
 

  

Δελτίο Τύπου 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018 

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας φιλοξενεί και φέτος στις 20 Οκτωβρίου 2018, την 
δεύτερη Ημερίδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ με θέμα «Ενσυναίσθηση στην Πράξη: Πώς 

διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής στην πορεία του ασθενούς με Καρκίνο».     

Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2017 με στόχο να 
συμβάλει στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής μέριμνας όσων νοσούν από καρκίνο, με ολιστική 
προσέγγιση της ασθένειας, πραγματοποιώντας το όνειρο της Έμμας που έφυγε το 2016, στα 24 
χρόνια της, από τη νόσο.  

Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδείξει την σημασία της ποιότητας ζωής για τους ογκολογικούς 
ασθενείς, τις διαφορετικές προσεγγίσεις από το διεπιστημονικό περιβάλλον φροντίδας, τις 
απόψεις των ασθενών, πρώην ασθενών και της οικογένειας και παράλληλα να προβάλει τη 
διαχείριση του καρκινικού πόνου ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις ποιότητας ζωής.  

H Ημερίδα απευθύνεται σε γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, 
κλινικούς διατροφολόγους και φοιτητές των αντιστοίχων επαγγελμάτων, με την παρουσία και 
συμμετοχή ασθενών, πρώην ασθενών και οικογενειών. Το πρόγραμμα της Ημερίδας, περιλαμβάνει 
ανοιχτό διάλογο ανάμεσα σε επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και το ακροατήριο καθώς και 
διαδραστικά εργαστήρια με θέματα τη διεπιστημονική συνεργασία για την ποιότητα ζωής του 
ογκολογικού ασθενή, τον καρκινικό πόνο και την ποιότητα ζωής, τη μουσικοθεραπεία στο 
ογκολογικό πλαίσιο και τη θεραπευτική γιόγκα.  

Το πρόγραμμα πλαισιώνουν εξαιρετικοί επιστήμονες που στελεχώνουν τα ελληνικά νοσοκομεία 
και συγκεκριμένα το Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι», το Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας», το Μετροπόλιταν 
και το Αρεταίειο καθώς και ο κ. Γεώργιος Τσιούλιας,  χειρουργός-ογκολόγος που ζει και εργάζεται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με την Ελλάδα.  

Το Α΄μέρος της Ημερίδας (10.00-12.30) περιλαμβάνει εισηγήσεις των κυρίων ομιλητών και 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Στο Β’ μέρος (13.00-17.00) θα 
διεξαχθούν 4 διαδραστικά εργαστήρια με κόστος συμμετοχής €20 ανά άτομο ενώ στο τέλος της 
Ημερίδας θα γίνει παρουσίαση των πορισμάτων. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας είναι διαθέσιμο ΕΔΩ και επισυνάπτεται. 

Για τη συμμετοχή στην Ημερίδα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής online.  Για πληροφορίες 
και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
www.pamemmazi.org ή να στέλνουν email στο g.alexopoulou@erasmus.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. 
Ελένη Τζαβάρα – Βερνίκου στο τηλ. 6945311772                                                        
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