
 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Προς μία νέα εποχή διάγνωσης και θεραπείας» 
Επιστημονική Διημερίδα για τις Αιματολογικές Κακοήθειες 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει επιστημονική διημερίδα για τις 
αιματολογικές κακοήθειες με τίτλο «Προς μία νέα εποχή διάγνωσης και θεραπείας», η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Palace 
(Παπαναστασίου 19) στη Λάρισα, με υβριδική μορφή. 

Οι αιματολογικές κακοήθειες εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το 10% όλων των 
νεοπλασιών. Οι λευχαιμίες, τα λεμφώματα και τα μυελώματα είναι οι συχνότερες μορφές 
αιματολογικών κακοηθειών. Αν και προσβάλλουν συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
κάποιες μορφές και ιδίως η λευχαιμία, αποδεικνύονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για τις 
νεότερες ηλικίες.  

Την ίδια στιγμή, οι νέες καινοτόμες θεραπείες, έχουν ως αποτέλεσμα, μέσα στα τελευταία 
30 χρόνια, η συνολική επιβίωση των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες να έχει 
διπλασιαστεί. Το δεδομένο αυτό, καθιστά την πρόσβαση των ασθενών σε νέες εξελιγμένες 
θεραπευτικές επιλογές, ακόμα πιο επιτακτική για την επιβίωση και την ποιότητα ζωής τους. 

Στη θεματολογία της Διημερίδας θα δοθεί έμφαση στην πρόληψη, στην αναγνώριση των 
συμπτωμάτων των συχνότερων μορφών αιματολογικών κακοηθειών, στις σημαντικές 
εξελίξεις στον τομέα των θεραπειών και στις ιδιαιτερότητες των αιματολογικών κακοηθειών 
στις νεανικές ηλικίες. 

Επιπλέον, η διημερίδα θα εστιάσει στο κοινωνικό και οικονομικό φορτίο που προκαλούν οι 
αιματολογικές κακοήθειες στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς και την 
εφαρμογή πολιτικών υγείας που είναι απαραίτητες στην αποτελεσματική αντιμετώπισή 
τους, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την 
καταπολέμηση του καρκίνου. 

Η ασθενοκεντρική προσέγγιση ως μοχλός για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
με αιματολογικές κακοήθειες και η συμβολή των επαγγελματιών υγείας στη διαδικασία 
αυτή θα είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης σε στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή των 
ίδιων των ασθενών. 

Ενδεικτικά στις θεματικές της Διημερίδας θα παρουσιαστούν: 
• Οι βασικές μορφές αιματολογικών κακοηθειών, επιδημιολογία, συμπτώματα και 

θεραπευτικές επιλογές 
• Οι νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι, η συνδρομή της 

εξατομικευμένης ιατρικής, οι θεραπείες με CAR-T cells λεμφοκύτταρα και η 
συμβολή των κλινικών μελετών στην αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών 

• Οι ιδιαιτερότητες της αντιμετώπισης αιματολογικών κακοηθειών στις μικρές ηλικίες 
και η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών Παιδικής Ηλικίας 



 
 

 

• Οι πολιτικές στην Ευρώπη και την Ελλάδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των αιματολογικών κακοηθειών και οι ελλείψεις στην παρεχόμενη περίθαλψη και 
φροντίδα των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες στη χώρα μας 

• Βιωματικές εμπειρίες ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες και τρόποι βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής τους – Στρογγυλή τράπεζα 

Τέλος, στη Διημερίδα θα συμπεριληφθεί ειδική ενότητα αφιερωμένη στο Πρόγραμμα 
“Γιατρός για όλους”, με στόχο να ενημερώσει το κοινό για τις αλλαγές που επίκεινται από 
την υλοποίηση του Προγράμματος, τα πλεονεκτήματα που αναμένεται να υπάρξουν για 
τους πολίτες, την άποψη του ιατρικού κόσμου, αλλά και να ανοίξει τη συζήτηση για το νέο 
σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό 
ιατρό. 

Η Διημερίδα απευθύνεται στα μέλη των συλλόγων ασθενών με καρκίνο, το ευρύ κοινό, 
αλλά και στους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής στον χώρο της υγείας, εστιάζοντας στα 
θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, τους τρόπους θεραπείας και αντιμετώπισης των 
αιματολογικών κακοηθειών, τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και τις κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί η εμφάνιση της νόσου.  

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Palace στην πόλη της Λάρισας και 
θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα και το Facebook της ΕΛΛΟΚ. 

Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τη Διημερίδα δια ζώσης, δηλώστε συμμετοχή εδώ: 
https://forms.gle/8n2inU3jfhH93EYQ6. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Η Διημερίδα της ΕΛΛΟΚ για τις αιματολογικές κακοήθειες πραγματοποιείται με την Αιγίδα 
των:  

• Περιφέρεια Θεσσαλίας 
• Δήμος Λαρισαίων 
• Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) 
• Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας «Ιπποκράτης» 

Η Διημερίδα της ΕΛΛΟΚ για τις αιματολογικές κακοήθειες πραγματοποιείται με την 
ευγενική άνευ όρων χορηγία και υποστήριξη των εταιρειών: 
 

AstraZeneca, Βιανέξ, Genesis Pharma, Janssen, Servier. 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Διημερίδα εδώ και το αναλυτικό 
πρόγραμμα εδώ. 
 
 
 
 
 
 

https://ellok.org/
https://www.facebook.com/ellok.org/
https://forms.gle/8n2inU3jfhH93EYQ6
https://ellok.org/haematologic-malignancies/
https://ellok.org/haematologic-malignancies-schedule/


 
 

 

 
 

 

Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου: 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, είναι το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των 
Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 40 Συλλόγους 
Ασθενών με καρκίνο, σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των 
Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο. Ο σκοπός της ΕΛΛΟΚ, σύμφωνα με το καταστατικό της, 
είναι η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, εθελοντών και 
φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με 
καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών της οικογένειας τους για την καθολική 
πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο. 
Ιστοσελίδα: ellok.org.  

https://ellok.org/

