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15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η ΕΕΠΑΟ τιµά τους µικρούς αγωνιστές
που δίνουν τη µεγάλη µάχη
Τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα για τον Καρκίνο Παιδικής
Ηλικίας (International Childhood Cancer Day – ICCD), όπως έχει
καθιερωθεί παγκοσµίως η 15η Φεβρουαρίου, τιµούµε τους µικρούς
αγωνιστές που δίνουν τη µεγάλη µάχη! Γιατί, δυστυχώς, ο καρκίνος
συµβαίνει και στα παιδιά και τους εφήβους, παρότι αποτελεί σπάνιο
νόσηµα για αυτές τις ηλικίες. Περίπου 300-350 νέες περιπτώσεις
διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και αντιµετωπίζονται στα
8 Παιδιατρικά Ογκολογικά Κέντρα και Μονάδες της χώρας.
Τα καλά νέα είναι ότι οι θεραπευτικές παρεµβάσεις είναι ιδιαίτερα
αποτελεσµατικές, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά επιβίωσης,
γεγονός που αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση στον χώρο της
Ογκολογίας. Τα αποτελέσµατα από τα ογκολογικά κέντρα της
Ελλάδας είναι εφάµιλλα αυτών που επιτυγχάνονται στα µεγάλα
κέντρα του εξωτερικού. Όλες οι θεραπείες παρέχονται στη χώρα µας
και µόνο σε σπάνιες περιπτώσεις – κυρίως για εξειδικευµένα
χειρουργεία – µπορεί να υπάρξει ανάγκη να παραπεµφθεί ο/η
ασθενής εκτός Ελλάδος.
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Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής
Αιµατολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) συµµετέχει ενεργά σε διεθνείς
συνεργατικές µελέτες και παγκόσµιες οµάδες εργασίας. Ως
προτεραιότητα της Εταιρείας έχει τεθεί όλοι οι µικροί ασθενείς στη
χώρα µας να µπορούν να ενταχθούν σε πολυκεντρικά ευρωπαϊκά
πρωτόκολλα, που θα εξασφαλίσουν οµοιογένεια στην αντιµετώπιση,
αντίστοιχη µε καταξιωµένα κέντρα του εξωτερικού, πρόσβαση σε
καινοτόµες θεραπείες και συµµετοχή στην παραγωγή επιστηµονικής
γνώσης.

Τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα, τιµούµε τους αγωνιστές σε µια
άδικη µάχη, τη µάχη κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας. Τιµούµε τους δυνατούς ήρωες και την προσπάθεια που
κάνουν, µαζί µε τις οικογένειές τους, για επιβίωση. Κυρίως, όµως,
τιµούµε τους µαχητές µας που δεν τα κατάφεραν. Και η σκέψη µας
είναι σε αυτούς και τις οικογένειές τους. Σε αυτούς κυρίως δίνουµε
την υπόσχεση ότι θα εντείνουµε τις προσπάθειές µας, µέχρι να
πετύχουµε τον τελικό στόχο: την ίαση για όλα τα παιδιά µε καρκίνο,
µε όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις από το νόσηµα και τη
θεραπεία.
Στην προσπάθειά µας αυτή πρέπει να ευχαριστήσουµε όλο το
προσωπικό που δουλεύει στις µονάδες και δίνει καθηµερινά τη δική
του µάχη, προσφέροντας και την τελευταία σταγόνα των σωµατικών
και ψυχικών του εφεδρειών. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσουµε όλες
τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τον αγώνα των παιδιών µας και
είναι συµπαραστάτες και αρωγοί στο έργο µας.
Με τη σηµερινή αφορµή, καλούµε την πολιτεία να συνεχίσει να
υποστηρίζει τις προσπάθειές µας για ένα καλύτερο αύριο. Ζητάµε
από την πολιτεία να αντιµετωπίσει άµεσα τα χρόνια προβλήµατα του
χώρου και κυρίως την ελλιπή στελέχωση των µονάδων σε όλους τους
τοµείς, την διευκόλυνση της οργάνωσης κέντρων αναφοράς, την
καθιέρωση της εξειδίκευσης στην παιδιατρική ΑιµατολογίαΟγκολογία, καθώς και να µας επιτρέψει να αγκαλιάσουµε τους
εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ιδίως για νοσήµατα που
αποδεδειγµένα αντιµετωπίζονται καλύτερα µε παιδιατρικό τρόπο
προσέγγισης.
Εκ µέρους του ΔΣ της ΕΕΠΑΟ,
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