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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αγαπητά µέλη, συµπατριώτισσες και συµπατριώτες,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας σας καλεί σε 

Ενηµερωτική Συνέλευση, 
που θα πραγµατοποιηθεί   

την   Κυριακή 17  Ιουνίου 2018 και ώρα 2.30. µµ   
στην Κυπριακή  Κοινότητα   

58-76  Stanmore Rd Stanmore NSW 2048,   
µε  τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.  Ενηµέρωση από το ∆Σ και συζήτηση σε όλα τα θέµατα που 
απασχολούν  το σύλλογο

2.  Πορεία και κατευθύνσεις δραστηριοτήτων του Οργανισµού µας.
3.  Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέµατος  που εγείρεται νόµιµα 

σύµφωνα µε το καταστατικό.

Οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των µελών µας είναι αυτές που 
θα καθορίσουν το πλαίσιο της µελλοντικής πορείας  µας γι’ αυτό η 
συµµετοχή όλων µας στις διαδικασίες της παραπάνω Συνέλευσης 
είναι απαραίτητη. 
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή σε  κάθε συµπάροικο 
που επιθυµεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της. 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Σε πρώιµα στάδια του καρκίνου 
δεν χρειάζονται οι χηµειοθεραπείες

Βρέθηκε µουµιοποιηµένο πτώµα 
σε σπίτι ρακοσυλλέκτη του Σίδνεϊ

Ο ρισµένες γυναίκες µε πρώιµο στάδιο καρκίνου του µαστού µπορεί να µη 
χρειάζεται πλέον να κάνουν χηµειοθεραπεία για να αυξήσουν την πιθα-
νότητα επιβίωσης τους. Πρόκειται για τα  αποτελέσµατα της µεγαλύτερης 
µελέτης για τη θεραπεία του καρκίνου του µαστού που διεξήχθη ποτέ και 

παρουσιάστηκαν σε συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 
στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Οι ερευνητές εξέτασαν πάνω από 10.000 γυναίκες µε καρκίνο σε πρώιµο στά-
διο που δεν είχε εξαπλωθεί στους λεµφαδένες. Οι γυναίκες ήταν θετικές για 
ορµονικούς υποδοχείς και δεν είχαν το είδος του όγκου που ανταποκρίνεται στο 
φάρµακο Herceptin.
Οι γιατροί χρησιµοποιούν ήδη ένα γενετικό τεστ που ονοµάζεται Oncotype DX 
για να διαπιστωθεί εάν οι γυναίκες µε καρκίνο του µαστού είναι πιθανό να 
επωφεληθούν από τη χηµειοθεραπεία. Στη συγκεκριµένη έρευνα, εξετάστηκαν 
γυναίκες µε µέση ανταπόκριση στις χηµειοθεραπείες και τα αποτελέσµατα υπο-
δηλώνουν ότι η εξέταση 21 γονιδίων εντόπισε ένα ποσοστό 85 τοις εκατό αυτών 
των γυναικών µε πρώιµο καρκίνο του µαστού που µπορούν να απαλλαγούν από 
τη χηµειοθεραπεία, ειδικά εκείνες που είναι άνω των 50 ετών, ανέφεραν οι 
µελετητές. Ο αναπληρωτής καθηγητής Darren Saunders από τη Σχολή Ιατρικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι τα ευρήµα-
τα θα επηρεάσουν έναν «σηµαντικό αριθµό» γυναικών. «Θα απαλλάξει πολλές 
γυναίκες από τις παρενέργειες της χηµειοθεραπείας» είπε. «Αλλά υπάρχει και 
µια προειδοποίηση, ότι αυτά τα ευρήµατα ισχύουν µόνο για ένα συγκεκριµένο 
υποσύνολο των ασθενών γυναικών».
Η χηµειοθεραπεία βρέθηκε ότι είχε κάποια οφέλη για γυναίκες ηλικίας κάτω 
των 50 ετών. Τα αποτελέσµατα έχουν δηµοσιευθεί στη New England Journal of 
Medicine.

Στο νοσοκοµείο έκαναν λάθος ένεση στο 
µωρό τους – παραλίγο να το χάσουν
Όταν ο µικρός Declan 
χτύπησε το κεφάλι του 
στο σπίτι, στο πλάι της 
κούνιας του, οι γονείς 
του θεώρησαν πως θα 
ήταν πιο ασφαλές να τον 
πάνε για ένα τσεκάπ στο 
νοσοκοµείο – αλλά η 
επίσκεψη παραλίγο να 
του κοστίσει τη ζωή. 
Οι γονείς του Jessica 
Newsome και Blake 
Campbell πήγαν το αγό-
ρι τους στο Νοσοκοµείο 
Nepean, στα νοτιοδυ-
τικά του Σίδνεϊ, για να 
ελέγξουν οι γιατροί το 
καρούµπαλο στο κεφάλι 
του γιου τους.
Οι γιατροί συνέστησαν 
να κάνει το παιδί αξο-
νική τοµογραφία, δι-
αδικασία που απαιτεί 
πλήρη ακινησία. Καθώς 
o Declan ήταν νευρικός, 
έπρεπε να τον κατα-
πραΰνουν – αλλά όταν 
ο γιατρός έκανε στον 
Declan την ένεση, κατά-
λαβαν ότι κάτι είχε πάει 
πολύ λάθος. Ο γιατρός 
είχε πάρει λάθος σύ-
ριγγα, εγχέοντας στον 
Declan 12mg ενδοφλε-
βίου Suxamethonium 
αντί για 12mg κεταµί-
νης, σύµφωνα µε τα 
χαρτιά του εξιτηρίου. Το 
Suxamethonium είναι 
πολύ ισχυρότερο από 

την κεταµίνη και προκα-
λεί βραχυχρόνια παρά-
λυση.
Η κ. Newsome έζησε 
όλη την τροµακτική δο-
κιµασία, βλέποντας τα 
χείλη του παιδιού της 
να γίνονται µπλε και το 
σώµα του να χλωµιάζει. 
Για 90 δευτερόλεπτα το 
παιδί είχε σταµατήσει να 
αναπνέει. «Το σώµα του 
απλώς πάγωσε» είπε η 
κ. Newsome. «Χλώµιασε 
ολόκληρος, αµέσως».
Η τροµαγµένη µαµά 
στράφηκε στον γιατρό 
και του είπε «κάτι είναι 
λάθος». «Εκείνος άρ-
παξε το παιδί και άρχι-
σε να τρέχει» είπε η κ. 
Newsome. Πρόσθεσε 
ότι επιβεβαίωσε αµέσως 
το µέγεθος της τραγωδί-
ας, όταν είδε ένα µέλος 
του προσωπικού που 

εργαζόταν στον αξονικό 
τοµογράφο να δακρύζει.
Ο Declan πλέον έχει 
ανακάµψει πλήρως και 
βρίσκεται σε εξέλιξη 
έρευνα για να διασφαλι-
στεί πως το σχεδόν θα-
νατηφόρο λάθος δεν θα 
συµβεί ξανά, καθώς οι 
δύο σύριγγες µε τα πολύ 
διαφορετικά φάρµακα 
ήταν στον ίδιο δίσκο. 
Οι νοσοκοµειακές αρχές 
έχουν ενηµερώσει ανα-
λυτικά τους γονείς για 
ό,τι συνέβη και έχουν 
ζητήσει συγγνώµη. «Το 
νοσοκοµείο θα εφαρµό-
σει πλήρως τις συστά-
σεις της τρέχουσας έρευ-
νας για να αποτρέψει την 
επανάληψη ενός τέτοιου 
σφάλµατος» δήλωσε ο 
Dr Peter Thomas, διευ-
θυντής ιατρικών υπηρε-
σιών του νοσοκοµείου.

Ένα µουµιοποιηµένο πτώµα, που βρέ-
θηκε τυλιγµένο σε χαλί µέσα στο σπίτι 
ενός νεκρού ρακοσυλλέκτη από κα-
θαριστές την προηγούµενη Τρίτη, θα 
µπορούσε να είναι εκεί για περισσότε-
ρο από µια δεκαετία, σύµφωνα µε την 
αστυνοµία.
Οι ντετέκτιβ του Σίδνεϊ δεν έχουν απο-
κλείσει ακόµα το ενδεχόµενο ο Bruce 
Roberts, ο ρακοσυλλέκτης που ζούσε 
στο σπίτι στο Greenwich πριν πεθάνει 
τον περασµένο Ιούλιο, να εµπλέκεται 
στον θάνατο του ανθρώπου.
Το πτώµα ήταν σε τόσο άσχηµη κατά-
σταση, ώστε δεν ήταν δυνατός ο άµε-
σος προσδιορισµός του φύλου και της 
ηλικίας.
Την Παρασκευή, η αστυνοµία δήλωσε 
στους δηµοσιογράφους ότι το σώµα 
άνηκε σε άνδρα 30 ή 40 ετών, αλλά 
εξακολουθεί να µην έχει προσδιορι-
στεί η αιτία θανάτου. Όπως δήλωσε ο 
επιθεωρητής Simon Jones, η αιτία θα-
νάτου αντιµετωπίζεται ως «αφύσικη» 
και «ύποπτη».
Παράλληλα, κάποιες αστυνοµικές πη-
γές δήλωσαν στην Daily Telegraph ότι 
το πτώµα ανήκει στον Shane Snellman 

από το Σίδνεϊ, ο οποίος σύµφωνα µε 
τη Sydney Morning Herald πέθανε 
πριν από περίπου 10 χρόνια και είχε 
αποξενωθεί από την οικογένειά του. 
Από άλλες πηγές έγινε γνωστό ότι ο 
θάνατος θεωρείται ύποπτος «λόγω 
ενός ευρήµατος στο πτώµα», αλλά δεν 
δόθηκαν περισσότερες λεπτοµέρειες. 
Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, 
ο κ Jones δήλωσε ότι ήταν σαφές πως 
το πτώµα βρισκόταν στο σπίτι του 
Roberts για «σηµαντικό χρονικό διά-
στηµα». Η αστυνοµία δήλωσε ότι ο κ. 
Snellman τους ήταν γνωστός λόγω της 
εµπλοκής του σε πολλές µικρές παρα-
βατικές πράξεις πριν από τον θάνατό 
του. Πιστεύεται ότι ο κ. Snellman δεν 
είχε έρθει σε επαφή µε την οικογένειά 
του για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κάτι 
που ενδεχοµένως εξηγεί το γιατί δεν 
δηλώθηκε ποτέ ως αγνοούµενος.
Οι αστυνοµικοί τώρα δουλεύουν µε τα 
βουνά των στοιχείων και τα σκουπίδια 
που έχουν συσσωρευτεί στο σπίτι του 
Roberts – το γεγονός ότι αποθήκευε 
ένα σωρό πράγµατα από τα σκουπίδια 
εκεί δυσκολεύει σε µεγάλο βαθµό την 
έρευνα.




