
 

 

 

 

Αθήνα, 8/10/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαδικτυακή Ημερίδα: «Θρόμβωση και καρκίνος»  
13 Οκτωβρίου 2020 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Θρόμβωση ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. διοργανώνει 

διαδικτυακή ημερίδα (Webinar) με θέμα «Θρόμβωση και καρκίνος» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 

2020 και ώρα 18:00-20:00. Το webinar θα προβληθεί ζωντανά από τη σελίδα του Συλλόγου στο 

Facebook καθώς και από την ιστοσελίδα www.anticancerath.gr. 

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού για τον κίνδυνο της θρόμβωσης και 

ειδικότερα της θρόμβωσης που συσχετίζεται με τη νόσο του καρκίνου. Η θρόμβωση είναι μια 

ύπουλη πάθηση την οποία ο περισσότερος κόσμος αγνοεί. Υπολογίζεται ότι ένας στους πέντε 

ογκολογικούς ασθενείς θα εμφανίσει κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου του θρόμβωση. 

Μάλιστα, η θρόμβωση είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στους καρκινοπαθείς. Είναι πολύ 

σημαντικό λοιπόν, οι ασθενείς να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα αλλά και να γνωρίζουν τους 

τρόπους πρόληψης της θρόμβωσης. 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας LEO Pharma. 

Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/CViUEfJ62KFPxssLA 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 

18:00-18:05  

Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Φ.Ι.  

Χαιρετισμός 

18:05- 18:10 

https://www.facebook.com/skkephi
http://www.anticancerath.gr/
https://forms.gle/CViUEfJ62KFPxssLA?fbclid=IwAR1dtXjQ2etbRY1MWQp04atPl79tM6MJre_vH4cWM_1J1z6Tmv1tcbyrVeA


Προεδρείο:  

Αιμιλία Σταθάκου, Δημοσιογράφος, συντονίστρια 

 

Ομιλητές: 

18:10 – 18:20 

Παναγιώτα Καραμπάτου, Ασθενής, Ψυχολόγος, Εκπρόσωπος του Κ.Ε.Φ.Ι. στο 

εξωτερικό 

Η εμπειρία μου από τη θρόμβωση – Υποστήριξη ασθενή με θρόμβωση 

 

18:20-18:35  

Ελισάβετ Γρουζή, MD, PhD, Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας 
Γ.Α.Ο.Ν.Α "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ", Πρόεδρος του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής 
Εταιρείας 

Η σχέση μεταξύ καρκίνου, θρόμβωσης και φλεγμονής 

 

18:35-18:50 

Νικόλαος Τσουκαλάς, MD, MSc, PhD, Παθολόγος – Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, 
Αναπλ. Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Νοσοκομείο «Ερρικός Ντυνάν», Αθήνα 

Θρόμβωση: ένας ύπουλος εχθρός για τους ασθενείς με καρκίνο 

 

 

18:50-19:05 

Δημήτριος Φαρμάκης, Καρδιολόγος - Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

H αντιμετώπιση της θρόμβωσης στον ασθενή με καρκίνο από την πλευρά του 

Καρδιολόγου/Καρδιο-Ογκολόγου 

 

19:05-19:20 



Ευάγγελος Δημακάκος, Υπεύθυνος Αγγειολογικού Ιατρείου Γ' Πανεπιστημιακή 

Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο "Σωτηρία", Πρόεδρος Ελληνικής Λεμφολογικής 

Εταιρείας, Εκπρόσωπος UEMS European of Angiology/Vacular Medicine 

Η σημασία της χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής στην πρόληψη και αντιμετώπιση των 

θανατηφόρων επιπλοκών του COVID-19 

 

19:20-19:30 

Γιώργος Καραναστάσης, Αθλητικός Επιστήμονας, B.Sc., M.Sc. 

Άσκηση και θρόμβωση 

 

19:20 – 20:00 Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Πληροφορίες 

Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών 

Λουίζης Ριανκούρ 29, ΤΚ. 11523 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 6468222 

Website: info@anticancerath.gr 

Facebook: facebook.com/skkephi/ 

 

Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004 στην Αθήνα, με στόχο να 
προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους 
ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο. Παρέχει ατομικές και 
ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης, διοργανώνει ομιλίες, επιστημονικές 
ημερίδες, δράσεις και εκδηλώσεις σχετικές με τον καρκίνο, ενώ ενημερώνει τους 
ογκολογικούς ασθενείς για τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται. 

 

mailto:info@anticancerath.gr
https://www.facebook.com/skkephi/

