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Επίσηµη χοροεσπερίδα για την 
συγκέντρωση χρηµάτων προς 
ενίσχυση του ερευνητικού έργου 

του συνδέσµου κατά του λεµφώµατος, 
Lymphoma Australia, διοργανώνεται 
το ερχόµενο Σάββατο 29 Σεπτεµβρί-
ου στο  Westside Reception Lounge 
του Μάρικβιλ.

Αν και διοργανώθηκαν παρόµοι-
ες εκδηλώσεις και στο παρελθόν, εν 
τούτοις η συγκεκριµένη ξεχωρίζει 
εφόσον τα χρήµατα που θα συγκε-
ντρωθούν θα διατεθούν στην ενίσχυ-
ση ενός ερευνητικού έργου που γίνε-
ται για πρώτη φορά στην Αυστραλία. 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από µια 
οµάδα φοιτητών της οδοντιατρικής 
του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ.

Η απόφαση για την διοργάνωση 
της εκδήλωσης λήφθηκε από ους εν 
λόγω φοιτητές, όταν η αδελφή ενός 
απ’ αυτούς είχε διαγνωσθεί µε µια 
σπάνια µορφή µη Χότζκινς λεµφώ-

µατος. Αποτέλεσµα ήταν να αποφα-
σιστεί οµόφωνα όπως αντικατασταθεί 
η ετήσια χοροεσπερίδα των φοιτητών 
οδοντιατρικής µε µια φιλανθρωπική 
εκδήλωση ανοικτή στο κοινό.

Τα χρήµατα που θα συγκεντρω-
θούν στην εκδήλωση αυτή θα δια-
τεθούν σε ένα νέο ερευνητικό έργο 
που θα βοηθήσει τα άτοµα που έχουν 
προσβληθεί από λέµφωµα, αλλά και 
τις οικογένειές τους, να κατανοούν 
καλύτερα τις πάµπολλες πληροφορί-
ες που αφορούν σε κλινικές δοκιµές 
που γίνονται στην ασθένεια.

Πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν 
από πού µπορούν να πάρουν πλη-
ροφορίες για κλινικές δοκιµές και τι 
σηµαίνουν αυτές στην θεραπευτική 
αγωγή που ακολουθούν. Σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις, στις κλινικές δοκι-
µές παρέχονται στους ασθενείς τα κα-
λύτερα φάρµακα που υπάρχουν κατά 
της ασθένειας.

Το ερευνητικό αυτό έργο επικε-
ντρώνεται στα ακόλουθα:
• Τι είναι κλινικές δοκιμές
• Πληροφορίες για έρευνες που 
έχουν γίνει στα εργαστήρια
• Πρόοδος κλινικών δοκιμών
• Συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές
• Εμπειρίες ατόμων που έχουν
προσβληθεί από Λέμφωμα

Να σηµειωθεί ότι πολύ λίγοι Αυ-
στραλοί έχουν ακούσει για το λέµ-
φωµα ή γνωρίζουν πως είναι ο πιο 
συνηθισµένος καρκίνος του αίµατος 
(πιο συνηθισµένος ακόµη και από 
τη λευχαιµία) και ότι σκοτώνει κάθε 
χρόνο περισσότερους Αυστραλούς 
απ’ ότι ο καρκίνος του δέρµατος.

Για προκρατήσεις θέσεων στην 
επίσηµη χοροεσπερίδα ή για πε-
ρισσότερες πληροφορίες απευθυν-
θείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
ekat6527@uni.sydney.edu.au ή
anle2906@uni.sydney.edu.au.

Αυξήθηκε την τελευταία 20ετία 
ο αριθµός των εγκύων που 
διαγιγνώσκονται µε καρκίνο, 

σύµφωνα µε νέα µελέτη µε πιθανές 
αιτίες τη µεγαλύτερη ηλικία των µη-
τέρων καθώς και τις καλύτερες µεθό-
δους ανίχνευσης του καρκίνου.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το 
2007, 192 στις 100.000 εγκύους και 
λεχώνες διαγνώστηκαν µε καρκίνο, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 1994 
ήταν 112 ανά 100.000 γυναίκες.

«Οι µορφές καρκίνου που συνδέ-
ονται µε την εγκυµοσύνη έχουν αυ-
ξηθεί και αυτό εξηγείται µερικώς από 
την αύξηση της ηλικίας που γεννάει 
µια γυναίκα. Η εγκυµοσύνη αυξάνει 
την επαφή των γυναικών µε τις υγει-
ονοµικές υπηρεσίες και την πιθανό-
τητα διάγνωσης, αλλά µπορεί ακόµη 
να επηρεάσει την ανάπτυξη καρκινι-
κών όγκων», έγραψε η Κριστίν Ρό-
µπερτς, ερευνήτρια µαιευτικής στο 
Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ που συµ-
µετείχε στη µελέτη. Η επιστηµονική 
της οµάδα συνέλεξε πληροφορίες 
από τρεις µεγάλες τράπεζες δεδοµέ-
νων που αφορούν τις γεννήσεις, πε-
ριπτώσεις καρκινοπαθών και εισα-
γωγές σε νοσοκοµεία στη Νέα Νότια 
Ουαλία. Σε αυτές περιλαµβάνονταν 
πληροφορίες για σχεδόν 780.000 
γυναίκες που γέννησαν περισσότερες 
από 1,3 εκατοµµύρια φορές κατά το 
διάστηµα 1994-2008. Την ίδια περί-
οδο, διαγνώστηκαν µε καρκίνο περί-
που 1.800 µέλλουσες µητέρες και γυ-
ναίκες που είχαν γεννήσει κατά τον 
προηγούµενο χρόνο. Οι ερευνητές 
είπαν ότι καθώς η διάγνωση γινόταν 
συχνότερη µε την πάροδο των ετών, 

ο µέσος όρος ηλικίας των εγκύων αυ-
ξανόταν. Το 1994, το 13% των εγκύ-
ων ήταν µεγαλύτερες των 35 ετών σε 
σύγκριση µε σχεδόν 24% το 2007.

Ο κίνδυνος να εµφανίσει µια γυ-
ναίκα καρκίνο αυξάνεται µε την ηλι-
κία και το 2007 οι γυναίκες άνω των 
35 είχαν πάνω από τρεις φορές πε-
ρισσότερες πιθανότητες να εµφανί-
σουν καρκίνο σε σχέση µε τις κάτω 
των 30. Ωστόσο, η ηλικία συνιστά 
µόνο έναν µικρό παράγοντα αυξηµέ-
νου κινδύνου για καρκίνο.

Ο Λόϊντ Σµιθ, ο οποίος ασχολεί-
ται µε την θεραπεία γυναικολογικών 
καρκίνων στο Πανεπιστήµιο Ντέιβις 
της Καλιφόρνιας, συµφώνησε ότι οι 
βελτιωµένες µέθοδοι εντοπισµού της 
νόσου ενδεχοµένως να ευθύνονται 
εν µέρει για την αύξηση των κρου-
σµάτων. Ο ίδιος επισήµανε ότι το 

µελάνωµα είναι η πιο κοινή µορφή 
καρκίνου καθώς πλήττει 45 από τις 
100.000 εγκύους ή λεχώνες και η 
Αυστραλία διαθέτει το υψηλότερο 
ποσοστό διαγνώσεων µελανώµατος 
στον κόσµο, γεγονός που σηµαίνει 
ότι οι µέθοδοι διάγνωσης έχουν εν-
δεχοµένως βελτιωθεί σηµαντικά.

Οι ερευνητές είπαν ότι παρά την 
αύξηση του κινδύνου για καρκίνο, η 
νόσος εξακολουθεί να µην εµφανίζε-
ται συχνά στις εγκύους και τις λεχώ-
νες, αλλά η θεραπεία εµφανίζει ιδι-
αίτερα προβλήµατα. «Όταν έχεις µια 
έγκυο µε καρκίνο, το έµβρυο κινδυ-
νεύει, η γυναίκα κινδυνεύει, η οικο-
γένεια βιώνει υπερβολικό πόνο και 
αναζητεί την καλύτερη δυνατή συµ-
βουλή, γεγονός που συχνά προκαλεί 
σύγχυση γιατί κανένας δεν γνωρίζει 
ακριβώς τι να κάνει», λέει ο Σµιθ.

Eντονη ήταν η αντίδραση των ψηφοφόρων ενάντια 
στην απόφαση της κυβέρνησης της Ν.Ν.Ουαλίας να 
προβεί σε περικοπές ύψους $1,7 δις στον τοµέα της 

εκπαίδευσης, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση που διενήργησε 
η εταιρία Auspoll.

Συγκεκριµένα, το 70% των ερωτηθέντων εξέφρασαν την 
άµεση αντίθεσή τους στην απόφαση αυτή της κυβέρνησης 
του κ. Μπάρι Ο’ Φάρελ, ενώ το 72% που ψήφισαν τον Συ-
νασπισµό στις τελευταίες εκλογές, είπαν ότι θα έδιναν την 
ψήφο τους σε άλλο κόµµα αν γνώριζαν εκ των προτέρων 
για τα σχέδια του πολιτειακού πρωθυπουργού να ρίξει 
τσεκούρι στον τοµέα της εκπαίδευσης. Στην δηµοσκόπηση 
αυτή, που έγινε για λογαριασµό της Οµοσπονδίας ∆ιδασκά-
λων της Ν.Ν.Ο., ερωτήθηκαν συνολικά 1.002 ψηφοφόροι 
εκ των οποίων το 82% εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρ-
νηση Ο’Φάρελ όφειλε να αυξήσει τις επιχορηγήσεις της στα 
δηµόσια σχολεία και όχι να τις µειώσει.

«H κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει την 
ευθύνη να κρατήσει στη φυλακή, όσο το δυνα-
τόν περισσότερο, τον δολοφόνο του διάσηµου 

καρδιοχειρουργού της χώρας, Βίκτορ Τσανγκ».
Τη δήλωση αυτή έκανε το Σαββατοκύριακο ο Γενικός Ει-

σαγγελέας της Πολιτείας, Γκρεγκ Σµιθ, µετά την απόφαση 
της αρµόδιας αρχής της πολιτείας, NSW Parole Authority, 
να αποφυλακιστεί ο µαλαισιανής καταγωγής Τσιου Σενγκ 
Λιού, που δολοφόνησε τον ∆ρ Τσανγκ το 1991 στο Σίδνεϊ. 
Συγκεκριµένα, αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί ο κρατού-
µενος, µετά από 21 χρόνια στη φυλακή, µεταξύ της  3ης 
και της 6ης Οκτωβρίου. Η απόφαση της αποφυλάκισης λή-
φθηκε µε τον όρο ότι ο Λιου, που πάσχει από την ασθένεια 
Πάρκινσον και άνοια, θα απελαθεί αµέσως από τη χώρα. 
Η πολιτειακή κυβέρνηση όµως ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει 
από το Ανώτατο ∆ικαστήριο να αναθεωρήσει την απόφαση 
της NSW Parole Authority.

Φιλανθρωπική εκδήλωση 
προς οικονοµική ενίσχυση 
του συνδέσµου κατά του λεµφώµατος

Αυξάνονται οι έγκυες γυναίκες
που διαγιγνώσκονται µε καρκίνο

Παρέμβαση 
της πολιτειακής κυβέρνησης
στην αποφυλάκιση του δολοφόνου 
του καρδιοχειρουργού Β. Τσανγκ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

Έντονη δυσαρέσκεια 
των ψηφοφόρων της ΝΝΟ
για τις περικοπές $1,7 δις 
στην εκπαίδευση

Ο πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ο., Μπάρι Ο’Φάρελ.


