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Κσριόηερα ζσμπεράζμαηα από ηην επιζηημονική Ημερίδα ποσ 

πραγμαηοποιήθηκε ζηο 401 ΓΝΑ ζηο Πλαίζιο ηης σνεργαζίας  με ηην 

Εηαιρεία ΑΚΟ 

 Η ελόηεηα κε ζέκα «Πξόιεςε θαη επηβίσζε», επηθεληξώζεθε ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζηελ πξόιεςε ησλ λενπιαζκαηηθώλ λνζεκάησλ θαη ζπλδένληαη κε ηελ  

θαζεκεξηλόηεηα θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Όπσο επηζήκαλαλ νη νκηιεηέο 

ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, ε θπζηθή άζθεζε  θαη ε απνρή από ηνλ θαπλό θαη ην 

αιθνόι απνηεινύλ πξνϋπόζεζε επδσίαο.  Εζηίαζαλ δε ζηηο δξακαηηθέο αιιαγέο 

πνπ επηθέξεη ζηε δσή ηνπ αζζελνύο ε λόζνο θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηε 

ζεξαπεία, όπσο θαη ζηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ησλ πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ γηα ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λόζνπ. Ωο ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, ζηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ  ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, αλαθέξζεθε ην ηεζη 

Παπαληθνιάνπ. 

 Σηελ ελόηεηα πνπ αθνξνύζε ζηε «Σύγρξνλε ζεξαπεπηηθή ηνπ θαξθίλνπ», 

παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζύγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη κε έκθαζε ζηελ 

αλνζνζεξαπεία θαη ζηε ζηνρεπκέλε κνξηαθή ζεξαπεία ησλ λενπιαζκαηηθώλ 

λνζεκάησλ. Όπσο ππνγξάκκηζαλ νη νκηιεηέο, ηα λέα θάξκαθα (σο απνηέιεζκα 

κειέηεο δεθαεηηώλ), ράξε ζηε θαιύηεξε  θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ ηεο 

θαξθηλνγέλεζεο, απνηεινύλ πιένλ ζεκαληηθά όπια ζηε κάρε θαηά ηνπ θαξθίλνπ. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο λεόηεξεο εμειίμεηο ζηελ αθηηλνζεξαπεπηηθή, επηζεκάλζεθε 

όηη νη ππεξζύγρξνλνη γξακκηθνί επηηαρπληέο, πξνζθέξνπλ βειηησκέλα ζεξα-

πεπηηθά απνηειέζκαηα, κεηώλνληαο παξάιιεια ηελ ηνμηθόηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ παξεκβάζεσλ, κεηαμύ άιισλ, ππήξμε κλεία ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζύγρξνλε 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ησλ θαξθίλσλ ήπαηνο θαη παγθξέαηνο, νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ έσο ζήκεξα  πςειή ζλεηόηεηα.   



 Σηελ ελόηεηα κε ζέκα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ, ππήξμε εθηελήο αλαθνξά ζηε 

δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία κηαο ηδηαίηεξεο κνξθήο ηνπ, πνπ αθνξά ζηε ζειή ηνπ 

καζηνύ θαη νλνκάδεηαη λόζνο  ηνπ Paget. Παξάιιεια, αλαιύζεθαλ νη ζύγρξνλεο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ, κε έκθαζε ζηηο ζηνρεπκέλεο 

ζεξαπείεο. Οη ζπκκεηέρνληεο εζηίαζαλ ζηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο πξώηκεο 

δηάγλσζεο θαη παξνπζίαζαλ ηηο δπλαηόηεηεο πιαζηηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

καζηνύ κεηά από καζηεθηνκή, κε ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ λεόηεξσλ ηερληθώλ.   

 Σηελ ελόηεηα ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηελ  «Υπνζηήξημε ηνπ Ογθνινγηθνύ α-

ζζελή», παξνπζηάζζεθε κε πξσηόηππν θαη δηαδξαζηηθό ηξόπν ε εκπεηξία πνπ 

βηώλνπλ νη αζζελείο ζε όιεο ηηο θάζεο ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ θαξθίλνπ. Αλαδείρζεθε ν θαζνξηζηηθόο ξόινο ηεο ππνζηήξημεο 

ηνπ αζζελνύο, αιιά θαη ησλ νηθείσλ ηνπ, από νκάδα εηδηθώλ επηζηεκόλσλ 

(ςπρηάηξνπ, ςπρνιόγνπ θαη θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ). Αλαθνξηθά κε ηα 

δηαηξνθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νγθνινγηθνί αζζελείο, 

ηνλίζζεθε  ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο αλαγλώξηζεο θαη αληηκεηώπηζήο ηνπο, από 

εμεηδηθεπκέλνπο δηαηξνθνιόγνπο. Σεκαληηθόο, όπσο ππνγξακκίζζεθε, είλαη θαη ν 

ξόινο ηνπ νγθνινγηθνύ λνζειεπηή ζηε ζεξαπεπηηθή αιπζίδα, αλαθεξόκελνη ζηνπο 

εηδηθνύο θαλόλεο θξνληίδαο ηνπ νπδεηεξνπεληθνύ αζζελή, ζε όιεο ηηο λνζειεπηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξόιεςε ησλ ινηκώμεσλ θαη ζηνπο 

θαλόλεο ζίηηζεο. Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε ηέινο, ζην ξόιν  ηνπ λνζειεπηή ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ππεξεκεζίαο, πνπ απνηειεί κία από ηηο ζπρλόηεξεο 

παξελέξγεηεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. 

 


