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«Το διαδίκτυο έχει καταστεί η πλατεία του παγκόσμιου χωριού μας» 
Bill Gates 

 
Αγαπητοί επισκέπτες, 
 
Για να βρίσκεστε σε αυτή την ιστοσελίδα μάλλον σας απασχολεί κάποιο πρόβλημα υγείας, εσείς ή 
κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα βιώνουν μια δύσκολη στιγμή, πιθανότατα στο χώρο της 
Ογκολογίας και αναζητείτε ενημέρωση και συμβουλή. Αναμφίβολα ο πιο άμεσος, αλλά δυστυχώς και ο 
λιγότερο αξιόπιστος τρόπος πληροφόρησης σε θέματα της ιατρικής επιστήμης είναι το διαδίκτυο. Οι 
πιο εύκολα προσβάσιμες, οι πιο δημοφιλείς, και οι πιο κατανοητές ιστοσελίδες δεν είναι πάντα και οι 
πιο έγκυρες, ενώ η αξιολόγησή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. 
 
Η διάγνωση ενός όγκου συνεχίζει ακόμη και σήμερα να προκαλεί φόβο και πανικό, να ξυπνάει 
ξεχασμένες εμπειρίες από το κοντινό περιβάλλον και να δημιουργεί την ανάγκη να γίνει κάτι άμεσα, 
εδώ και τώρα, για να «προλάβουμε». Από το συνολικό υποσυνείδητο αναδύονται εμπεδωμένα 
στερεότυπα και πεποιθήσεις, ενώ η αγωνία για το μέλλον και ο φόβος για το άγνωστο δίνουν χώρο σε 
κάθε είδους παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και σενάρια, που εν τέλει ταλαιπωρούν, βασανίζουν 
και στοιχειώνουν τους ασθενείς. 
 
Τη δημιουργία της εν λόγω ιστοσελίδα προκάλεσε η εμπεδωμένη πεποίθησή μου ότι ο επιστήμονας, 
και κυρίως ο ακαδημαϊκός δάσκαλος, έχει υποχρέωση να κοιτάζει την κοινωνία στα μάτια και με 
εξωστρέφεια να απευθύνεται στις ανάγκες της. Η επιστημονική γνώση δεν προώρισται να παραμένει 
πίσω από κλειστές πόρτες εργαστηρίων ή αιθουσών διδασκαλίας. Δεν απευθύνεται στους λίγους που 
την κατανοούν, αλλά στους πολλούς που την έχουν ανάγκη και τη χρησιμοποιούν. 
 
Η ιστοσελίδα αυτή παρακολουθεί τις εξελίξεις στην έγκαιρη διάγνωση και σύγχρονη θεραπεία του 
καρκίνου. Απαντά στα πιο συχνά και εύλογα ερωτήματα των ασθενών και ενημερώνει για τις 
διαθέσιμες επιλογές. Καταθέτει αντικειμενική, τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σε 
θέματα που συνήθως απασχολούν τους ασθενείς με καρκίνο, τους συνοδούς και τους φροντιστές τους. 
Φυσικά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία και τη σχέση που οφείλει να 
εγκατασταθεί ανάμεσα στον ασθενή και στον γιατρό που έχει επιλέξει. Μέσα από αυτή τη σχέση, ο 
καλά ενημερωμένος ασθενής θα συμμετέχει ισότιμα στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν και 
μαζί με τον θεράποντα ογκολόγο του θα σχεδιάσουν και υλοποιήσουν μια εξατομικευμένη και 
μοναδική προσέγγιση, καθώς κάθε άτομο είναι διαφορετικό. 
 
Καλωσορίσατε λοιπόν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι προς την ιατρική γνώση, με όχημα τον εύληπτο και 
κατανοητό λόγο και προορισμό την τεκμηριωμένη και επιστημονική ιατρική πληροφορία. 
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