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Θρόμβωση

Η συνεργασία σαν βασική προϋπόθεση 
μείωσης των θρομβοεμβολικών  

επεισοδίων σε ασθενείς με καρκίνο

 σελ. 7

Η πύλη της ανοσοθεραπείας
Η ανοσοθεραπεία αποτελεί έναν 
επιπλέον τρόπο αντιμετώπισης του 
καρκίνου. Η ανοσοθεραπεία είναι 

γνωστή από πολλές δεκαετίες
 σελ. 8

Συνέδριο: Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ιατρικής 
Ογκολογίας (ESMO)

Το ΚΕΦΙ είχε συμμετοχή στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Εταιρίας Ιατρικής Ογκολογίας που πραγματοποιήθηκε 

στη Μαδρίτη από 8 - 12 Σεπτέμβρη 2017
.  σελ. 14
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περιεχόμενα
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ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ
e-mail: kokinaku@yahoo.gr

*Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχό-
λια εκφράζουν τις προσωπικές 
απόψεις των αρθογράφων

Χαιρετισμός

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 34ο
Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΑΘΗΝΩΝ
Φαραντάτων 34 & Μιχαλακοπούλου, τ.κ. 11527 Γουδί  
(4ος όροφος) Τηλ.: 210 6468222, 210 3244390
www.anticancerath.gr info@anticancerath.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 & προγράμμα-
τα, μας παρακινεί όλους, μέλη & εθελοντές, για ενεργή συμμε-
τοχή και εθελοντική δράση. Μάχιμοι και δυνατοί στον κοινό μας 
αγώνα, έχουμε προγραμματίσει τα εξής:  

 Οι Δράσεις μας
  Ανοιχτές Ομάδες Στήριξης  

Ασθενών & Φροντιστών των ασθενών
Οι ομάδες υποστήριξης Ασθενών και Φροντιστών των ασθε-

νών του Συλλόγου μας είναι ανοιχτές καθώς δίνουν τη δυνατό-
τητα στους συμμετέχοντες, ασθενείς ή/και τους δικούς τους αν-
θρώπους, να συμμετέχουν όποτε εκείνοι θελήσουν, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση. Χωρίς να υπάρχει ένας σταθερός αριθ-
μός μελών (ασθενών και φροντιστών), οι ομάδες λειτουργούν με 
δυναμικό  τους ανθρώπους, που κάθε φορά φέρνουν και καταθέ-
τουν στο κέντρο της ομάδας τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους.

Στόχοι των Ανοιχτών Ομάδων  
Υποστήριξης Ασθενών & Φροντιστών είναι:
- Να μιλήσουν τα μέλη για αυτό που βιώνουν.

- Να λάβουν την απαραίτητη γι› αυτούς ψυχολογική υποστήριξη.

- Να βρουν χρήσιμους, βοηθητικούς τρόπους διαχείρισης ορι-
σμένων συμπεριφορών τους και να επιλέξουν αυτούς που τους 
ταιριάζουν καλύτερα.

Οι συναντήσεις των Ανοιχτών Ομάδων Ασθενών & Φροντιστών 
πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και ώρα 18:00 - 19:30 
στα γραφεία του Συλλόγου και συντονίζονται από τις ψυχοθερα-
πεύτριες Έφη Χριστοδήμου και Κορφιάτη Κατερίνα (Ανοιχτή Ομά-
δα Ασθενών) & Παναγιώτα Ρουσάκου & Λήδα Κοφινά (Ανοιχτή 
Ομάδα Φροντιστών).
Για τη συμμετοχή σας στις Ομάδες Στήριξης παρακαλούμε 
θερμά, όπως επικοινωνήσετε με την κα Παρασκευή Σω-
τηροπούλου, Κοινωνική Λειτουργό Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών, προκειμένου να προηγηθεί συνάντηση γνωριμίας.

 Ανοιχτή Ομάδα Ασθενών  
 με Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού

Η ομάδα υποστήριξης Ασθενών με Μεταστατικό Καρκίνο Μα-
στού του Συλλόγου μας είναι ανοιχτή. Κύριο, μέλημά μας αποτε-
λούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με 
ΜΚΜ, ως απόρροια της ασθένειας.
Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις βελτιώνουν τους ανοσοβιο-
λογικούς μηχανισμούς, την ποιότητα ζωής, τα ψυχικά συμπτώ-
ματα όπως άγχος, κατάθλιψη, αλλά και την συναίνεση στην 
θεραπευτική διαδικασία, η οποία φαίνεται με την σειρά της να 
βελτιώνει την παράμετρο της επιβίωσης. 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
POINT: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε. 58-60,  
17778 Ταύρος, Τηλ.: 210 9595683,  
210 9589775, Fax.: 210 9589536
e-mail: point@point.com.gr
www: printingpoint.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΚΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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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 διαχείρισης  
 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.

Περισσότερες πληροφορίες στο site:  
www.dikaiomamou.gr
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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 
πνεύματος. 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 διάλογος. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από εμάς, όσοι και 
όταν αισθανόμαστε σε καλή ώρα, όταν το επιθυμήσουμε, με τις κατάλ-
ληλες οδηγίες θα περνάμε για λίγο, σαν ένα μικρό ταξίδι, στην όχθη της 
συγγραφής. Κι ύστερα θα ξαναγυρνάμε διαρκώς στην ανάγνωση. Εξάλ-
λου, 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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ΚΕΦΙ › δράσεις
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Η θρόμβωση και η εμβολή είναι συχνό φαινόμενο σε ασθε-
νείς που πάσχουν από καρκίνο. Ένας στους πέντε ασθενείς 
θα παρουσιάσει θρόμβωση κατά την διάρκεια της ασθέ-

νειάς τους. Στους μισούς από αυτούς, η θρόμβωση συμβαίνει 
στους 3 πρώτους μήνες. Θεωρείται ότι η θρόμβωση και οι εμ-
βολές αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου (μετά την ίδια την 
νόσο) κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας, ενώ είναι συχνός 
λόγος θανάτου κατά την διάρκεια της αρρώστιας ανεξάρτητα από 
το είδος θεραπείας.

Η ποιότητα της ζωής των ασθενών με καρκίνο επηρεάζεται 
ακόμη περισσότερο σε εκείνους που εμφανίζουν θρόμβωση ή και 
εμβολή. Η θεραπεία είναι η χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρους 
ηπαρίνης που χορηγείται υποδορίως κάθε μέρα για αρκετούς μήνες.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ:  
ΣΕ ΕΓΡΉΓΟΡΣΉ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΉ ΘΡΟΜΒΩΣΉΣ

Είναι αυτονόητο, ότι η συνεργασία του γιατρού και των ασθε-
νών με καρκίνο ή των συγγενών τους θα βοηθήσει στην πρόληψη 
ή την έγκαιρη διάγνωση της θρομβοεμβολής με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό των θανάτων από το αίτιο αυτό.

Από διάφορες στατιστικές έχει βρεθεί ότι οι κλινικοί ογκολόγοι 
δίνουν μεγαλύτερο βάρος στον κύριο στόχο τους (που είναι η δι-
άγνωση και θεραπεία του καρκίνου) και ασχολούνται λιγότερο με 
δευτερεύοντα θέματα - ένα εκ των οποίων είναι τα θρομβοεμβο-
λικά επεισόδια.

Από την σκοπιά των ασθενών καθώς και των συγγενών τους, 

Θρόμβωση
ΠΆΡΙΣ Ά. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Παθολόγος-Ογκολόγος
Δ/ντης Β’ Παθολογικής-Ογκολογικής 
Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»
Πρώην πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Παθολογων Όγκολογων (ESMO)

συμπτώματα όπως ήπιος πόνο στις γαστροκνημίες ή οίδημα 
στους αστραγάλους ή απρόσμενος βήχας, υποβαθμίζονται. Αυτό 
είναι λογικό διότι άλλα συμπτώματα που σχετίζονται άμεσα με 
τον καρκίνο είναι συνήθως πιο έντονα, ενώ η θρομβοεμβολική 
νόσος μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματική. Επομένως, η ηπι-
ότητα ή απουσία συμπτωμάτων δεν συμβάλλουν στην εγρήγορ-
ση του ασθενούς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος ώστε 
να ενημερωθεί κατάλληλα και ο θεράπων ογκολόγος. 

Ένας άλλος παράγοντας θρομβοεμβολικής νόσου είναι η μη 
συμμόρφωση των ασθενών με την χρονική διάρκεια που πρέπει 
να λαμβάνουν την ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους. Δεν είναι 
σπάνιο φαινόμενο, ασθενείς που λαμβάνουν ηπαρίνη προληπτι-
κά ή επειδή είχαν στο παρελθόν θρόμβωση, να την διακόπτουν 
νωρίτερα από τις ιατρικές οδηγίες και ως εκ τούτου η θρομβοεμ-
βολή να επανέρχεται με όλα τα επακόλουθα.

ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ:  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Συμπερασματικά, η συνεργασία ιατρών, ασθενών και των συγ-
γενών τους είναι απαραίτητη για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου. Επίσης, η συμμόρφω-
ση των ασθενών στην χρονική διάρκεια της χορήγησης ηπαρίνης. 
Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιορίσει σημαντικά στην θρομ-
βοεμβολική νόσο που εκδηλώνεται στους ασθενείς με καρκίνο 
και επομένως να μειώσουν τους θανάτους. 

Η συνεργασία σαν βασική απροϋπόθεση 
μείωσης των θρομβοεμβολικών  

επεισοδίων σε ασθενείς με καρκίνο

ιατρικό › θρόμβωση
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ιατρικό › η πύλη της ανοσοθεραπείας

Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού βρίσκονται υπό διαρκή 
ανοσιακή επιτήρηση και το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί απο-
τρεπτικό μηχανισμό στον νεοπλασματικό μετασχηματισμό και την 
δημιουργία νεοπλασιών. Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών 
που διέπουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος τα 
τελευταία χρόνια έχει επιφέρει τεράστια ανάπτυξη στον τομέα της 
ανοσο-ογκολογίας και έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ιδιαίτερα ελπι-
δοφόρων θεραπειών, με αιχμή του δόρατος τον πλέον θανατηφόρο 
καρκίνο στον πλανήτη, τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ένα βασικό σημείο ελέγχου της ανοσιακής απόκρισης είναι αυτό 
μεταξύ του ενεργοποιημένου Τ-λεμφοκυττάρου και του οργάνου 
στόχου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως τα καρκινικά κύτταρα 
εκφράζουν διάφορους ανασταλτικούς συνδέτες στην επιφάνειά 
τους αποτρέποντας την δράση των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττά-
ρων. Το κυριότερα από αυτά είναι ο συνδέτης PD-L1 που συνδέεται 
με τον υποδοχέα PD1 (Programmed Death 1) του λεμφοκυττάρου. 
Η ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι είτε του υποδοχέα (PD1) είτε του 
συνδέτη (PD-L1) έχει σαν συνέπεια την διακοπή της κατασταλτικής 
επίδρασης επί των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων εκλύοντας 
την αντινεοπλασματική ανοσιακή απόκριση. Ήδη δύο αντι-PD1 
αντισώματα το pembrolizumab και το nivolumab έχουν δείξει εξαι-
ρετικά αποτελέσματα και έχουν πάρει έγκριση από τις ρυθμιστικές 
αρχές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Συγκεκριμένα, το 
pembrolizumab έχει πάρει ήδη έγκριση από τον FDA για ασθενείς 
με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα που εκφρά-
ζουν τον ανοσϊστοχημικό δείκτη PD-L1 σε επίπεδο τουλάχιστον 1% 
στη δεύτερη γραμμή θεραπείας, τόσο στα αδενοκαρκινώματα όσο 
και στα πλακώδη καρκινώματα του πνεύμονα, με κλινικά σημαντικό 
όφελος στη συνολική επιβίωση της τάξης των τριών μηνών. Πιο 
πρόσφατα, το pembrolizumab έδειξε ότι σε ασθενείς των οποίων 
οι όγκοι εκφράζουν το δείκτη PD-L1 σε ποσοστό άνω του 50%, η 
θεραπεία πρώτης γραμμής με ανοσοθεραπεία συγκρινόμενη με 
τη χημειοθεραπεία συνδέεται με όφελος στη συνολική επιβίωση, 

κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού είναι η πρώτη φορά στην ιστορία 
του καρκίνου του πνεύμονα που εκτοπίζεται η χημειοθεραπεία από 
την  πρώτη γραμμή θεραπείας σε μια επιλεγμένη ομάδα ασθενών με 
μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.  Το nivolumab, από την 
άλλη πλευρά, έχει λάβει έγκριση για τη δεύτερη γραμμή θεραπεί-
ας του προχωρημένου καρκίνου του πνεύμονα, μετά από αποτυχία 
χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνα, και μάλι-
στα ανεξαρτήτως της ανοσοιστοχημικής έκφρασης του PD-L1, τόσο 
στα πλακώδη καρκινώματα όσο και στα αδενοκαρκινώματα του 
πνεύμονα. Τελος, το πρώτο  anti-PD-L1 μονοκλωνικό αντίσωμα, το 
atezolizumab, έλαβε επίσης έγκριση στη θεραπεία δεύτερης γραμ-
μής με βάση ένα σύνθετο βιοδείκτη που εξαρτάται τόσο από την 
έκφρασή του στα καρκινικά κύτταρα όσο και στα κύτταρα του ανο-
σοποιητικού συστήματος που διηθεί τον όγκο, ενώ ακολουθεί και 
δυο άλλα anti-PD-L1 αντισώματα, το durvalumab και το avelumab. 

Tόσο το nivolumab όσο και το pembrolizumab χα-
ρακτηρίζονται από πολύ λιγότερες irAE καθώς δεν 

είναι γενικευμένη η ενεργοποίηση και η στόχευ-
ση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τέλος, 

έχει παρατηρηθεί ότι το κλινικό όφελος 
από την ανοσοθεραπεία εκτείνεται αρ-
κετά μετά την διακοπή αυτής της θερα-
πείας πιθανότατα λόγω της ανάπτυξης 
ανοσιακής μνήμης που αποτρέπει την 
επανεμφάνιση καρκινικών κυττάρων. 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό 
ότι η ανοσοθεραπεία του καρκίνου βρί-

σκεται ακόμη στα αρχικά στάδια εξέλιξής 
της και η βαθύτερη κατανόηση των μηχα-

νισμών λειτουργίας του ανοσοποιητικού θα 
επιφέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο 

μέλλον. 

Ένα βασικό 
σημείο 
ελέγχου της 
ανοσιακής 
απόκρισης είναι 
αυτό μεταξύ του 
ενεργοποιημένου 
Τ-λεμφοκυττάρου 
και του οργάνου 
στόχου. 

Η πρόκληση της 
Ανοσοθεραπειας 

Ιωάννης Μούντζιος MSc, PhD
Παθολόγος Ογκολόγος,   

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Το παράδειγμα του 

καρκίνου του πνεύμονα
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βιωματικό › Πέγκυ Καραμπάτου

“12 χρόνια με την ΧΜΛ μου”

Ε γώ ανήκω στην κατηγορία που δεν ψάχνει άλλο τον 
λόγο για όλα αυτά και ειδικά για την λευχαιμία μου. 
Συνυπάρχω μαζί της εδώ και 12 χρόνια, μα κάποιες 

φορές έχουμε και πόλεμο, έτσι για να μην την καλομάθω 
και να μην με καλομάθει. Συγκεκριμένα η διάγνωση μου έγι-
νε ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας ΧΜΛ, 22 Σεπτεμβρίου 
2005. Ήταν τότε που όλα άλλαξαν.   

Ήμουν 31 χρονών και η κόρη μου μόλις 18 μηνών. Πίστευ-
αν πως ήμουν μια κουρασμένη εργαζόμενη μαμά με μωρό 
παιδί, αλλά οι εξετάσεις έδειξαν 210. 000 Λευκά, 1,5 εκα-
τομμύρια Αιμοπετάλια και αιματοκρίτη ανύπαρκτο. Η μεγάλη 
κακιά έκπληξη, έφερε τους γιατρούς μου σε ετοιμότητα και 
εμένα σε μια συναισθηματική αφασία αρχικά παγωμένη και 
αρνούμενη την λευχαιμία μου. Ήταν η κόρη μου πολύ μικρή 
και με είχε ανάγκη και εγώ έπρεπε να τα καταφέρω. Ακόμα και 
σήμερα, κάποιες φορές ρωτάω τους άπειρους ειδικούς που 
με κουράρουν ή με έχουν κατά καιρούς εξετάσει, αν όντως 
έχω ΧΜΛ ή έχει γίνει κάποιο λάθος. Είναι που όταν με βλέπω 
στον καθρέφτη, δεν μπορώ άλλο να θυμηθώ ακριβώς όσα 
έγιναν, γιατί έχω μάθει να ξεχνάω τα άσχημα και να προχω-
ράω μπροστά. Και μόνο αυτό το  ΧΜΛ μου φέρνει γέλιο,......
πως να την πάρεις σοβαρά μια τέτοια αρρώστια με ένα τόσο 
αστείο ήχο.  Και όμως με πήρε σοβαρά εκείνη ! Χημειοθερα-
πείες στην δική μου περίπτωση δυο φορές , γιατί μας ξέφυγε 
στην αρχή η κατάσταση, υποτροπίασα επίσης δυο φορές και 
πέρασα όλα τα στάδια εξωτερικής εμφάνισης έως ψυχικής 
κόπωσης. Πέρασαν τα χρόνια, πέρασε ο καιρός, εργάζομαι, 
ονειρεύομαι, γελάω, ανανεώνομαι, ελπίζω, βοηθάω άλλους 
ασθενείς και έγινα αφεντικό του εαυτού μου. Είμαι τυχερή 
που έμαθα να με αγαπάω με την λευχαιμία μου χωρίς να 
μου το στερούν οι άλλοι ή να το αποζητώ απεγνωσμένα από 
τους άλλους. Ναι, πιο αποφασισμένη, πιο άξια, έμαθα μέσα 
από την νόσο, να μην τα παρατάω και να μην επιτρέπω ούτε 
οίκτο, ούτε αδικία. Και δεν εννοώ μόνο επάνω μου, αλλά κυ-
ρίως στους συνανθρώπους μου. 

 Τι με έμαθε η λευχαιμία μου; Να γεύομαι στιγμές και απολαύσεις 
μέχρι το τέλος και πιο πέρα, να αντιστέκομαι στην μοιρολατρεία, να 
παλεύω για τα δικαιώματα μου μα και των άλλων, να μην επιτρέπω 
ημίμετρα ή ημίμετρους  να με περιορίζουν και να με υποτιμούν, να λέω 
φωναχτά  το όχι και με θάρρος το ναι, να μην κάνω άλλο περικοπές 
από μένα, τα όνειρα μου και την ψυχή μου. Δεν θέλει μόνο να έχεις 
τσαγανό ο καρκίνος, θέλει να έχεις καθαρό το κεφάλι και να σηκώσεις 
ανάστημα, να έχεις θέληση και να έχεις υπομονή. Το πρώτο πράγμα 
που έκανα ήταν να παραδεχτώ τί έχω , να αντικρύσω κατάματα τους 
φόβους μου και να με βάλω σε μια συναισθηματική τάξη, γιατί αλλιώς 
δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Πώς γίνεται; Λες με δυνατή φωνή θέλω 
να ζήσω και το κάνεις πράξη. Η ζωή δεν μου χρωστάει τίποτα, ειλικρινά, 
εγώ της  χρωστάω και πρέπει να την ξοφλήσω. Οι δρόμοι μας είναι 
γεμάτοι αποφάσεις, αποφασίστε θετικά μόνο, αποφασίστε για την ζωή 
σας. Το ότι έχω καρκίνο και λέγεται λευχαιμία , το προσπερνάω ακόμα 
με το ρίσκο να με προσπεράσουν και οι άλλοι. Τέτοια βιώματα ζωής δεν 
τα αντέχουμε φυσικά όλοι μας. Ούτε είναι ο καθένας υποχρεωμένος 
να μας στηρίξει,  να μας αντέξει, να μας βοηθήσει, να μας λυπηθεί ή να 
μας καταλάβει. Εγώ απαιτώ από μένα μόνο να μην με εγκαταλείψω και 
να με βοηθήσω να τα καταφέρω....και ότι με ρίχνει κάτω, του γυρίζω 
την πλάτη και κλείνω τα αυτιά μου.  Έχει μοναξιά πολλές φορές η αυ-
τογνωσία, μα αξίζει αυτό το ταξίδι, αξίζει η ζωή. Ο καρκίνος έμαθα για 
μένα προσωπικά πάνω από όλα, πρέπει να έχει τύχη. Και ναι με θεωρώ 
τυχερή και σέβομαι, υποκλίνομαι και σιωπώ, μπροστά σε κάθε έναν που 
δεν τα κατάφερε μα και εγκατέλειψε. Σταματήστε να συγκρίνεστε με τον 
καρκίνο της Μαρίας, του Τάκη, της Ιωάννας ή της Πέγκυς.  Τίποτα και 
κανείς δεν είναι ίδιο εκτός από ένα……η υποχρέωση πάνω από όλα απέ-
ναντι στο εαυτό μας και στην ζωή να τα καταφέρουμε, να παλέψουμε 
και να μην χάνουμε ποτέ την ελπίδα.

Πέγκυ Καραμπάτου
Ασθενής με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία  

από το 2005 έως και σήμερα
Μητέρα μιας κόρης 13 χρονών

Φιλόλογος, Ψυχολόγος, Συγγραφέας
Επιζούσα και Ευγνώμων

Ξέρουμε ποιοι είμαστε ή μαθαίνουμε, μόνο 

μέσα από τις πιο επώδυνες μας εμπειρίες 

και βιώματα.  Μόνοι μας πάνω από όλα, ει-

δικά όταν οι άλλοι μας έχουν εγκαταλείψει, 

μας έχουν αρνηθεί ή μας έχουν απορρίψει. 

Κάποιοι θα πούμε  χαλάλι και άλλοι θα 

πούμε να μας έλειπε. 
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εκδηλώσεις › επιστημονική ημερίδα

Η ΕΛΛΟΚ, στα πλαίσια της υλοποίησης του 
προγράμματος εκπαίδευσης των μελών της 
και ενημέρωσης του κοινού, κάλεσε τους 

ασθενείς και τις ιατρικές ειδικότητες που καλύπτουν 
τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου να μοιραστούν 

τις εμπειρίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την δι-
άγνωση, τη θεραπεία μέχρι την αποκατάσταση και την επανένταξη 
στη κοινωνική ζωή και την εργασία.
Ο καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου (ΚΚ&Τ) είναι ένας σχετι-
κά συχνός καρκίνος αφού στην Ευρώπη η εμφάνισή του αγγίζει 
το 5% και είναι ο έβδομος συνηθέστερος τύπος καρκίνου. 
Εμφανίζεται συχνότερα στους άντρες, όπου αποτελεί τον 4ο σε συ-
χνότητα εμφάνισης καρκίνο. Κάθε χρόνο παγκοσμίως εμφανίζονται 
περίπου 500.000 νέες περιπτώσεις, ενώ η πλειοψηφία εμφανίζεται 
σε άτομα μεγαλύτερα των 50 ετών.  Σχεδόν το 60% των ατόμων με 
καρκίνο στο κεφάλι και το λαιμό διαγιγνώσκονται σε τοπικά προχω-
ρημένο στάδιο.

Η Διημερίδα είχε σκοπό την ανάδειξη των πολλών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς από τη διάγνωση και κυρίως κατά 
και μετά τη θεραπεία.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τα εξής προβλήματα:
· Καθυστέρηση στη διάγνωση – Συχνά λανθασμένη διάγνωση
· Έλλειψη στρατηγικής στην αντιμετώπιση της νόσου
· Μη καλοσχεδιασμένες χειρουργικές επεμβάσεις που δύσκολα 
μπορούν να αποκατασταθούν στη συνέχεια
· Έλλειψη επαφής και συνεννόησης μεταξύ των ιατρικών ειδικοτή-
των που καλύπτουν τους ασθενείς με ΚΚ&Τ, ακόμη και αν υπηρε-
τούν στο ίδιο νοσοκομείο.
· Νοσοκομεία που δεν προσφέρουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες 
· Παντελής έλλειψη αποκατάστασης βλαβών και ψυχο-κοινωνικής 
αποκατάστασης.
· Προβληματική έως αδύνατη επανένταξη στην εργασία και την κοι-
νωνική ζωή.

Ή 1η μέρα της διημερίδας είχε στο επίκεντρο τον ασθενή, την ψυχο-
λογία του, εμπειρίες και  βιώματα.  Συγκεκριμένα οι ενότητες με τίτ-
λους Ασθενείς & οικείοι αντιμέτωποι με τον Καρκίνο Κεφα-
λής και Τραχήλου και οι Ασθενείς στο βήμα, είχαν ως κεντρικό 
θέμα το ρόλο της αποκατάστασης στην ομαλή ψυχο-κοινωνική 
επανένταξη των ασθενών, ενώ το Πάνελ συζήτησης με θέμα Κοι-
νωνική «ορατότητα» & διεκδίκηση των δικαιωμάτων των 

ασθενών έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσουν οι ίδιοι οι ασθενείς 
τις εμπειρίες τους από την ασθένεια & τη θεραπεία τους.  Το τραπέζι 
διοργανώθηκε με τη συμμετοχή του μέλους της ΕΛΛΟΚ,  Πανελ-
ληνίου Συλλόγου Λαρυγγεκτομηθέντων  (ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ).  Πα-
ράλληλα παρουσιάστηκε ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του 
καρκίνου και η Ομάδα Σπανίων Καρκίνων της ΕΛΛΟΚ.

Ή 2η μέρα με ενημερωτικό – επιστημονικό χαρακτήρα κυρίως, 
εστίασε στις μορφές του ΚΚ&Τ, στην αντιμετώπιση, τις επιλογές, 
τα προβλήματα και την ορθή και έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Η 
θεματολογία επικεντρώθηκε στην Βιολογία Καρκίνου Κεφα-
λής & Τραχήλου,  την Θεραπευτική Αντιμετώπιση και την 
Πρόληψη και υγιή διαβίωση.  Οι εκλεκτοί ομιλητές, ανέπτυ-
ξαν θέματα σχετικά με το τι είναι ο Καρκίνος Κεφαλής και Τραχή-
λου, ποια τα Συμπτώματα, η Βιολογία και η Αντιμετώπισή του. 
Ταυτόχρονα, υπήρξε ενημέρωση για τον καρκίνο του λάρυγγα 
και τον οροφαρυγγικό καρκίνο. Η πρόληψη και αντιμετώπιση 
των παρενεργειών της ακτινοθεραπείας, η παρουσίαση των δυ-
νατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και η Συστημική Θε-
ραπεία για τον ΚΚ&Τ, οι τρέχουσες & νέες θεραπευτικές επιλογές 
με ανοσοθεραπεία, η εξατομικευμένη ιατρική και οι συνδυασμέ-
νες θεραπείες καθώς και η στρατηγική αποκατάστασης μετά από 
αφαίρεση κακοήθων βλαβών, αποτέλεσαν κομβικές ενότητες της 
διημερίδας.

Από τη διημερίδα δεν μπορούσε να λείπει η Πρόληψη και υγι-
ής διαβίωση. Η υγεία της στοματικής κοιλότητας στον καρκίνο 
και ο ρόλος του ιού HPV στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου 
ήταν τα κύρια θέματα της ενότητας, η οποία εκτός από την ενη-
μέρωση έθεσε και πολλούς προβληματισμούς για την ορθότητα 
των συνηθειών και πρακτικών που όλοι μας ακολουθούμε.
Τέλος στα πλαίσια του φετινού θέματος «Υποστήριξη για την 
Επιβίωση»,παρουσιάστηκε στο Ελληνικό κοινό, ο Οδηγός 
Επιβίωσης στον Καρκίνο της ESMO-Εuropean Society of 
Medical Oncology, ο οποίος παρουσιάστηκε στο πρόσφατο 
Συνέδριο της ESMO στη Μαδρίτη. Είναι τιμή μας να αναφέρουμε 
ότι διακεκριμένοι Έλληνες Ογκολόγοι (ΕΟΠΕ) και Εκπρόσω-
ποι Ασθενών (ECPC), συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας και 
συγγραφής του οδηγού.

Ο Οδηγός δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους ασθενείς  
ένα χρήσιμο εργαλείο, τη σύνοψη της διάγνωσης και της θερα-

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο, 22 & 23 
Σεπτεμβρίου, η Επιστημονική Διημερίδα για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου, της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ στην Αθήνα. Η Διημερίδα διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης MakeSenseCampaign, 
στην  οποία για 1η φορά συμμετείχε η χώρα μας με την ΕΛΛΟΚ.

Δελτίο Τύπου
Eπιβίωση μετά τη Θεραπεία για  
τον Καρκίνο Κεφαλής & ΤραχήλουB
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εκδηλώσεις › επιστημονική ημερίδα

πείας τους καθώς το πρόγραμμα πα-
ρακολούθησης που οφείλουν να ακο-
λουθήσουνΗ διημερίδα τελούσε υπό 
την Αιγίδα των επιστημονικών Ιατρικών 
εταιρειών :
· Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής 
και Τραχήλου (ΕΕΚΚΤ)
· Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτι-
κής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ)
· Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφα-
λής και Τραχήλου (ΕΕΟΚΤ)
· Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγ-
γολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και 
Τραχήλου (ΠΕΩΧΚΤ), με τη συνδρομή 
των οποίων συστάθηκε Επιστημονική 
Επιτροπή. Το πόρισμα της Επιτροπής 
θα κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας, την Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
και  τους Υπεύθυνους των Τομέων 
Υγείας των Πολιτικών Κομμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες  επι-
σκεφθείτε τον ιστότοπο www.ellok.org  
και κάντε κλικ στο banner Καρκίνος κε-
φαλής και τραχήλου και τον ιστότοπο: 
http://makesensecampaign.eu/el/– 
και κάντε κλικ στο διαδραστικό χάρτη 
δράσεων.

Η Διημερίδα διοργανώθηκε με την 
μερική άνευ όρων ευγενική υποστή-
ριξη των εταιρειών Βristol–Myers 
Squibb  και Ν. Παπαποστόλου Α.Ε.

Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία 
Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, 
που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. από 
το 2011, νομιμοποιήθηκε το 2016, ως το επίσημο 
δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθε-
νών με Καρκίνο στη χώρα μας. 
Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 27 Συλλόγους Ασθε-
νών με καρκίνο, σε όλη την Ελλάδα. 

Σχετικά με την Εκστρατεία Ενημέρωσης #MakeSense  
H καμπάνια γιορτάζει με υπερηφάνεια τον 5ο χρόνο της στην Ευρώπη. Πολλές ομάδες 
εργάζονται ακούραστα,  για την εκτενέστερη ενημέρωση και την παροχή συναφούς και 
έγκαιρης πληροφόρησης και υλικού σε όσους το χρειάζονται.
Η εκστρατεία Make Sense, η οποία υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Κεφαλής και 
Λαιμού (EHNS), στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο κεφαλής 
και τραχήλου και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.   
Αυτό θα γίνει μέσω:
- Εκπαίδευσης στην πρόληψη της ασθένειας
- Καθοδήγησης στην αναγνώριση των ενδείξεων και των συμπτωμάτων της ασθένειας
- Ενθάρρυνσης για την έγκαιρη αναζήτηση διάγνωσης και παραπομπής σε θεραπεία

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εταιρία Κεφαλής και Τραχήλου- EHNS
Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Κεφαλής και Τραχήλου (EHNS) είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός 

φορέας με έδρα το Βέλγιο. Τα μέλη της EHNS είναι άτομα, εθνικές και πολυεθνικές ενώ-
σεις καθώς και ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την εκπαίδευ-
ση και την θεραπεία του καρκίνου κεφαλής και λαιμού σε όλη την Ευρώπη. 

Πρόθεση της EHNS είναι να προάγει την ανταλλαγή γνώσης σε όλους τους τομείς των 
νεοπλασματικών ασθενειών Κεφαλής και Τραχήλου καθώς και την επίτευξη υψηλού επι-
πέδου έρευνας, εκπαίδευσης, πρόληψης και θεραπείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.ehns.org

Για περισσότερες πληροφορίες
Καίτη Αποστολίδου
Πρόεδρος
Τηλ. 6977340758

Γεώργιος Καπετανάκης
Γραμματέας Δ.Σ.
Τηλ. 6944608385

Πληροφορίες  για τον Καρκίνο Κε-
φαλής Και Τραχήλου (Κκ&Τ)
- Οι καπνιστές έχουν υψηλότερο κίνδυνο 
από τους μη καπνιστές.
- Οι άνδρες που καταναλώνουν περισσότε-
ρες από τρεις μονάδες και οι γυναίκες που 
καταναλώνουν περισσότερες από δύο μο-
νάδες αλκοόλ ημερησίως παρουσιάζουν 
σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.
- Ο υιός HPV σχετίζεται με την πρόκληση 
καρκίνων κεφαλής και τραχήλου. Δυνα-
τόν να προκαλέσει καρκίνους του λαιμού, 
της γλώσσας και των αμυγδαλών, αλλιώς 
γνωστών ως οροφαρυγγικών καρκίνων 
(OPSCC).
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 Για επιπλζον πληροφορίεσ ή ειδικά αιτήματα παρακαλώ επικοινωνήςτε με το 

Γραμματζα τησ ΕΛΛΟΚ,  κο Γιώργο Καπετανάκη 

Τζλοσ να ενημερώςουμε ότι δφο μζρεσ νωρίτερα, ςτισ 20 Σεπτεμβρίου ημζρα Τετάρτη, 

πραγματοποιείται ςτην Αθήνα από το ΚΕΦΙ ημερίδα με θζμα τον Αιματολογικό Καρκίνο. Πςοι 

λοιπόν μποροφν να εξαςφαλίςουν διαμονή για περιςςότερεσ μζρεσ, θα είναι ευκαιρία να 

παρακολουθήςουν και την ημερίδα αυτή. 

Σφντομα θα ακολουθήςει και νζα ενημζρωςη ςχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο τησ 

διημερίδασ. 
 

Με εκτίμηςη 
 

Γιώργοσ Καπετανάκησ Γραμματζασ Δ.Σ.  
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΡΑΧΗΛΟΤ 

#makesensecampaign 2017 

(2ο Ενημερωτικό ημείωμα) 

 

Αγαπητζσ φίλεσ και φίλοι, 

Σε ςυνζχεια τησ από 9 Αυγοφςτου επιςτολήσ μασ ςχετικά με την εκδήλωςη που πρόκειται να 
πραγματοποιήςουμε για τον Καρκίνο Κεφαλήσ και Τραχήλου, θα θζλαμε να ςασ 
ενημερώςουμε για τα παρακάτω: 

 Η Ελληνική Ομοςπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, για 1η φορά φζτοσ, φζρνει ςτην Ελλάδα 
την Ευρωπαϊκή Καμπάνια ενημζρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ για τον καρκίνο Κεφαλήσ 
και Τραχήλου, #makesensecampaign, η οποία πραγματοποιείται ςε όλη την Ευρώπη. 

 Η Εκδήλωςη πρόκειται να γίνει ςτο ξενοδοχείο Τιτάνια ςτισ 22 και 23 επτεμβρίου 
(Ζναρξη Ραραςκευή 22 Σεπτεμβρίου 16.00μμ και λήξη Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 
17.00μμ) 

 Η Διημερίδα αφορά τα ςτελζχη των οργανώςεων - μελών τησ ΕΛΛΟΚ 
 Στη διημερίδα μποροφν να ςυμμετάςχουν δφο άτομα από κάθε μζλοσ  
 Σε περίπτωςη που κάποιοι κωλφονται προτείνεται να ςυμμετάςχουν άλλα άτομα από 

το ςφλλογό τουσ, δεδομζνου ότι η πρόκειται για θζμα, για το οποίο ςπάνια βρίςκουμε 
πληροφορίεσ και ζγκυρη ενημζρωςη. 

 Η διαμονή θα καλυφθεί απευθείασ από την ΕΛΛΟΚ ςε δίκλινα δωμάτια ςτο Ξενοδοχείο 
Τιτάνια 

 Τα οδοιπορικά θα καλυφθοφν με την προςκόμιςη αποδείξεων μζχρι του ποςοφ των 
200 ευρώ ανά ςφλλογο, ςε εφλογο διάςτημα μετά το πζρασ τησ διημερίδασ 

 Ραρακαλοφμε ενημερώςτε για τα ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων μζχρι τισ 14 
επτεμβρίου προκειμζνου να ρυθμιςτοφν οι κρατήςεισ 

Οι δράσεις της φετινής χρονιάς περιλαμβάνουν:
- μια εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο,
- μια συνεδρία στο 4ο Συνέδριο ORL-HNS (Ωτορινολαρυγγολογίας και Χειρουργικής Κεφαλής 
και Τραχήλου) και
- μια διάσκεψη Κορυφής με στόχο τη συζήτηση για την κατάσταση του καρκίνου κεφαλής και 
τραχήλου στην Ευρώπη, από κάθε ενδιαφερόμενο.
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ημερίδα › Αιματολογικός Καρκίνος

Η Ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό της Κας Ζωής Γραμματόγλου, 
Προέδρου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, η οποία αναφέρθηκε κατ’ αρχάς 
στην αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών, η οποία έχει 

αλλάξει θεαματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με τη συνολική επιβίωση να 
έχει διπλασιασθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Κάτω από την ομπρέλα του 
Κ.Ε.Φ.Ι., παρουσίασε την ομάδα ΧΜΛ. 
Ολοκληρώνοντας ενημέρωσε σχετικά με το νέο Πρόγραμμα για την Κατ’ 
οικον Υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών στην ευρύτερη περιοχή του 
δήμου Αθηναίων. 
Χαιρετισμό απηύθυνε και η Κα Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδρος Δ.Σ Συλ-
λόγου Καρκινοπαθών Λάρισας και μέλος ΕΛΛ.Ο.Κ, η οποία αναφέρθηκε 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με αιματολογικό  καρ-
κίνο, ειδικότερα δε οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας. 
Χαιρετισμό απηύθυνε η κυρία Αθανασία Σαμαρά, Επικεφαλής Ομάδας 
Ασθενών με ΧΜΛ του «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, παρουσίασε video της προ-
έδρου του Συλλόγου για τους όγκους GIST στην Ιταλία, κας Barbara 
Tamagni, το οποίο αναφερόταν στα γενόσημα, καθώς και το πόσο 
ασφαλές είναι να γίνεται φαρμακολογικό zapping.
Η Δρ. Μαρία Παγώνη, Αιματολόγος, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού 
των Οστών ΜΜΜΟ, Γ.Ν. «Ευαγγελισμός», στο προεδρείο της ημερίδας 
συντόνιζε τις επιστημονικές ενότητες, οι οποίες κάλυψαν το εύρος των 
αιματολογικών κακοηθειών.
Ακολούθησε η πρώτη ομιλία του Δρ. Ιωάννης Τσώνης, Αιματολόγος, 
Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική & Μονάδα ΜΜΟ, Γ.Ν. «Ευαγγελι-
σμός» σχετικά με την «Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία». Πιο συγκεκριμένα 
ο γιατρός ανέφερε, ότι η ΧΜΛ είναι ένα νόσημα με καλή πρόγνωση, υπάρ-
χουν πολλές θεραπευτικές επιλογές, είναι δυνατή η διακοπή της θεραπεί-
ας, τουλάχιστον για ένα ποσοστό ασθενών. Τόνισε, ότι σημασία έχει για την 
καλή έκβαση η σωστή διάγνωση και αξιολόγηση του ασθενούς, η σωστή 
επιλογή της θεραπείας, γενικότερα εξατομικευμένη προσέγγιση. Επίσης, 
για καλή έκβαση είναι σημαντική η παρακολούθηση και τροποποίηση του 
θεραπευτικού σχεδιασμού, όταν κριθεί αναγκαίο.
Τη σκυτάλη παρέλαβε η Δρ. Παναγιώτα Γιαννούλια, Επικουρικός Ια-
τρός - Επιμελήτρια Β’, Αιματολογική Κλινική Λεμφωμάτων & ΜΜΜΟ, 
«Ευαγγελισμός» με θέμα, τη «Χρόνια Λεμφογενή Λευχαιμία». Επεσήμανε, 
ότι πρόκειται για νόσημα με αργή εξέλιξη και το θεραπευτικό τοπίο μετα-
βάλλεται ταχύτατα με την εισαγωγή νέων αποτελεσματικών φαρμάκων. 
Δήλωσε επίσης, ότι η σωστή επιλογή θεραπείας βασισμένη στις συννο-
σηρότητες, στο μοριακό και γενετικό έλεγχο, αύξησε τα ποσοστά ανταπό-
κρισης και μείωσε τις παρενέργειες.
Για τις Αιματολογικές κακοήθειες στους ηλικιωμένους μίλησε η Δρ. Ανθή 
Μπούχλα, Αιματολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Αιματολογική 
Μονάδα Β’ Προπαιδευτική Κλινική, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Τόνισε, 
ότι η χορήγηση της AZA βελτιώνει την ποιότητα ζωής και 
μειώνει σημαντικά τις ημέρες νοσηλείας. Συμπερασματικά 
δήλωσε, ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΟΜΛ και βλάστες 
>30%, η χορήγηση απομεθυλιωτικών παραγόντων βελτιώ-
νει την OS με ανεκτό προφίλ παρενεργειών.
Η Δρ. Μαρία Γαβριατοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια 
Θεραπευτικής - Μεθοδολογίας Κλινικής Έρευνας, Παθολό-
γος Ογκολόγος Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών μας παρουσίασε το Πολλαπλό Μυ-

έλωμα, μια νόσο με αυξανόμενη συχνότητα και εύκολη διάγνωση. Ανέ-
φερε ότι, η θεραπεία επιλογής είναι Αυτόλογη Μεταμόσχευση ή MPT/
MPV σε ηλικιωμένους ασθενείς, όπου η βορτεζομίδη, θαλιδομίδη και 
λεναλιδομίδη έχουν αντιμυελωματική δράση και χρησιμοποιούνται 
μόνα ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα τόσο στην έφοδο όσο και 
στην υποτροπή. 
Ο Δρ. Παναγιώτης Οικονομόπουλος, Επικουρικός Επιμελητής Β’, 
Αιματαλογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ολοκλήρωσε 
τον κύκλο των ομιλιών, με θέμα: «Λεμφώματα». Έδωσε έμφαση στα νέα 
φάρμακα τα οποία έχουν πάρει έγκριση ως θεραπεία όχι μόνο δεύτερης 
ή τρίτης γραμμής αλλά και πρώτης γραμμής. Η κλασσική ΧΜΘ αποτελεί 
ακόμη το Gold Standard για την αντιμετώπιση των ασθενών, εντούτοις 
όλο και αυξάνονται τα δεδομένα για την αξία των νεώτερων θεραπειών. 
Έντονη είναι η προσπάθεια για εξατομίκευση της θεραπείας. Στόχος είναι 
η βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος με την εμφάνιση 
των λιγότερων παρενεργειών. Μένουν ακόμη ερωτηματικά σχετικά με 
την διάρκεια των θεραπειών, το πλάνο παρακολούθησης των ασθενών, 
τις πιθανές παρενέργειες που μπορεί να έχουν ακόμη και αυτές οι στο-
χευμένες θεραπείες, αλλά και το κόστος που μπορεί να έχουν σε κάποια 
συστήματα υγείας.
Για την ψυχολογική διάσταση μας μίλησε η Δρ. Εύη Πάσχου, Ψυχία-
τρος, Εκπαιδευθείσα στην Ψυχανάλυση στην Ελληνική Ψυχαναλυτική 
Εταιρεία. Το θέμα της: «Θεωρώ ότι η ψυχή και το σώμα αλληλοεπη-
ρεάζονται απόλυτα». Με αφορμή, τα λόγια του Αριστοτέλη, ότι η ια-
τρική είναι μόνο ψυχοσωματική, εστίαση    πάνω στον άνθρωπο που 
αρρώστησε και όχι πάνω στην αρρώστια του ανθρώπου, φτάνουμε 
σ’ αυτό που ο Victor von Weiszäcker ονόμαζε, κλινική αντικειμενικό-
τητα. Συμπερασματικά, απορρέει η βεβαιότητα, ότι ψυχολογικές και 
ψυχιατρικές θεραπείες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά 
δίπλα στις καθαρά ογκολογικές θεραπείες με τεράστια οφέλη για τον 
πάσχοντα. Υποστήριξε ότι, θα ήταν πολύ ωφέλιμο να συμπεριληφθεί 
ο ψυχίατρος και ο ψυχολόγος στην ομάδα των θεραπόντων ιατρών 
του ογκολογικού ασθενούς. Ολοκλήρωσε η κα Ήλιοστάλακτη Βα-
βούλη, η οποία μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία, ως ασθενής. Η 
εκδήλωση υλοποιήθηκε επιτυχώς με την επίσημη χορηγία των Bristol-
Myers Squibb,  GENESIS Pharma, NOVARTIS, ROCHE HELLAS 
Α.Ε. & abbvie, καθώς επίσης και της Λέσχης Αξιωματικών Ενό-
πλων Δυνάμεων.
Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον κ. Αχιλλέα Καραπαναγιώτη, 
Φωτογράφο, για την πολύτιμη συμβολή του.

Πληροφορίες: κα Ζωή Γραμματόγλου, 6979 529 571

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:  
Αιματολογικός Καρκίνος
Το Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα, την 
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
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Κάποια από τα σημεία του συνεδρίου που αξίζει να 
τονίσουμε είναι: 
Α. Η εγκαινίαση του νέου Οδηγού Ασθενή για την επιβίωση 
«Patient Guide on Survivorship» βασισμένο στα Πρωτόκολλα 
Κλινικής Πρακτικής της ESMO. Ο οδηγός, ο οποίος θα 
μεταφραστεί στα ελληνικά, έχει σκοπό να βοηθήσει τόσο τον ασθενή 
όσο και τον γιατρό στην άμεση συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας για την θεραπεία 
του ασθενούς, στην καθοδήγηση του ασθενούς ως προς την αναφορά των προβλημάτων 
και προβληματισμών του, προκειμένου να έχει καλύτερη επιβίωση και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση. 
Β. Το θέμα της αποκατάστασης του ογκολογικού ασθενούς, το οποίο συζητήθηκε σε στρογγυλή 
τράπεζα στο Hans Keulen Memorial Debate, και το οποίο ανέδειξε την ανάγκη πλαισίωσης του 
ασθενούς από μία ομάδα επαγγελματιών (κοινωνικό λειτουργό, νοσοκόμοι κλπ) - πέραν του 
ογκολόγου - από την πρώτη μέρα της διάγνωσης, προκειμένου ο ασθενής να υποστηριχθεί 
στο να διατηρήσει την λειτουργικότητά του στην καθημερινότητα, να ενθαρρύνεται στην 
παραμονή στην εργασία του και να διατηρήσει έναν συνεκτικό κοινωνικό ιστό γύρω του. Στο 
θέμα της αποκατάστασης (κοινωνικής, ψυχολογικής, εργασιακής κλπ) έγινε αναφορά στα 
μεγάλα ποσοστά ασθενών που χάνουν την δουλειά τους μετά την διάγνωση. Ως προς το θέμα 
αυτό, παρουσιάστηκαν πολιτικές προς την υιοθέτηση των οποίων πίεσαν οι ομάδες ασθενών, 
όπως η υιοθέτηση από Συνδέσμους Επιχειρήσεων και Εργοδοτών μίας συμφωνίας για την 
πρακτική διευκόλυνση της διατήρησης των ογκολογικών  ασθενών στην εργασία τους, η 
νομοθέτηση του υποχρεωτικής διαγραφής της ασθένειας από το ιστορικό του ασθενούς μετά 
την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την θεραπεία, προκειμένου οι 
επιβιώσαντες ασθενείς να έχουν πρόσβαση στην χορήγηση δανείων από τράπεζες με ίσους 
όρους και να μην επιβαρύνονται με επιπλέον ασφάλιστρο στις ασφάλειες υγείας και ζωής. 
Παρουσιάστηκε επίσης η προσέλκυση μεγάλων εταιριών που ενδιαφέρονται για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και το προφίλ τους ως εργοδότες, στην υιοθέτηση καλών πρακτικών ως 
προς την επαναφορά στην εργασία ογκολογικών ασθενών, καθώς και η νομοθέτηση ημερών 
αδείας για τους φροντιστές ογκολογικού μέλους της οικογένειας. 
Γ. Το θέμα της κοινωνικής ανισότητας ως προς τον καρκίνο, της οικονομικής επιβάρυνσης 
συνολικά της κοινωνίας αλλά και της βέλτιστης κατανομής των υπαρχόντων πόρων στις 
πολιτικές, τα φάρμακα και στις δομές των κρατικών συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση 
του καρκίνου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι το οικονομικό βάρος είναι τόσο μεγάλο για 
κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού που υπάρχουν οικογένειες που βγαίνουν από το 
θεραπευτικό σχήμα γιατί δεν έχουν τα χρήματα να ανταπεξέλθουν. Επίσης, ως προς την 
πρόληψη, παρουσιάστηκαν έρευνες που έδειξαν ότι οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτα 
στρώματα του πληθυσμού παρότι είχαν τυπικά πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, 
δεν ενθαρρύνονταν σε αυτό και κατά συνέπεια είχαν μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης της 
ασθένειας. Τέλος, τόσο από την ιατρική κοινότητα όσο και από τις ομάδες ασθενών εκφράστηκε 
επιτακτικά η ανάγκη για την υιοθέτηση πολιτικών ευρείας πρόσβασης στην θεραπεία και την 
αποκατάσταση και την προτεραιοποίηση των θεμάτων αυτών στην πολιτική ατζέντα. 

Το ΚΕΦΙ είχε συμμετοχή στο συνέ-
δριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ιατρι-
κής Ογκολογίας (European Society 

for Medical Oncology - ESMO) που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 8-12 
Σεπτέμβρη 2017. Στο συνέδριο συμμε-
τείχε ως εκπρόσωπος Ασθενών (Patient 
Advocate) το μέλος του Συλλόγου μας, 
συνιδρυτικό μέλος της Ομάδας Ασθενών 
Γυναικολογικού Καρκίνου «Εριφύλη» του 
Συλλόγου και μέλος της ESMO, Αιμιλία 
Τζαγκαράκη. To συνέδριο της ESMO είναι 
το δεύτερο μεγαλύτερο συνέδριο Ογκο-
λογίας παγκοσμίως και είχε φέτος 24.000 
συμμετέχοντες. Το συνέδριο πέρα από τις 
τελευταίες εξελίξεις σε ιατρικά θέματα 
ογκολογίας, φιλοξενεί θέματα εκπροσώ-
πων ασθενών (The Patient Advocates 
Track) όπου εκπρόσωποι ομάδων ασθε-
νών έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
ιδέες, τεχνογνωσία, και στρατηγικές, να 
συζητήσουν πάνω στις τελευταίες έρευ-
νες και στα επιστημονικά αποτελέσματα 
και να δημιουργήσουν επαφές με συλλο-
γικές οντότητες από όλο τον κόσμο που 
έχουν τους ίδιους σκοπούς και το ίδιο 
όραμα. 

Συνέδριο: Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
Ιατρικής Ογκολογίας (European 
Society for Medical Oncology)
Το ΚΕΦΙ είχε συμμετοχή 
στο συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
Ιατρικής Ογκολογίας 
(European Society for 
Medical Oncology - ESMO) 
που πραγματοποιήθηκε 
στη Μαδρίτη στις 8-12 
Σεπτέμβρη 2017. 

εκδηλώσεις › συνέδριο
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Μεγάλη διάκριση  
για το W4Life στα Healthcare 
Business Awards 2017

Δύο βραβεία,  ένα χρυσό και ένα ασημένιο 
απέσπασε o Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθε-
λοντών - Φίλων - Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών  
και οι Γυναίκες στην Ογκολογία (W4O Hellas) 
για την διαδικτυακή πλατφόρμα και την εφαρ-
μογή της Ελληνικής Συμμαχίας για τον Μετα-
στατικό Καρκίνο του Μαστού (W4Life),  στην 
τελετή απονομής των Healthcare Business 
Awards 2017. 
Στην κατηγορία e-Health - Ψηφιακές εφαρ-
μογές για την ενημέρωση και ολοκληρωμέ-
νη φροντίδα ασθενών η Ελληνική Συμμαχία 
για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού 
(W4Life) τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο 
(Gold), ενώ στην κατηγορία Δράσεις με στόχο 
την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση / πρόλη-
ψη τιμήθηκε με το ασημένιο βραβείο (Silver).
Τα βραβεία παρέλαβαν η πρόεδρος  του Συλ-
λόγου Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων 
- Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών Ζωή Γραμματό-
γλου και η Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστη-
μονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος 
Ασκληπιός  και  μέλος της συντονιστικής επι-
τροπής των  W4O Hellas Ζένια Σαριδάκη.
Η φετινή τελετή που διοργανώθηκε για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά από το Health Daily και 
την Boussias Communications πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη,  13 Σεπτεμβρίου στο 
Divani Apollon Palace & Thalasso.  
Τα βραβεία έχουν σκοπό να αναδείξουν και να 

επιβραβεύσουν την επιχειρηματική αριστεία, 
την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβου-
λίες και τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσε-
ων, φορέων και οργανισμών του κλάδου της 
Υγείας. 
Σε αυτό το πλαίσιο βραβεύτηκαν Φαρμακευ-
τικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Ιατροτεχνο-
λογικού Εξοπλισμού, Νοσοκομεία-Ιδιωτικές 
Κλινικές,  Σύλλογοι Ασθενών, ΜΚΟ, Ιατρικές 
Επιστημονικές Εταιρείες, Πανεπιστήμια-Ε-
ρευνητικά Κέντρα-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
εταιρείες e-Health, Εθνικές / Περιφερειακές 
Πρωτοβουλίες για την Υγεία αλλά και επιχει-
ρήσεις εκτός του κλάδου της Υγείας.
Ο Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βρα-
βείων Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και Γενικός 
Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος 
Βέττας στον χαιρετισμό του 
ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της Υγείας στο σχεδι-
ασμό όλων των σύγχρονων 
κρατών. Όπως τόνισε η τάση 
για το ορατό μέλλον είναι ότι 
θα αυξάνεται συνεχώς η δη-
μόσια και η ιδιωτική δαπάνη 
για την υγεία, ενώ αυξητική 
τάση θα έχουν και οι επενδύ-
σεις του ιδιωτικού τομέα στις 
υπηρεσίες υγείας, με έμφαση 

στην εξωστρέφεια και πρόσθεσε ότι η  πρό-
κληση για το δημόσιο σύστημα υγείας -ειδικά 
στη χώρα μας- είναι η απάντηση στο ερώτη-
μα:  «Κρατικό σύστημα ή ευρύτερα δημόσιο 
σύστημα υγείας», ώστε να παρέχονται και τα 
κατάλληλα κίνητρα.
Ευχαριστούμε θερμά τα  Healthcare Business 
Awards για την μεγάλη τιμή και υποσχόμαστε 
ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας, για ενημέ-
ρωση, υποστήριξή όλων των γυναικών με τις 
Ελληνίδες με Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού, 
όπου και αν ζουν στην Ελλάδα.
Σας καλούμε να επισκεφτείτε την διαδικτυα-
κή πλατφόρμα  www.w4life.gr/ και να κατε-
βάσετε την εφαρμογή w4life.gr αν διαθέτετε 
smartphone.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία  e-Health - Ψηφιακές εφαρμογές για την ενημέρωση και ολοκληρωμένη 
φροντίδα ασθενών και ασημένιο βραβείο για δράσεις με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση  και πρόληψη

εκδηλώσεις › συνέδριο

Νικήσαμε. 
Χιλιάδες άνθρωποι από όλον τον κόσμο έστειλαν τη φωτογρα-

φία μας στην πρώτη θέση του διαγωνισμού Pink Glove Photo 
Competition. Η συμμετοχή μας με μήνυμα «Feel the (g)love - Νιώσε 
την αγάπη: Εμπιστεύσου την υγεία σου στα καλύτερα χέρια, εκείνα 
των εξειδικευμένων γιατρών και νιώσε την αγάπη» ταξίδεψε στον κό-
σμο για να βάλει το λιθαράκι της στην ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης στον αγώνα κατά του 
καρκίνου του μαστού.

Είμαι πολύ συγκινημένη όχι μόνο για τη νίκη αλλά για την εμπιστο-
σύνη, την υποστήριξη και την αγάπη που μου δείξατε με όλους τους 
τρόπους καθ’όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας: την ψήφο, τις κοινο-
ποιήσεις και τα τρυφερά και ενθαρρυντικά σας μηνύματα. Και είμαι 

πολύ περήφανη που με το χρηματικό βραβείο που αντιστοιχεί στην 
πρώτη θέση θα ενισχύσουμε το «Κ.Ε.Φ.Ι. (Σύλλογος Καρκινοπαθών 
Εθελοντών Φίλων Ιατρών) – Δίπλα στον ασθενή και την οικογένειά 
του» στο νέο πρόγραμμα κατ’ οίκον νοσηλείας που προσφέρει σε 
ασθενείς με καρκίνο: Θα νιώσουν την αγάπη μας.

Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος. Η μεγαλύ-
τερη νίκη είναι η συμμετοχή. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σπου-
δαίο φωτογράφο Γιάννη Βασταρδή και την δημιουργική του ομάδα 
(styling Dimitris Nireas Schwartz, makeup Thanos Molos, editing 
Maria Panagiotonakou,  ass.phot. Eleutheria Motaki).

Σας ευχαριστώ  
από την καρδιά μου. 

Νατάσα Παζαΐτη.

Η μεγαλύτερη νίκη 
είναι η συμμετοχή

›  διακρίσεις
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