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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ»

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου στα Παιδιά και στους Εφήβους γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με
Καρκινοπαθή Παιδιά, για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις παιδικές
νεοπλασίες και για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος,
σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν από καρκίνο σε όλο τον πλανήτη.
Ο καρκίνος στα παιδιά είναι πολύ σπάνιος και με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις. Είναι
σημαντικό όμως ότι αν η διάγνωση γίνει γρήγορα τα ποσοστά θεραπείας είναι πολύ
υψηλά. Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της ιατρικής και λόγω της επάρκειας
φαρμάκων και καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού, ένα ποσοστό 80% από τα
παιδιά που έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία γίνεται καλά. Μέγιστο
επίτευγμα της ιατρικής αποτελεί επίσης το γεγονός ότι οκτώ στα δέκα παιδιά με
λευχαιμία σήμερα γίνονται καλά.
Τα παιδιά με καρκίνο ωστόσο πρέπει να θεραπεύονται σε ειδικά παιδιατρικά
ογκολογικά τμήματα και να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που θα τα
φροντίζουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και στην περίοδο της
επανένταξης.
Η Ιατρική Σχολή από το πρώτο χρόνο της ίδρυσής της είδε την αναγκαιότητα αυτή και
σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το ΕΣΥ δημιούργησε την
Κλινική Αιματολογίας - Ογκολογίας Παιδιών του Πανεπιστήμιου Κρήτης που
λειτουργεί στο ΠαΓΝΗ. Μια Κλινική, η οποία ήδη συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας
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και περιλαμβάνει επίσης Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Παιδιών και Μονάδα
Αυτόλογων Μεταμοσχεύσεων για παιδιά και εφήβους. Δημιούργησε επίσης στην
Ιατρική Σχολή ένα θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο ''Βιολογίας Αιματολογικών
Νόσων και Καρκίνου στα Παιδιά'' ενώ τα τελευταία δυο χρόνια προσφέρει ένα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων, το οποίο
είναι το μοναδικό στην Ελλάδα μ’ αυτό το αντικείμενο.
Ως Κοσμήτορας και ως Ιατρική Σχολή αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την
πρώτη Διευθύντρια και δημιουργό αυτής της Κλινικής την Καθηγήτρια κα Μαρία
Καλμαντή, όπως και τη σημερινή Διευθύντρια, Καθηγήτρια κα Ευτυχία Στειακάκη, η
οποία με τις συνεχείς και άοκνες προσπάθειες της έχει καταστήσει την Κλινική
Αιματολογίας Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής και του ΠαΓΝΗ μια από τις
σημαντικότερες, όχι μόνο της Ελλάδας άλλα και της Ευρώπης, στο αντικείμενό της.
Ως Ιατρική Σχολή επίσης δηλώνουμε ότι θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στο έργο της,
ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας
Καρκίνου στα Παιδιά και στους Εφήβους ''Κάθε παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία
να ζήσει, την ευκαιρία για ζωή''.

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης
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