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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
Διάλεξη δρος Στέργιου Ζαχαρούλη αφιερωμένη στη μνήμη του αριστούχου φοιτητή
του Πανεπιστημίου Κύπρου Νεόφυτου Χανδριώτη

Δημόσια διάλεξη, αφιερωμένη στη μνήμη του
αριστούχου φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Νεόφυτου Χανδριώτη, έδωσε στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου ο διακεκριμένος παιδο-ογκολόγος Δρ
Στέργιος Ζαχαρούλης, την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016,
σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα. Ο Δρ
Στέργιος Ζαχαρούλης, είναι Διευθυντής του
Παιδιατρικού-Ογκολογικού Τμήματος στη «Harley
Street Clinic του Λονδίνου» και Διευθυντής ΠαιδοΝευροογκολογίας στο «The Royal Marsden NHS
Foundation Trust» του Λονδίνου.
Κατά τη διάλεξή του ο Δρ Ζαχαρούλης ενημέρωσε το κοινό για τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις
αντιμετώπισης του παιδικού καρκίνου. Ο γιατρός ανέφερε ότι ο παιδικός καρκίνος είναι σπάνιος με43
παιδιά να διαγιγνώσκονται καθημερινά με καρκίνο. «Υπάρχει αύξηση τα τελευταία 30 χρόνια με μια
συχνότητα κατά 25%, δηλ. 20 παιδιά σε 100 χιλιάδες πληθυσμό. Έχουν διαγνωσθεί διάφοροι τύποι
παιδικού καρκίνου, εξήγησε, όπως η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και οι όγκοι στον εγκέφαλο. Κάθε
χρόνο 40 χιλιάδες παιδιά λαμβάνουν ενεργό θεραπεία κατά του καρκίνου. Πάνω από τα ¾ των παιδιών
επιβιώνουν. Τα καλά αποτελέσματα επιβίωσης οφείλονται κυρίως στην πολύ καλή κλινική έρευνα. Οι
μελέτες που γίνονται ενθαρρύνουν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Το θετικό είναι
ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε τους διαφορετικούς τύπους όγκου, με
τις κατηγορίες γονιδιακών μεταλλάξεων και μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά και διαφορετική
απάντηση θεραπείας, ανέφερε ο κ. Ζαχαρούλης.

Ο παιδο-ογκολόγος Δρ Ζαχαρούλης αναφέρθηκε
επίσης στα διάφορα ηθικά διλήμματα που
αντιμετωπίζουν οι γιατροί κατά τη θεραπεία του
ασθενή: Ποιος αποφασίζει αν θα συνεχίσουν οι
γιατροί την πειραματική θεραπεία ή όχι; Ο γιατρός, ο
γονιός ή ο ασθενής; Δύσκολα ερωτήματα που πρέπει
να εξατομικεύονται ανάλογα με τις συνθήκες.
Υπάρχει η καθημερινή πραγματικότητα, ο ηρωισμός,
ο ρεαλισμός και το αίσθημα νίκης σκεφτόμενοι τον
αγώνα του καθενός ξεχωριστά. Κάθε καρκινοπαθής
είναι ένας μικρός ήρωας. Ήρωας και σύμβολο ήταν
και ο Νεόφυτος Χανδριώτης. Το χαμόγελο του
Νεόφυτου ήταν ειλικρινές χαμόγελο, θέλησης για μάχη. Τα μετάλλια που εξασφάλισε ο Νεόφυτος ως
πρωταθλητής και αθλητής μέσα από τους αγώνες του, ήταν ακριβώς όπως και ο αγώνας που έδωσε κατά
του καρκίνου , τόνισε ο Δρ. Ζαχαρούλης, o οποίος υπήρξε θεράπων ιατρός του αείμνηστου φοιτητή
Νεόφυτου Χανδριώτη.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η παρέμβαση του Δρος Ζαχαρούλη έρχεται να δώσει μία
πεπαιδευμένη ελπίδα, μία νότα αισιοδοξίας, μπροστά στις αναπάντεχες δυσκολίες που πλήττουν τα
παιδιά, τους νέους σε μία ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους. Άνθρωποι όπως ο Στέργιος Ζαχαρούλης,
ανέφερε ο Πρύτανης, με την υπηρεσία και την έρευνά τους, αποδεικνύουν καθημερινά ότι ο καρκίνος
δεν είναι ανίκητος, ότι μέσω των σύγχρονων ιατρικών προσεγγίσεων μπορεί να υπάρξει ίαση.
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, είχαμε περιστατικά ασθενειών, νέων παιδιών,
φοιτητών μας, που μας θυμίζουν τα απροσδόκητα της ζωής. Πρόκειται για παραδείγματα, όπως ο
Νεόφυτος Χανδριώτης και η Ελένη Ομήρου, που κατά τη διάρκεια της προσωπικής τους μάχης, έδιναν
δύναμη σε εμάς τους μεγαλύτερους με το ψυχικό τους σθένος.
Ο Πρύτανης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η
εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του
Νεόφυτου Χανδριώτη, ο οποίος έδωσε τον
προσωπικό του αγώνα για να θυμίζει σε όλους την
αξία της ζωής, λέγοντας: «Νέος γεμάτος όνειρα, για
τη ζωή και για το μέλλον· γεμάτος όνειρα για τον
τόπο του. Όνειρα που δεν θα πραγματωθούν ποτέ,
γιατί η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Αν και κτυπήθηκε
από μια δύσκολη ασθένεια, εντούτοις ποτέ δεν
λύγισε. Πάλεψε με αξιοπρέπεια και συνέχισε να
ελπίζει και να ονειρεύεται. Κατά τη φοίτησή του στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργούσε, μελετούσε,
αρίστευε. Η θέλησή του για μάθηση και για ζωή ήταν ανεπανάληπτη. Το παράδειγμά του μας παρηγορεί
και δίνει κουράγιο στην οικογένειά του να διαχειριστεί τον πόνο αντλώντας δύναμη από το ψυχικό
σθένος που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της αναπάντεχης δοκιμασίας, με την οποία έμελλε να βρεθεί
αντιμέτωπος. Ο Νεόφυτος έδειξε ανεξάντλητα αποθέματα αγάπης, αδελφοσύνης, δύναμης και

δημιουργίας. Εμείς οι δάσκαλοί και οι συμφοιτητές του θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη», σημείωσε ο
Πρύτανης.
Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου, σε χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον
Δρ Ζαχαρούλη για την προθυμία του να δώσει αυτή τη διάλεξη σε αυτό το εξειδικευμένο πεδίο.
Σημειώνεται ότι η εκδήλωση άρχισε με προβολή φωτογραφιών από τη ζωή του Νεόφυτου Χανδριώτη.
Μετά το πέρας της διάλεξης του κ. Ζαχαρούλη, ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.
Τέλος Ανακοίνωσης

