19:00 
Βιωματικά Ασθενών

19:00-20:00 
Μουσική Εκδήλωση
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Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το 
συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα των 
γυναικών στον δυτικό κόσμο. Μία στις 12 
Ελληνίδες θα εμφανίσει τη νόσο κάποια 
στιγμή στη ζωή της. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις γυναίκες  που 
γεννιούνται σήμερα, 1 στις 9 θα νοσήσει.

Οι περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται μετά 
τα 50. Μόνο 5% των περιπτώσεων εμφανίζεται 
σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών. Το οικο-
γενειακό ιστορικό, δηλαδή μια συγγενής πρώτου 
βαθμού (μητέρα, αδελφή ή κόρη) με καρκίνο του 
μαστού, σχεδόν διπλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυ-
ξης καρκίνου του μαστού. 
H άποψη ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία 
βρίσκει στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού 
την καλύτερη εφαρμογή της. Η πρώιμη ανίχνευση 
του συμβάλει στην επιβίωση της ασθενούς αλλά 
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της. Ο καρκί-
νος μαστού είναι περίπτωση καρκίνου με τις μεγα-
λύτερες πιθανότητες ίασης εάν υπάρξει έγκαιρη δι-
άγνωση που επιτυγχάνεται μέσω της αυτοεξέτασης, 
της μαστογραφίας και της κλινικής εξέτασης. 

Ιδιαίτερα αξία έχει η προληπτική τακτική εξέταση 
των μαστών με αυτοεξέταση του μαστού από την 
ίδια την γυναίκα, κλινική εξέταση του μαστού από 
τον γιατρό, τακτικός, ετήσιος έλεγχος με μαστο-
γραφία μετά το 40ο έτος της ηλικίας. Όσο πιο 
καλά γνωρίζει η ίδια η γυναίκα τους μαστούς της, 
τόσο πιο εύκολα και έγκαιρα μπορεί να ανακαλύ-
ψει τα σημεία κάποιας πάθησης.
Οι άλλες απεικονιστικές εξετάσεις όπως το υπερη-
χογράφημα μαστών ή η μαγνητική μαστογραφία 
είναι συμπληρωματικές στη βασική εξέταση που 
είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός μαστογραφικός 
έλεγχος σώζει στη δεκαετία τη ζωή μιας γυναίκας 
από τις 400 που  παρακολουθούνται. 
Μελέτες απέδειξαν σημαντική μείωση της θνησι-
μότητας από καρκίνο του μαστού κατά 40% - 45% 
παρόλη την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της 
νόσου κυρίως σε πρώιμα στάδια. Αυτό οφείλεται 
στην ευρεία ενημέρωση των γυναικών, με αποτέ-
λεσμα να εντατικοποιηθεί ο προληπτικός έλεγχος.
H εφαρμογή Mastos, η πρώτη ελληνική εφαρ-
μογή του είδους, έχει σκοπό να ενημερώσει και 
να ευαισθητοποιήσει τις Ελληνίδες σχετικά με τον 
καρκίνο του μαστού. Διδάσκει στις γυναίκες την 
σωστή τεχνική αυτοεξέτασης του στήθους με απλά 
κατανοητά βήματα και σχετικές εικόνες, κάνοντας 

ιδιαίτερη μνεία στα σημάδια της νόσου αλλά και 
στο τι πρέπει να προσέχουν. Επιπλέον περιέχει 
σύντομο εκπαιδευτικό video για την πληρέστερη 
κατανόηση της τεχνικής της αυτοεξέτασης. 
Μέσω της εφαρμογής οι γυναίκες έχουν την δυνα-
τότητα να θέσουν υπενθυμίσεις, για την μηνιαία συ-
νιστώμενη αυτοεξέταση των μαστών τους, και την 
μαστογραφία τους. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η 
γυναίκα λαμβάνει στο κινητό της σχετική ειδοποίη-
ση, ώστε να ενσωματώσει στην καθημερινότητά της 
τον τακτικό προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του 
μαστού, που μπορεί να της σώσει τη ζωή.
Την εφαρμογή μπορούν να κατεβάσουν όλες οι 
γυναίκες δωρεάν στο:
http://itunes.apple.com/us/app/
mastos/id495883952?ls=1&mt=8 

Γνώρισε το μαστό σου, αγάπησε τον εαυτό σου
γράφει η: Δέσποινα Κατσώχη, Ακτινοθεραπευτής- ογκολόγος (www.akoslife.com)
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ό Και πριν τα δυο χρόνια, για μεγάλο διάστημα, ψηλαφιζα εκείνο το περί-

εργο ογκίδιο στο στήθος μου και είχα πάντα την ανησυχία του τι μπο-
ρεί να είναι! Στις εξετάσεις μου ήμουν πάντα τυπική και τακτική καθώς 
πιστεύω στην πρόληψη και δεν τις αμελούσα ποτέ! Οι γιατροί (ακτινο-
λόγος και γυναικολόγος) ήταν κάθετοι. «Δεν είναι τίποτα, μην το πει-
ράζεις!». Οφείλω να πω βεβαια ότι οι μαστογραφίες ήταν ‘’καθαρές’’ 
και οι υπέρηχοι το αξιολογούσαν ως ινοαδένωμα. Δεν εφησυχάστηκα 
όμως… Πήγα σε ειδικό χειρουργό μαστού ο οποιος μου συνέστησε και 
έκανε κυτταρολογική εξέταση με λήψη υγρού από το σημείο και μετά 
απ’ αυτό είδαμε ότι υπήρχαν κακοήθη κύτταρα. Ακολούθησε χειρουρ-
γείο για αφαίρεση του όγκου (ογκεκτομή) και βιοψία η οποία έδειξε ότι 
ένα τμήμα αυτού του όγκου ήταν καρκίνος, σε 1ο στάδιο (λεμφαδένες 
καθαροί) αλλά αρκετά ’’άγριο’’ 3ου βαθμου. Ακολούθησαν τα γνωστά: 
ογκολογικό συμβούλιο με απόφαση: χημειοθεραπεί-
ες, ακτινοθεραπείες, ορμονοθεραπεία. Όταν μου το 
ανακοίνωσε ο γιατρός μου, τον κοίταξα καλα καλά 
και είπα: Όλα αυτά εγώ;; Και κοιτώντας με στα μάτια 
με τρόπο που δεν μου άφηνε περιθώρια αντίδρασης, 
μου είπε: Ναι! Όλα αυτά και θα είσαι ΚΑΛΑ!!! Και ξε-
κίνησε η φάση της χημειοθεραπείας που ήταν και το 
μεγάλο ζόρι! Θυμάμαι πρώτα στεναχωριόμουν για 
τα μαλλιά και μετά αφού βίωσα τις άλλες παρενέρ-
γειες των φαρμακων αυτό το ξέχασα σχεδόν… Κά-
που έχω ακούσει κάτι πολύ περιγραφικό της κατά-
στασης, ’’περνάς ξυστά από το θάνατο’’!!! Σωστό!!! 
Και συμπληρώνω ‘’για να φτάσεις στη ζωή ξανά!!’’. 
Αρωγός μου σε όλη αυτή τη δύσκολη φάση ο σύζυ-
γός μου, ο Ρήγας… Θυμάμαι, κατι Δευτέρες απογεύ-
ματα, παίρναμε τον καφέ μας και μπαίναμε στο ΙΑΣΩ για τη θεραπεία… 
αντι να πηγαίναμε να τον πιούμε σε καμιά παραλία καθ’ότι καλοκαίρι! 
Ήταν πάντα δίπλα μου εκεί, δεν έχασε ούτε μια, ας ήταν κουρασμένος… 
εκεί με τις ώρες δίπλα μου… τον αγαπώ και το ξέρει! Και η αδερφή μου 
με στήριξε και αλλοι φίλοι και η κοπέλα του γιού μου η Κατερίνα πα-
ντα δίπλα μου (σαν κόρη)! Τους ευχαριστω!!! Μεγάλο το ζόρι… Νόμισα 
ότι δεν θα τη βγάλω ‘’καθαρή’’ή δεν ξέρω αν ήθελα… αλλά κατά βάθος 
ναι ήθελα, γι’αυτό και πάλευα! Τα παιδιά μου, δυο αγόρια 26 και 23 σή-
μερα, και οι γονείς μου το βίωσαν λιγότερο…. με έβλεπαν ‘’καλά’’, δεν 
γκρίνιαζα, δεν έλεγα τίποτα μπροστά τους και νόμιζαν όλα καλά! Όταν 
τελείωσα ήταν θυμάμαι 15 Δεκέμβρη, του Αγ. Ελευθερίου… Ελευθε-
ρωνόμαστε! λέγαμε με τις άλλες συμπάσχουσες μεσα στο ΙΑΣΩ. Πέτα-
γα από τη χαρα μου!! Επιτέλους να αρχίσω να συνέρχομαι!! Όπως σι-
γά σιγά έγινε και αυτό!! Μετά από εναμιση μήνα ακολούθησαν οι ακτι-
νοθεραπείες, πιο ανώδυνα εκεί τα πράγματα, με συνέπειες που δεν τις 
νιώθεις έντονα. Όλα πήγαν καλα… Τώρα κανω τις προγραμματισμένες 
μου εξετάσεις τακτικά και δοξα τω Θεω είναι καλές και ελπίζω να συ-

νεχίσουν να είναι! Οφείλω εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον για-
τρό μου και άνθρωπο με Α κεφαλαίο, χειρουργό μαστού Γρηγόρη Ξε-
παπαδάκη και στους συνεργάτες του στο ΡΕΑ. Ο άνθρωπος αυτός είναι 
μια αγκαλιά, μια παρηγοριά για όλες μας που περάσαμε απ’αυτό! Αδερ-
φός, πατέρας, φίλος… Μου σύστησε διαιτολόγο μέσα στο ΡΕΑ χωρις 
δική μου επιβάρυνση, προγραμμα για όλες τις γυναίκες που χειρουρ-
γεί, η οποία με συμβούλευε και με παρακολουθούσε για να είναι ο ορ-
γανισμός μου δυνατός και να ανταπεξερχεται καλύτερα στις θεραπείες, 
με σωστή διατροφή και ασκηση! Έμαθα να διατρέφομαι σωστά και έχα-
σα το περιττό λίπος και ένιωθα πολύ καλυτερα! Διέθετε και δωρεάν ψυ-
χολογική στήριξη για όλες μας! Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου!! 
Δυστυχώς μεσα από αυτη την περιπέτεια συνάντησα και γιατρους -ευ-
τυχώς λίγους- που το λειτούργημα τους το έχουν κάνει εμπόριο! Ξε-

χασαν όρκους και τα πάντα! Ευχαριστώ και το προ-
σωπικό στο ΙΑΣΩ, οπου εκανα τις χημειοθεραπείες, εί-
ναι αξιοπρεπείς και ευγενέστατοι! Όπως και τους για-
τρους στο Αρεταίειο οπου εκανα τις ακτινοθεραπειες 
και τους βοηθούς τους! Είναι εξαιρετικοί και κάνουν το 
λειτούργημά τους σωστά!!!
Δάσκαλος μεγάλος ο καρκίνος… Έμαθα πολλά!!! Πώς 
να διαχειρίζομαι καταστάσεις καλύτερα, χωρις στρες 
και αρνητικά συναισθήματα, να διατρέφομαι σωστά, 
να γυμνάζομαι και πανω απ’όλα να χαίρομαι την κάθε 
στιγμή της ζωής μου! Εκτιμάς αλλιώς τη ζωή!! Παύεις 
να ασχολείσαι με μικρότητες!! Έκανα ξεχωριστές φιλί-
ες μεσα απ’όλο αυτό! Δεν μπορω να μην τις αναφέρω, 
δυο τουλάχιστον από αυτές η Ελένη και η Μαρία που 
πορευτήκαμε περέα είναι πια καλές μου φίλες… αδερ-

φες μου! Νιώθω τυχερή που τις έχω!!! Και άλλα άτομα που μας συνδέει 
κατι ξεχωριστό! Άφησα τελευταιο το ΚΕΦΙ… τι να πρωτοπω; Όταν πρω-
τοάκουσα γι’αυτό δεν ήξερα αν θα βοηθούσε σε κάτι… ήρθα διστακτι-
κά.. τώρα νιώθω ότι είμαι σε μια ‘’φωλιά’’ ένα στέκι οπου συναντάς ξε-
χωριστούς ανθρώπους και τόσο ζεστό που σε κερδίζει αμέσως και δεν 
το αποχωρίζεσαι! Τα φιλαράκια μου στο ΚΕΦΙ τα αγαπώ πραγματικά! 
Και όλους τους επιστήμονες που μας βοηθούν, την ψυχολόγο μας την 
Εφη που μας δίνει δύναμη, την ευχαριστώ πολύ! Την κα Ζωή, την πρό-
εδρο που είναι έτοιμη να συνδράμει πάντα όπου μπορεί! Μπράβο της!!
Μεγάλη εμπειρία όλη αυτή η περιπέτεια, ταξίδι με απρόοπτα, χα-
ρές, λύπες και συνεχίζεται! Μέσα από αυτό νιώθω λίγο καλύ-
τερος ανθρωπος, πιο δυνατή και γεμάτη θέληση για ζωη! Κρα-
τάω και έχω πάντα κατά νου αυτό που μου έλεγε ο σύζυγός μου 
στα δύσκολα: ’’Μην μασάς! Ένα βήμα πίσω μας πάει όλο αυτό;  
Δυο μπροστά θα πάμε εμείς!!’’

Μαρία Σανιδά

Το όνομά μου είναι Μαρία Σανιδά και είμαι 48 χρονών. Πριν δυο χρόνια ξεκίνησε η δική μου ιστορία με τον καρκίνο ‘’επίσημα’’ τουλάχιστον. 
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γράφει η: Δέσποινα Κατσώχη, Ακτινοθεραπευτής- ογκολόγος (www.akoslife.com)

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Έθελοντών-Φίλων-
Ίατρών «Κ.Έ.Φ.Ί.» Αθηνών και οι Γυναίκες στην 
Ογκολογία-W4O, σε συνεργασία με την Πνευ-
μονολογική Κλινική, ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΊΟΣ ΣΑΒ-
ΒΑΣ», συναντήθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καπνίσματος & με κοινό σκοπό 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το κάπνι-
σμα, τις βλαβερές συνέπειές του, τον Καρκίνο 
του Πνεύμονα & τη γενικότερη ευαισθητοποίηση 
όλων, συνδιοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία την 
Ενημερωτική εκδήλωση «Δεν καπνίζω...επιλέγω 
τη ΖΩΗ!!!», την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 
16:30-20:00, στον Πολυχώρο IANOS. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της 
κας Ζωής Γραμματόγλου, Προέδρου Δ.Σ. Συλλό-
γου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών  και τη σκυτάλη έλαβαν 
οι κ.κ. Δανάη Μπισιρτζόγλου, Πνευμονολόγος - 
Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α’, Πνευμονολογικό 
Τμήμα Νοσοκομείου ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», κ. 
Χαράλαμπος Μαρκέτος, Πνευμονολόγος, Επιμε-
λητής Α’, Πνευμονολογικό Τμήμα Νοσοκομείου 
ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και Έλενα Λινάρδου, 
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διδάκτωρ του Πανε-
πιστημίου του Λονδίνου, Imperial College, Αν. 
Διευθύντρια Α΄Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκ. 
Metropolitan, Αθήνα.

Η κα  Δανάη Μπισιρτζόγλου  αναφέρθηκε στην 
ιστορία του καπνίσματος, τους παράγοντες που 
συνδέονται με το κάπνισμα στη σύγχρονη εποχή 
και τον όρο της καπνιστικής συνήθειας, ως νόσου 
χρόνιας μορφής & συχνά υποτροπιάζουσας με 
πολλαπλές επιπτώσεις στην υγεία. Σημαντική ανα-
φορά έγινε για τη νόσο της Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), με συμπτώματα & χωρίς 
συμπτώματα και κυρίως στη διάγνωση - ταξινόμη-
ση της ΧΑΠ βάσει της σπιρομέτρησης, με βάση τη 

μετά βρογχοδιαστολή FEV1 κατά GOLD, τις παρο-
ξύνσεις (επιδείνωση αναπνευστικών συμπτωμά-
των), σημειώνοντας χαρακτηριστικά, ότι 3.000.000 
άτομα πεθαίνουν από ΧΑΠ ετησίως και μέχρι το 
2020 θα αποτελεί την 3η κατά σειρά αιτία θανά-
του παγκοσμίως. Επίσης, εδόθη ιδιαίτερη σημασία 
στη σχέση του καπνίσματος και των διαφόρων 
λοιμώξεων, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, της 
οστικής πυκνότητας, του πεπτικού & ουροποιητι-
κού συστήματος, του δέρματος & των νυχιών, της 
στοματικής ? ρινικής κοιλότητας, καθώς και των 
οφθαλμών. Τέλος, υπήρξε αναφορά στο Παθητικό 
Κάπνισμα & τα Παιδιά, το Τριτογενές Κάπνισμα & 
το Παθητικό Κάπνισμα & τους Ενήλικες.

Στη συνέχεια, ο κ.  Χαράλαμπος Μαρκέτος, ανα-
φέρθηκε στις Στρατηγικές Διακοπής Καπνίσματος, 
τονίζοντας, ότι η διάρκεια της καπνιστικής συνήθει-
ας αποτελεί το βασικότερο παράγοντα κινδύνου 
για τη σχετιζόμενη με το κάπνισμα θνησιμότητα και 
ότι στόχο της θεραπείας αποτελεί η έγκαιρη διακο-
πή του και η πρόληψη της υποτροπής. Αναφέρ-
θηκε επίσης στους παράγοντες που επιδρούν στην 
έναρξη του καπνίσματος, την ηλικία έναρξης, την 
εξάρτηση & τα κριτήρια εξάρτησης από τη νικοτί-
νη, τα συμπτώματα στέρησης, τους βασικούς λό-
γους δυσκολίας διακοπής του καπνίσματος & τους 
στόχους των προγραμμάτων διακοπής. Σημαντική 
αναφορά έγινε για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις 
διακοπής (Συμβουλευτική Παρέμβαση & Φαρμα-
κευτική Θεραπεία), καθώς και για άλλες θεραπεί-
ες, όπως φάρμακα 2ης γραμμής, νέα φάρμακα και 
εμβόλια, καθώς και για το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο 
(πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα χρήσης). Τέλος, 
σημειώθηκε, ότι στη χώρα μας υπάρχει η δυνα-
τότητα παροχής οργανωμένης βοήθειας στους 
καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνι-
σμα, μέσα από τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος.

Ο κύκλος των ομιλιών ολοκληρώθηκε με την 
παρουσίαση της κας  Έλενας Λινάρδου, η οποία, 
εκπροσωπώντας τις «Γυναίκες στην Ογκολογία» 
αναφέρθηκε στους προδιαθεσικούς παράγοντες 
για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα (κάπνι-
σμα, ατμοσφαιρική ρύπανση, έκθεση σε ακτινοβο-
λία, επαγγελματική έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες, 

χρόνιες πνευμονοπάθειες, κληρονομικότητα), τα 
συμπτώματα, τη διάγνωση & την αντιμετώπιση. 
Σημαντική αναφορά έγινε για τα νέα φάρμακα & 
τις στοχευμένες θεραπείες, οι οποίες προσφέρουν 
ανταποκρίσεις που φτάνουν στο 65-70% & επιβί-
ωση 2-3 έτη, καθώς και τα ιδιαίτερα ελπιδοφόρα 
πρόσφατα αποτελέσματα της ανοσοθεραπείας και 
το σημαντικό ρόλο που θα παίξει αυτή η νέα θε-
ραπευτική στρατηγική στην αντιμετώπιση και του 
καρκίνου του πνεύμονα. Βασική θεματική ενότη-
τα της ομιλίας της αποτέλεσε και η Διακοπή του 
Καπνίσματος σε συνάρτηση με την εφαρμογή του 
Αντικαπνιστικού Νόμου, αλλά και την ανάπτυξη 
Αντικαπνιστικής κουλτούρας. Τέλος, χαρακτη-
ριστική ήταν η αναφορά, στο αν ο Καρκίνος του 
Πνεύμονα αποτελεί «γυναικεία υπόθεση», σημει-
ώνοντας, ότι ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί 
πια την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυ-
ναίκες, και ότι ενώ η νόσος αφορά κυρίως τις κα-
πνίστριες, τα υψηλότερα ποσοστά σε γυναίκες μη 
καπνίστριες σε σύγκριση με μη καπνιστές άνδρες, 
υποδηλώνουν, ότι ο Καρκίνος του Πνεύμονα στις 
γυναίκες συμπεριφέρεται διαφορετικά.

Τον συντονισμό της Επιστημονικής Ημερίδας ανέ-
λαβε ο κ. Γεώργιος Πολίτης, Συντονιστής - Διευ-
θυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο 
ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και στο χώρο της εκδή-
λωσης πραγματοποιήθηκαν ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΡΟΜΕ-
ΤΡΗΣΕΙΣ και δίδονταν και ιατρικές γνωματεύσεις 
από τηνΕπιστημονική Ομάδα της Πνευμονολογι-
κής Κλινικής ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», κ.κ. Αθα-
νάσιο Ζέτο, Πνευμονολόγο, Επιμελητή Α’, Πνευ-
μονολογικό Τμήμα Νοσοκομείου ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ», Δημήτριο Θεόφιλο, Πνευμονολόγο, 
Επικουρικό Επιμελητή Β’, Πνευμονολογικό Τμή-
μα Νοσοκομείου ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» & Ευ-
αγγελία Χονδρού, Πνευμονολόγο, Επικουρική 
Επιμελήτρια Β’, Πνευμονολογικό Τμήμα Νοσοκο-
μείου ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».

Επιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα  
& Αντικαπνιστική Εκστρατεία Ενημέρωσης, με θέμα: 

«Δεν καπνίζω.. επιλέγω τη ΖΩΗ!!!»

Η Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία διοργάνω-
σε το 2ο Συνέδριο διατήρησης γονιμότητας 
σε νεοπλασματικούς ασθενείς στο Ζάππειο 
Μέγαρο, από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου. Το 
συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την αιγί-
δα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 
είχε σκοπό την παρουσίαση των σημαντι-
κότερων νεότερων εξελίξεων-«αιχμών» σε 
όλο το φάσμα της διατήρησης της γονιμό-
τητας σε ασθενείς με καρκίνο. 
Οι εκλεκτοί ομιλητές αναφέρθηκαν στα νε-
ότερα επιστημονικά δεδομένα τα οποία βρί-
σκουν κλινική εφαρμογή, αλλά και στις εξε-
λίξεις στον τομέα της ασφαλούς διατήρησης 
γονιμότητας σε άνδρες και γυναίκες.

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Διατήρηση γονιμότητας  
σε νεοπλασματικούς ασθενείς»

Τα θέματα που αναλύθηκαν περιελάμβαναν, 
μεταξύ άλλων:

 Την  αναγκαιότητα της συμμετοχής του νο-
σηλευτή στη διατήρηση Γονιμότητας Παιδι-
ατρικών ασθενών με Νεοπλασματική νόσο.

 Την διατήρηση της Γονιμότητας στον καρ-
κίνο του Γεννητικού Συστήματος

 Την επίδραση της χημειοθεραπείας στη 
Γονιμότητα 

 Την επίδραση της ακτινοβολίας στη Γονι-
μότητα 

 Νεότερες Τεχνικές στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικού Ιστού & ωαρίων σε 
Γυναίκες με Νεοπλασία

 Κακοήθειες κατά την κύηση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  
http://www.2ndgoneas-congress.gr/

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Έθελοντών - Φίλων - Ίατρών «Κ.Έ.Φ.Ί.» 
Αθηνών εκπροσωπήθηκε από τις κ.κ. Βασιλική Κουμαντάκη, Μέλος & 
Έθελόντρια και Μαρία Παπαγεωργίου, Μέλος & Έπικεφαλής της Ομά-
δας Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο, την Κυριακή 26 Ίουνίου 2016 
και ώρα 10:00-12:00, στις Θεματικές Ένότητες «Διαλέξεις» & «Έμπειρίες-
Διάλογος μεταξύ των μελών».
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 «Διπολική Διαταραχή» 

σε σκηνοθεσία Τάσος Μπαγλατζής – Βαγγέλης Πανταζής
Από Οκτώβρη στο ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Παραμυθίας 27, Κεραμικός, τηλ. 210 3457904

ΣΥΝΤΈΛΈΣΤΈΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
Το βιβλίο «Διπολική Διαταραχή» κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ.
Σκηνοθεσία: Τάσος Μπαγλατζής – Βαγγέλης Πανταζής
Παραγωγή: Εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ
Μουσική Έπιμέλεια: Τάσος Μπαγλατζής – Βαγγέλης Πανταζής
Σκηνικά: Σταύρος Σκαρπερός
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Κυριακή 
Τέλλου – Βίκη Πετροπούλου
Κοστούμια: Καλλιτεχνι-
κό Τμήμα ΟΣΤΡΙΑ
Δημιουργικό: Γιάννης Μαλλής
Ηθοποιοί: Αθηνά Βαλκώνη, Δα-
μιανός Νικολαίδης, Δημήτρης Νι-
κολαίδης, Κορίνα Τριανταφύλλου

Έίσοδος: 12 ευρώ (εκ των οποί-
ων τα 6 ευρώ θα διατεθούν για 
την ενίσχυση της δράσης του 
Συλλόγου Καρκινοπαθών – 
Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών)
Ώρα έναρξης Παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη 21:15 μμ
Πληροφορίες - κρατήσεις: 211 2136882
*Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν τα ει-
σιτήρια με τους εξής τρόπους:
-Απευθείας αγορά από τον Εκδοτικό Οίκο «ΟΣΤΡΙΑ», 
Χέυδεν 3 – Πεδίον Άρεως 
-Απευθείας στα ταμεία του Θεάτρου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να ανα-
φέρετε την επωνυμία του Συλλόγου Καρκινοπαθών – 
Έθελοντών – Φίλων – Ίατρών «Κ.Έ.Φ.Ί.» Αθηνών. 

ΥΠΟΘΈΣΗ: Η ́ ΄ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ΄΄ είναι μία μοντέρ-
να κωμωδία που κινείτε στο χώρο του μεταφυσικού! Μία 
γυναίκα που είναι φάντασμα δείχνει τον τρόπο να είμαστε 
με αυτόν που αγαπάμε όχι μόνο σε αυτή την ζωή αλλά 
και στην… αιωνιότητα! Ένας ψυχίατρος στα πρόθυρα της 
αυτοκτονίας, μία σεξομανής κομμώτρια και ένας ‘’φευ-
γάτος’’ αστυνόμος συμπληρώνουν το καρέ που ‘’σκοτώ-
νει’’ με ασταμάτητα γέλια! Ένα έργο το οποίο οδηγεί σε 
άλλη διάσταση και στο… υπερπέραν! 

Την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 πραγμα-
τοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Αμ-
φιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, 
το 1ο Συνέδριο «Πολιτική & Διαχείριση 
του Καρκίνου» Βέλτιστη Πρακτική vs. 
Οικονομικοί Περιορισμοί, από το Έλ-
ληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου 
και υπό την Αιγίδα της ΈΟΠΈ (Έταιρεία 
Ογκολόγων Παθολόγων Έλλάδας). Οι 
εξελίξεις στην αντιμετώ-
πιση του καρκίνου είναι 
ραγδαίες. Αν και η συ-
χνότητα των περιπτώσε-
ων καρκίνου, παγκοσμί-
ως, έχει αυξηθεί, τόσο 
η επιβίωση των ασθε-
νών, όσο και η ποιότητα 
της ζωής τους έχουν ση-
μαντικά βελτιωθεί.
Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η θε-
ραπεία και η υποστήριξη των ασθενών 
αυτών έχουν κάνει άλματα. Οι καινοτόμες 
θεραπείες, η δραματική ανάπτυξη της μο-
ριακής βιολογίας έχουν συμβάλλει προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Το τεράστιο πρό-
βλημα αυτών των εξελίξεων είναι η επιβά-
ρυνση των οικονομικών της πολιτείας, των 
ασφαλιστικών ταμείων και της κοινωνίας.
Αυτός είναι και ο λόγος που η αντιμετώπιση 
του καρκίνου και τα αποτελέσματά της είναι 

διαφορετικά στις διάφορες χώρες και ηπεί-
ρους. Έτσι θεωρείται επιβεβλημένο, τα οφέ-
λη της προόδου στην ογκολογία να επιμε-
ρίζονται με τον καλύτερο τρόπο και στους 
πληθυσμούς. Ιδιαίτερα, αυτό αποκτά μεγά-
λη αξία όταν υπάρχει οικονομική ασφυξία 
όπως συμβαίνει στην χώρα μας.
Επιστήμονες με ευαισθησία στον ασθενή 
με καρκίνο, τόσο από πλευράς οικονομι-

κής,  όσο και ογκολογι-
κής, ένωσαν τις σκέψεις 
και τους προβληματι-
σμούς τους, με στόχο την 
βέλτιστη παροχή υπη-
ρεσιών σε ασθενείς που 
έχουν ή μπορεί να  απο-
κτήσουν σχέση με τον 
καρκίνο. Σκοπό απετέλε-
σε η δημιουργία στρα-

τηγικής για την  διαχείριση του καρκίνου, 
ώστε να υπάρξει βέλτιστη πρακτική σε πε-
ριβάλλον οικονομικών περιορισμών.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Έθελο-
ντών - Φίλων - Ίατρών «Κ.Έ.Φ.Ί.» Αθη-
νών εκπροσωπήθηκε από την κα Ζωή 
Γραμματόγλου, Πρόεδρο Δ.Σ., η οποία 
συμμετείχε ως Προεδρείο στην Ένότητα 
«Έθελοντισμός: Ένημέρωση - Υποστή-
ριξη» και ως Ομιλήτρια με θέμα «Ένη-
μέρωση & Καινοτομία».

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - 
Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών πραγμα-
τοποίησε με επιτυχία, την εκδήλωση για την 
ολοκλήρωση των δράσεών του για το έτος 
2016, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 & ώρα 
19:30, στο χώρο των γραφείων του Συλλό-
γου (Φαραντάτων 34, Γουδί, 4ος όροφος).

Ευχαριστούμε όλους θερμά για τη 
συμμετοχή και την παρουσία σας.

Καλοκαιρινή Γιορτή 
Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών

Συνέδριο για τον  
Καρκίνο του Μαστού

Το Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας, υπό 
την Αιγίδα της ΕΟΠΕ (Εταιρεία Ογκολό-
γων Παθολόγων Ελλάδας) διοργάνωσε 
με ιδιαίτερη επιτυχία Συνέδριο για τον 
Καρκίνο του Μαστού, την Παρασκευή 
27 & το Σάββατο 28 Μαϊου 2016, στο 

ξενοδοχείο Intercontinental, στην Αθήνα.
Για μια ακόμη φορά ανταλλάχθηκαν σημα-

ντικές απόψεις και γνώσεις αναφορικά με το σύγ-
χρονο και ολοένα αυξανόμενο επιστημονικό πεδίο της 
πρόληψης, διάγνωσης & θεραπείας του καρκίνου, με 
έμφαση σε νέους τομείς γνώσης και καινοτομίας. 
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Έθελοντών - Φί-
λων - Ίατρών «Κ.Έ.Φ.Ί.» Αθηνών εκπροσωπήθηκε 
από την κα Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρο Δ.Σ., η 
οποία συμμετείχε ως Προεδρείο, την Παρασκευή 
27 Μαϊου 2016, στο Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα: 
«Συζήτηση με τους ασθενείς».

Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού διορ-
γανώνει για 14η συνεχή χρονιά ανοιχτή 
ημερίδα ενημέρωσης και προώθησης της 
ιδέας του εθελοντισμού.

Η 14η συνεχής ημερίδα θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 
2016, στη πλατεία Κλαυθμώνος, στο 
κέντρο της Αθήνας.
Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού, η 
οποία είναι το αποτέλεσμα μιας συνερ-
γασίας 60 εθελοντικών οργανώσεων, 
είναι ανοικτή σε επιπλέον συμμετοχές 
εθελοντικών οργανώσεων προκειμένου 
για την διάδοση της ιδέας του εθελοντι-
σμού στο ευρύ κοινό.

Σε κάθε ημερίδα πραγματοποιείται έκθε-
ση δράσεων των συμμετεχόντων φορέ-
ων, ενημερωτικές παρουσιάσεις, δραστη-
ριότητες για παιδιά, μουσικά δρώμενα.
Η ποικιλία των δραστηριοτήτων, ο κα-
τάλληλα επιλεγμένος χώρος, και η συμ-
μετοχή των οργανώσεων με διάφορους 
σκοπούς – αλλά με κοινό στόχο τη διάδο-
ση του εθελοντισμού- φέρνει όσους μας 
επισκέπτονται σε άμεση επαφή μαζί μας, 
γνωρίζοντάς τους το έργο μας, τις ιδέες 
μας, την αγάπη για τον εθελοντισμό.
Ο Σύλλογός μας θα συμμετάσχει και φέ-
τος στην Ημερίδα με την παρουσία & την 
υποστήριξη των Εθελοντών μας.
Σας περιμένουμε όλους με χαρά!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ:
Στάση Ζωής για όλους μας!!!
Μια ημερίδα για την ανανέωση 
του εθελοντισμού μας.

1ο Συνέδριο «Πολιτική & Διαχείριση του Καρκίνου»
Βέλτιστη Πρακτική vs. Οικονομικοί Περιορισμοί


