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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Αγαπητά µας µέλη,
∆ύο χρόνια πέρασαν από την τελευταία µας συνάντηση. Αφήνουµε πίσω µας 2 χρονιές
κατά τις οποίες ο πλανήτης µας βίωσε και βιώνει µία πρωτόγνωρη απειλή. Ο κίνδυνος της
πανδηµίας του κορωνοϊού (Covid-19), έφτασε και τα πιο οργανωµένα συστήµατα υγείας
στα όριά τους. Προκειµένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, όλη η υφήλιος τέθηκε σε
κατ’ οίκον περιορισµό καθώς και στον αγώνα των εµβολιασµών.
Ο Σύλλογος «Άρτεµις» µαζί µε την ∆ράση «ΣτηρίΖω» συνεργάστηκαν για την συγκέντρωση χρηµάτων, τα οποία διατέθηκαν για την αγορά νοσοκοµειακού εξοπλισµού, ο οποίος
εδόθη ως χορηγία στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», όπου νοσηλεύεται και το µεγαλύτερο ποσοστό
ασθενών µε Covid-19.
Φέτος θα έχουµε την ευκαιρία να γιορτάσουµε τα 30 χρόνια του ιατρικού συνεδρίου
Nikolas Symposium (το οποίο ήταν προγραµµατισµένο για τις 2 προηγούµενες χρονιές
2020 και 2021 αλλά δεν κατέστη εφικτή η διεξαγωγή του). Είµαστε αισιόδοξοι ότι το 2022
θα καταφέρουµε να πραγµατοποιήσουµε το συµπόσιο στις 12-15 Μάϊου στο ξενοδοχείο
Divani Apollon Palace & Thalasso στη Βουλιαγµένη.
Επίσης, το ∆ιεθνές Συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης (Histiocyte
Society), το οποίο ήταν προγραµµατισµένο για τον Οκτώβριο του 2021 στην Ελλάδα, διεξήχθη
ψηφιακά στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2021, όπως έγινε και την προηγούµενη χρονιά.
Συνεχίζουµε µε την ίδια αποφασιστικότητα και τον ίδιο ενθουσιασµό την προσπάθειά µας.
Στόχος µας πάντα, είναι η πλήρης κατανόηση της νόσου και η αντιµετώπιση της.
Θα ήθελα να ευχηθώ µία καλή χρονιά γεµάτη υγεία και αισιοδοξία για το µέλλον.

Απόστολος Κοντογιάννης

Απόστολος Κοντογιάννης

Η Ιστιοκυττάρωση µε µια µατιά
Οι ιστιοκυτταρικές διαταραχές αποτελούν µία οµάδα σπάνιων αιµατολογικών παθήσεων που
προκαλούνται από πληθώρα λευκοκυττάρων τα οποία ονοµάζονται ιστιοκύτταρα.
Τα ιστιοκύτταρα συναθροίζονται και προσβάλλουν το δέρµα, τα οστά, τους πνεύµονες, το ήπαρ,
τον σπλήνα, τα ούλα, τα αυτιά, τα µάτια ή το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Οι ασθένειες αυτές µπορεί
να είναι χρόνιες και εξαντλητικές και σε κάποιες περιπτώσεις απειλητικές για τη ζωή.
Μολονότι δεν γνωρίζουµε, ούτε έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για κάποια µορφή καρκίνου, οι ιστιοκυτταρικές διαταραχές αντιµετωπίζονται κατά κύριο λόγο από ιατρούς ογκολόγους µε χρήση χηµειοθεραπείας και στεροειδών.
Η πλειονότητα των ατόµων που διαγιγνώσκονται µε ιστιοκυτταρικές διαταραχές είναι παιδιά κάτω
των 10 ετών, ωστόσο οι παθήσεις αυτές εντοπίζονται επίσης σε µεγαλύτερα παιδιά και σε ενήλικες
κάθε ηλικίας.

Το Nikolas

Symposium
website!
Επισκεφθείτε
τη σελίδα µας
www.niksym.org
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Ετήσια Συγκέντρωση Γονέων-Ιατρών
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Στο µακρινό 2020…
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 πραγµατοποιήθηκε η
επιτυχηµένη συγκέντρωση Ιατρών-Γονέων του Συλλόγου
µας µε θέµα: ‘’Νέα Εποχή στην Παρακολούθηση Ενηλίκων Ασθενών µε Ιστιοκυττάρωση’’. Παράλληλα, κόψαµε
και την Πρωτοχρονιάτικη πίτα µας. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος, η συγκέντρωση µας πραγµατοποιήθηκε χάριν
στην ευγενική χορηγία της Ναυτιλιακής εταιρείας ‘’Prime
Marine’’, που µας φιλοξένησε στα γραφεία της και κάλυψε
την εκδήλωση µας.
Ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας, µας ενηµέρωσε για την αναγνώριση του τµήµατος έρευνας του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας, ως Κέντρου Εµπειρογνωµοσύνης των
ενηλίκων ασθενών µε Ιστιοκυττάρωση Langerhans, κάτι
που αποτελεί τεράστιο επίτευγµα για την χώρα µας.
Υπήρξε ενηµέρωση για τη διαδικασία απόκτησης ποσοστού αναπηρίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε από την
Γραµµατέα του Συλλόγου µας, κυρία ∆ώρα Μουστάκα αν
και ήταν προγραµµατισµένη να γίνει από την δικηγόρο µας,
κυρία Μαρία Κοντογιάννη, η οποία ωστόσο δεν κατάφερε
να παρευρεθεί στην εκδήλωσή µας λόγω ασθενείας.

Ακόµη, η ∆ρ. Χαρίκλεια Κελαϊδή, Αιµατολόγος του τµήµατος Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.), µας
παρουσίασε ένα περιστατικό βρέφους µε Ιστιοκυττάρωση,
η ∆ρ. Χαρούλα Τσίπου, Παιδίατρος της Α’ Παιδιατρικής Ογκολογικής-Αιµατολογικής Μονάδας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, µας παρουσίασε µία σπάνια περίπτωση Ιστιοκυττάρωσης και η Ογκολόγος-Αιµατολόγος ∆ρ. Μαρία
Μοσχόβη από την Πανεπιστηµιακή Ογκολογική-Αιµατολογική Μονάδα (Κ.Ε.Θ.) της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µας µίλησε µε την σειρά της για
την παρακολούθηση των ασθενών µε Ιστιοκυττάρωση
Langerhans και την µετάβαση τους στην ενήλικο ζωή.
Ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης από το τµήµα Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) του Νοσοκοµείου
Παίδων «Η Αγία Σοφία», µας ταξίδεψε στο Μέµφις των
Η.Π.Α. και µας µίλησε για τις εξελίξεις του 35ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης που πραγµατοποιήθηκε εκεί τον Νοέµβριο του 2019, όπου συµµετείχε
ενεργά ο Σύλλογος µας.
Να περνάτε καλά!

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο Νικόλας Κοντογιάννης κόβουν την πίτα του Συλλόγου.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Ο Πρόεδρος Απόστολος Κοντογιάννης καλωσορίζει
τα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου.

Στέφανος και Απόστολος Κοντογιάννης.

Η οµιλία της ∆ρ. Μαρίας Μοσχόβη.

∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης.

Από αριστερά η κυρία Φωφώ Μπέλλου, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου κυρία
Ευτυχία Μπαξεβανίδου, η ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη και η δίδα Ειρήνη Μπέλλου.
5
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Ο Πρόεδρος Απόστολος Κοντογιάννης µε την σύζυγό του Ελίζαµπεθ και τους δύο γιούς
του Νικόλα και Στέφανο.

Ο Πρόεδρος Απόστολος Κοντογιάννης µε την σύζυγό του
Ελίζαµπεθ.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Απόστολος Κοντογιάννης
µε την ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη.

Ο Βασίλειος Κοντογιάννης µε τον Νικόλα και Στέφανο Κοντογιάννη.

Ο Βασίλειος Κοντογιάννης µε την ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη, την δίδα Ειρήνη Μπέλλου
και την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ευτυχία Μπαξεβανίδου.
6

∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης µε την δίδα Ειρήνη Μπέλλου.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΙΑΤΡΩΝ

Ο Ταµίας του Συλλόγου Ηλίας Μπαξεβανίδης κέρδισε το πρώτο φλουρί µε δώρο
ένα αεροπορικό εισιτήριο εντός Ελλάδος
µετ’επιστροφής προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Altair Travel.

∆ρ. Ναταλία Τουρκαντώνη µε την κόρη της και την ∆ρ. Ελπίδα
Βλαχοπαπαδοπούλου.

Ο ∆ρ. Αντώνης Καττάµης ήταν ο δεύτερος τυχερός που κέρδισε το φλουρί µε
δώρο ένα εισιτήριο 2 ατόµων σε καµπίνα
µετ’επιστροφής στην γραµµή Χανίων
προσφορά της ANEK LINES.

Ευχαριστούµε θερµά τους ανθρώπους της Prime Marine για την άψογη – από κάθε
πλευρά- διοργάνωση της εκδήλωσης.

Από αριστερά ∆ρ. Μαρία Γιαβροπούλου, ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας, ∆ρ. Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου, ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης, ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη, ∆ρ. Χαρίκλεια
Κελαϊδή, η ∆ρ. Ευθυµία Ρηγάτου, ο ∆ρ. Αντώνης Καττάµης, ο ∆ρ. Γρηγόρης Καλτσάς και ο ∆ρ. Ευάγγελος Ανδρεάκος.
7
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Φιλανθρωπικό γεύµα

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΓΕΥΜΑ

8

Τον Φεβρουάριο του 2020 στα γραφεία του εφοπλιστή Συµεών
Παληού διοργανώθηκε ένα φιλανθρωπικό γεύµα µε σκοπό
την συγκέντρωση οικονοµικών πόρων, για την συνέχιση
του διεθνούς ερευνητικού προγράµµατος «Mechanism and
Treatment of neurodegeneration in Langerhans Cell
Histiocytosis – Memorial Sloan Kettering Cancer Center».
Στο γεύµα παρευρέθηκαν εκτός από τον Πρόεδρο Απόστολο
Κοντογιάννη και την Γραµµατέα του Συλλόγου Άρτεµις ∆ώρα
Μουστάκα, εφοπλιστές, επιχειρηµατίες και επιστήµονες.
Έγινε παρουσίαση για την πορεία των ερευνών που έχουν
πραγµατοποιηθεί έως τώρα αναφορικά µε την νόσο, αλλά
και την αναγκαιότητα να εντείνουµε τις προσπάθειές µας.
Η θετική ανταπόκριση των καλεσµένων έκλεισε τη συνάντηση σε κλίµα ελπίδας και αισιοδοξίας.
Συνεχίζουµε…
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MAZI ME TH ∆ΡΑΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ»

Μαζί µε τη ∆ράση «Στηρίζω»

Αγαπητοί φίλοι,
Το 2021 µας αποχαιρετά και µαζί µε
αυτό φεύγει µια χρονιά που µε την
έλευση της πανδηµίας του κορωνοϊού (Covid-19) άλλαξε την καθηµερινότητα
όλων, αφήνοντας το στίγµα της σε ολόκληρο
τον πλανήτη. Ειδικότερα όµως επέφερε σηµαντικές δυσκολίες στα εθνικά συστήµατα
υγείας, φέρνοντας ακόµα και τα πιο οργανωµένα στα όρια τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η δράση «ΣτηρίΖω»,
σε συνεργασία µε τον «Σύλλογο Άρτεµις για
την Ιστιοκύττωση», έθεσαν σκοπό τους την
συγκέντρωση χρηµάτων για την υποστήριξη
νοσοκοµείων, ιατρών και νοσηλευτών. Οι
αποστάσεις που λόγω των µέτρων µας χώριζαν, δεν στάθηκαν εµπόδιο. Άντ’ αυτού,
µας έφεραν κοντά χάρη στην κινητοποίηση
των ανθρώπων που θέλησαν να προσφέρουν, είτε µέσω βίντεο που προωθούσαν τη
δράση ή εταιρειών που παραχώρησαν µέρος
εσόδων από τις πωλήσεις τους, καθώς και
µε διάφορα events που διοργανώθηκαν ειδικά για το συγκεκριµένο σκοπό. Μία αλυσίδα υποστήριξης δηµιουργήθηκε, γεµάτη
αλληλεγγύη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα µας
βοήθησε να συγκεντρώσουµε το ποσό των
345.000 Ευρώ που χρησιµοποιήθηκε για την
αγορά νοσοκοµειακού εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός αυτός διατέθηκε στο νοσοκοµείο
αναφοράς «Σωτηρία», στο οποίο νοσηλεύεται ο µεγαλύτερος αριθµός ασθενών µε
COVID-19. Η επιλογή των µηχανηµάτων
έγινε µετά από προτάσεις ειδικά συσταθείσας επιτροπής γιατρών του Νοσοκοµείου και
προσφορές των αντιστοίχων εταιρειών. Η τελική επιλογή έγινε µε βάση το κόστος και τα
προσφερόµενα χαρακτηριστικά του κάθε συστήµατος.

Οι δωρεές αναλυτικά:
• Στις 15 Σεπτεµβρίου 2020, η εταιρεία Edwards Lifesciences, παρέδωσε στο Κέντρο Αναπνευστικής
Ανεπάρκειας (Παθολογική Κλινική
– Κτίριο Σαπφώ Μαγκριώτη), ένα
µόνιτορ παρακολούθησης αιµοδυναµικών
παραµέτρων των ασθενών. Μέσω της τεχνολογίας τεχνητής νοηµοσύνης παρέχει την δυνατότητα πρόβλεψης υποτασικών επεισοδίων και
την αιτιολογία τους, για την αντιµετώπισή τους
πριν αυτά εµφανιστούν.
• Στις 29 Σεπτεµβρίου 2020, η εταιρεία Covax
παρέδωσε στην Α’ Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική Κλινική, κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου κτιρίου (Building
Management System, BMS) γυναικείων θαλάµων 300 κλινών.
Έγινε εγκατάσταση κεντρικού σταθµού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού τελευταίας τεχνολογίας, εφοδιασµένου µε το κατάλληλο λογισµικό ώστε να υπάρχει δυνατότητα
διασύνδεσης µε την υπάρχουσα εγκατάσταση
του νοσοκοµείου, που σκοπό έχει να ελέγχει
τις κλιµατολογικές συνθήκες της κλινικής
παρακολουθώντας και ρυθµίζοντας τα µηχανολογικά και ηλεκτρικά συστήµατα.
• Στις 20 Οκτωβρίου 2020, δωρίσαµε στο
Ακτινολογικό του ΤΕΠ (Τµήµατος Επειγόντων
Περιστατικών) του Νοσοκοµείου Σωτηρία
ένα υπερσύγχρονο υπερηχοτοµογράφο, το
µοντέλο LOGIQ P9 (R3) της εταιρείας GENERAL ELECTRIC, εξοπλισµένο µε δύο κεφαλές
convex και linear.
• Στις 26 Οκτωβρίου 2020, δωρίσαµε ένα
πύργο ενδοσκοπήσεων.
Το µηχάνηµα, περιλαµβάνει γαστροσκόπιο, κολονοσκόπιο και ψηφιακό επεξεργαστή
της εταιρείας FUDJI και τοποθετήθηκε στο
Γαστρεντερολογικό τµήµα του Ογκολογικού
τοµέα της Γ’ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής
Κλινικής (Γ’ΠΠ).
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Η εγκατάσταση έγινε από την εταιρεία
Ενδοσκοπική ΑΕ. Το ανωτέρω σύστηµα
ενσωµατώνει όλες τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και εµπεριέχει σύστηµα ανίχνευσης πρώιµων καρκινικών βλαβών.
Επίσης, ήδη από τον Σεπτέµβριο έχει παραδοθεί από την εταιρεία Ενδοσκοπική ΑΕ,
υπερσύγχρονο σύστηµα ενδοσκοπήσεων,
εξοπλισµένο µε ειδικά εξαρτήµατα απολύµανσης και αποθήκευσης. Προορίζεται για το
Πνευµονολογικό τµήµα της Γ’ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής (Γ’ΠΠ).
• Στις 27 Οκτωβρίου 2020, δωρίσαµε 4 συσκευές υψηλής ροής, High Flow Oxygen
H-80M της εταιρείας BMC, µαζί µε τα σύνοδα
τροχήλατα, από την εταιρεία Serinth ΕΠΕ.
Οι συσκευές παραδόθηκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ ΠΠ), στην 2η Πνευµονολογική κλινική, στην Κλινική Λοιµώξεων
Β’ και στην 4η Πνευµονολογική κλινική.
Η υψηλή ροή οξυγόνου βοηθά την αποτελεσµατική αποµάκρυνση του διοξειδίου του
άνθρακα και µειώνει το έργο της αναπνοής,
ελαττώνοντας την δύσπνοια.
Ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών και
η αναβάθµιση του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου «Σωτηρία», ήταν εξ αρχής στο επίκεντρο της στοχευµένης µας προσπάθειας.
Η πρωτοβουλία µας δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, λόγω της έξαρσης της πανδηµίας.
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Σε αναµονή βρίσκονται:
• Η τοποθέτηση 40 κονσολών άνωθεν κλίνης
της εταιρείας Elektra Hellas και η εγκατάσταση συστήµατος κλήσης νοσηλευτών.
• Η κτιριακή ανακαίνιση της Κλινικής Α’ Λοιµώξεων.
Από πλευράς µας, θα λαµβάνετε τακτική ενηµέρωση για την πρόοδο των δωρεών.
Σας ευχαριστούµε και πάλι θερµά για την
υποστήριξη και την εµπιστοσύνη που δείχνετε στις προσπάθειες που καταβάλλουµε
από κοινού για την ανακούφιση των συνανθρώπων µας, που έχουν ανάγκη. ∆ίχως την
δική σας συµβολή, το έργο µας δεν θα µπορούσε να γίνει πραγµατικότητα.
Ευχόµαστε Καλές Γιορτές, γεµάτες χαρούµενες στιγµές για εσάς και τους αγαπηµένους
σας. Σε µία εποχή που µας δίδαξε ότι το πολυτιµότερο αγαθό είναι η Υγεία, προσµένουµε
το νέο έτος να χαρίσει σε όλο τον κόσµο ελπίδα και οι κοινές προσπάθειες να συνεχίσουν να κάνουν το «Εγώ», «Εµείς».
Μπορείτε να παρακολουθήσετε οπτικό
υλικό για την ∆ράση «ΣτηρίΖω» στο κανάλι
µας ARTEMIS HISTIO στο www.YouTube.com
Με εκτίµηση,
∆ράση «ΣτηρίΖω» και
Σύλλογος Άρτεµις για την Ιστιοκύττωση.
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ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS

Νέα δεδοµένα για τη θεραπεία παιδιών
και εφήβων µε Ιστιοκυττάρωση Langerhans:
Συµµετοχή στο Πρωτόκολλο LCH-IV,
µία σηµαντική εξέλιξη για την Ελλάδα
Οι οικογένειες που αντιµετωπίζουν µια διάγνωση Ιστιοκυττάρωσης Langerhans (LCH:
Langerhans Cell Histiocytosis)
αναζητούν την καλύτερη
αντιµετώπιση και θεραπεία.
Πως είναι όµως αυτό δυνατόν;
Αρχικά, οδηγηθήκαµε σε
εθνικά θεραπευτικά πρωτόκολλα όπως το γερµανικό DAL-HX τη δεκαετία ’70 και ’80. Το 1991 δηµιουργήθηκε το πρώτο παγκόσµιο πρωτόκολλο
LCH-I µε τα διαδοχικά LCH-II και LCH-III τα οποία
συνεισέφεραν στην βελτίωση των αποτελεσµάτων
και επεξήγησαν ότι το χηµικοθεραπευτικό φάρµακο ετοποσίδη δεν συµβάλλει στην βελτίωση των
ασθενών σε αντίθεση µε την εκτενή διάρκεια της
θεραπείας.
Οι αλλεπάλληλες αγωγές των ασθενών µετά
από ενηµέρωση των οικογενειών τους θεωρείται
παρεµβατική κλινική µελέτη. Αυτό είναι εφικτό
µόνο µέσω διεθνής οµάδας ειδικών, µε τις χώρες
και τα νοσοκοµεία που συµµετέχουν, να πληρούν
συγκεκριµένες προδιαγραφές και να ελέγχονται
περιοδικά για την ασφάλεια των ασθενών.

λει τα αποτελέσµατα στον ΕΟΦ
ο οποίος µε την σειρά του ενηµερώνει τις οικογένειες και τα νοσοκοµεία που συµµετέχουν και
επιβάλλει ανάµειξη ενός CRO
(Clinical Research Organization).
Επί του παρόντος διανύουµε
την τέταρτη µελέτη LCH-IV στην
οποία συµµετέχει για πρώτη φορά και η Ελλάδα
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιµατολογίας - Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ Πρόεδρος:
Αντώνης Καττάµης) και µε Εθνικό Κύριο Ερευνητή
τον Βασίλειο Παπαδάκη. CRO έχει επιλεγεί η
CORONIS Research (Chief Operating Officer,
Χάρης Θεριανός) και την οικονοµική ενίσχυση έχει
αναλάβει ο Σύλλογος ΑΡΤΕΜΙΣ για την Ιστιοκύττωση (Πρόεδρος: Απόστολος Κοντογιάννης).
Τα οφέλη για τους ασθενείς είναι πολλαπλά
καθώς θα λάβουν την πιο σύγχρονη θεραπεία που
έχει επιτευχθεί. Όσον αφορά τυχόν προβληµατισµούς θα υπάρξει άµεση ενηµέρωση και κατεύθυνση από το Πρωτόκολλο.

Συνεπώς, το LCH-IV βοηθά στην ενσωµάτωση
της Ελλάδας στην παγκόσµια οικογένεια της ΙστιοΣτην Ελλάδα ο έλεγχος πραγµατοποιείται από κυττάρωσης, ένα γεγονός που δεν θα ήταν εφικτό
τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων) και την χωρίς την υποστήριξη του Συλλόγου ΑΡΤΕΜΙΣ.
ΕΕ∆ (Εθνική Επιτροπή ∆εοντολογίας) και µετά από
προσπάθειες των ιατρών, την ύπαρξη επιστηµονικού φορέα ο οποίος αναλαµβάνει την ευθύνη για
την χώρας µας καθώς και τον χρηµατοδότη που
Βασίλειος Παπαδάκης
υποστηρίζει και αναλαµβάνει τα έξοδα της µελέτης Υπεύθυνος Οµάδας Ιστιοκυτταρικών Συνδρόµων
(παράβολα κ.λ.π.). Ο φορέας εν συνεχεία υποβάλτης ΕΕΠΑΟ
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CORONIS RESEARCH
Η συµµετοχή της χώρας µας σε διεθνή ερευνητικά Πρωτόκολλα, όπως το LCH-IV,
είναι µεγάλο βήµα προς την βελτίωση της ζωής των ασθενών αλλά και προς
την ανάδειξη της ερευνητικής αξιοπιστίας της χώρας προς το εξωτερικό.
Όπως µας πληροφορούν οι ειδικοί επιστήµονες, η
Ιστιοκυττάρωση των Κυττάρων Langerhans ή Ιστιοκύττωση όπως είναι ευρύτερα γνωστή, είναι µια σπάνια νόσος, ογκολογικής και αιµατολογικής φύσεως,
που προσβάλλει κυρίως παιδιά αλλά και ενήλικες.
Η «ορφανή νόσος», όπως συχνά αναφέρεται λόγω της
άγνωστης µέχρι πρόσφατα προέλευσής της, προκαλείτε από την υπερβολική συγκέντρωση ενεργοποιηµένων ιστιοκυττάρων. Στην πορεία και προβολή της
η νόσος µπορεί να µιµείται την εξέλιξη άλλων καλοήθων και κακοήθων νεοπλασµάτων. Αποτελεί ωστόσο
γεγονός ότι διάφορες µέθοδοι και θεραπείες που χρησιµοποιούνται στη µάχη κατά του καρκίνου και συγκεκριµένα των λευχαιµιών συγκροτούν τα όπλα κατά της
νόσου, και αυτό συµβαδίζει µε νεότερες γνώσεις που
µας δίνουν οι ερευνητές ότι η Ιστιοκυττάρωση αντιστοιχεί σε µια µορφή µυελικής νεοπλασίας.
Η διεθνής ιατρική κοινότητα συνεχίζει αδιάκοπο
αγώνα µε στόχο την ανεύρεση της βέλτιστης και πιο
αποτελεσµατικής θεραπείας για κάθε ασθενή. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται σηµαντικά από το Nikolas
Symposium - ένα think tank που λειτουργεί παράλληλα και συµπληρωµατικά µε το Σύλλογο ΑΡΤΕΜΙΣ και
δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία της οικογένειας Κοντογιάννη - µε σκοπό να γίνουν σταθερά πρωτοποριακά
βήµατα προς την διερεύνηση της παθογένειας και της
βέλτιστης θεραπείας της νόσου.
Προς την ίδια κατεύθυνση δρουν και τα διεθνή
ερευνητικά πρωτόκολλα που µέσω της σύγκρισης των
διάφορων θεραπευτικών σχηµάτων έχουν στόχο τη
µελέτη και µέτρηση της αποτελεσµατικότητας κάθε θεραπείας και την εύρεση του βέλτιστου θεραπευτικού
σχήµατος για κάθε ασθενή.
Τη δεδοµένη χρονική στιγµή βρίσκεται εν εξελίξει
ένα νέο διεθνές ερευνητικό πρωτόκολλο για ασθενείς
µε Ιστιοκυττάρωση, το LCH-IV, που πραγµατοποιείται
από την Histiocyte Society σε Ευρώπη και Αµερική.
Η συµµετοχή µιας χώρας σε ένα τέτοιο Πρωτόκολλο
είναι υψίστης σηµασίας για τους ασθενείς καθώς τους
εξασφαλίζει πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες, τους
προσφέρει περισσότερη στενή παρακολούθηση από
τον θεράποντα ιατρό ενώ στις περιπτώσεις που προκύπτει υποτροπή της νόσου υπάρχει περαιτέρω υποστήριξη από τον διεθνή επιστηµονικό χορηγό.
Ταυτόχρονα όµως αποτελεί µια ιδιαίτερα απαιτητική
διαδικασία καθώς για την διεξαγωγή µιας τέτοιας κλι12

νικής µελέτης στη χώρα, πέρα από την έγκριση της
συµµετοχής τής από τον διεθνή Χορηγό, προϋπόθεση
αποτελεί η έγκριση από τις Αρµόδιες αρχές της χώρας
(ΕΟΦ), ο ορισµός ενός ανεξάρτητου φορέα επιτήρησής
της αλλά και η εύρεση της αναγκαίας χρηµατοδότησης
ενός τόσου µεγάλου έργου.
Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιµατολογίας
- Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) µε τις προσπάθειες του κ. Βασίλειου Παπαδάκη, Παιδίατρου Αιµατολόγου - Ογκολόγου στο αντίστοιχο τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και Υπεύθυνου της Οµάδας Ιστιοκυτταρικών Συνδρόµων της ΕΕΠΑΟ έχουν εξασφαλίσει
την συµµετοχή της χώρας µας σε αυτό το Πρωτόκολλο.
Η οικονοµική υποστήριξη για την διενέργεια της µελέτης στην Ελλάδα παρέχεται από τον Σύλλογο ΑΡΤΕΜΙΣ
για την Ιστιοκύττωση. Η συγκεκριµένη µελέτη εγκρίθηκε στη χώρα µας µόλις τον περασµένο Μάϊο µε την
συµµετοχή επτά µεγάλων ερευνητικών κέντρων σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, ενώ εκτός Ελλάδος
συµµετέχουν 23 χώρες µε στόχο να ενταχθούν στην
διαδικασία περίπου 1.400 ασθενείς παγκοσµίως.
Η εταιρεία µας, CORONIS Research, µια εταιρεία
που δραστηριοποιείται στην κλινική έρευνα τα τελευταία 25 χρόνια, δέχθηκε από την ΕΕΠΑΟ και τον Σύλλογο ΑΡΤΕΜΙΣ την τιµή να αναλάβει το έργο έγκρισης
και επιτήρησης αυτής της κλινικής δοκιµής, όπως
απαιτεί η κείµενη νοµοθεσία. Θέλουµε να τους συγχαρούµε για την συνεισφορά τους τόσο σε επιστηµονικό
επίπεδο όσο και στην ενίσχυση της υγειονοµικής περίθαλψης των ασθενών και να τους ευχαριστήσουµε για
την ευκαιρία να συνδράµουµε σε αυτό το σπουδαίο
έργο. Το επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό της
CORONIS Research θα είναι µαζί τους σε αυτή και
όποια άλλη αντίστοιχη προσπάθεια για τη βέλτιστη
θεραπεία των ασθενών µε Ιστιοκυττάρωση.
Με εκτίµηση,
Ευαγγελία Κοράκη
Πρόεδρος και
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
CORONIS Research
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HISTIOCYTE SOCIETY

37ο Ετήσιο Συνέδριο Αµερικάνικης
Εταιρείας Ιστιοκυττάρωσης

Η Εταιρεία Ιστιοκυττάρωσης (Histiocyte Society)
είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που
αποτελείται από µία οµάδα 200 και περισσοτέρων επιστηµόνων οι οποίοι ερευνούν την αντιµετώπιση και την θεραπεία αυτής της σπάνιας
νόσου. Σκοπός της Histiocyte Society είναι
η κατανόηση της πάθησης και η πρόοδος των
αποτελεσµάτων που έχουν ανακαλυφθεί έως
τώρα.
Η ετήσια συνάντηση πραγµατοποιήθηκε
ψηφιακά στις 11 και 12 Οκτωβρίου του 2021
λόγω COVID-19.

Μάθε τ ε περι σσότ ερα:
w w w . h i s t i o c y t e s o c i e t y .o rg
Το ε π ό µ ε ν ο σ υ ν έ δ ρ ι ο θ α δ ι ε ξ α χ θ ε ί
σ τη Στ οκ χ όλµ η 1 8 - 20 Σεπ τ εµ β ρ ί ου 2 022 .

Ψηφιακή Συνάντηση Ηµέρα 1η
∆ευτέρα, 11 Οκτωβρίου, 2021
11:00 π.µ.-03:00 µ.µ. Ανατολική ώρα (US)
•Χαιρετισµός Προέδρου Dr. Michael Jordan
και του προσκεκληµένου οµιλητή Απόστολου
Κοντογιάννη
• Ενηµέρωση κλινικών µελετών και αρχείων
• Παρουσίαση αφίσας Συνεδρίου
• Καλωσόρισµα
Ψηφιακή Συνάντηση Ηµέρα 2η
Τρίτη, 12 Οκτωβρίου, 2021
11:00 π.µ.-3:00 µ.µ. Ανατολική ώρα (US)
• Παρουσιάσεις
• Σύνοψη παρουσίασης Συνεδρίου
• Παρουσιάσεις – Αποτελέσµατα - Εκλογές
• Τελετή Λήξης και Απονοµές Βραβείων

13
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Eτήσιο Συνέδριο
Η Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για την Ιστιοκυττάρωση
(ECHO) είναι µια συνεργατική οµάδα επαγγελµατιών
και εκπροσώπων της εθνικής οµάδας ασθενών/γονέων για έναν κοινό στόχο:
Να βελτιώσει την ιατρική περίθαλψη που λαµβάνουν οι ασθενείς µε ιστιοκυττάρωση και οι οικογένειές
τους στην Ευρώπη, µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας, των επιστηµόνων και των ενώσεων ασθενών και γονέων, οι οποίες
χρηµατοδοτούν διεθνή ερευνητικά προγράµµατα, ενηµερώνουν και παρέχουν υποστήριξη.
Το έργο Echo-Histio-Net δηµιουργήθηκε για να
συντονίσει τις προσπάθειες για την αύξηση της γνώσης
για την νόσο, τη βελτίωση της ποσοτικής και ποιοτικής
ανταλλαγής γνώσης, και την παραγωγή κατευθυντήριων γραµµών για τη δηµιουργία µιας διεθνούς βάσης

δεδοµένων για την υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών.
ww w. ec h o- h i st io . n et
Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2021 πραγµατοποιήθηκε
το Ετήσιο Συνέδριο ECHO στην Αθήνα στα γραφεία της
Coronis Research SA Στο Χαλάνδρι.
Ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης, Υπεύθυνος Οµάδας
Ιστιοκυτταρικών Συνδρόµων διετέλεσε ως τοπικός οργανωτής της συνάντησης.
Ο Σύλλογος Άρτεµις για την Ιστιοκυττάρωση έδωσε
το παρόν και σας παρουσιάζει µερικά στιγµιότυπα από
το Συνέδριο.
Ακολούθησε δείπνο στο εστιατόριο Κρίθαµος στο
Νέο Ψυχικό, όπου και συνεχίστηκε ο διάλογος σε πιο
φιλικό κλίµα.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Milen Minkov
Πρόεδρος

Cor van den Bos
Αντιπρόεδρος

Jean Donadieu
Γραµµατέας

Vassilios Papadakis
Ταµίας

Elena Sieni
Μέλος

Vasanta Nanduri
Μέλος
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ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ECHO

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Άρτεµις κύριος Απόστολος Κοντογιάννης

Το ετήσιο συνέδριο ECHO πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα 15 και 16 Οκτωβρίου του
2021

Dr. Milen Minkov πρόεδρος του ECHO

Dr. Milen Minkov µαζί µε τον ∆ρ. Βασίλειο Παπαδάκη

∆ρ. Πολυζώης Μάκρας

∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης

∆ρ. Μαρία Μοσχόβη

Ο κύριος Απόστολος Κοντογιάννης
κατά την διάρκεια της οµιλίας του
15
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Dr. Jean Donadieu κατά την διάρκεια
της οµιλίας του

Από αριστερά η δίδα Μαριάννα Ευθυµίου, η κυρία Ελίζαµπεθ Κοντογιάννη και η κυρία
∆ώρα Μουστάκα

∆ρ. Πολυζώης Μάκρας µαζί µε την
∆ρ. Μαρία Μοσχόβη

Η κυρία ∆ώρα Μουστάκα µαζί µε τον ∆ρ. Βασίλειο Παπαδάκη

Από αριστερά η κυρία Ελίζαµπεθ Κοντογιάννη, ο Dr. Milen Minkov, η ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη, ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας,
ο κύριος Απόστολος Κοντογιάννης, ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης και η κυρία ∆ώρα Μουστάκα

Ευχαριστούµε θερµά την CORONIS Research SA
για την φιλοξενία της.
Από αριστερά η κυρία Ελίζαµπεθ Κοντογιάννη, ο ∆ρ. Πολυζώης Μάκρας, ο Dr. Jean Donadieu,
ο Dr. Gleb Bronin, η κυρία Elfriede Thiem, η ∆ρ. Μαρία Μοσχόβη, η κυρία ∆ώρα Μουστάκα,
η δίδα Μαριάννα Ευθυµίου, ο ∆ρ. Βασίλειος Παπαδάκης, η Dr. Leonie Naeije, ο Dr. Cor van
den Bos, o κύριος Απόστολος Κοντογιάννης και ο Dr. Milen Minkov.
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ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ψυχολογία και σπάνια νόσος
Η οικογένεια αποτελεί µια κοινωνική οµάδα ανθρώπων
µε κοινή ιστορία, συναισθηµατική εξάρτηση και στόχους.
Η αιφνίδια ασθένεια ενός µέλους τούς επηρεάζει όλους.
Μετά την εµφάνιση της ασθένειας για να επιτευχθεί
η οµαλή λειτουργία της οικογένειας χρειάζεται κατανόηση, ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία ως προς την
νόσο και την αντιµετώπιση αυτής.
Πως όµως µπορεί να επηρεάσει την ζωή µας µία
σπάνια νόσος; Η διάγνωση είναι ικανή να µας επιφέρει
άγχος, κατάθλιψη και οικογενειακή αστάθεια. Προς αποφυγή µιας τέτοιας κατάστασης ο ασθενής χρειάζεται ενθάρρυνση και υποστήριξη από τους δικούς του
ανθρώπους.
Είτε ενήλικας είτε παιδί χρειάζεται εκτός από ιατρική
και ψυχολογική υποστήριξη για την προσωπική αλλά και
οικογενειακή αρµονία.
Παρακαλώ απευθυνθείτε στο θεράποντα ιατρό σας
ή στο νοσοκοµείο στο οποίο παρακολουθείστε για να
ζητήσετε βοήθεια.

∆ Ε Ν Ε Ι Σ Τ Ε ΜΟ Ν Ο Ι ! ! !

Η π λ ηρ ο φ ό ρ ησ η ε ί να ι δ ύ ν α µ η
Οµά δα συζήτησης skype

Η ανάγκη για επικοινωνία, ιδίως στην αποµόνωση που
βιώνουµε λόγω της πανδηµίας, µας ώθησε να οργανώσουµε µία διαδικτυακή οµάδα στην οποία να µπορούµε
να µοιραζόµαστε το ζήτηµα της Ιστιοκυττάρωσης σε ψυχοσυναισθηµατικό επίπεδο.
Η οµάδα µάς δίνει την ευκαιρία να µοιραστούµε την
εµπειρία µας, ζώντας µε την ασθένεια, αλλά και τις
γνώσεις που αντλούµε µέσα από τον δρόµο αυτό, πέρα
από το κοµµάτι της ασθένειας και σε συναισθηµατικό
επίπεδο.
Συνοδοιπόρος στην προσπάθεια µας αυτή είναι
η κυρία Αθηνά Μπερδεµπέ, απόφοιτος του τµήµατος
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, µε ειδικότητα στην Συστηµική
Συµβουλευτική Ψυχολογία ενηλίκων-εφήβων.
Οι οµάδες που έχουν δηµιουργηθεί είναι δύο, ενηλίκων και γονέων που συνοµιλούν κάθε δύο εβδοµάδες.
Όσοι από εσάς θέλετε να λάβετε µέρος, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την ψυχολόγο κυρία Μπερδεµπέ για να
ενταχθείτε στην οµάδα.

Λίγα λόγια για την ψυχολόγο µας
Η Αθηνά Μπερδεµπέ είναι Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας µε ειδίκευση στην συστηµική/οικογενειακή θεραπεία. Κατέχει πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας και µεταπτυχιακό τίτλο στην
Ειδική Αγωγή από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Μετά την
ολοκλήρωση τριετούς εκπαίδευσης στη Συστηµική Συµβουλευτική Ψυχολογία στο Κέντρο Εφαρµοσµένης Ψυχοθεραπείας/Συµβουλευτικής, µετεκπαιδεύτηκε στην Οργανωσιακή Ψυχολογία και Γνωσιακή-Συµπεριφορική θεραπεία στο ΕΚΠΑ. Έχει λάβει
πιστοποίηση στη Συναισθηµατικά Εστιασµένη Θεραπεία Ζεύγους (EFT) από το Αθηναϊκό
Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ).
Έχει, επίσης, παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων που αφορούν στις αναπτυξιακές
διαταραχές Αυτισµού και Asperger, στη διαπαιδαγώγηση παιδιών, στις σχέσεις γονέωνπαιδιών, στη διαχείριση οµάδων, καθώς και σε σύγχρονα κοινωνικά φαινόµενα που
απασχολούν παιδιά και εφήβους όπως η επιθετικότητα, η βία, ο εκφοβισµός στο σχολείο, ο εθισµός στο διαδίκτυο και ο κυβερνοεκφοβισµός.
Από το 2013 ως σήµερα εργάζεται ως υπεύθυνη Ανθρωπίνου ∆υναµικού και παράλληλα ασκεί το επάγγελµα
του Συµβούλου Ψυχικής Υγείας µε ατοµικές και οικογενειακές συνεδρίες. Έχει συνεργαστεί µε το ∆ιαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης για τη διεξαγωγή βιωµατικών σεµιναρίων Αυτοανάπτυξης και έχει
προσφέρει εθελοντική εργασία σε οργανισµούς που στηρίζουν παιδιά και εφήβους.
Αθηνά Μπερδεµπέ, B.Sc, M.Sc
Συστηµική Οικογενειακή Σύµβουλος
Ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων-εφήβων
Μ: +30 6973822237
17

Artemis_inside_20-22D.qxd:Layout 1

12/6/21

5:43 PM

Page 18

Οι Ιστορίες μας…
Το ταξίδι της Λιλί
Την 1η Φεβρουαρίου 2021, η
ζωή µου άλλαξε για πάντα.
Η 14χρονη κόρη µου Λιλί,
εισήχθη στο Νοσοκοµείο
Παίδων Μακάριος, Λευκωσία, όπου διαγνώστηκε µε HLH, µια σπάνια
υπερφλεγµονώδη νόσος, η
οποία µπορεί να εµφανιστεί
ανά πάσα στιγµή, σε οποιαδήποτε
ηλικία και συχνά χωρίς προειδοποιητικά συµπτώµατα.
Ήµασταν τυχεροί που η Λιλί διαγνώστηκε
τόσο γρήγορα µε HLH, διότι δυστυχώς δεν
υπάρχουν πολλοί επαγγελµατίες στον ιατρικό
τοµέα που να γνωρίζουν την νόσο, πόσο µάλλον την αντιµετώπισή της.
Η θεραπεία ξεκίνησε αµέσως.
Η καταπληκτική ιατρική οµάδα της Λιλί, (ένα
ιατρικό τάγµα, για να είµαι ειλικρινής) πολεµούσε ηρωικά ενάντια σε αυτήν την βάναυση
και εξαιρετικά επιθετική ασθένεια για 13 ηµέρες. Οι γιατροί δεν εγκατέλειψαν ποτέ τις ελπίδες τους, γιορτάζοντας κάθε µικρό θετικό βήµα
που έκανε η Λιλί για να επιβραδύνει την καταστροφική επίδραση της χιονοστιβάδας που προκαλεί η HLH στο σώµα. ∆εν θα µπορέσω ποτέ
να τους ευχαριστήσω αρκετά για όλα όσα έκαναν για τη Λιλί.
Στις 13 Φεβρουαρίου 2021, η Λιλί πέθανε ως
άµεση συνέπεια της HLH.
Είχε τα 14α γενέθλιά της στις 5 Φεβρουαρίου.

18

Η ιστορία της Λιλί
δεν τελειώνει στις
13 Φεβρουαρίου 2021.
Ο θάνατος της Λιλί από
την HLH (Hemaphagocytic Lymphohistiocytosis) είναι η κινητήρια
δύναµη πίσω από τη Σελίδα Ενηµέρωσης HLH της
Lili Kyriacou, όχι επειδή είµαι
µια θρηνούσα µητέρα και θέλω να
µνηµονεύσω τη Λιλί, αλλά επειδή η φιλοδοξία
της ζωής της ήταν να γίνει Ευρωβουλευτής,
ώστε να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει άτοµα
σε όλο τον κόσµο.
Η κύρια επιδίωξη µας είναι να προσφέρουµε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την HLH
τόσο στο ευρύτερο κοινό όσο και στους επαγγελµατίες του ιατρικού τοµέα, καθώς οι υπάρχουσες πληροφορίες δεν επαρκούν.
Ο απώτερος στόχος µας είναι να βοηθήσουµε και να αλλάξουµε την παγκόσµια κατανόηση της HLH και άλλων σπάνιων ασθενειών
του αίµατος.
Καθώς κοιτάζετε την ιστοσελίδα, θα δείτε
συνδέσµους από διάφορες ιστιοκυτταρικές οµάδες, ερευνητικά ινστιτούτα, νοσοκοµεία και σελίδες, οι οποίες έχουν δώσει την συγκατάθεση
τους να συµπεριληφθούν τα ονόµατά τους στην
ιστοσελίδα της Λιλί, ώστε να µπορέσουµε όλοι να
βοηθήσουµε στην ευαισθητοποίηση, όπου κι αν
ζούµε και όποια γλώσσα και αν µιλάµε.
Μαρία Κυριάκου
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Κλινική ενηλίκων
Το Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης Ιστιοκυττάρρωσης εκ
Κυττάρων Ενηλίκων στεγάζεται στο Τµήµα Έρευνας του
251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας Αθηνών. Τµηµατάρχης του Τµήµατος Έρευνας είναι ο ΣΜΧΟΣ (ΥΙ) Μάκρας Πολυζώης, Ενδοκρινολόγος.
Το όραµα της κλινικής είναι η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγειονοµικής φροντίδας και η διατήρηση του Κέντρου στην κορυφή σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και σε διεθνές επίπεδο.
Η αποστολή τους
είναι να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ασθενείς που παρακολουθούνται στο Κέντρο απολαµβάνουν υψηλού επιπέδου φροντίδα βελτιώνοντας διαρκώς την
παροχή υπηρεσιών που αντανακλάται στις εµπειρίες των ασθενών, στην ασφάλεια, στην πρόγνωση και στα αποτελέσµατα που παράγονται.
Στόχος τους είναι η εξερεύνηση νέας γνώσης
και δεδοµένων που αποσκοπούν στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών και των προσφερόµενων υπηρεσιών, µέσα από διαρκή
έρευνα και εκπαίδευση.
Για πιο εκτενής ενηµέρωση µπορείτε να επισκεφθείτε το website: w w w . a d u l t l c h . g r .

Ο ∆ρ. Γρηγόρης Καλτσάς έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για την κλινική έρευνά του στην Νευροενδοκρινολογία και ιδιαίτερα σε νευροενδοκρινικούς
όγκους, παθήσεις της υποφύσεως και παθήσεις
των επινεφριδίων. Ο ∆ρ. Καλτσάς έχει συνεισφέρει σηµαντικά στη βιοϊατρική, βιβλιογραφία και σε
διάφορα άλλα πεδία πλην των ανωτέρω και η προσφορά του έχει αναγνωριστεί από διεθνείς φορείς
και οργανισµούς. Από το 2017 είναι υπεύθυνος του
αναγνωρισµένου από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροενδοκρινικών Όγκων
(European Neuroendocrine Tumor Society, ENETS) κέντρου Νευροενδοκρινικών Όγκων (EKPA-LAIKO) που εδρεύει στο Νοσοκοµείο Λαϊκό και
τελεί υπό την αιγίδα της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής. Ο ∆ρ.
Καλτσάς έχει συνεισφέρει, σε συνεργασία µε τον ∆ρ. Μάκρα, στη δηµιουργία ειδικού ιατρείου ασθενών µε Ιστιοκυττάρωση στο Λαϊκό Νοσοκοµείο, που έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης.

19
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30 xρόνια Nikolas Symposium

Το Nikolas Symposium είναι ένα διεθνές επιστηµονικό συνέδριο που εστιάζει στην ασθένεια της Ιστιοκυττάρωσης και προσκαλεί επιστήµονες και
ερευνητές απ’ όλο τον κόσµο να συµµετέχουν σε
αυτό. Η εύρεση αποτελεσµατικής θεραπείας και η
βελτίωση της καθηµερινότητας των ασθενών αποτελεί προτεραιότητα.
Λόγω του COVID-19, η κοινωνία παγκοσµίως αντιµετωπίζει µια πρωτοφανή κατάσταση, ένα γεγονός
που µας ανάγκασε να ακυρώσουµε το 30ο συµπόσιο που είχε προγραµµατιστεί για το 2020 και για το
2021 και να το µεταθέσουµε στις 12 µε 15 Μαΐου
2022.
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30 XΡONIA ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
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30 XΡONIA ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
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30 XΡONIA ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
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30 XΡONIA ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
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30 XΡONIA ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
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30 XΡONIA ΝΙΚΟLAS SYMPOSIUM
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Επισκεφθείτε το site του Nikolas Symposium
www.n ik sym.o rg) και ενηµερωθείτε για το ετήσιο
Επισκεφθείτε την σελίδα του «Nikolas Symposium» (w
επιστηµονικό συνέδριο που πραγµατοποιείται στη χώρα µας.

Το Nikolas Symposium είναι ένα διεθνές επιστηµονικό think tank που εστιάζει στην ασθένεια της Ιστιοκυττάρωσης.
Το συµπόσιο αυτό ξεκίνησε το 1989 µε πρωτοβουλία του γιατρού Jon Pritchard και της οικογένειας Κοντογιάννη και
πλέον κάθε χρόνο προσκαλεί επιστήµονες, γιατρούς και ερευνητές από όλο τον κόσµο προκειµένου να συζητήσουν και
να διερευνήσουν εις βάθος την παθογένεια και τη µορφή της νόσου.
Η Ιστιοκυττάρωση είναι µία ασθένεια που δεν έχει συζητηθεί αρκετά στην παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα.
Γιατροί µπορεί να συναντήσουν ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο και να µην την εντοπίσουν επειδή πολύ απλά δεν
έχουν πρόσβαση στη σχετική ενηµέρωση. Ο στόχος του Nikolas Symposium είναι να το αλλάξει αυτό – δηλαδή να
γνωστοποιήσει την πάθηση, να φέρει σε επαφή γιατρούς µε ασθενείς και τις οικογένειές τους και κυρίως να προωθήσει τη µελέτη γύρω από αυτή στοχεύοντας σε µία ρεαλιστική θεραπεία.
Κάθε χρόνο µια Οργανωτική Επιτροπή, που αποτελείται από διακεκριµένους επιστήµονες, ορίζει το θέµα που θα συζητηθεί στο επόµενο συµπόσιο. Η επιτροπή προσκαλεί ειδικούς και ερευνητές από όλο τον κόσµο να έρθουν στην Αθήνα
και να µοιραστούν τα πορίσµατά τους. Το ανεπίσηµο κλίµα του συµποσίου και η ελληνική φιλοξενία σε συνδυασµό µε
το υψηλότατο επιστηµονικό επίπεδο είναι στοιχεία που κάνουν το συγκεκριµένο think tank µοναδικό παγκοσµίως.
Οι ενδιαφερόµενοι θα βρείτε επιστηµονικές µελέτες, τα αποτελέσµατα κάθε συµποσίου, σηµαντικές πρωτοβουλίες
από ιατρούς και ιδιώτες και χρήσιµους συνδέσµους γι’ αυτή τη σπάνια µορφή ασθένειας.
Το site υποστηρίζει την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Σας ευχαριστούµε
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Επισκεφθείτε το site του Συλλόγου Άρτεµις
www.histioartemis.org) και ενηµερωθείτε για την πάθηση
Επισκεφθείτε τη σελίδα του Συλλόγου Άρτεµις (w
της Ιστιοκυττάρωσης, για τα επιστηµονικά νέα της ιατρικής κοινότητας, αλλά και για τις δραστηριότητες του
Συλλόγου µας.

Ο Σύλλογος Άρτεµις αποτελείται από µία οµάδα γονέων, ασθενών, φίλων και ιατρών
που ασχολούνται µε τη σπάνια ασθένια της Ιστιοκυττάρωσης.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η συµπαράσταση στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε, να παρέχουµε υποστήριξη καθώς και πληροφορίες
για τη νόσο και την εξέλιξή της.
Είµαστε εδώ γιατί δεν είστε µόνοι.
Επικοινωνήστε µαζί µας…
• Το site υποστηρίζει την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Σας ευχαριστούµε
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Φόρµα Αίτησης Εγγραφής Μέλους
Επίθετο: ........................................................................... Όνοµα:........................................................................................
∆ιεύθυνση: ...........................................................................................................................................................................
Πόλη:................................................................................ Τ.Κ.: .................................... Χώρα: ...........................................
Τηλέφωνο:....................................................................... Φαξ:............................................................................................



E-mail: ..................................................................................................................................................................................

Το ποσό της ετήσιας εγγραφής µέλους για το έτος 2022 καθορίζεται στα 30 Ευρώ.
Το ποσό αυτό περιλαµβάνει τη συντήρηση του Συλλόγου
& τις εκτυπώσεις όλων των ενηµερωτικών φυλλαδίων.
Μπορείτε να στείλετε τη συµπληρωµένη αίτηση ταχυδροµικώς ή µε φάξ.
Παρακαλούµε κάντε µία φωτοτυπία για το αρχείο σας.
Μέθοδοι Πληρωµής
• PayPal
• Μετρητά (ταχυδροµικώς)
• Κατάθεση στον λογαριασµό ταµιευτηρίου (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 702/744023 5 6 )
IBAN: G R 5 2 0 1 1 0 7 0 2 0 0 0 0 0 7 0 2 7 4 4 0 2 3 5 6
BIC: ETHNGRAA
∆ικαιούχος: «Η Άρτεµις»
Σύλλογος Άρτεµις: Σκουζέ 10, 185 36 Πειραιάς
Τηλ: 210 4520 453 Φαξ: 210 4516 990
E-mail: info@histioartemis.gr
Website: www.histioartemis.org
Facebook: Σύλλογος Άρτεµις για την Ιστιοκύττωση
YouTube: ARTEMIS HISTIO
Instagram: artemis_association
Twitter: ARTEMIS HISTIO
Linkedin: Histio Artemis
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως
τους χορηγούς μας, τα μέλη μας και τους φίλους
του Συλλόγου Άρτεμις για τη συνεχή οικονομική
και ηθική υποστήριξή τους στο πρόγραμμά μας.

Μη διστάσετε να μας ζητήσετε
έντυπα υλικά που θα βοηθήσουν
στο έργο σας.
Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ΟΛΩΝ ΣΑΣ
για να κάνουμε γνωστή σε όλους
τη νόσο της Ιστιοκυττάρωσης.
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