
Η ΑΚΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ 

Η πρόληψη του καρκίνου και η φροντίδα των αποθεραπευμένων βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η ΑΚΟΣ στη Δράμα στο 

πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της με τίτλο «Σπουδή στο ανθρώπινο 

σώμα- Πρόληψης έργα», εκστρατεία που «ταξιδεύει»  το μήνυμα της αξίας της 

πρόληψης ως τρόπο ζωής, στα τέσσερα σημεία της ελληνικής επικράτειας. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εξειδικευμένοι επιστήμονες , επαγγελματίες της  

υγείας, εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης  και πολίτες και 

πραγματοποιήθηκε με  την στήριξη του Ροταριανού Ομίλου Κηφισίας – Πολιτείας, 

του Ρ.Ο. Δράμας, του Δήμου Δράμας  και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας. 

Η Πρόεδρος της ΆΚΟΣ, ογκολόγος-ακτινοθεραπευτής  Δρ.  Δέσποινα Κατσώχη 

εστίασε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, στη σημασία της πρωτογενούς 

πρόληψης, με την υιοθέτηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής, αλλά και στην 

αναγκαιότητα της δευτερογενούς πρόληψης με τακτικά check-up που μπορούν να 

σώσουν ζωές  στις ομάδες υψηλού κινδύνου.  Η Δρ Κατσώχη υπογράμμισε την 

ανάγκη να μάθουμε περισσότερα από τους αποθεραπευμένους ώστε να 

ενδυναμώσουμε τις θέσεις μας στη μάχη κατά του καρκίνου. 

Οι παθολόγοι - ιατροί Βασίλης Λεκάκης και Απόστολος Κασιούρας μίλησαν για 

το ρόλο του παθολόγου, ως ιατρού που παρακολουθεί τακτικά τον ασθενή και τον 

προτρέπει να πραγματοποιεί  περιοδικούς-προληπτικούς ελέγχους  υγείας ενώ 

συχνά είναι αυτός που διαγιγνώσκει το αρχικό σύμπτωμα μίας καρκινικής 

κατάστασης.  

Οι χειρουργοί Αναστασία Βατσίδου και Σπύρος Γκούβαλης ανέπτυξαν τα 

κεφάλαια της πρόληψης του καρκίνου του μαστού και του προστάτη αντίστοιχα, 

δύο μορφές καρκίνου που όπως επισήμαναν οι ομιλητές, αν  διαγνωσθούν έγκαιρα 

μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά.  

Η ΑΚΟΣ θα συνεχίσει την προσπάθεια της για ενημέρωση των πολιτών αλλά και 

για ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων, αναφορικά με τις 

τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της πρόληψης και της αποθεραπείας του καρκίνου. 

Κι αυτό γιατί ο διάλογος μεταξύ των επιστημονικών μερών, συμβάλλει  στην 

ανάπτυξη και διάδοση μεταθεραπευτικών πρακτικών υποστήριξης των 



καρκινοπαθών με απώτερο στόχο οι ασθενείς να λαμβάνουν την απαραίτητη 

φροντίδα στον τόπο διαμονής τους χωρίς να αναγκάζονται σε πολυδάπανες και 

εξοντωτικές μετακινήσεις.  

Η ημερίδα στη Δράμα εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της 

ΑΚΟΣ για την πρόληψη με τίτλο «Σπουδή στο ανθρώπινο σώμα-Πρόληψης έργα».  

Με το σύνθημα «Αγαπώ και φροντίζω το σώμα μου 

 

Για facebook 

Ευχαριστούμε τους συνάδελφους ιατρούς και όλους όσοι μας τίμησαν με την 

παρουσία τους στην εκδήλωση της ΑΚΟΣ στη Δράμα.   

 

 

 


