
 
 

Σε αυτό το Ογκολογικό συνέδριο-Διημερίδα με θέμα «Ισχύς εν τη ενώσει – Συνδυασμένη Αντιμετώπιση 
του Καρκίνου» θα συζητηθούν συστηματικά σύγχρονες μελέτες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη 
συνδυασμένη αντιμετώπιση του καρκίνου. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν λεπτομερώς οι 
χαρακτηρισμένες εφαρμογές της πολυπαραγοντικής συνδυασμένης θεραπείας για την υπερνίκηση της 
αντοχής των καρκινικών κυττάρων στη θεραπεία, της υποξίας και της μετάστασης, οι οποίες μπορούν 
να δώσουν νέους τρόπους για την αποτελεσματική εξάλειψη των καρκινικών όγκων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κατανόηση που έχουμε για τον καρκίνο έχει αλλάξει, από την 
απλουστευμένη άποψη της ομοιόμορφης νόσου σε αυτήν της ετερογενούς, σύνθετης ομάδας νόσων 
ποικίλης προέλευσης, διαφορετικών γενετικών χαρακτηριστικών και ξεχωριστής κλινικής εικόνας.  
Συνακόλουθο αποτέλεσμα αυτής της νέας προσέγγισης αποτελεί η εξατομικευμένη θεραπευτική 
προσέγγιση, η οποία είναι πλέον γεγονός. Κατανοώντας τις διαδικασίες που καθοδηγούν τα διάφορα 
είδη καρκίνου και στοχεύοντας στα αίτια, μπορούμε να επηρεάσουμε πολύ θετικότερα την πορεία της 
υγείας περισσότερων ασθενών. Η εξατομικευμένη θεραπεία όμως προϋποθέτει από πλευράς του 
ογκολόγου άριστη γνώση των διαθέσιμων θεραπειών, του αναμενομένου οφέλους και των 
παρενεργειών τους και από πλευράς του ασθενούς εμπιστοσύνη στο γιατρό του, καλή ψυχολογία και 
συνεργασία μαζί του. 

H υποστηρικτική φροντίδα πλαισιώνει αναπόδραστα την ιατροφαρμακευτική θεραπεία των ογκολογικών 
ασθενών. Αποτελεί αναγκαιότητα που απορρέει από το σεβασμό της μοναδικότητας και της αξίας του ασθενή. 
Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται η ανάγκη να αντιμετωπίζεται ο ογκολογικός 
ασθενής ολιστικά, υποστηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, τόσο ψυχολογικά όσο και 
διαιτολογικά, καθώς φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των θεραπειών ενισχύονται με αυτήν την 
προσέγγιση. 

Επομένως η εξατομικευμένη φροντίδα του ασθενή σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και η παράλληλη στήριξη 
του οργανισμού και του ψυχισμού του, με στόχο την αποκατάσταση και τη λειτουργικότητά του αποτελεί την 
κύρια επιδίωξη των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με τον ογκολογικό ασθενή. 

Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα που θα αναλυθούν από έγκριτους επιστήμονες της Ογκολογίας του εσωτερικού 
και του εξωτερικού, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τα παρουσιάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να 
μπορέσουν αφενός  οι Επαγγελματίες υγείας-σύνεδροι να εφαρμόσουν τις νέες αυτές γνώσεις στην καθημερινή 
πρακτική τους και αφετέρου το υπόλοιπο μη ειδικό κοινό να ενημερωθεί για τις νέες Αντικαρκινικές θεραπείες 
που διαθέτει η χώρα μας. 
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