
                                           

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα 

 

 

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος 

ενημέρωσης του Κοινού για θέματα που αφορούν τη πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου, 

οργάνωσε ημερίδα εστιασμένη στον Παγκρεατικό Καρκίνο, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Παστέρ, με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας το φαινομενικά αδύνατο» - Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα για 

τον Καρκίνο του Παγκρέατος» . 

 

Η εκδήλωση έγινε με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Παγκρεατικό Καρκίνο 

και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του Κοινού, ώστε να αντιληφθεί έγκαιρα τα πρώιμα συμπτώματα 

και να ζητήσει τη βοήθεια του παθολόγου - ογκολόγου. 

 

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους οι:  

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (MD, PhD, FACS, Διευθυντής Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής & 

Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος του 

Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής 

Χειρουργικής, Πρόεδρος Εταιρείας Ρομποτικής  Χειρουργικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επιστημονικός 

Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών), ο οποίος αναφέρθηκε στις νέες χειρουργικές προσεγγίσεις στον 

παγκρεατικό καρκίνο , με τη χρήση ρομποτικής 

ο Μιχάλης Καραμούζης (Παθολόγος-Ογκολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), που 

παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα στη φαρμακευτική θεραπεία της Νόσου, τα οποία φέρνουν αισιόδοξα 

μηνύματα πως σύντομα ο παγκρεατικός καρκίνος θα είναι αντιμετωπίσιμος και θα βελτιωθεί σημαντικά το 

προσδόκιμο επιβίωσης. 

Ο Μανούσος Κωνσταντουλάκης (Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ), ο οποίος σημείωσε ότι το σημαντικότερο 

βήμα στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου, είναι η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση, γιατί έτσι θα έχουμε το δυνατόν έγκαιρες διαγνώσεις που ανεβάζουν τα ποσοστά 

επιτυχίας της θεραπείας.    



Σε δύο σημαντικές παραμέτρους στην εξέλιξη της Νόσου, αναφέρθηκαν οι επόμενοι ομιλητές: 

Ο Νικόλαος Ανδριώτης (Στρατιωτικός Ιατρός ψυχίατρος. Τμηματάρχης του Τμήματος Πρόληψης του 

Διακλαδικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Ενόπλων Δυνάμεων, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος 

Ενηλίκων και υπεύθυνος του προγράμματος ΠΝΟΗ του Ινστιτούτου Γαληνός. Μέλος της Διεθνούς 

Οργάνωσης Ψυχαναλυτικών Σπουδών (IPSO), συσχέτισε ευθέως τις διαταραχές της διάθεσης με τη πρώιμη 

διάγνωση της Νόσου, εφόσον βέβαια συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως περιγράφονται στις 

οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τους διεθνείς οργανισμούς. 

Ο Ευθύμιος Γκότσης (Κλινικός Διαιτολόγος BSc, MSc, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος 401ΓΣΝΑ), 

αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό κομμάτι της σωστής και ειδικής διατροφής που πρέπει να λαμβάνει ο 

ασθενής με παγκρεατικό καρκίνο, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε τυχόν χειρουργεία, αλλά και 

γενικότερα στην επιβάρυνση που προκαλεί η Νόσος στον οργανισμό του.  

Όλοι οι ομιλητές εξήραν το πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζονται αρμονικά με τον ασθενή αλλά και 

μεταξύ τους, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη θεραπεία (ογκολόγοι ειδικοί χειρουργοί, διατροφολόγοι, 

νοσηλευτικό προσωπικό και σύλλογοι υποστήριξης ασθενών). 

Επίσης επισήμαναν ότι ο αγώνας έναντι του παγκρεατικού καρκίνου είναι δύσκολος, αλλά όχι χαμένος! 

Ακολούθησε διάλογος με το Κοινό, που με τη παρουσία και το ενδιαφέρον του, έκανε την εκδήλωση του 

Κ.Ε.Φ.Ι., ιδιαίτερα πετυχημένη. 

 

Πρόεδρος της Ημερίδας ήταν ο Γεώργιος Κουμάκης (Παθολόγος Ογκολόγος Διευθυντής, Επιστημονικά 

Υπεύθυνος Β’ Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού, Νοσοκομείο «ο Άγιος 

Σάββας»), ενώ σχολίαζε ο Δημήτριος Κορκολής (Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Επιμελητής Α', Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών "ο Άγιος Σάββας") 

 

 

                 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Κ.Ε.Φ.Ι.» - Αθηνών, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο - Μ.Κ.Ο. 

Φαραντάτων 34, ΤΚ 115 27, Αθήνα, Τηλ.: 210 6468222 • Fax: 210 6468221 

Site: www.anticancerath.gr, e-mail: info@anticancerath.gr 

 


