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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Καρκίνου στο
Παιδί

(International

Childhood

Cancer

Day),

που

έχει

θεσμοθετηθεί κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής ΑιματολογίαςΟγκολογίας (ΕΕΠΑΟ) επιθυμεί να μεταφέρει στο ευρύ κοινό την
αισιοδοξία για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των παιδιών με
καρκίνο στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν πόλεμο με πολλές και
διαρκείς μάχες από τους μικρούς ασθενείς, τις οικογένειές τους
αλλά και τους θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό
προσωπικό. Τα ποσοστά ίασης είναι διαρκώς αυξανόμενα,
ακόμα και σε μορφές καρκίνου που έως τώρα η επιτυχία δεν
ήταν η προσδοκώμενη.

Τουλάχιστον 7-8 στα 10 παιδιά με

καρκίνο θα ιαθούν. Υπάρχουν μορφές και στάδια νεοπλασιών
όπου τα ποσοστά ίασης είναι και πάνω από 90 % αλλά και
άλλες που σημαντικά υπολείπονται. Στόχος όλων είναι όλα τα
παιδιά να θεραπευθούν. Οι προσπάθειες της παγκόσμιας
επιστημονικής κοινότητας είναι όλα τα παιδιά με καρκίνο να
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φτάσουν στην ίαση και να ζήσουν ως υγιείς ενήλικες με όσον το
δυνατόν λιγότερες απώτερες συνέπειες, ανεξάρτητα από την
οικονομική δυνατότητα της χώρας που ζουν και της ίδιας της
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οικογένειας.
Η Ελλάδα και όλα τα κέντρα αναφοράς της, τα Τμήματα
Παιδιατρικής

Αιματολογίας/Ογκολογίας,

η

Μονάδα

Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, με τη συσσωρευμένη
εμπειρία τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας
με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα υπέρ των μικρών ασθενών.
Στα νέα σταυροδρόμια και στις νέες διεθνείς προκλήσεις,
διαγνωστικές και θεραπευτικές, η ΕΕΠΑΟ συμμετέχει ενεργά,
προσφέροντας στη χώρα μας όλη την τρέχουσα γνώση και
εμπειρία.
Στην πράξη, υπάρχει ήδη επίσημη συμμετοχή σε Διεθνή
Πρωτόκολλα μέσω της Εταιρείας μας. Αυτό αποδεικνύει το
κύρος του επιστημονικού προσωπικού της χώρας μας και την
αποδοχή για συνεργασίες από τους υπευθύνους των Διεθνών
πρωτοκόλλων. Οι συνεργατικές διεθνείς ομάδες, στις οποίες
συμμετέχει κι Ελλάδα, δείχνουν το δρόμο προς το μέλλον. Νέες
θεραπευτικές

και

διαγνωστικές

επιλογές

(εξειδικευμένες

μοριακές και κυτταρικές αναλύσεις, στοχευμένες θεραπείες,
μονοκλωνικά

αντισώματα,

CAR-T

cell

θεραπείες)

είναι

διαθέσιμες πλέον και στη χώρα μας και δε χρειάζεται η
μετακίνηση και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών
τους σε κέντρα του εξωτερικού.
Βασική υποχρέωση της Εταιρείας είναι και, με επιστημονικά και
εμπεριστατωμένα επιχειρήματα, να αντικρούει οποιαδήποτε
φρούδα

μη

επιστημονική

ελπίδα

δίνεται

στις

εύλογες

προσπάθειες των οικογενειών να βοηθήσουν το παιδί τους.
Σημαντικός αρωγός και υπεύθυνος στην επίπονη προσπάθεια
θα πρέπει να είναι το Κράτος με την στελέχωση των Τμημάτων
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με επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, επάρκεια
φαρμάκων,

παρουσία

εξειδικευμένων

εργαστηρίων,

υλικοτεχνική υποδομή και οργάνωση Εθνικού Μητρώου
Νεοπλασιών. Η συνεργασία και ο γόνιμος, διαρκής διάλογος με
την Πολιτεία είναι προτεραιότητα της Εταιρείας και αυτό
πραγματοποιείται σε τακτική βάση.
Η αντιμετώπιση των παιδιών με καρκίνο δεν θα μπορούσε να
γίνει χωρίς
τους

τους ακτινοθεραπευτές, τους παιδοχειρουργούς,

νευροχειρουργούς,

το

προσωπικό

των

Μονάδων

Εντατικής Θεραπείας Παίδων και όλες αυτές τις ιατρικές
ειδικότητες που εμπλέκονται και συμμετέχουν, σύμφωνα με την
τρέχουσα διεθνή γνώση, στη βέλτιστη αντιμετώπιση των
μικρών ασθενών αλλά και την μετέπειτα παρακολούθησή τους.
Η εξατομίκευση της θεραπείας, οι νέες μέθοδοι διάγνωσης και ο
καθορισμός των ομάδων κινδύνου δεν θα μπορούσε να γίνει
χωρίς τους απόλυτα καταρτισμένους παθολογοανατόμους,
πυρηνικούς ιατρούς, μοριακούς βιολόγους, κυτταρογενετιστές
και λοιπούς εργαστηριακούς επιστήμονες.
Στον

καθημερινό

αγώνα

αντιμετώπισης

με

περισσή

αυταπάρνηση συμμετέχουν και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι
φαρμακοποιοί, οι ψυχολόγοι, οι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνικοί
λειτουργοί, οι διαιτολόγοι και όλο το παραϊατρικό προσωπικό.
Κρίσιμο ρόλο στον πολύπλοκο και τόσο ευαίσθητο ανηφορικό
δρόμο των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους
διαδραματίζουν οι σύλλογοι-φορείς που είναι κοντά μας. Πάντα
δίπλα στις οικογένειες, σε ό,τι χρειαστούν στην δύσκολη
καθημερινότητά τους, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα και τις
ανάγκες αυτών, αλλά και των θεραπόντων γιατρών. Σε κάποιες
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περιπτώσεις, καλούνται να υποκαταστήσουν την ίδια την
Πολιτεία στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχουμε
βρεθεί.
Η Επιστημονική μας Εταιρεία ΕΕΠΑΟ ακολουθώντας και τα
διεθνή

κελεύσματα

συνεργάζεται

με

τις

αντίστοιχες

Επιστημονικές Εταιρείες των ενηλίκων για να την επιτυχή και
ομαλή μετάβαση των ιαθέντων από καρκίνο της παιδικής
ηλικίας στις ειδικότητες ενηλίκων. Η ελαχιστοποίηση αλλά και η
σωστή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των απώτερων
επιπλοκών των παιδιών που έχουν λάβει θεραπεία για καρκίνο
είναι και κρίνεται βασικό μέρος της ενασχόλησης των
θεραπόντων ιατρών. Η ηλιακή επίσης ομάδα των εφήβων και
νεαρών ενηλίκων με τις ιδιαιτερότητές της, είναι εξέχουσας
σημασίας και προτεραιότητας, ώστε να μην υπάρχουν
κρούσματα

καθυστερημένης

διάγνωσης

αλλά

και

να

αντιμετωπίζονται στα κατάλληλα Τμήματα, ανάλογα με τη νόσο
τους.
Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού πρέπει να είναι
συνεχής και τεκμηριωμένη επιστημονικά, για την εθελοντική
προσφορά δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και τον
εμπλουτισμό της εθνικής δεξαμενής αλλά και για τη δωρεά
ομφαλοπλακουντιακού

αίματος

στις

Δημόσιες

Τράπεζες.

Αποτελούν δώρο και προσφορά ζωής. Τα Τμήματα Αιμοδοσίας
της χώρας μας χρειάζονται περισσότερους δότες παραγώγων
αίματος.
Αποδίδουμε απόλυτο σεβασμό στα παιδιά-μαχητές και στις
οικογένειες τους, σε αυτά που κατόρθωσαν και σε αυτά που
δεν κατάφεραν να νικήσουν τη νόσο τους. Η δύναμη ψυχής
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τους, η γενναιότητά τους, το χαμόγελό τους δίνουν την ώθηση
σε όλους εμάς στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο για την
επίτευξη του απόλυτου στόχου, της ίασης κάθε παιδιού με
καρκίνο, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα και νοσούν από καρκίνο
απολαμβάνουν

της

ίδιας

φροντίδας

υγείας

όπως

σε

οποιοδήποτε προηγμένο κράτος του κόσμου. Η αφιερωμένη
στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας μέρα αποτελεί ευκαιρία για
εγρήγορση και επαγρύπνηση. Η επιστημονική γνώση και οι
θεραπευτικές επιλογές είναι, μαζί με την πίστη των μικρών
αγωνιστών και των οικογενειών τους, τα εφαλτήρια για το
μέγιστο αποτέλεσμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΠΑΟ

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Αντώνης Καττάμης

Μαρίνα Σερβιτζόγλου
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