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Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  2016
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

Το φθινόπωρο διαβαίνει γοργά, ενώ παράλληλα ο χώρος του Συλλόγου μας 
σφύζει από δράσεις και νέες ομάδες, με στόχο την, όσο το δυνατόν, καλύτερη 
ενημέρωση και πολύπλευρη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.
Ο Σύλλογός μας, με μια σειρά από εκδηλώσεις & προγράμματα, μας παρακι-
νεί όλους, μέλη & εθελοντές, για ενεργή συμμετοχή και εθελοντική δράση. 
Μάχιμοι και δυνατοί στον κοινό μας αγώνα, έχουμε προγραμματίσει τα εξής:

Κάθε Δευτέρα: 18:00-19:30
Ομάδες Στήριξης Ασθενών & Φροντιστών των Ασθενών
Γραφεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
Συντονίστριες: Έφη Χριστοδήμου & Μάνια Κουτσογιώργου

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών, Μονοετούς Φοίτησης
Το Πρόγραμμα διοργανώνεται από τον Σύλλογο «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών με την εθελοντική στήριξη του Κέντρου 
Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης «ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ».
Υπεύθυνη Προγράμματος: Μαριλένα Κόμη
Συντονίστριες: Εύη Μαρινάκου & Βούλα Σωτηροπούλου

Κάθε δεύτερη Τετάρτη
Πρόγραμμα Εποπτείας Εθελοντών
Συντονίστριες: Μαρία Κυριακοπούλου & Ελιάνα Φιλιπποπούλου

Έναρξη Ομάδας Χάθα Γιόγκα 
Συντονίστρια: Έφη Κουτσάκου

Έναρξη Ομάδας Ψυχοδράματος
Συντονίστρια: Νένα Βλασσά

Έναρξη Θεατρικής Ομάδας
Συντονίστρια: Μαίρη Χήναρη

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016
Επιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος, 
Πολυχώρος IANOS (Σταδίου 24, Αθήνα) 
και ώρα 17:00-20:00

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016
Επιστημονική Ημερίδα για τις Κλινικές Μελέτες, 
Πολυχώρος IANOS (Σταδίου 24, Αθήνα) 
και ώρα 17:00-20:00

Σας περιμένουμε με χαρά και θέλουμε να γνωρίζετε, ότι η παρουσία σας στις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, αποτελεί την κινητήρια δύναμη στον καθημε-
ρινό μας αγώνα για την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών 
με καρκίνο, την πρόληψη & έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Μαζί έχουμε τη δύναμη να πετύχουμε περισσότερα!!!
Με φιλικούς χαιρετισμούς για το Διοικητικό Συμβούλιο,

         Η Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας
Ζωή Γραμματόγλου                                   Ειρήνη Χολέβα        

Αγαπητά μέλη,

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει στην 3η Παγκόσμια Ημέρα για 
τον Παγκρεατικό Καρκίνο με εκδηλώσεις των μελών της.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας σας προσκαλούν στην 
Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνουν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για 
τον Καρκίνο του Παγκρέατος, το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 & ώρα 11:00-15:00, 
στο Θέατρο ΟΥΗΛ, στην πόλη της Λάρισας.                 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

Επιστημονική Ημερίδα για τον

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καρκίνο του Παγκρέατος

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος στις 
13 Νοεμβρίου και σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
τη νόσο, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 
και ώρα 17:00 – 20:00, στον Πολυχώρο IANOS, με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας το 
φαινομενικά αδύνατο».
Τα στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο που μιλούν για τον συγκεκρι-
μένο τύπο καρκίνου δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Σύμφωνα με την Αμερικα-
νική Εταιρεία Καρκίνου, το 80% όσων έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του πα-
γκρέατος έχουν προσδόκιμο ζωής μόλις 4-6 μήνες.Οι αριθμοί σίγουρα είναι 
μια πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα είναι και τα συμπτώματα, τα μηνύ-
ματα που στέλνει το σώμα μας και τα οποία δυστυχώς τα αγνοούμε για πολύ 
καιρό. Για παράδειγμα, ένας πόνος στην κοιλιακή χώρα, που παραμένει χωρίς 
να του δίνουμε την πρέπουσα σημασία, χρειάζεται να μας κινητοποιήσει άμεσα.

Η Ημερίδα έχει σκοπό, αφενός να δια-
σκεδάσει τους μύθους γύρω από αυτή 
τη μορφή καρκίνου, να ενημερώσει για 
τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
την ανάγκη εγρήγορσης για την ανα-
γνώριση τυχόν συμπτωμάτων, προκει-
μένου να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση 
και έναρξη θεραπείας και αφετέρου να 
ακούσουμε την αφήγηση της προσω-
πικής εμπειρίας ανθρώπων που έζη-
σαν και ξεπέρασαν τον καρκίνο του 
παγκρέατος.

Χρόνια 
Μυελογενή
Λευχαιμία

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΣΗΜΕΡΑ

Επιστημονική Ημερίδα για την
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Λοιπόν είμαι μια επιζήσασα! Του καρκίνου, για να λέμε και τα πράγματα 
με το όνομα τους! 5 χρόνια.Βέβαια η λέξη survivor (cancer survivor) μου 
αρέσει περισσότερο.Φαντάζεσαι, ζούγκλες, άγρια θηρία, φίδια, τροπικές 
βροχές και διάφορα άλλα. Και μπορώ να δικαιολογήσω και τα κουσού-
ρια που μου άφησε. Γιατί εκεί που πήδαγα από κάτι βράχια, γλίστρησα και 
χτύπησα και τώρα δυσκολεύομαι στο περπάτημα.
Ή στην προσπάθεια μου να μετακινήσω ένα δέντρο που ήταν στο δρόμο 
μου, για να φτιάξω την καλύβα μου έπαθα μια κήλη. Και πολλά άλλα πε-
ριπετειώδη!Αλλά ας ξεκινήσω από την αρχή. Το καλοκαίρι του 2005.Πό-
νος, πολύς πόνος. Πόνος στην κοιλιά, σαν να έχω πολύ δυνατές κράμπες 
περιόδου, ο οποίος σταμάταγε με λίγο αίμα, σαν περιόδου. Αρχικά 2-3 
φορές την εβδομάδα, μετά κάθε μέρα.Προς το τέλος, πριν ακόμα διαγνω-
στώ, 2 φορές την ημέρα, μεσουλίντ και ντεπόν μαζί. Για έξη χρόνια σχε-
δόν. Και μην σκεφτήτε, αφού πόναγε γιατί δεν πήγαινε στο γιατρό. Πήγαι-
να ο άνθρωπος, ανά εξάμηνο. Γυναικολόγο, άλλαξα δύο τρείς. Παπ τεστ, 
υπέρηχους εξωτερικούς και ενδοκολπικούς, εξετάσεις αίματος, ορμονι-
κές, τα πάντα. Μου έλεγαν είναι ψυχολογικό, είναι ευερέθιστο έντερο, χά-
λαρωσε. Είσαι ......εσύ, ο σωματότυπος σου.
Πήγα και στον γαστρεντερολόγο. Έκανα κολονοσκόπηση, καθαρή. Έκανα 
διατροφή, φαρμακευτική αγωγή, αλλά τίποτα. Όταν του είπα ότι  ξύπναγα 
το βράδυ από φριχτό πόνο, μου είπε ότι δεν ήταν το έντερο, γιατί αυτό κοι-
μάται. Πήγα σε παθολόγους, εξετάσεις αίματος, κλπ, φλεγμονές υπήρχαν, 
τα άλλα καλά, και οι καρκινικοί δείκτες καλοί. Υπέρηχοι, τίποτα. Βρήκα 
πρόβλημα στην χολή την έβγαλα. Πήγα σε ψυχολόγο. Πήγα σε βελονιστή. 
Τίποτα. Καμιά αλλαγή. Πήγα σε ομοιοπαθητικό. Επίσης καμιά αλλαγή. Με-
τά από ένα εξάμηνο χωρίς αλλαγή μου είπε ότι μάλλον κάτι άλλο συμβαί-
νει, να κάνω μια αξονική. Την έκανα. Ο ακτινολόγος, είπε ότι κάτι βλέπει, 
να κάνω ή μαγνητική ή ενδοκολπικό. Ισως γιατί με νόμιζαν για υστερική ή 
λόγω οικονομίας δεν μου γράψανε μαγνητική αλλά άλλον έναν ενδοκολ-
πικό υπέρηχο. Άλλος γυναικολόγος. «Δεν έχετε τίποτα κυρία μου, πάρτε 
ένα πιο δυνατό παυσίπονο.» Εγώ είμουνα σίγουρη ότι είναι γυναικολογι-
κό αλλά τι άλλο να έκανα. Πόναγα. Ούρλιαζα από τον πόνο. Έκλαιγα. Δεν 
μπορούσα να εστιάσω, να δουλέψω, να ηρεμήσω. Είμουνα συνέχεια σε 
μία ένταση. Σκεφτόμουνα ότι κάποια αμαρτία πληρώνω. Είχε γίνει η πραγ-
ματικότητα μου. Είχα ξεχάσει πως είναι να μην πονάς! Αποφάσισα να πάω 
σε κάποιο ιατρείο πόνου. Μιλάω με μια γνωστή που ήταν στον Ευαγγελι-
σμό και μου λέει ότι για να με δούνε πρέπει να έχω σαφή διάγνωση. 
Ξεκινάω άλλη μια βόλτα σε γιατρούς. Πήγα σε 2-3 διαφορετικούς γυναι-
κολόγους και Ω! ο ένας από αυτούς με ΑΚΟΥΣΕ όταν του μίλησα και του 
είπα τα διάφορα συμπτώματα. Μου έκανε ερωτήσεις πάνω σε αυτά που 
του έλεγα! Πρωτάκουστο αυτό. Δεν έβγαλε το εύκολο συμπέρασμα. «Λό-
γω σωματότυπου έχεις περίεργη περίοδο και πήγαινε σε άλλο γιατρό, σε 
άλλη ειδικότητα να λύσει το πρόβλημα σου» ή «Είσαι υστερική, δεν είναι 
δυνατόν να πονάς έτσι.» ή  «Αφού κυκλοφορείς, βγαίνεις, είσαι λίγο τε-
μπέλα και το δικαιολογείς εκεί.» 
Αλλά αυτός με άκουσε. Μου λέει πρέπει να κάνουμε μια απόξεση ΧΘΕΣ!
Την έκανα την επόμενη εβδομάδα. 17 Ιουνιου του 2011, μια μέρα πριν τα 

γενέθλια μου και δύο πριν γίνω νονά, με παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός μου, 
ο Κος Χαϊδόπουλος και μου λέει τα μαντάτα. Έχεις καρκίνο ενδομητρίου.
Δυσκολεύτηκα για μερικά λεπτά να καταλάβω τι μου λέει. Μετά αρχίσαν 
τα τηλέφωνα. Πρώτα η αδελφή μου. Ο αδελφός μου. Οι κοντινοί μου άν-
θρωποι. Δημιουργήθηκε ένα πλέγμα στήριξης γύρω μου. 
Άρχισε η φάση της οργάνωσης, τα διαδικαστικά, τα τόσα σημαντικά που 
σε κάνουν να αγκιστρώνεσαι στο εδώ και τώρα και δεν χάνεσαι στις σκέ-
ψεις και στους φόβους. Όχι ότι δεν υπήρχαν και αυτοί, τις ώρες της μονα-
ξιάς,  ή κάθε τόσο, σε κάποια στιγμή χαλάρωσης   όπου  ένιωθα ξαφνικά 
το χάος να με περιτριγυρίζει. Ο γιατρός μου από ότι μου είπε, πόναγα για-
τί το κορμάκι μου προσπαθούσε να αποβάλει το ξένο σώμα που δημιουρ-
γόταν, ήθελε να γίνει καλά!  Δεν ήταν λόγω κάποιας αμαρτίας! Με προ-
ειδοποιούσε! Και ήρθε ο καιρός του χειρουργείου. 8 Αυγούστου. Ο για-
τρός μου, ενημερωμένος σωστά κάνοντας μου την υστερεκτομή παρόλο 
που δεν είδε κάτι με γυμνό μάτι, έβγαλε και μερικούς λεμφαδένες. Και αυ-
τό μου έσωσε την ζωή. Γιατί είχε ήδη γίνει μετασταση, σε κυτταρικό επί-
πεδο μεν, αλλά μετάσταση. Ένας καρκίνος που συνήθως μέχρι τώρα δεν 
έκανε μεταστάσεις και μετά το χειρουργείο σε στέλνουν σπίτι. Αλλά τα δε-
δομένα αλλάζουν.
Στάδιο ΙΙΙ.
Ακτινοβολία, βραχυθεραπεία, χημειοθεραπέια. Όλο το πακέτο. Το άντε-
ξα καλά. Με την βοήθεια της αδελφής μου, του αδελφού μου, των φί-
λων μου. Των γάτων μου. Πέσανε τα μαλλάκια μου αλλά έχω ωραίο 
σκαλπ!Έκανα τις ενέσεις μου για τα λευκά που είχαν πάει στο πάτο. Πήρα 
15 κιλά σε μια βδομάδα μετά που τέλειωσα τις θεραπείες. Ευτυχώς εμέ-
τους δεν είχα αλλά πόναγαν τα πόδια μου. Για την βραχυθεραπέια δεν θέ-
λω να μιλήσω. Αυτές που έχουν την εμπειρία ξέρουν και καταλαβαίνουν.
Φέτος έκλεισα τα 5 χρόνια ζωντανή. Είμαι μια επιζήσασα πια!!! Έχω τα πα-
ρελκόμενα της μάχης. Δυσκολία στο περπάτημα λόγω άσηπτου νέκρω-
σης των κεφαλών και των 2 ισχύων. Έκανα μια κήλη, οδήγησε σε ιλεό και 
χειρουργείο και τώρα έγινε και άλλη. Λόγω της ακτινοβολία οι ιστοί δεν 
έχουν πια την ίδια ποιότητα. Τι να γίνει? 
Είμαι όμως ζωντανή, κάνω σχέδια πάλι για το μέλλον. Βγήκα από το τού-
νελ. Βλέπω φως πάλι. Βγήκα σε έναν διαφορετικό κόσμο, με μνήμη όμως 
της περιπέτειας μου, και όσο και αν χαίρομαι, υπάρχει ένα μικρό συν-
νεφάκι, η ανάμνηση, η γνώση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και σίγου-
ρο.  Έχουν αλλάξει διάφορα πράγματα. Η οπτική μου. Η ανοχή μου και οι 
αντοχές μου. Οι προτεραιότητες μου. Και παρόλο που με τρομάζουν αυ-
τά τα νέα δεδομένα, αυτοί, οι νέοι δρόμοι, συγχρόνως χαίρομαι. Είναι κα-
τά μια έννοια ανακουφιστικό το άγνωστο.
Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους! Ότι περνάμε να είναι δικό μας και να μας 
πηγαίνει μπροστά. Και ας είναι και μέσα από δυσκολίες. Και πάρα πολλά 
ευχαριστώ στον γιατρό μου το Κο Χαϊδόπουλο, στην αδελφή μου την Γε-
ωργία, στον αδελφό μου τον Νίκο και σε όλους τους φίλους μου που ήταν 
πλάι μου όλο αυτόν τον καιρό. Χωρίς αυτούς δεν θα τα είχα καταφέρει!

Μαρία Παπαγεωργίου

Η ρομποτική αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπι-
κής χειρουργικής κατά την οποία οι επεμβάσεις 
πραγματοποιούνται μέσω μικρών τομών 5-15 χι-
λιοστών στο κοιλιακό τοίχωμα, με αποτέλεσμα 
τον μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, τη γρηγορό-
τερη ανάρρωση και την ταχύτερη επιστροφή στην 
καθημερινή ζωή. Μέχρι την έλευση της λαπαρο-
σκόπησης στα τέλη της δεκαετίας του '80, όλες οι 
επεμβάσεις πραγματοποιούνταν μέσω μεγάλων το-
μών με τα πολλαπλά προβλήματα που επιφέρουν 
αυτές (μεγάλο τραύμα, μόλυνση τραύματος, κήλες 
κλπ). Σχεδιασμένη αρχικά για την πραγματοποίηση 
επεμβάσεων από απόσταση (τηλεχειρουργική), η 
ρομποτική φάνηκε να πλεονεκτεί σε σχέση με τις 
καθιερωμένες ανοικτές και λαπαροσκοπικές τεχνι-
κές διότι προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση του 
χειρουργικού πεδίου και εργαλεία με κινήσεις που 
μιμούνται το ανθρώπινο χέρι. Το τελικό αποτέλε-
σμα είναι να δίνει την αίσθηση στον χειρουργό ότι 
χειρουργεί με ανοικτή την κοιλιά, ενώ στην πραγ-
ματικότητα η επέμβαση πραγματοποιείται λαπα-

ροσκοπικά. Επιπρόσθετα, η ρομποτική φέρνει για 
πρώτη φορά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μεταξύ 
χειρουργού και ασθενούς. Έτσι μεταφέρονται στο 
χειρουργείο όλες οι νέες τεχνολογίες που μπορούν 
να βοηθήσουν στην πραγμάτωση ασφαλέστερων 
επεμβάσεων όπως λχ η μικρορύθμιση των κινησε-
ων των εργαλείων ή η διεγχειρητική πλοήγηση με 
συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας. Μέσω 
της κονσόλας χειρισμού ο χειρουργός αποκτά έλεγ-
χο σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους της επέμβασης, 
ελέγχει όλα τα εργαλεία και την κάμερα, την πίεση 
του αέρα (διοξειδίου) εντός της κοιλιάς, την ένταση 
της ενέργειας που χρησιμοποιείται για καυτηριασμό 
κλπ. Σήμερα, σε κέντρα αναφοράς όπως το δικό 
μας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ρομποτικά πραγ-
ματοποιούνται επεμβάσεις γαστροοισοφαγικής πα-
λινδρόμησης, διαφραγματοκήλης και αχαλασίας 
οισοφάγου, επεμβάσεις στομάχου, ήπατος, σπλη-
νός, παγκρέατος και εντέρου. Επίσης όλες οι επεμ-
βάσεις αποκατάστασης κήλης και οι επεμβάσεις για 
τη διόρθωση της νοσογόνου παχυσαρκίας όπως το 

γαστρικό μανίκι και το γαστρικό bypass. Ρομποτικά 
πραγματοποιούνται όλες οι γνωστες γυναικολογι-
κές επεμβάσεις (ινομυοματεκτομές, υστερεκτομές, 
κύστεις ωοθηκών κλπ) και ουρολογικές επεμβάσεις 
με ιδιαίτερη έμφαση στη ριζική προστατεκτομή που 
φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα στη διατή-
ρηση των νεύρων της εγκράτειας και της στυτικής 
ικανότητας. Επομένως, το μέλλον της χειρουργικής 
είναι αδιαμφισβήτητα... ρομποτικό.

γράφει ο: Σ.Κ. Χειρίδης MD, MSc, PhD, FACS ● ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ●  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ● www.savashiridis.com

Αμέτρητες σήμερα οι εξελίξεις στον χώρο της Ιατρικής και 
της Χειρουργικής. Η τελευταία εξέλιξη στη χειρουργική 
τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση ρομποτικού συστήματος 
και ονομάζεται Ρομποτική Χειρουργική. 

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ
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Η Παγκόσμια Ημέρα για τη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (ΧΜΛ), την Πέμπτη 22 
Σεπτεμβρίου, ήταν το θέμα της Επιστημονικής Ημερίδας που πραγματοποίησε ο 
Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, στον Πο-
λυχώρο IANOS, στην Αθήνα.
Λειτουργοί από το χώρο της υγείας, ασθενείς με ΧΜΛ, μέλη, εθελοντές και φί-
λοι του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της Ημερί-
δας, δίνοντας όχι μόνο το προσωπικό τους στίγμα σε θέματα που απασχολούν τον 
ασθενή, αλλά και το έναυσμα για προβληματισμό και δράσεις, που θα ενδυναμώ-
σουν τη θέση του ασθενούς με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (ΧΜΛ) και γενικότε-
ρα των ασθενών με καρκίνο, καθώς και των φροντιστών τους στην καθημερινή ελ-
ληνική πραγματικότητα.
Η κα Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών χαιρέτισε 
την προσπάθεια αυτή, αναφέροντας: «Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ) εί-
ναι ένα νεοπλασματικό νόσημα του αίματος, που παλαιότερα ήταν πρακτικά ανία-
το και θανατηφόρο για την πλειοψηφία των ασθενών. Σήμερα υπάρχουν νεώτεροι 
αναστολείς για την θεραπεία της ΧΜΛ με γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη 
δράση. Το μεγάλο στοίχημα σήμερα στη νόσο αυτή, είναι να μπορέσουν οι ασθε-
νείς με ΧΜΛ, μετά από κάποια χρόνια καθημερινής αγωγής με τα ειδικά αυτά φάρ-
μακα, να διακόψουν τη θεραπεία τους, χωρίς να επανεμφανισθεί η νόσος». 
Η πρώτη θεματική ενότητα ξεκίνησε με τις ομιλίες των κ.κ. Παναγιώτας Γιαννού-
λια, Επικουρικού Ιατρού - Επιμελήτριας Β’, Αιματολογικής Κλινικής Λεμφωμάτων 
& ΜΜΜΟ, Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και Μαριάνθης Βαφειάδου, Ιατρού. Η 
κα Παναγιώτα Γιαννούλια ανέφερε ενδεικτικά: « Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία 
(ΧΜΛ) είναι ένα νόσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη του χρωμοσώ-
ματος Philadelphia.Η πρώτη περιγραφή έγινε το 1845 ενώ οι πρώτες προσπάθει-
ες θεραπείας περιλαμβάνουν το τριοξείδιο του αρσενικού, για ναακολουθήσουν 
διαδοχικά τον 20ο αιώνα η χρήση ακτινοβολίας, οι θεραπείες κυτταρομείωσης με 
μπουσουλφάνη, υδροξυουρία καθώς και η χρήση ιντερφερόνης α. Η ΧΜΛ αποτέ-
λεσε μια από τις κυριότερες ενδείξεις αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών 
κυττάρων τη δεκαετία 80-90, για να μειωθεί δραστικά ο αριθμός τους με την άφιξη 
το 2001 του πρώτου αναστολέα τυροσινικής κινάσης (TKI) imatinib.
Το imatinib αποτελεί την πρώτη στοχευμένη θεραπεία η οποία μετέτρεψε τη ΧΜΛ 
σε χρόνιο νόσημα με 8ετή επιβίωση  που αγγίζει το 85%. Όμως, ένα ποσοστό 
ασθενών παρουσίαζαν δυσανεξία ή μη ικανοποιητική ανταπόκριση με αποτέλε-
σμα την είσοδο στη θεραπεία TKIs 2ης και 3ης γενιάς. Οι πολύ καλές αντοποκρίσεις 
άνοιξαν το δρόμο για έγκριση του nilotinib και dasatinib ως θεραπεία 1ης γραμμής 
ενώ στη φαρέτρα των επιλογών για 2ης γραμμής θεραπεία έρχονται να προστε-
θούν το bosutinib και ponatinib. Σήμερα χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, σωστή πα-
ρακολούθηση και μεγάλο εύρος θεραπευτικών επιλογών το προσδόκιμο ζωής των 
ασθενών με ΧΜΛ πλησιάζει αυτό του γενικού πληθυσμού».
Η κα Μαριάνθη Βαφειάδου ανέπτυξε τη θεματολογία της, αναφερόμενη στις αγω-
νίες & τους προβληματισμούς του ασθενούς με ΧΜΛ: « Είναι κληρονομική; Η 
ασφάλειά μου με καλύπτει; Το κόστος θα επηρεάσει τη θεραπεία μου; Η θεραπεία 
θα είναι για πάντα; Τί ισχύει με το πρόγραμμα διακοπής; Τί ξέρω για τα γενόσημα; 

Οι εξετάσεις μου είναι 
αξιόπιστες; Πόσο αντέχει 
το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας; Το περιβάλλον μου 
θα με στηρίξει; Θα τα κα-
ταφέρω;».  
Στη δεύτερη ενότητα 
οι κ.κ. Αθανασία Σαμα-
ρά, Επικεφαλής Ομάδας 
Ασθενών με ΧΜΛ Συλ-
λόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών και Σοφία Λεονάρ-
δου, Μέλος & Εθελό-
ντρια Συλλόγου, ανα-
φέρθηκαν στη συμμε-
τοχή του Συλλόγου στο 
Συνέδριο CML HORIZONS 2016, το οποίο έλαβε χώρα τον πε-
ρασμένο Μάϊο, στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. 
Η κα Αθανασία Σαμαρά, επεσήμανε τη σημασία της Συνεδρίας του CML HORIZONS 
2016, που αφορούσε στον Εθελοντισμό, αναφέροντας ενδεικτικά: «Η υποστήριξη 
των ασθενών χρειάζεται αγάπη για τον συνάνθρωπο και διάθεση προσφοράς. Δεν 
πρέπει όμως να απαξιώνουμε και το τεχνικό κομμάτι που προσφέρει τις γνώσεις, 
ώστε η προσφορά αυτή που δίνεται απλόχερα να μην δίνεται στον ασθενή με τρό-
πο που δεν είναι επιστημονικός και καλά οργανωμένος».
Η κα Σοφία Λεονάρδου, αναφέρθηκε στη Συνεδρία του CML HORIZONS 2016, επι-
σημαίνοντας: «Η συμμετοχή σ ένα παγκόσμιο συνέδριο, πέρα από μεγάλη προ-
σωπική εμπειρία, αποτελεί μέγιστη ευκαιρία, απόκτησης και διάδοσης της γνώσης 
που αποκτήθηκε εκεί. Το 14ο παγκόσμιο συνέδριο CML Horizon 2016 παρείχε νέες 
αισιόδοξες πληροφορίες για την εξέλιξη και καταπολέμηση της νόσου».
Στη τρίτη συνεδρία ασθενείς μοιράστηκαν με το ακροατήριο την εμπειρία τους 
από την ασθένεια και τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας ομάδας ασθενών XMΛ για 
ανταλλαγή εμπειριών, αλληλο-υποστήριξη αλλά υποστήριξη των δικαιωμάτων 
τους ως ασθενών. 
Οι κυρίες Έμη Πισσάκη και Στέλλα Μαστρογεωργάκη, η καθεμία ξεχωριστά μέσα 
από την προσωπική τους διαδρομή, με συγκίνηση και λόγια δύναμης & ελπίδας, 
έστειλαν τα μηνύματά τους, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία αυτής της διαδρομής, 
αλλά και ταυτόχρονα την αξία και τη σημασία της ίδιας της ζωής.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία ερωτήσεων & απαντήσεων σε 
ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-
Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών είναι μέλος του CML ADVOCATES NETWORK (Παγκό-
σμιο Δίκτυο Ασθενών ΧΜΛ) και έχει ξεκινήσει στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις 
με τη διανομή έντυπου υλικού σε αιματολογικές κλινικές σε όλη τη χώρα και της 
ιστοσελίδας cmlpath.gr.  

Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία
Επιστημονική Ημερίδα για την

Ο Σύλλογος Καρ-
κινοπαθών - Εθελο-
ντών - Φίλων - Ιατρών 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών σε συνεργασία με 
τον Ελληνικό Σύλλογο ΧΑΘΑ - ΓΙΟΓΚΑ, 
διοργανώνουν και φέτος Ομάδα Άσκη-
σης ΧΑΘΑ - ΓΙΟΓΚΑ.    
Η γνωστή και καταξιωμένη μέθο-
δος χάθα γιόγκα bien tempere της  
Εύας Ρουσπώλ ασκεί το σώμα μυοσκε-
λετικά με ασκήσεις και αναπνοές, που 
σκοπό έχουν να προσφέρουν στον 
σύγχρονο άνθρωπο ψυχοσωματική 
ισορροπία.
Η Ομάδα ξεκίνησε την Τετάρτη 12 
Οκτωβρίου 2016 & θα πραγματοποι-
είται κάθε Τετάρτη & ώρα 16:00-17:15, 
στα Γραφεία Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών, Φαραντάτων 34, 4ος όροφος.
Ευχαριστούμε θερμά τη Συντονίστρια 
κα Έφη Κουτσάκου, Δασκάλα του Ελ-
ληνικού Συλλόγου ΧΑΘΑ – ΓΙΟΓΚΑ για 
την πολύτιμη στήριξή της.

Ομάδα Άσκησης
ΧΑΘΑ
ΓΙΟΓΚΑ

     Ετήσιος Κύκλος Θεραπευτικών Συναντήσεων Ψυχοδράματος  
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 & ώρα 18:30-21:00, Ανοικτή Συνάντηση Γνωριμίας

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ια-
τρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών ξεκινά ένα νέο κύκλο θερα-
πευτικών συναντήσεων Ψυχοδράματος για τα μέλη 
του, ασθενείς με καρκίνο, σε οποιαδήποτε φάση της δι-
άγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης.
«Ο στόχος της ψυχοδραματικής θεραπείας είναι η ολι-
κή 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 εμπειρί-
ας βοηθά το άτομο να διευρύνει σταθερά τον έλεχγο 
και τη γνώση του εαυτού και του κόσμου δια του βιω-
μένου γεγονότος και της εμπειρίας και όχι δια της ανά-
λυσης τους.» J.L.Moreno.

Τι είναι το ψυχόδραμα;
Δημιουργήθηκε από το Moreno γύρω στο 1921.Το 
ψυχόδραμα είναι μια μέθοδος αυτογνωσίας και ομαδι-
κής ψυχοθεραπείας που ενθαρρύνει την συναισθημα-
τική έκφραση του ατόμου.
Ο καθένας λοιπόν μπορεί να αναπαραστήσει με πρά-
ξη επί σκηνής το βίωμά του, την ανησυχία του,τα εσω-
τερικά του άγχη, να τα ξαναζήσει, να τα καθάρει, ή να 
πειραματιστεί σε μία διαφοροποίησή τους.

Στο ψυχόδραμα είναι δυνατό να γίνει εκδραμάτιση 
σκηνών από την πραγματική ζωή, αλλά και φανταστι-
κά γεγονότα και όνειρα. Το ψυχόδραμα χρησιμοποιεί 
μια σειρά από τεχνικές όπως την αντιστροφή ρόλων, 
τον καθρέπτη, τον σωσία, την πλεονάζουσα πραγματι-
κότητα. Χρησιμοποιεί επίσης τις τεχνικές της κοινωνιο-
μετρίας για την ανάλυση των ομαδικών δυναμικών μέ-
σα στην ομάδα.

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.

Η πρώτη  Ανοικτή Συνάντηση Γνωριμίας θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 

2016 και ώρα 18:30-21:00, στα γραφεία 
του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.

Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη 
Γραμματεία του Συλλόγου και ώρες 10:00 - 20:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6447 002 & 210 6468 222.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
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Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου και ευ-
θύνης, διοργάνωσε στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2016, στο Πολεμικό Μουσείο, διήμε-

ρη εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό με θέμα: «Eνημέρωση και πρόληψη για τον Καρκί-
νο του Μαστού». Στην αίθουσα των 700τμ.(στο foyer του Πολεμικού Μουσείου) 

υπήρχαν 5 χώροι, διαμορφωμένοι σε ιατρεία, όπου οι ιατροί της Ε.Χ.Ε.Μ (ακτινοδι-
αγνώστες και χειρουργοί μαστού) διενέργησαν δωρεάν υπερηχογραφικό έλεγχο μαστών 

και κατ΄ιδίαν συμβουλευτική προς όλες τις ενδιαφερόμενες.

5η Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα 
Ογκολογίας Στόματος 

Η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Στόματος σε 
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου 
Κεφαλής & Τραχήλου, την Ελληνική Εταιρεία 
Ιατρικής Μυκητολογίας, την Ελληνική & Διεθνή 
Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευ-
μένων Θεραπειών και την Ογκολογική Εταιρεία 
Έρευνας & Εκπαίδευσης, διοργάνωσαν την 5η 
Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα Ογκολογίας Στό-
ματος, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1η 
Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09:00-18:00, στο ξε-
νοδοχείο Divani Palace Acropolis στην Αθήνα.
Τα «έξι βήματα εξέτασης», τα έντυπα και οι κα-
τευθυντήριες οδηγίες για την φροντίδα του στό-
ματος, οι στοχευμένες, βιολογικές θεραπείες, οι 
ανοσοθεραπείες και οι επιπλοκές-στοματίτιδες 
απετέλεσαν τα κύρια θέματα της Ημερίδας.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φί-
λων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών εκπροσωπήθη-
κε από την κα Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρο Δ.Σ.

Από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματο-
ποιήθηκε στην Αττάλεια στην Τουρκία το Συνέδριο της ESGO, με θέμα: «Prevention in 
Gynaecological Malignancies.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών εκπροσωπή-
θηκε από τις κ.κ. Μαρία Παπαγεωργίου, Επικεφαλής Ομάδας Ασθενών με Γυναικολογικό 
Καρκίνο και Χριστίνα Παπαχριστοπούλου, Μέλος του Συλλόγου μας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟY
Εικαστική Έκθεση 
«η ΠΡΟΛΗΨΗ μέσα 
από την ΤΕΧΝΗ»
Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 8 μ.μ. στη 
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 16, στην Κυψέλη, πραγματο-
ποιήθηκαν τα Εγκαίνια της Ομαδικής Εικαστικής 
Έκθεσης, με θέμα «η ΠΡΟΛΗΨΗ μέσα από την 
ΤΕΧΝΗ», σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Βαφειάδη, η 
οποία διήρκεσε έως και τις 23 Οκτωβρίου. 
Ένα διαδικτυακό εικαστικό project του περσινού 
Οκτώβρη σχετικά με την πρόληψη, μετουσιώθηκε 
σε Ομαδική Εικαστική Έκθεση, στην οποία συμμετείχαν σύγχρονοι 
εικαστικοί καλλιτέχνες. Μαρούλη. 
Συμμετείχαν οι εικαστικοί: 
Αποστόλου Μάγδα // Βαφειάδης Κωνσταντίνος // Γκινάκη Ανα-
στασία // Δραγάτση Λουκία // Καράλη Αγγέλα // Κωνσταντίνου 
Πένυ // Μπλούκου Βασιλική // Μπόμπορη Αγγελική // Παντα-
ζής Δημήτρης // Παπαδημητρίου Γιώργος // Παπαδοπούλου Σο-
φία // Πετρανάκη Αλεξάνδρα // Σταύρου Σοφία // Φιλιππακο-
πούλου Μαρία // Χρυσανθόπουλος Αριστείδης.

Η έκθεση είχε την αιγίδα της 
Unesco Τεχνών, Λόγου και Επι-
στημών Ελλάδος και την αρω-
γή και στήριξη των κάτωθι φορέ-
ων, μεταξύ των οποίων και του 
Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών:
- Άκος, αστική μη κερδοσκο-
πική εταιρία, που έχει αφιε-
ρωθεί στη μάχη της πρόληψης 
του καρκίνου, αλλά και στην 

παροχή ουσιαστικής βοήθειας 
στους αποθεραπευμένους της νόσου,
- ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μα-
στού, του οποίου η ομάδα κολλάζ παρουσιάζει δύο έργα,
- Βυζάκια σας φιλώ, διαδικτυακή ομάδα που στηρίζει τις γυναίκες που 
βιώνουν ή έχουν βιώσει τον καρκίνο και κυρίως του μαστού, μέσα 
από το χιούμορ και τη δημιουργικότητα,
- Γυναίκες στην Ογκολογία, W4O Hellas, πρωτοπόρο δυναμικό δί-
κτυο υποστήριξης, ενημέρωσης και ουσιαστικής κοινωνικής προσφο-
ράς με επίκεντρο τη γυναίκα- ασθενή με καρκίνο,
- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
- Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι» 
Αθηνών,
- κα Νατάσα Παζαΐτη, Επιστημονική Διευθύντρια μονάδας μαστού Βι-
οκλινικής Αθηνών, Γενική Χειρουργός, Ειδική στην Ογκολογική και 
Επανορθωτική Χειρουργική Μαστού, MO, PhD, FEBS.

Health Business Awards 2016
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 
2016 στο Divani Apollon Palace & Thalasso η τε-
λετή απονομής των Healthcare Business Awards 
2016, τα βραβεία που διοργανώνει το Health Daily 
και η Boussias Communications.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φί-
λων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών βραβεύτηκε για 
την εκστρατεία «Τροφός». Η Πρόεδρος κα Ζωή 
Γραμματόγλου και η Αντιπρόεδρος κ. Μαίρη Χή-
ναρη παρέλαβαν το βραβείο.
Η κα Γραμματόγλου, αφού ευχαρίστησε την επι-
τροπή για την βράβευση, αναφέρθηκε στην προ-
σφορά της Μυρτούς Σκοτίδα για την υλοποίηση 
της εκστρατείας ΤΡΟΦΟΣ , η οποία έχασε τη μάχη 
με τον καρκίνο και δεν είναι πια μαζί μας.
Μπορείτε να δείτε την απονομή των βραβείων: 
http://www.healthcareawards.gr/
(στο 28ο λεπτό η απονομή στο Σύλλογο «Κ.Ε.Φ.Ι.»).

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

14η Ημερίδα 
Εθελοντισμού

Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού, η 
οποία είναι το αποτέλεσμα μιας συ-
νεργασίας 60 εθελοντικών οργανώ-
σεων, διοργάνωσε  για 14η συνεχή 
χρονιά ανοιχτή ημερίδα ενημέρωσης 
και προώθησης της ιδέας του εθελο-
ντισμού,  το Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 
2016, στη πλατεία Κλαυθμώνος, στο 
κέντρο της Αθήνας.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθε-
λοντών -  Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών συμμετείχε ενεργά για ακό-
μη μία χρονιά και ευχαριστούμε θερ-
μά τις Εθελόντριες κ.κ. Νατάσα Κου-
τσαναστάση, Αντωνία Δαβίλλα, Βέρα 
Σιατερλή, Δέσποινα Δημητριάδου, Νί-
κη Μπέκα & Αθανασία Σαμαρά για τη 
συμμετοχή τους & εκπροσώπηση του 
Συλλόγου μας.

Υγείας-Ευεξίας-Διατροφής

«Ο Ιπποκράτης στον 21ο αιώνα - Μάθετε πώς να 
θεραπεύετε τον εαυτό σας, να έχετε υγεία, ευεξία και 
μακροζωία, σύμφωνα με τον Ιπποκράτειο τρόπο ζωής».
Το Σάββατο 8 & την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών το Συνέδριο «Υγείας-Ευεξίας-Διατροφής», με θέμα: «Ο Ιπποκράτης 
στον 21ο αιώνα - Μάθετε πώς να θεραπεύετε τον εαυτό σας, να έχετε υγεία, ευεξία 
και μακροζωία, σύμφωνα με τον Ιπποκράτειο τρόπο ζωής».
Κεντρικοί Ομιλητές: Brian και Anna Maria Clement από το Ινστιτούτο Υγείας του 
Ιπποκράτη, Φλόριντα, Η.Π.Α. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να θεραπεύονται με φυσι-
κούς, απλούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους τρόπους. Πως να διάγουν μια ζωή 
γεμάτη υγεία, ευεξία, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η μεταμόρφωση της υγείας του καθενός 
από εμάς ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν όλα τα απα-
ραίτητα εργαλεία για να βελτιώσετε την υγεία σας σε ολιστικό επίπεδο. 
Εισηγήσεις υπέβαλαν και οι διακεκριμένοι Έλληνες ιατροί κ.κ. Γιώργος Μηνούδης 
και Θανάσης Σεφερλής, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-
Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.

Eνημέρωση και πρόληψη για τον Καρκίνο του Μαστού
Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν επίσης ενημερωτικές 
ομιλίες από τους ιατρούς της Ε.Χ.Ε.Μ σε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.
Την εκδήλωση στήριξαν με παρουσία στο χώρο της εκδήλωσης και με βιω-
ματικές ομιλίες οι ΜΚΟ: Αλμα Ζωής και «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθη-
νών εκπροσωπήθηκε από την κα Ζωή Γραμματόγλου, η οποία συμμετείχε 
ως Ομιλήτρια, στην Ενότητα με θέμα «Πώς βιώνει τη διάγνωση και τη θερα-
πεία του μαστού μια Γυναίκα;». 


