
         
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 
 
Θέμα : 2Ο  Forum , Γυναίκες στην Ογκολογία, στην Ελλάδα : Cancer Survivorship 
 
Αγαπητή κυρία Γιαννοπούλου,   
 
Το 2ο  Forum, Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα : Cancer Survivorship θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου, 2015 στο 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην Αθήνα. 
 
Η εκδήλωση θα έχει συνεδρίες ανοιχτές στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο ενώ θα ακολουθήσει φιλανθρωπική καλλιτεχνική 
εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου (Σταμάτης Κραουνάκης και συνεργάτες) και παιδική θεατρική παράσταση (Κάρμεν 
Ρουγγέρη) το πρωί της Κυριακής 13/12, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν για τους κοινωφελείς σκοπούς των W4O-
Hellas. Στην πρωινή συνάντηση θα δοθεί η ευκαιρία σε γυναίκες από όλους τους χώρους της ογκολογίας να συζητήσουν 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καριέρα τους και θα αναζητηθούν προτάσεις και λύσεις μέσα από 
δημιουργική σύνθεση. Γυναίκες ογκολόγοι από χώρες του εξωτερικού θα συμμετάσχουν με στόχο να εμπνεύσουν νέες 
συναδέλφους, αλλά και να προβληματιστούν μαζί μας, να μοιραστούμε κοινές εμπειρίες και να διερευνηθούν πιθανές 
συνεργασίες. Στην μεσημβρινή και απογευματινή συνεδρία, σκοπός μας είναι για μια ακόμη φορά ένας ανοικτός 
δημιουργικός διάλογος με τους συλλόγους ασθενών και εθελοντών, τους ιατρικούς φορείς, την πολιτεία και το 
δημοσιογραφικό κόσμο, ώστε να συζητηθούν πράγματα και έξω από τα στενά επιστημονικά όρια, να εκπαιδεύσουμε και 
να ενημερώσουμε με κύριο θέμα φέτος την τέχνη της ζωής μετά τον καρκίνο (Cancer Survivorship). 
 
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε ως συντονίστρια στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στο στρογγυλό 
τραπέζι με τίτλο : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύντομα θα σας σταλεί προσχέδιο του αναλυτικού προγράμματος. 
 
Ευελπιστώντας στη θετική σας απάντηση, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμμετοχή σας θα αποτελέσει εγγύηση για την 
επιτυχία και του φετινού Forum 

                                                                  
Με εκτίμηση, 
 

                                            Η Συντονιστική Επιτροπή των «Γυναικών στην Ογκολογία» 

 

14.00-15.30  Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ :Υγεία μετά τον καρκίνο - Ισορροπία και Ενέργεια 

          Συντονιστές: Α. Γιαννοπούλου, Σ. Ντρουφάκου, I. Μπουκοβίνας 

1. Διατροφή: Μ. Κογκόλη  
2. Άσκηση: Λ. Σταθοπούλου  
3. Πρόωρη εμμηνόπαυση και Διατήρηση γονιμότητας: Ν. Βλάχος  
4. Ολιστικές θεραπείες στον καρκίνο: Η. Θεοδωρόπουλος  
5. Καρκίνος: επιβίωση και σεξουαλική ζωή: Θ. Ασκητής 

 
Σχολιαστές: Μ. Καλμαντή, Κ. Πάλλα, Χ. Χριστοδούλου,E. Σαλούστρος  

 

 


