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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

19 Νοεμβρίου 2020 
Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος 

 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος που για φέτος 
ορίστηκε στις 19 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – 
Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών διοργανώνει  για 7η συνεχή χρονιά Επιστημονική 
Ημερίδα για τον παγκρεατικό καρκίνο με τίτλο «Αναζητώντας το φαινομενικά 
αδύνατο», την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 – 20:00. Η εκδήλωση, 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 
και θα προβληθεί μέσω της σελίδας του Συλλόγου στο Facebook και μέσω 
της  ιστοσελίδας www.anticancerath.gr.  
 
Δηλώσεις συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/y2v3qehr 
 
Η διαδικτυακή ημερίδα του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. εντάσσεται στο πλαίσιο της 
εκστρατείας του Παγκόσμιου Συνασπισμού για τον Παγκρεατικό Καρκίνο (WPCC), 
του οποίου ο Σύλλογος είναι υπερήφανο μέλος.  
 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για 
τον καρκίνο του παγκρέατος, προκειμένου να γίνουν γνωστά τα συμπτώματα που 
πρέπει να μας οδηγούν άμεσα να επισκεφθούμε τον γιατρό μας, καθώς και οι 
τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης της νόσου. 
 
Τα στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο που μιλούν για τον συγκεκριμένο 
τύπο καρκίνου δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Σύμφωνα με την Αμερικανική 
Εταιρεία Καρκίνου, το 80% όσων έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του παγκρέατος 
έχουν προσδόκιμο ζωής μόλις 4-6 μήνες. Οι αριθμοί σίγουρα είναι μια 
πραγματικότητα, όπως πραγματικότητα είναι και τα συμπτώματα, τα μηνύματα 
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 
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δίνουμε την πρέπουσα σημασία, χρειάζεται να μας κινητοποιήσει άμεσα. Η 
έγκαιρη διάγνωση και έναρξη θεραπείας μπορεί να κάνει τη διαφορά! 
 
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

  
Πρόγραμμα 

  
Προεδρείο – Συντονιστής: Μιχαήλ Νικολάου, MD, MSc, PhD Παθολόγος – 
Ογκολόγος, ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» 
  
18:00 – 18:10     Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Φ.Ι., Χαιρετισμός 
  
18:10- 18:25 Αλέξανδρος Παπαλάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής 
ΕΚΠΑ, Ά Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. Λαϊκό. 
«Ο καρκίνος του παγκρέατος στην Ελλάδα: Νέες εξελίξεις». 
  
18:25 – 18:40 Μιχαήλ Καραμούζης, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
«Νέα δεδομένα για τον καρκίνο του παγκρέατος. Υπάρχουν ελπίδες για 
στοχευμένη θεραπεία;» 
  
18:40 – 18:55 Ιωάννα Σιαφάκα, Ομότιμη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, 
Θεραπείας Πόνου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αντιπρόεδρος   Ελληνικής Εταιρείας  Θεραπείας  Πόνου και 
Παρηγορικής   Φροντίδας -ΠΑΡΗΣΥΑ, Μέλος  Δ.Σ. Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας 
«Θεραπεία πόνου και υποστηρικτική θεραπεία ασθενών με καρκίνο 
παγκρέατος». 
  
18:55 – 19:10 Δημήτρης Μούγιος, Ψυχολόγος BSc, MSc 
«Καρκίνος του παγκρέατος και κατάθλιψη» 
  
19:10- 19:25 Βαϊοπούλου Σοφία, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, MSc 
«Διατροφή υποστήριξης ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος» 
  
19:25 – 19: 40 Βιωματικό ασθενούς  - Παναγιώτης Μπαζιωτόπουλος 



  
19:40-20:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χορηγία της SERVIER. 
 
  
#WPCD 
#ItsAboutTime 
#EarlyDetection 
#PancreaticCancer 
#WorldPancreaticCancerDay 
 

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. 

 

Πληροφορίες 

Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών 

Λουίζης Ριανκούρ 29, ΤΚ. 115 23 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 6468222 

Website: info@anticancerath.gr 

Facebook: facebook.com/skkephi/ 
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