
Πόσο επηρεάζει η ψυχική μας  ισορροπία  την εμφάνιση  και εξέλιξη της πιο σοβαρής και 

διαδεδομένης ασθένειας στην ανθρωπότητα; 

Ο ρόλος της ψυχολογικής κατάστασής  των ασθενών με καρκίνο , καθώς και η αντιμετώπιση 

γιατρών, νοσηλευτών, οικογενειακού και κοινωνικού  περιβάλλοντος, βρίσκεται στο 

επίκεντρο  εκδήλωσης του Παραρτήματος Πάτρας της Αντικαρκινικής Εταιρείας, 

 την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου ,στις 7.30 μμ.,  στο ξενοδοχείο 

ΑΣΤΗΡ  

Με τίτλο  «Μισό ψυχή - Μισό κορμί» , κορυφαίοι επιστήμονες προσεγγίζουν  

την ασθένεια με γνώμονα την ψυχή και τον τρόπο που εκείνη  οδηγεί την ασθένεια και 

επηρεάζει την πορεία  της . 

 

Συντονισμός : Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών 

Ομιλητές: 

-Γρηγόρης Οικονόμου, PhD Ψυχολόγος, ΠΓΝ Πατρών 
 
«Ψυχολογικές Παρεμβάσεις σε Ενήλικες Ογκολογικούς Ασθενείς» 
 

-Γούλα Παναγιώτα Ψυχίατρος -Ψυχοθεραπεύτρια , Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστήμιου 

Πατρών 

«Οι φροντιστές των ασθενών με καρκίνο στην πορεία της νόσου» 

-Ιουλία Κουκουρίκου, Νοσηλεύτρια ΤΕ 

 «Ο νοσηλευτής  δίπλα στον ασθενή»   

-Άννα Βήχα PhD-Msc Προϊσταμένη Ογκολογικού Τμήματος ΠΓΝΠ 

 "Μισό κορμί - Μισώ ψυχή" 

 

Άνθρωποι που βίωσαν την ασθένεια και βγήκαν νικητές  μας μιλούν για τις δικές τους 

ιστορίες και τον προσωπικό τους αγώνα.  

 

*Επίσης, στο πλαίσιο τη διαρκούς δράσης μας  θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε ότι  

το Παράρτημα Πάτρας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας  σε συνεργασία με 

τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας  και κατόπιν συνεννόησης με τον ΕΑΕ της Αθήνας και με 

με χορηγό Εταιρεία  την  ESTEE LAUDER, πραγματοποίησαν,  το περασμένο 

τριήμερο δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στις  γυναικες της  Κ. Αχαΐας, Ριόλου, 

Λουσικών, και Σαγαίϊκων στο πλαίσιο  

του προγράμματος «ευαισθητοποίηση και έγκαιρη διάγνωση του  

καρκίνου του μαστού».Υπενθυμίζουμε ότι  ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη 

κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων  



περιστατικών κάθε χρόνο υπολογίζεται στις 7.500. 
 

*Με την ευκαιρία της εκδήλωσης , ενημερώνουμε ότι  το Παράρτημα 

της Αντικαρκινικής Εταιρείας Πάτρας στελεχώνεται πλέον και  

υποστηρίζεται από επίλεκτη  επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από 

τους: Μαριάννα Σταματιάδου παθολόγο- λιπιδιολόγο- διατροφολόγο, 

Παναγιώτη Τερζάκη χειρουργό- γυναικολόγο- μαιευτήρα , Κώστα 

Νικολακόπουλο αγγειοχειρουργό, Βασίλη Καραμπελιά γενικό 

χειρουργό και επικεφαλής, το μέλος του ΔΣ  μικροβιολόγο-

βιοπαθολόγο Δημήτρη Παπαδόπουλο.  


