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Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
Nομού Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008,
από γυναίκες που βίωσαν τον καρκίνο του μαστού.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου
Γυναικών με Καρκίνο Μαστου «Άλμα Ζωής» σε συνεργασία
με μια ομάδα γυναικών από τη Θεσσαλονίκη.

Η μοναδικότητα του Συλλόγου έγκειται στο γεγονός ότι όλα
τα μέλη του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, αλλά
και οι εθελόντριές του είναι γυναίκες με εμπειρία καρκίνου
μαστού



1300+ μέλη. άτομα με εμπειρία Καρκίνου του Μαστού

70+ Εκπαιδευμένες Εθελόντριες

Με την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου του
Θεαγενείου έχουμε βρεθεί κοντά σε περισσότερες
από 6.000 γυναίκες σε όλη τη Β.Ελλάδα, από το
2011



H Ψυχοκοινωνική Στήριξη
Η Οργανωμένη Αλληλοβοήθεια 
Η Ενημέρωση του πληθυσμού για τον καρκίνο του
μαστού και τις μεθόδους πρόληψης – έγκαιρης
διάγνωσης
Η Eνημέρωση των Δικαιωμάτων κάθε γυναίκας. 
Η Διεκδίκηση ποιοτικής φροντίδας των ασθενών
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Ατομική/Ομαδική
Συμβουλευτική

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 

Ομάδες
Στήριξης

Ψυχολογική Υποστήριξη

1.Ψυχολογικής Στήριξης
2.Δημιουργικής Απασχόλησης
3.Ομάδες σε συνεργασία με Gestalt
Foundation

Οποιαδήποτε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μαστού
μπορεί να έρθει σε επαφή με το Σύλλογο και να λάβει
υπηρεσίες ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής από
κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο, ανάλογα με τις
ανάγκες της και το στάδιο της θεραπείας στο οποίο
βρίσκεται.



Εκπαιδευτικά Διαδικτυακά Σεμινάρια



Πρόγραμμα Παροχής χρηστικών
ειδών



Πρόγραμμα Οργανωμένης
Αλληλοβοήθειας
ΣΤΟΧΟΣ
Η συναισθηματική στήριξη
Η πρακτική βοήθεια στις γυναίκες που πάσχουν από
καρκίνο του μαστού

Εβδομαδιαίες Επισκέψεις Εκπαιδευμένων
εθελοντριών στο ΑΝΘ Θεαγένειο

Εκπαίδευση Εθελοντριών

Εποπτεία Εθελοντριών



Πρόγραμμα Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης 

Ομιλίες
Πρόληψης
και
Έγκαιρης
Διάγνωσης 

Σχολεία,Φορείς, Δήμοι,

Εταιρείες

Σύλλογοι, ΚΑΠΗ,

Πολιτιστικά Κέντρα

Ευπαθείς Ομάδες,

Φυλακές 

Συνεργασία με Κλινικές/

Δήμους/Κοινότητες



Sail For Pink Webinars/Breast Cancer Talks 
& Ομιλίες για την πρόληψη κι έγκαιρη
διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού



Δράσεις Ευαισθητοποίησης και 
Απομυθοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η τράπεζα αίματος του συλλόγου μας υπάρχει στο ΑΝΘ Θεαγένειο 

Τρόποι ενίσχυσης της τράπεζας αίματος του Συλλόγου γυναικών με Καρκίνο
του Μαστού  «Άλμα Ζωής Ν.Θεσσαλονίκης»

Οργάνωστε εθελοντική αιμοδοσία στην
εταιρεία σας, την ομάδα σας κλπ και

στηρίξτε μας!

Επισκεφθείτε το Θεαγένειο Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης*, και δώστε

αίμα για εμάς 



Δικηγορικός Σύλλογος
Δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεναρίων εικονικών ασθενών για COVID-19. 

Eργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΑΝΘ Θεαγένειο

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



Χιλιάδες θετικά μηνύματα υπέρ της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης

SAIL FOR PINK 

 Συνεχείς
διοργανώσεις από
το 2013

30.000+
Συμμετέχοντες 
400+ ομάδες

100+ Ιστιοπλοϊκά 
600+ άτομα σε σκάφη

70+ Xορηγοί 
& υποστηρικτές

1000+ Εθελοντές
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Sail For Pink #9
goes online...
again!

Sail For Pink



Συμβάλετε στην
ενημέρωση
όλων των
γυναικών στην
Ελλάδα για τον
Kαρκίνο του
Mαστού

Συμβάλετε
στην
προαγωγή
της
πρόληψης
και έγκαιρης
διάγνωσης

Sail For Pink



Γιατί να μας υποστηρίξετε

Έχετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης
διοργάνωσης στην Β. Ελλάδα για την
ευαισθητοποίηση του κοινού για τον Καρκίνο του
Μαστού και να συνεισφέρετε κι εσείς στον αγώνα για
την πρόληψη της νόσου.

Θετικά μηνύματα υπέρ της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης

To κοινό τόσο της Θεσσαλονίκης όσο
και πλέον όλης της Ελλάδας έχει
αγκαλιάσει με μεγάλο ενθουσιασμό το
Sail For Pink. 



Στηρίζοντας την προσπάθειά
μας γίνεσαι μέρος της
μεγαλύτερης εκστρατείας για
τον Καρκίνο του Μαστού στη
Β.Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα
συμβάλεις στην:

Ψυχοκοινωνική στήριξη σε γυναίκες με εμπειρία
Καρκίνου του Μαστού, αλλά και στο οικείο
οικογενειακό τους περιβάλλον

Παροχή δωρεάν εξετάσεων μαστού σε ανασφάλιστες
γυναίκες ή γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα

Συγκέντρωση σημαντικών οικονομικών πόρων για
την παροχή χρηστικών ειδών (π.χ περούκες,
ενθέμετα) σε ασθενείς που δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα

Πραγματοποίηση προγραμμάτων που έχουν στόχο
την ενημέρωση γυναικών σχετικά με την πρόληψη
της νόσου



ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΣΤΗΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΣΤΑΔΙΑ

(Elisabeth

Kubler Ross)

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ

ΚΑΡΚΙΝΟ.. 



1. Πρόκληση
2. Απειλή
3. Απώλεια
4. Άρνηση

Eρμηνείες 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

στρατηγική αντιμετώπισης: ενεργητική VS παθητική
(Μαχητικότητα, Αποφυγή ή άρνηση, Μοιρολατρία
(Fatalism), Απελπισία,άγχος)

Ηλικία της ασθενούς

Ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις/ερμηνείες που έχει
γύρω από το θέμα της ασθένειας 
(Θρησκευτικές πεποιθήσεις, επιστημονικές
πεποιθήσεις)

Προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό

Περιβάλλον 

Ατομικά χαρακτηριστικά



ΑΛΛΑΓΗ – ΑΠΩΛΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού και αλλαγή:

“...ένιωσα να ζω τη ζωή μιας άλλης...
να βγαίνω απ' το σώμα μου και να
μπαίνω σε ένα άλλο...” 



ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΣΤΑΔΙΑ
(Elisabeth Kubler Ross)

Τα στάδια της πορείας προς το θάνατο, όπως και τα
στάδια του θρήνου, πιθανόν να επικαλύπτονται και η
διάρκεια του κάθε σταδίου ποικίλλει από μερικές ώρες
μέχρι μήνες.  Η όλη πορεία διαφέρει από άτομο σε
άτομο. Μερικοί άνθρωποι πιθανόν να είναι σε ένα
στάδιο για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που να
φαίνεται ότι το προσπέρασαν. Μερικές φορές το άτομο
επιστρέφει σε προηγούμενο στάδιο. 



Άρνηση της πραγματικότητας

«Έκαναν λάθος στη διάγνωση. Πιθανόν τα αρχεία μου ανακατεύτηκαν με κάποιου άλλου».



Θυμός

«Γιατί εγώ; Σταμάτησα να καπνίζω και πρόσεχα τη διατροφή μου»



Διαπραγμάτευση

«Αν τα καταφέρω μέχρι την αποφοίτηση του γιου μου θα είμαι ικανοποιημένη. Απλά αφήστε με να ζήσω μέχρι τότε».



Κατάθλιψη

«Περίμενα όλα αυτά τα χρόνια να δω την κόρη μου να παντρεύεται και τώρα πιθανόν να μην είμαι στο γάμο της».



Αποδοχή της πραγματικότητας

 

«Έχω αποδεχτεί τη κατάσταση. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο αλλά θα προσπαθήσω. 
'Ολα και όλοι θα είναι εντάξει». 



“Όπως δεν είναι σωστό να θεραπεύσουμε τα μάτια χωρίς
το κεφάλι, ούτε το κεφάλι χωρίς το σώμα, έτσι δεν είναι
σωστό να θεραπεύσουμε το σώμα χωρίς την ψυχή”
 Σωκράτης 

Η στήριξη δεν είναι
πολυτέλεια, είναι ανάγκη!

Στήριξη από:

→ Το περιβάλλον 
→ Άλλες γυναίκες που βίωσαν τον καρκίνο του μαστού
(Πρόγραμμα Οργανωμένης Αλληλοβοήθειας - Reach to
Recovery International)
→ Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης 
→ Δραστηριότητες που δίνουν χώρο για προσωπική
έκφραση (Ομάδες δημιουργικής Απασχόλησης)



ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ-
Διερεύνηση-Στόχοι

Πώς βλέπει την αρρώστια η ίδια και η οικογένειά της.
Ποιες αλλαγές χρειάζεται να κάνει στη ζωή της.
Ποια πρόσωπα και ποια μέσα διαθέτει.
Τι περιμένει στο μέλλον.
Ποιά πράγματα έχουν αξία γι’ αυτήν και τι πιστεύει.

Να βοηθήσει να ξεμπερδέψει τα συναισθήματα και τις
ανησυχίες.
Να βοηθήσει να καταλάβει πώς σκέφτεται και πως
αισθάνεται.
Να βοηθήσει να εκφράσει τα συναισθήματά με τον δικό της
τρόπο σε ασφαλές περιβάλλον.
Να βοηθήσει να βρει τις δικές της λύσεις στα θέματα που
την απασχολούν.
Να βοηθήσει να αποδεχτεί, ό, τι δεν μπορεί να αλλάξει.
Να βοηθήσει να αναγνωρίσει, ό, τι μπορεί να αλλάξει για
εκείνη και εφόσον θέλει να το αλλάξει.

ο θεραπευτής μπορεί...



Ατομική συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία 

Ομαδική Ψυχοθεραπεία 

Απευαισθητοποίηση από τις σκέψεις του θανάτου.
Μείωση του άγχους, της κατάθλιψης και των φοβικών
αντιδράσεων.
Καλύτερους μηχανισμούς αντιμετώπισης και μείωση της
άρνησης της νόσου /προσαρμογή της διάγνωσης-
θεραπείας- ασθένειας.
Υποστήριξη και προετοιμασία για την αλλαγή στην
εξωτερική εμφάνιση του ασθενή 
Αύξηση της κοινωνικότητας, της αυτοεκτίμησης, της
αίσθησης προσφοράς στους συνανθρώπους.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Αντιμετώπιση του πόνου.
Υποστ́ηριξη της οικογένειας



Ατομική συμβουλευτική ψυχοθεραπεία 
Ομαδική ψυχοθεραπεία 

Διευκόλυνση συναισθηματικής έκφρασης με το λόγο.
Να μιλήσουν για τους φόβους τα άγχη και τις αναστολές του
ερωτικού τομέα
Απενεχοποίηση της γυναίκας που νοσεί και  του συντρόφου
της
Δυνατότητα  απορρόφησης των οδυνηρών συναισθημάτων
και τόνωση του ηθικού.
Προσφορά νοήματος και ενδιαφέροντος για τη ζωή. 

Αύξηση της επιβίωσης, όταν οι πάσχοντες από καρκίνο, έχουν
και ψυχοθεραπευτική βοήθεια!



Δεξιοτεχνία.
Επιστημονική κατάρτιση.
Αγάπη για τους ασθενείς.
Αίσθημα ευθύνης.
Προσωπική προσπάθεια και χρόνο.
Ενδιαφέρον για βελτίωση του επαγγέλματος
μέσω της έρευνας και την εφαρμογή των
αποτελεσμάτων της στην καθημερινή πράξη.

Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας- Ψυχολόγος



•Κοινωνικές προκαταλήψεις

• Στερεότυπα

• Παιδεία

Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας- Ψυχολόγος



Οικογένεια

Φίλοι

Γιατρός

Νοσηλευτικό προσωπικό

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας



Θεραπεία 

Γνωστική - Συναισθηματική έκφραση

Αντίληψη – Συνειδητοποίηση

Εντοπισμός μπλοκαρισμάτων – Λύση

Αλλαγή δυνατών σημείων

Αποδοχή δεδομένων σημείων



www. almazoisthes.gr

Κατερίνα Λέντη

Ψυχολόγος ΜSc-Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt

Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης

Σας ευχαριστώ!!


