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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ελπιδοφόρα μηνύματα για τα παιδιά με αιματολογικά και ογκολογικά 

νοσήματα  
στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΠΑΟ 

 
Με εντυπωσιακή συμμετοχή, περισσότερων από 300 συνέδρων, και παρουσία 
καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, πραγματοποιήθηκε στα 
Ιωάννινα, στις 11-13 Οκτωβρίου 2019, το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής 
Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ). 

Προσκεκλημένοι εισηγητές από την Γερμανία και το Ισραήλ, μαζί με Έλληνες 
συναδέλφους τους, συμμετείχαν σε εισηγήσεις, στρογγυλές τράπεζες και 
δορυφορικά συμπόσια,  παρουσιάζοντας τα καινούρια δεδομένα στο χώρο της 
Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, ανταλλάσσοντας απόψεις και 
ενισχύοντας τη συνεργασία τους. 

Το πρωί της Παρασκευής (11/10/2019) αφιερώθηκε σε θέματα Θαλασσαιμίας 
και Αιμοσφαιρινοπαθειών. Η συνάντηση ξεκίνησε με την ανασκόπηση της 
ιστορίας των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας στα Ιωάννινα από τον Καθηγητή 
Νικόλαο Χαλιάσο. Θέματα σχετικά με την εξατομίκευση της θεραπείας 
αποσιδήρωσης στην θαλασσαιμία, τις κλινικές μελέτες και την εκτίμηση της 
ποιότητας της ζωής, καθώς και την ολιστική προσέγγιση των ασθενών με τη 
συμβολή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, αναπτύχθηκαν από ένα πάνελ ειδικών 
λειτουργών υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νεότερες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις για την Δρεπανοκυτταρική Αναιμία από τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Α. Μάκη και τη γονιδιακή θεραπεία για τις αιμοσφαιρινοπάθειες από τον 
Καθηγητή Αντώνη Καττάμη.   

Στη στρογγυλή τράπεζα για την ψυχοκοινωνική στήριξη συζητήθηκαν θέματα 
σχετικά με την ενημέρωση των εφήβων με καρκίνο, την αναγκαιότητα της 
ανακουφιστικής φροντίδας και την αντιμετώπιση του τελικού σταδίου παιδιών 
και εφήβων με καρκίνο. 

Στη στρογγυλή τράπεζα για τις αιματολογικές νεοπλασίες, παρουσιάστηκαν τα 
καινούρια δεδομένα στην αντιμετώπιση της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας 
στα παιδιά, οι στρατηγικές θεραπείας της υποτροπής της Οξείας 
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Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας, καθώς και το νέο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο που 
χρησιμοποιείται από τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών για την 
Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία.  

Ο καθηγητής Elad Jacoby, από το Ισραήλ, αναφέρθηκε στην πρωτοποριακή 
θεραπεία των CAR-T cells και τις ελπίδες που δίνει για τα παιδιά με ανθεκτική ή 
υποτροπιάζουσα λευχαιμία.  

Την επίσημη Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου, το βράδυ της Παρασκευής, τίμησαν  
με την παρουσία και με χαιρετισμό ο Δήμαρχος των Ιωαννίνων κ. Μωυσής 
Ελισάφ, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων κ.  Σταυρούλα Τσιάρα, ο 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. 
Σπυρίδων Κονιτσιώτης, η διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αικατερίνη Σιώμου, η κ. Ελένη Καψάλη ως 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, η κ. Ρούλα Βεζυργιάννη ως 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής,  η κυρία Καρρά 
Ευανθία από τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικά Νοσήματα 
«Φλόγα» Ιωαννίνων και ο κ. Γιάννης Λιάρος από την Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ».     

Το Σάββατο, παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων, της Αυτοάνοσης Αιμολυτικής Αναιμίας, 
της Απλαστικής Αναιμίας, του σύνδρομου Blackfan-Diamond, καθώς και των 
διαταραχών της πήξης, με έμφαση στα θρομβοεβολικά επεισόδια, στην 
αιμορροφιλία και στη θρομβοπενία, από καταξιωμένους ιατρούς με βαθιά 
γνώση στα σπάνια αυτά νοσήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  παρουσίασε η 
στρογγυλή τράπεζα για θέματα υποστηρικτικής θεραπείας των ογκολογικών 
ασθενών, με  έμφαση τις νεότερες αντιμυκητιασικές θεραπείες, τη 
διατροφολογική αντιμετώπιση της καρκινικής καχεξίας και τις μεθόδους 
διατήρησης γονιμότητας των παιδιών και εφήβων με καρκίνο.  

Στη συζήτηση για τους συμπαγείς όγκους παρουσιάστηκαν οι νεότερες 
προοπτικές στα πρωτόκολλα συμπαγών όγκων, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή 
της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Essen, Uta Dirksen, που παρουσίασε το 
νέο Πρωτόκολλο για το Σάρκωμα Ewing. Συζητήθηκαν, επίσης, οι ιδιαιτερότητες 
των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με καρκίνο και η ανάγκη ανάπτυξης 
εξειδικευμένων  υπηρεσιών, καθώς και οι ενδείξεις επανακτινοβόλησης των 
παιδιών με υποτροπή συμπαγούς όγκου.  

Ο ολοένα αυξανόμενος ρόλος της ανοσοθεραπείας στη αντιμετώπιση του 
νευροβλαστώματος αναπτύχθηκε από τον ιατρό Βασίλειο Παπαδάκη, ενώ ο 
Καθηγητής Ελπιδοφόρος Μανταδάκης έκανε μία αναλυτική παρουσίαση της 
διάγνωσης και της αντιμετώπισης του Αιμοφαγοκυτταρικού Συνδρόμου, 
τονίζοντας τις νέες ανοσοθεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Το πρόγραμμα της 2ης ημέρας ολοκληρώθηκε με την πολύ ελπιδοφόρα εισήγηση 
του Καθηγητή Αντώνη Καττάμη σχετικά με την Ιατρική Ακριβείας σε εφήβους και 
νεαρούς ενήλικες με καρκίνο. 

Η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου αφιερώθηκε σε συζητήσεις και ενημερώσεις 
για τις κλινικές μελέτες και τα κλινικά πρωτόκολλα. Συζητήθηκε το νομοθετικό 
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πλαίσιο, τα βήματα οργάνωσης ομάδων κλινικών μελετών, ο συντονιστικός 
ρόλος των clinical research organization και των οδηγιών για τη καλή κλινική 
πρακτική, καθώς και οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Παιδιατρικού Δικτύου Κλινικών 
Μελετών (c4c). Σημαντική ήταν η παρέμβαση της Προέδρου του Συλλόγου 
«ΦΛΟΓΑ» Μαρίας Τρυφωνίδου, που αφορούσε τη χρηματοδότηση της 
προσπάθειας της ΕΕΠΑΟ για συμμετοχή σε συνεργατικές Διεθνείς Κλινικές 
Μελέτες. Παρουσιάστηκαν τόσο τα τρέχοντα όσο και νέα θεραπευτικά 
πρωτόκολλα και έγινε σύντομη ενημέρωση για τα πεπραγμένα και τους 
μελλοντικούς στόχους των διάφορων ομάδων εργασίας. 

Η επιτυχία του 5ο Πανελλήνιου Συνέδριου της ΕΕΠΑΟ δεν οφείλεται μόνο στην 
αρτιότητα της οργάνωσης και στο υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, που 
αντικατοπτρίστηκε στη μεγάλη συμμετοχή, αλλά κυρίως στα ελπιδοφόρα 
μηνύματα που εξέπεμψε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά και εφήβους 
με ογκολογικά και αιματολογικά νοσήματα. Οι προσπάθειες όλων μας 
συνεχίζονται με στόχο την άριστη θεραπεία και τη βέλτιστη έκβαση των παιδιών 
και των εφήβων με αιματολογικά νοσήματα και κάθε μορφή καρκίνου. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΠΑΟ 
 

Ο Πρόεδρος  Η Γενική Γραμματέας 
 
 

Αντώνης Καττάμης  Μαρίνα Σερβιτζόγλου 
  

 


