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Γερμανία 

Παν/κό Νοσοκομείο Charite - Universitatsmedizin Berlin Campus Virchow-Klinikum 

 

Στο Παν/κό Νοσοκομείο Charite Universitatsmedizin στο Βερολίνο οι καρκινοπαθείς 
ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία με χρήση κλασσικής ακτινοθεραπείας και 
χημειοθεραπείας και συμπληρωματική εφαρμογή υπερθερμίας για περισσότερο από 
δυο δεκαετίες. Εκτός από την χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία και την 
χημειοθεραπεία, η μέθοδος αυτή εξελίσσεται διαρκώς με την εφαρμογή ολοένα 
αυξανόμενου αριθμού κλινικών δοκιμών φάσης II και III. H πραγματική κυτταρο-
τοξικότητα της χημειοθεραπείας- και της ακτινοθεραπείας μπορεί να ενισχυθεί 
αποτελεσματικά με την βοήθεια της υπερθερμίας. Συνεπώς μπορεί να επιτευχθεί, 
βελτίωση του τοπικού ογκολογικού ελέγχου, αποφυγή απομακρυσμένης νόσου, 
καλύτερη ποιότητα της ζωής, και καμιά φορά επίσης και πλήρης ίαση. Με την υποστήριξη 
του Ιδρύματος German Cancer Aid το Κέντρο Ολοκληρωμένης Αντικαρκινικής Θεραπείας 
Charite δημιούργησε μια πλατφόρμα διεπιστημονικών ογκολογικών επιτροπών 
προκειμένου να συζητούνται όλες οι περιπτώσεις καρκίνου σε ατομική βάση και σε 
ορισμένες περιπτώσεις να εφαρμόζεται η υπερθερμία ως συμπληρωματική μέθοδος 
στην  πολυτροπική αυτή μάχη κατά του καρκίνου. Στο Τμήμα Ακτινο-Ογκολογίας και 
Ακτινοθεραπείας, εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς οι πιο σύγχρονες μέθοδοι 
αντικαρκινικής θεραπείας. Η βασική ογκολογική έρευνα και οι κλινικές μελέτες 
με μεταφραστικά στοιχεία στοχεύουν περαιτέρω στην βελτίωση των υφιστάμενων 
μεθόδων θεραπείας, στην αύξηση των πιθανοτήτων ίασης και στην μείωση των 
ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπείας. Οι διεπιστημονικές ογκολογικές επιτροπές μας 
δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε μια βελτιωμένη, πολυτροπική αντικαρκινική 
θεραπεία προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ασθενούς. Από το 2018, και υπό την 
διεύθυνση του Καθηγητή Pirus Gadhar, χρησιμοποιείται επίσης με μεγάλη επιτυχία το 
σύστημα Celsius42 TCS δίνοντάς μας ως εκ τούτου την δυνατότητα να βελτιώσουμε 
σημαντικά το εύρος των προϊόντων μας. 

Volker Budach, MD, PhD 

Επικ. Τμήματος Ακτινο-Ογκολογίας και Ακτινοθεραπείας στα Campus Virchow-Klinikum & Campus Benjamin 
Franklin 
https://radioonkologie.charite.de/leistungen/hyperthermie/ 
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Οδηγίες για ένα αποδοτικό θεραπευτικό σχεδιασμό ως δομικό στοιχείο της 
ολοκληρωμένης/ολιστικής ιατρικής. 

Το Κέντρο Ολιστικής Ογκολογίας στην κλινική Filderklinik παρέχει ολοκληρωμένη 
ολιστική ιατρική για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Αντιμετωπίζουμε τους 
ασθενείς μας σύμφωνα με τις σύγχρονες ιατρικές οδηγίες στην βάση 
τεκμηριωμένων ογκολογικών προτύπων που έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί από  
την ιατρική πρακτική σε όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί μας διαθέτουν υψηλό επίπεδο 
αιματο-ογκολογικής ικανότητας, που έχει αποκτηθεί σε φημισμένα 
Ιατρικά κέντρα. 

Ως μέρος του ολιστικού θεραπευτικού σχεδίου μας, επεκτείνουμε 
την εξειδικευμένη αυτή τεχνογνωσία, ώστε να περιλαμβάνει τις 
ολιστικές θεραπείες της ανθρωποσοφικής ιατρικής. Αυτό ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σας σύστημα και τις δυνάμεις αυτό-ίασης του 
οργανισμού σας, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής σας, αντιμε-
τωπίζει συμπτώματα του καρκίνου και ανακουφίζει ή αποτρέπει τις 
παρενέργειες της ογκολογικής θεραπείας. 

Παρέχουμε ολοσωματική και περιοχική υπερθερμία από την 
Celsius42 καθώς και ενεργή θεραπεία πυρετού που προκαλείται 
συγκεκριμένα από ιξό σε μεμονωμένες θεραπευτικές δοκιμές. 

 

Η ολοσωματική υπερθερμία είναι μια θεραπεία τεχνητού πυρετού 
που διεγείρει κυρίως το ανοσοποιητικό σύστημα και ενεργοποιεί 
τις δυνατότητες αυτοίασης του οργανισμού. Το σύστημα περιο-
χικής εν τω βάθει υπερθερμίας Celsius42 TCS  συνιστά από την άλλη 
πλευρά, μια τοπική διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 
ανάπτυξης εντοπισμένων όγκων σε συγκεκριμένα όργανα, σχεδόν 
πάντα σε συνδυασμό με άλλες ογκολογικές θεραπείες. 

Dr. Stefan Hiller 
https://www.filderklinik.de/medizin/integrative-onkologie/ 
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 Εμείς θέλουμε να βαδίσουμε μαζί σας και να σας δώσουμε ελπίδα – όσο 
περισσότερο μπορούμε. Με την εμπειρία, τις γνώσεις και την τεχνογνωσία  μας. 
Με πληροφορίες, εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας, διαφάνεια και την 
δυνατότητα να εργαστούμε ομαδικά πάνω στην θεραπεία σας, μαζί με εσάς, την 
οικογένεια σας και τους ιατρικούς μας συνεργάτες. Όπου και όποτε χρειαστεί. 

...και ξαφνικά όλα αλλάζουν. 

Καρκίνος. Μια μόνο λέξη. Ως διάγνωση, γίνεται ένα γεγονός που αλλάζει την ζωή 
μας. Ξαφνικά, η καθημερινή μας ζωή επικεντρώνεται σε ένα μόνο ζήτημα: την 
νόσο. Οι σχέσεις αλλάζουν, και η οικογένεια και οι φίλοι επηρεάζονται όσο και 
η εργασία και ο ελεύθερος χρόνος. Ολόκληρη η ζωή σας περιστρέφεται γύρω 
από τον καρκίνο. Και μετά έρχεται ο φόβος. Τι γίνεται από δω και πέρα; Τι μπορώ 
να περιμένω; 

Εκτός από την δουλειά του ως επικεφαλής γιατρός στην Κλινική Ακτινοθεραπείας και Ακτινο-
ογκολογίας σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπόχουμ, ο Δρ. Sahinbas άνοιξε την δική του 
ιατρική κλινική για την υπερθερμία και την υποστηρικτική φροντίδα το 2009. 
Ως διεθνούς κύρους ειδικός στην υπερθερμία, στην ακτινοθεραπεία και στην βιολογική αντικαρκινική 
θεραπεία, διευθύνει το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Υπερθερμία και την Συμπληρωματική Ιατρική ενώ 
παράλληλα ασκεί την Προεδρεία της Γερμανικής Εταιρείας Υπερθερμίας (DGHT). 

Δώστε μου την δυνατότητα να δημιουργήσω πυρετό 

...και μπορώ να θεραπεύσω κάθε ασθένεια. Ο Δρ. Sahinbas ακολούθησε αυτή την ιδέα του Έλληνα 
ερευνητή Παρμενίδη, ξεκινώντας με την διδακτορική του διατριβή, η οποία επικεντρώνεται στην 
σημασία της υπερθερμίας στην σύγχρονη ιατρική. Με το σύστημα Celsius42 TCS έχουμε θεραπεύσει 
με επιτυχία χιλιάδες ασθενείς. 

Dr. Huseyin Sahinbas 

https://www.hyperthermie-bochum.de/index-en.html 
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!"# $%& '()*# +%,-./01& +23&345& 6&/22/4$3478 9/$,3478 "German Cancer 
Breakthrough - The Guide to Top German Alternative Clinics" $%- Andrew
Scholberg.

«: 423&347 Biomed (3/;<$=3 =0&/3 3(3/0$=,/ *&1>$7 *3/ $%& ="/**=2?/$3>?# 
4/3 $% =&$-"1>3/4# 3>$%,34# ="3$-@35&. A3/ "/,B(=3*?/, % C,. Ralph Moss,
!?=,34/&#8, -"=D;-&%8 *3/ $)& 4/$/**=20/ (->2=3$%-,*35& 4/3 >D?E%-2%8
-*=0/8F >->$7&=3 /&="3.D2/4$/ /-$7 $)& 423&347.
G/3,#?/>$= *3/ $% *=*%&#8 #$3 ="3;-?=0$= &/ ?B;=$= "=,3>>#$=,/ >@=$34B ?=
$38 =3(34<8 ?=;#(%-8 ;=,/"=0/8 "%- @,)>3?%"%3%D?= >$)& +23&347 BioMed. :
423&347 ?/8 >-&3>$B <&/ &%>%4%?=0% *3/ %H=0=8 %*4%2%*34<8 "=,3"$5>=38.
I-&(-BJ%-?= $)& >-?E/$347 3/$,347 ?= ?=;#(%-8 >-?"2),1?/$3478
/&$34/,43&3478 ;=,/"=0/8. '3 ?<;%(%3 /-$<8 "=,32/?EB&%-& E3%2%*34<8
;=,/"=0=8, .->3%;=,/"=0=8 4/;58 ="0>)8 K-@%2%*34<8 4/3 .->34%"/;)$34<8
;=,/"=0=8.

L% >D&;)?/ ?/8 «L#2?)>= &/ J7>=38M NODare to live”) >)?/0&=3 #$3 "%$< (=&
=0&/3 "%2D /,*B &/ H=43&7>=3 4/&=08 4B$3 &<%, &/ >@=(3B>=3 4/&=08 $)& J17 $%-
?= (347 $%- =-;D&).
6?=08, %3 *3/$,%0, %3 K-@%2#*%3, %3 .->3%;=,/"=-$<8 4/3 $% &%>)2=-$34#
",%>1"34# >$)& +23&347 BioMed, ;/ ;<2/?= &/ >/8 >$),0H%-?= >= /-$# $%
=*@=0,)?/ ?<>/ /"# $/ "2=%&=4$7?/$/ 4/3 $38 =-4/3,0=8 "%- ?"%,%D?= &/
",%>.<,%-?=, $#>% >= 3/$,34# #>% 4/3 >= /&;,5"3&% ="0"=(%. !-$7 $)&
>$3*?7 E,3>4#?/>$= >$)& (=D$=,) *=&3B $%- >->$7?/$%8 -"=,;=,?0/8
Celsius42 TCS 4/3 ;=,/"=D%-?= ?= ="3$-@0/ />;=&=08 *3/ "B&1 /"# 10 @,#&3/.

Mr. Dr. F. Brovina & Mrs. Dr. R. Koomagi

httpPQRRSSSTUVWXYZ[\V]V[TZYRY]^\VP_R

   !"#$#%& !"#$%& '() !'&(%)*+'(%),

https://www.biomedklinik.de/english/


   

 

Η κλινική gisunt® είναι ο σύμμαχός σας στην υγεία. 

Στο πλαίσιο μιας αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή ιατρική και στις 
βασικές αρχές της φυσικοπαθητικής είμαστε ο σύμμαχός σας στην μάχη ενάντια στον 
καρκίνο, τις χρόνιες ασθένειες και τα σύνδρομα κόπωσης. Η υπερθερμία, η θεραπεία 
με πυρετό, η οξυγονοθεραπεία, ο βελονισμός και οι φυσικοπαθητικές θεραπείες 
συνιστούν τους βασικούς τομείς της δραστηριότητας μας. 

Η κλινική gisunt® αποτελεί ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο για την ολιστική ιατρική 
και την θεραπευτική υπερθερμία. Το Ιατρικό μας Κέντρο είναι ευρέως γνωστό  με 
διεθνή φήμη σε ότι αφορά στην θεραπεία χρόνιων και καρκινοπαθών ασθενών. Η 
θεραπεία με πυρετό, η υπερθερμία, οι οξυγονοθεραπείες, ο βελονισμός και οι 
φυσικοπαθητικές θεραπείες συνιστούν τις βασικές μας δραστηριότητες. Η κλινική 
ιδρύθηκε το 1997 από τον διδάκτορα ιατρικής Holger Wehner στο Wilhelmshaven. 
Στεγάζεται σε δυο ορόφους σε ένα σπίτι με κόκκινα τούβλα σύμφωνα με την τυπική 
αρχιτεκτονική της βόρειας Γερμανίας, κοντά στο "Kopperhorner Muhle" (mill) και σε 
ένα άνετο ξενοδοχείο. Έτσι οι ασθενείς μας μπορούν να φθάνουν σύντομα στο 
κέντρο της πόλης, στο πάρκο ή στην παραλία του Wilhelmshaven.  

 

Ο Holger Wehner, επικεφαλής της κλινικής και επικεφαλής γιατρός εξειδικεύεται 
στην γενική ιατρική και τις φυσικοπαθητικές θεραπείες, ως θεραπευτής ειδι-
κεύεται στην απεξάρτηση από την νικοτίνη και στην υπερθερμία για περισσότερα 
από 30 χρόνια. Για το ενδιαφέρον του για την καινοτομία και την αφοσίωση του 
τιμήθηκε με τον τίτλο του Καθηγητή Ολιστικής Ιατρικής της Ακαδημίας Ιατρικής και 
Κοινωνικής Αποκατάστασης της Μόσχας. Το 2019, αντικαταστήσαμε μια από τις 
δυο μονάδες Ογκοθερμίας με το σύστημα Celsius42 TCS και μέχρι σήμερα έχουμε 
επιτύχει τόσο καλά αποτελέσματα που χρησιμοποιούμε το TCS μόνο για εν τω 
βάθει θεραπείες. 

Καθηγητής Δρ. Holger Wehner 
https://www.gisunt-klinik.de/en/home 
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!"#$#%& EVO '()$ *+,$%-./+()

012,'(3 2#, 4#35$&6 .274, 38#'()29$:$, #,(+;$ <3$#%&6 %,# -='#%.8,5)(#%&6 #,(+#%&6, $.')-
"3=(;$, 53+,83=(;$, %,# 38,<<3"2,(#;$> ,8.-,'#'2?$.# $, 8,+?@.=23 2#, ,$,$3:(#%&, %,#$.(92,
8+.'?<<#') '()$ #,(+#%&. A6 #4?, ) EVO ,8.(3"31 ?$,$ (+98. 38,$,8+.'4#.+#'2./ ()6
53+,83=(#%&6 3283#+1,6 '=$4=7B.$(,6 ()$ '=2C,(#%& 0=+:8,D%& #,(+#%& 23 ()$ 38#'(&2) ,#@2&6.
E#, +#B#%7 4#,-.+3(#%&> 3F,(.2#%3=2?$) 8+.'?<<#') =<31,. G $?, #,(+#%& 31$,# 34;!
H. 8+9<+,22, 53+,831,6 Infusio '@34#7'()%3 ,89 (.$ I+3(,$9 *='#%.8,5)(#%9 Philip Battiade, .
.8.1.6 ?C<,"3 ()$ 53+,831, ,89 (. <+,-31. (.= <#,(+./ %,# ()$ (.8.5?()'3 '3 2#, ,(29'-,#+,
spa 8.= '=$4=7B3# (#6 %,"/(3+36 %,# 8#. '/<@+.$36 #,(+#%?6 8+,%(#%?6 23 ()$ '=28")+:2,(#%&
#,(+#%& ,#@2&6. G EVO :6 #4?, ?@3# '@34#,'(31 3#4#%7 <#, ()$ 53+,831, @+9$#:$ 3%-="#'(#%;$
,'53$3#;$ %,# (.= %,+%1$.=. J+)'#2.8.#./23 (. '/'()2, Celsius42 TCS :6 ,$,89'8,'(. %.227(#
(:$ 53+,83=(#%;$ 2,6 '@)27(:$ %,# 312,'(3 8."/ @,+./23$.# <#, ,=(9.
E3 3%(12)')

Philip Battiade

K@3(#%7 C1$(3. -

httpsLMMwww.youtube.comMNOPQRSTUVSWTXYZV6Y

httpLMMevofrankfurt.comMportfolio-itemMregional-hyperthermiaM

https://www.youtube.com/watch?v=lgPUvLExg6Y
https://www.infusio.org/treatments/regional-hyperthermia/
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' Henry Johannes Greten 37$,# !,8/-/)&* !#$59#%/* :,)6#%&* .* ;<,6=>(=5$/*
?3@6><@(#>">-7,* ()> A,$3B#()&=#> )>@ AC6)> %,# 5D3# 2#2EF3# !#$59#%/
:,)6#%& (3 2#E<>6, A,$3B#()&=#, ()/$ !7$,. ' Henry Johannes Greten
3F3#2#%3G3),# ()/$ -3$#%& #,)6#%&, ()/$ <@(#%>B,8/)#%&, ()/$ >=>#>B,8/)#%&
%,# ()>$ 43">$#(=C %,# 37$,# 3B#%3<,"&* )>@ :$()#)>G)>@ !#$59#%/* :,)6#%&*, -#,
)/$ %>#$& B6,%)#%& )/* A,6,2>(#,%&* !#$39#%&* :,)6#%&* HTCM) ()/$
0,123"456-/. I)/$ 4,8=>"C-/(/ ).$ 100 %,"G)36.$ -#,)6J$ > Greten %,)5D3#
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Ελβετία 
Κέντρο Ολιστικής Ογκολογίας ZIO 

 

Η διάγνωση του καρκίνου επηρεάζει πάντα ολόκληρη την ύπαρξη μας και τον 
κοινωνικό μας περίγυρο. 

Στο Κέντρο Ολιστικής Ογκολογίας (CIO), που βρίσκεται στην Ζυρίχη, στις 
περιοχές Richterswil και  Glarus, σας παρέχουμε ολοκληρωμένη και ολιστική 
φροντίδα ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες. 

Συνδυάζουμε διάφορες προσεγγίσεις και διαδικασίες ακαδημαϊκής και 
συμπληρωματικής ιατρικής. Η πολυετής μας εμπειρία έχει δείξει ότι ο συνδυ-
ασμός αυτός βελτιώνει σημαντικά τα θεραπευτικά αποτελέσματα και την 
ποιότητα της ζωής. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, και οι θεραπευτές μας είναι 
εξειδικευμένοι τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην συμπληρωματική ιατρική. 
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η παροχή του καλύτερου δυνατού 
συνδυασμού θεραπειών για την κατάσταση σας. 

Στηρίζουμε τους ασθενείς μας κατά την διάρκεια κάθε φάσης της θεραπείας: από την αρχική 
διάγνωση και τα μεμονωμένα στάδια θεραπείας έως την μετέπειτα φροντίδα. 
Πολλοί τύποι καρκίνου μπορούν σήμερα να αντιμετωπιστούν επιτυχώς λόγω της σημαντικής 
προόδου της ιατρικής. Στις περιπτώσεις, όπου αυτό δεν είναι πλέον εφικτό, παρέχουμε εντατική 
εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή φροντίδα στο πλαίσιο της παρηγορητικής ιατρικής. 

Τα συστήματα υπερθερμίας Celsius42 TCS χρησιμοποιούνται και στις 6 τοποθεσίες στην Ελβετία, 
συνιστώντας πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος ολιστικής φροντίδας. 

Dr. Boris Hubenthal 

https://integrative-onkologie.ch/en/ 
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Ρωσία 
Ινστιτούτο Αντικαρκινικής Έρευνας του Εθνικού Ερευνητικού Ιατρικού Κέντρου Tomsk της 
Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.  
Το Ινστιτούτο Αντικαρκινικής Έρευνας του Εθνικού Ερευνητικού Ιατρικού Κέντρου Tomsk 
της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών διενεργεί επιστημονικές έρευνες, αποκτώντας γνώση στον τομέα 
της ογκολογίας, συμβάλλοντας στην διατήρηση και στην ενίσχυση της υγείας και στην ανάπτυξη της 
υγειονομικής φροντίδας και της ιατρικής επιστήμης. 
Ο συνδυασμός ερευνητικών εργαστηρίων και κλινικών τμημάτων στην δομή του Ινστιτούτου 
Αντικαρκινικής Έρευνας Tomsk NRMC RAS επιτρέπει την ενεργή εφαρμογή των βασικών εξελίξεων 
στην ιατρική πρακτική. Στην δουλειά μας, εφαρμόζουμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε 
ασθενή, που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τόσο την υγεία μας όσο και την ποιότητα της ζωή μας. 
Τα τελευταία εφτά χρόνια, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ενεργά κλινικές προσεγγίσεις 
για την τοπική εφαρμογή της υπερθερμίας σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία και/ή την 
χημειοθεραπεία για τις ακόλουθες τοπικές θεραπείες: λάρυγγας/λαρυγγοφάρυγγας, εγκέφαλος, 
πνεύμονας, μαλακοί ιστοί, τράχηλος, και ορθό. Από το 2013 περισσότεροι από 450 ασθενείς έχουν 
υποβληθεί σε θεραπεία με συστήματα υπερθερμίας Celsius42 TCS. 

Ένας άλλος τομέας της εργασίας μας αφορά στην εισαγωγή θερμοακτινοθεραπείας ως μια 
προεγχειρητική διαδικασία, ως ένα στάδιο συνδυαστικής θεραπείας. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
έχει δείξει αύξηση της δυνατότητας εκτομής σε καρκινοπαθείς ασθενείς. Η προσέγγιση αυτή 
επιτρέπει την διενέργεια συντηρητικού χειρουργείου διατηρώντας ως συνέπεια μια αξιοπρεπή 
ποιότητα ζωής. 

Εκτός από επιτυχημένες κλινικές δραστηριότητες διενεργούμε εκτενή 
επιστημονική εργασία πάνω στην δημιουργία ετερογενών ομοιωμάτων 
υπερθερμίας. Αυτό επιτρέπει την βελτίωση της διαδικασίας προγραμματισμού 
για την ανάπτυξη νέων τεχνικών θεραπείας και την διασφάλιση της ποιότητας 
των διαδικασιών. 

Dr. Zhanna Startseva, καθηγητής RAS, MD 

Επικεφαλής Τμήματος Ακτινοθεραπείας του Ινστιτούτου Αντικαρκινικής Έρευνας του Tomsk NRMC 

RAS. 

http://onco.tnimc.ru/en/ 
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Πολωνία 

Κέντρο Αντιμετώπισης του Καρκίνου της Μ. Πολωνίας στο Πόζναν - Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας 

 

Το Κέντρο Αντιμετώπισης του Καρκίνου Maria Sktodowska-Curie της Μεγάλης 
Πολωνίας (στο εξής αναφερόμενο ως Κέντρο, εμείς ή GPCC) είναι ένα άκρως 
εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, στο Πόζναν, στην καρδιά της περιοχής 
Wielkopolska (Μεγάλη Πολωνία), το οποίο παρέχει πλήρη συνδυαστική 
αντικαρκινική θεραπεία: χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία και 
χημειοθεραπεία. Το κέντρο υποδέχεται κάθε χρόνο πάνω από 20,000 
εσωτερικούς ασθενείς, διενεργεί περίπου 7,000 χειρουργεία και πάνω από 
13,000 κυτταροστατικές θεραπείες, και παρέχει θεραπείες ιονίζουσας 
ακτινοβολίας σε περίπου 6,000 ασθενείς. 

Στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας και Γυναικολογικής Ογκολογίας του GPCC  
εγκαινιάστηκε μονάδα υπερθερμίας, εφοδιασμένη με το σύστημα Celsius TCS. 

Σε περιόδους αυξημένης συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου, αναζητούνται πιο ακριβείς και 
αποτελεσματικές μέθοδοι θεραπείας. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία μέχρι σήμερα ότι η 
τοπικοπεριοχική υπερθερμία, π.χ. η αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στον καρκινικό όγκο , ενισχύει 
αποτελεσματικά και συμπληρώνει τις συμβατικές μεθόδους αντικαρκινικής θεραπείας, όπως η 
ακτινοθεραπεία ή η χημειοθεραπεία. Πρέπει, ωστόσο, να μην ξεχνά κανείς ότι η υπερθερμία δεν 
αποτελεί την κύρια μέθοδο θεραπείας. Η ακτινοθεραπεία γίνεται πιο αποτελεσματική, όσο πιο 
οξειδωμένος είναι ο ιστός - στόχος. Η θέρμανση του καρκινικού όγκου αυξάνει την οξείδωση 
διαστέλλοντας τα αιμοφόρα αγγεία. Η διαδικασία αυτή, αυξάνει επίσης την συγκέντρωση των 
χημειοθεραπευτικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση από τα καρκινικά 
κύτταρα, βελτιώνοντας την έκβαση της θεραπείας. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα είναι η αναστολή 
των διαδικασιών επιδιόρθωσης του DNA στον οργανισμό από πρωτεΐνες που παράγονται υπό την 
επίδραση θερμότητας στον κυτταρικό πυρήνα. Η θέρμανση των καρκινικών κυττάρων προκαλεί 
διαταραχή του κυτταρικού μεταβολισμού (κυρίως στην μεμβράνη πλάσματος), που με την σειρά της 
μπορεί να οδηγήσει σε απόπτωση (π.χ. προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος). Η υπερθερμία από 
μόνη της αναστέλλει την αναπαραγωγή των καρκινικών κυττάρων, γεγονός που – σε συνδυασμό με 
την χημειοθεραπεία – μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση. Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη και, 
το σημαντικότερο, ασφαλής. 

 

Bartosz Urbanski, Md, PhD 
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Το Ινστιτούτο Maria Sktodowska Curie Memorial ξεκίνησε να λειτουργεί το 1984 ως έξω-νοσοκομειακή 
κλινική. Το 1995 προστέθηκε η πλειοψηφία των άλλων κλινικών. Το Κέντρο Αντιμετώπισης του 
Καρκίνου και Ινστιτούτο Ογκολογίας Maria Sktodowska Curie Memorial (MCMCC) είναι ένα 
πρωτοποριακό κέντρο ολοκληρωμένης αντικαρκινικής θεραπείας στην Πολωνία, και το κύριο κρατικό 
ερευνητικό ινστιτούτο που ασχολείται αποκλειστικά με την ογκολογία. Ιδρύθηκε το 1932 από την 
Maria Sklodowska-Curie, και σήμερα χωρίζεται σε 28 εξειδικευμένα κλινικά τμήματα υπεύθυνα για 
την διάγνωση και την θεραπεία διαφορετικών τύπων καρκίνου όπως: κλινική καρκίνου του μαστού, 
κλινική καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, γενική και σπλαχνική χειρουργική, χειρουργική θώρακος, 
Ουρολογία, Γυναικολογία, Αιματολογία, Κλινική για Σάρκωμα μαλακών ιστών/Οστεοσάρκωμα και 
Μελάνωμα, Ακτινο-Ογκολογία, Βραχυθεραπεία και Διαγνωστική Ακτινολογία, Παθολογία και 
Μοριακή Ιατρική και Κυτταρική Έρευνα. Τμήματα Ογκολογίας, Γαστρεντερολογίας, Επιδημιολογίας 
και Πρόληψης του καρκίνου και άλλα. 
 
Πρόσφατες Εξελίξεις: 

Εξωνοσοκομειακή κλινική χημειοθεραπείας (50 κρεβάτια, περίπου 150 επεμβάσεις καθημερινά). 
Πλήρως εκσυγχρονισμένο Τμήμα Παθολογίας με νέο εξοπλισμό. 
Νέο Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο. 
Πλήρως αναδιοργανωμένο Τμήμα Διαγνωστικής Απεικόνισης. 
ONKOSYS — ολοκληρωμένη πλατφόρμα ΤΠ για αντικαρκινική έρευνα. 
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης 
Μονάδα Κλινικών Δοκιμών Πρώιμης Φάσης 
Τμήμα Υπερθερμίας 

„Lucjan Wyrwicz, Md, PhD, Επίκουρος Καθηγητής 

https://www.coi.pl/ 
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Natol MEDIC στην Βαρσοβία 

 

Η κλινική Natol Medic είναι μια ιδιωτική ιατρική κλινική, η οποία αποτέλεσε το 
πρώτο μη-δημόσιο κέντρο στην Πολωνία που  ξεκίνησε την εφαρμογή θεραπειών 
τοπικής υπερθερμίας για καρκινοπαθείς ασθενείς. Το σύστημα Celsius TCS 
χρησιμοποιείται από το 2009 και τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε συγκεντρώσει 
εκτενή εμπειρία στην εφαρμογή αυτής της θεραπείας. Σήμερα είμαστε απολύτως 
πεπεισμένοι, ότι το σύστημα Celsius TCS ήταν η καλύτερη επιλογή που θα 
μπορούσαμε να έχουμε κάνει καθώς ξεπερνά κάθε άλλο χωρητικό σύστημα 
διαθέσιμο στην αγορά. 

Όπως οι περισσότεροι χρήστες εξοπλισμού αυτού του είδους, συνδέουμε την 
υπερθερμία με την ακτινοβολία, την χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία, 
χωρίς να ξεχνάμε τις δυνατότητες που παρέχονται από τις φυσικές ουσίες που 
ενισχύουν την αντικαρκινική θεραπεία. 

Η εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά στην διάδοση γνώσης σχετικά με την υπερθερμία στην Πολωνία, 
μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση της Πολωνικής Εταιρείας Ογκολογικής 
Υπερθερμίας το 2012 ή η συμμετοχή σε επιστημονικά συμπόσια στον τομέα της υπερθερμίας. 

Είμαστε ενθουσιώδεις υποστηρικτές αυτής της θεραπείας εξαιρετικά χαμηλής τοξικότητας   και 
πιστεύουμε ότι η δραστηριότητα μας συνιστά πολύτιμο συμπλήρωμα των κλασσικών θεραπευτικών 
επιλογών στην ογκολογία. 
 

Wactaw Smiertka, MD, PhD. 

Ιστοσελία: https://natolmedic.pl/oferta-medyczna/hipertermia/ 
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Μετά την ανακάλυψη της τεχνητής ραδιενέργειας από τον Wilhelm Roentgen και της φυσικής 
ακτινοβολίας από την  Maria Sktodowska-Curie, στην Γερμανία είχε ήδη δοκιμαστεί η χρήση της 
υπερθερμίας για την θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η Γερμανία θεωρείται το λίκνο 
της σύγχρονης υπερθερμίας, που τις τελευταίες δεκαετίες διέρχεται μια περίοδο αναγέννησης. 

 

Σήμερα, η μέθοδος της υπερθερμίας θεωρείται ένας από τους τέσσερις πυλώνες της ογκολογίας και 
εφαρμόζεται σε περισσότερα από 260 ιατρικά κέντρα στην Ευρώπη μόνο. Συνδέεται συνήθως με 
ορισμένα προγράμματα ακτινοθεραπείας στην Ολλανδία, στην Ιταλία και στην Αμερική. Πολλά 
πανεπιστημιακά κέντρα σε όλο τον κόσμο συνδυάζουν την υπερθερμία με την χημειοθεραπεία καθώς 
επίσης και με την ανοσοθεραπεία.  

Η οικουμενικότητα της υπερθερμίας αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από πάνω από 3,000 
επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επαγγελματικές ιατρικές δημοσιεύ-σεις. Οι επαγγελματίες που 
χρησιμοποιούν την μέθοδο υπερθερμίας ανταλλά-σσουν τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογικής Υπερθερμίας. 

Ιστοσελίδα: http://swietylukasz.pl/en/hyperthermia/ 
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Onkointegra στην Κρακοβία 

 

Η συμπληρωματική ιατρική δεν προσανατολίζεται μόνο στο σώμα, αλλά και στην ανθρώπινη ψυχή, 
που ρυθμίζει το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Χρησιμοποιώντας μη-τοξικές μεθόδους 
θεραπείας όπως η υπερθερμία, μειώνουμε ή αφαιρούμε εντελώς τις νέο-πλασματικές αλλοιώσεις. Η 
θεραπεία αυτή χρησιμοποιείται συχνά και συστήνεται σε συνδυασμό με κλασικές μεθόδους, όπως η 
χημειοθεραπεία ή η ακτινοθεραπεία. 
Περιοχική Υπερθερμία. 

Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της τεχνολογίας, έχουν δημιουργηθεί δυνατότητες για την ασφαλή και 
σχετικά άνετη θέρμανση του σώματος. Διενεργήθηκαν πολλές εργαστηριακές και κλινικές δοκιμές με 
σύγχρονα εργαλεία, οι οποίες επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα της ελεγχόμενης υπερθερμίας 
για την θεραπεία πολλών διαφορετικών ασθενειών. 

Οι θεραπείες υπερθερμίας λαμβάνονται υπόψη γιατί σε μια καλά μελετημένη σειρά 
θερμοθεραπειών, επιτυγχάνεται διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος  χωρίς ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Έτσι, κατασκευάστηκαν εξειδικευμένα συστήματα υπερθερμίας ως πιστοποιημένα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

Το σύστημα περιοχικής υπερθερμίας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με συχνότητα 13-
27MHz. 

Δυο ηλεκτρόδια τοποθετούνται σε αντίθετες πλευρές του ασθενούς. Το θερμαινόμενο σώμα 
λειτουργεί ως διηλεκτρικό του πυκνωτή, που καλύπτεται από ηλεκτρόδια. Ο γιατρός, γνωρίζοντας το 
μέγεθος των ηλεκτροδίων, τις διαστάσεις του ασθενούς, την θερμαινόμενη περιοχή, ορίζει τις 
κατάλληλες παραμέτρους της θεραπείας. Κάθε θεραπεία έχει μέγιστη διάρκεια 60 λεπτά και 
εκτελείται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. 

Πολλές κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερθερμία πρέπει να εκτελείται με 
τέτοιο τρόπο ώστε συμβατικές θεραπείες όπως η ακτινοβολία ή η 
χημειοθεραπεία, που εφαρμόζονται με αυτή αποκλειστικά ή συνδυαστικά, να 
γίνουν πιο αποτελεσματικές. Ως εκ τούτου οι θεραπείες πρέπει να εκτελούνται 
24 ώρες πριν ή μετά την χημειοθεραπεία. 

 

Beata Frgczek-Btachut, MD http://onkointegra.pl/hipertermia/ 
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Η χημειοθεραπεία αποτελεί μια μέθοδο ενίσχυσης της αντικαρκινικής θεραπείας που συνίσταται στην 
επίτευξη αυξημένης θερμοκρασίας στο σώμα (από 38 έως μάξιμουμ 42 βαθμούς κελσίου), 
χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο, προκαλεί βλάβη στο 
καρκινικό κύτταρο καταστρέφοντας τις πρωτεϊνικές δομές, γεγονός που οδηγεί, μεταξύ άλλων, στην 
μείωση του καρκινικού βάρους. Η υψηλή θερμοκρασία ενεργοποιεί επίσης το ανοσοποιητικό 
σύστημα, διεγείροντας τις ανοσολογικές αποκρίσεις του οργανισμού για την καταπολέμηση των 
καρκινικών κυττάρων. 

Η υπερθερμία έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα τέσσερα όπλα στην μάχη κατά του καρκίνου, μετά την 
χειρουργική επέμβαση, την ακτινοβολία και την χημειοθεραπεία, και χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Η υπερθερμία έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι η επίδραση της 
υπερθερμίας στην βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης των ασθενών που 
επιβεβαιώνονται από την επιστημονική έρευνα. Επιπλέον, οι θεραπείες 
υπερθερμίας είναι μη-επεμβατικές, μη-τοξικές, καλά ανεκτές και δεν απαιτούν 
παραμονή στο νοσοκομείο. Η υπερθερμία μπορεί να είναι συστηματική ή περιοχική. 
Η υπερθερμία αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας, της 
χημειοθεραπείας και της ανοσοθεραπείας, και μειώνει τις παρενέργειες τους. 
Βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς και ανακουφίζει από τον πόνο. 

Jacek Kabut, MD PhD. 

https://hipertermia.eu/hipertermia/rodzaie-zabiegow-hipertermii/ 

18 

!"#$%& Medyczne na Rudzkiej '$& ()*#+,

https://hipertermia.eu/hipertermia/rodzaje-zabiegow-hipertermii/


CELSIUS 

42 

Πορτογαλία  
Τμήμα Ακτινοθεραπείας Νοσοκομείου CUV  

 

Δρ. Paolo Costa – σχετικό 
βίντεο, 
https://youtu.be/xvgJi6HRzo0 

 

Δρ. Antonio Moreira Pinto – 
σχετικό βίντεο, 
https://youtu.be/TCA- 7bMgqg8 

 

https://www.saudecuf.pt/encontre-um-medico/paulo-costa 
https://www.saudecuf.pt/oncologia/encontre-um-medico/antonio-moreira-pinto 

Ισπανία 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Mutua Terrassa 

Ο Δρ. Joan Vidal-Jove είναι επικεφαλής Χειρουργικής Ογκολογίας στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπαρτσελόνα με αντικείμενο της μελέτης 
του αυτή την στιγμή τους επικεντρωμένους/εστιασμένους υπερήχους (FUS) 
για τον καρκίνο του παγκρέατος. 
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι FUS μαζί με την χημειοθεραπεία μπορεί 
να έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν την επιβίωση των ασθενών με 
ανεγχείρητους όγκους. Από το 2017 χρησιμοποιεί επίσης το σύστημα 
Celsius42 TCS για την θεραπεία του καρκίνου. 

Dr. Joan Vidal-Jove MD PhD https://www.mutuaterrassa.com/ 
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Καναδάς 
Κέντρο ολοκληρωμένης αντικαρκινικής θεραπείας & φροντίδας 

 

Με πολυετή εμπειρία στην θεραπεία ασθενών που ζουν με τον καρκίνο, 
στην υποτροπή και πρόληψη του καρκίνου, το Κέντρο Ολοκληρωμένης 
Αντικαρκινικής Θεραπείας και Φροντίδας LEMMO είναι αναγνωρισμένο σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο για την παροχή έμπειρης και παρηγορητικής αντικαρκινικής 
φροντίδας. Από το 1999 παρέχουμε επίσης φυσικοπαθητική ιατρική φροντίδα για 
ασθενείς με γενικά & σοβαρά προβλήματα υγείας. Διαθέτουμε τις πιο 
εξελιγμένες τεχνολογίες μαζί με θεραπείες από άλλα μέρη του κόσμου. 
Εργαζόμαστε με κάθε ασθενή για να παρέχουμε ενημερωμένα, εμπεριστατωμένα 
και ερευνητικά θεραπευτικά προγράμματα, όποτε αυτό είναι εφικτό, 
χρησιμοποιώντας μια ευρεία γκάμα καινοτόμων προσεγγίσεων μαζί με 
ουσιαστική υποστηρικτική φροντίδα. Είμαστε κάτι παραπάνω από μια κλινική — 
παρέχουμε ένα δίκτυο για ενδυναμωμένους ασθενείς προκειμένου να 
ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να επιτύχει. 

Εργαστήκαμε σκληρά για να λάβουμε ειδική άδεια χρήσης του συστήματος υπερθερμίας Celsius42 TCS 
στην Καναδική αγορά. Είναι το μόνο χωρητικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εν τω 
βάθει τοπική θεραπεία υπερθερμίας. 

http://www.lemmo.com/ 
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Μεξικό 
Ιατρικό Ινστιτούτο Sanoviv  

 

 

Συνδυάζει διαγνωστικούς ελέγχους, διατροφή, αποτοξίνωση και ιατρικές θεραπείες αιχμής σε ένα 
πολυτελές περιβάλλον, που το καθιστά πρότυπο και κέντρο ίασης για τον 21ο αιώνα." Περιοδικό 
Εναλλακτικής Ιατρικής 

Το Sanoviv είναι ένα πλήρως αδειοδοτημένο νοσοκομείο το οποίο παρέχει ένα 
μοναδικό μείγμα συμβατικών, εναλλακτικών και ολιστικών προγραμμάτων για να 
συμβάλλει στην διατήρηση της καλής σας υγείας και στην αντιμετώπιση 
μια ευρείας γκάμας ασθενειών. Αντί για την απλή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
όπως συμβαίνει στην συμβατική ιατρική, το Sanoviv χρησιμοποιεί την «Λειτουργική 
Ιατρική» η οποία αντιμετωπίζει και θεραπεύει τα υποκείμενα αίτια της νόσου. Τόσο 
ο ασθενής όσο και ο γιατρός συμμετέχουν στις θεραπευτικές αποφάσεις και την 
θεραπεία ολόκληρου του σώματος και της νόσου. Το Sanoviv αποτελεί την πρώτη 
πιστοποιημένη ιατρική εγκατάσταση  από το υψηλού κύρους Ινστιτούτο 
Λειτουργικής Ιατρικής, που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. 

Το ωραίο αυτό Ινστιτούτο έχει κατασκευαστεί εξολοκλήρου με μη τοξικά οικοδομικά υλικά. 
Διαθέτουμε γκουρμέ σεφ, ο οποίος σερβίρει μόνο οργανικά γεύματα χωρίς γλουτένη και 
γαλακτοκομικά  προϊόντα , τα οποία είναι παρόλα αυτά πολύ νόστιμα. Τα περισσότερα υφάσματα 
και απορρυπαντικά αναδίδουν τοξίνες που εισέρχονται στον οργανισμό μέσω του δέρματος. 
Συνεπώς, σας παρέχουμε άνετα ρούχα κατασκευασμένα από φυσικές ίνες, που επιτρέπουν στο σώμα 
σας να αναπνέει και να αποτοξινώνεται. Το προσωπικό και οι γιατροί μας έχουν επιλεγεί με βάση την 
κατάρτιση τους και τις υψηλές τους συστάσεις καθώς επίσης και την στοργική τους φύση, οπότε 
μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι θα λάβετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα φροντίδας και προσοχής. 
Το σύστημα Celsius42 TCS αποτελεί κομμάτι των επιλογών ολιστικής θεραπείας που παρέχουμε στις 
εγκαταστάσεις μας στο Μεξικό. 

Isaac Meza, MD, Διαπιστευμένος Γιατρός & Επικεφαλής του Ιατρικού Προσωπικού 

https://youtu.be/Tvd wSOhjjU 

https://www.sanoviv.com/therapies/whole-bodv-hyperthermia/ 
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Ιράν 
Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Ιράν, Τεχεράνη, Ιράν, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής 

Ο Seied Rabi Mahdavi έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) στην ιατρική 
φυσική από το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης, στο Ιράν, το 
2004. Έχει παρακολουθήσει συμπληρωματικό κύκλο σπουδών πάνω στην 
Ευρωπαϊκή Ραδιοβιολογία στο Νοσοκομείο Gray Lab-Mount Vernon του Η.Β. 
στο Λονδίνο. Είναι επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο 
Ιατρικών Επιστημών του Ιράν και λέκτορας Ακτινοθεραπευτικής Φυσικής και 
Δοσιμετρίας. Ασχολείται με την Φυσική της Ακτινοθεραπείας. Έχει εκδώσει 
περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά 
εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρικής Φυσικής 
του Ιράν (IAMP) και Αντί-πρόεδρος του Οργανισμού Ιατρικής Φυσικής της 
Μέσης Ανατολής (MEFOMP). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώ-
νονται στην ακτινοθεραπευτική φυσική, τον θεραπευτικό προγραμματισμό, και 
την κλινική ραδιοβιολογία καθώς και την χρήση του συστήματος υπερθερμίας 
Celsius42 TCS. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τις κλινικές μας μελέτες 
στην θεραπεία του εγκεφάλου που έχουν ήδη δημοσιευτεί : 
 

https://doi.org/10.1016/Mtherbio.2019.06.003 
https://doi.org/10.1080/09553002.2019.1532608 

http://gsia.tums.ac.ir/en 

 

Αυστραλία 
NIIM - Εθνικό Ινστιτούτο Ολιστικής Ιατρικής 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ολιστικής  Ιατρικής, ή NIIM, αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 
διενεργεί έρευνες στον τομέα της Ολιστικής Ιατρικής, και προωθεί την πρακτική εφαρμογή της στην 
κλινική NIIM. 

Αποστολή μας είναι η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγειονομικής φροντίδας και του κοινού πάνω 
στην ολιστική ιατρική, και η διενέργεια ερευνών πάνω στις ολοκληρωμένες ιατρικές θεραπείες και 
τεχνολογίες. Η κλινικές NIIM στην Μελβούρνη, το Σίδνεϋ και την Χρυσή Ακτή παρέχουν στην 
κοινότητα των ασθενών πρόσβαση σε διαπιστευμένους γιατρούς ολιστικής ιατρικής, σε επαγγελ-
ματίες συμπληρωματικής ιατρικής και σε πρωτοποριακές θεραπείες κάτω από μια στέγη. 
Τα συστήματα Celsius42 TCS χρησιμοποιούνται και στις τρεις κλινικές μας στις ερευνητικές και 
θεραπευτικές μας ομάδες! 

https://www.niim.com.au/clinic/services/hyperthermia-therapy 
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Κορέα 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GAEUN  

 

Από το 2012, το Νοσοκομείο Gaeun λειτουργεί ως κλινική ολοκληρωμένης, αντικαρκινικής θεραπείας 
που αξιοποίησε τα πλεονεκτήματα των Γερμανικών Νοσοκομείων με τα πιο προηγμένα συστήματα 
αντικαρκινικής θεραπείας και διαχείρισης. 

Στόχος της κλινικής ολοκληρωμένης αντικαρκινικής θεραπείας είναι να παρέχει στους ασθενείς 
αναλυτικές πληροφορίες για τον καρκίνο και να κάνει ακριβείς προτάσεις ανάλογα με το είδος του 
καρκίνου, έτσι ώστε να συμβάλλει στην υγιή κοινωνική τους επανένταξη. 

Από την παρουσίαση του 1ου συστήματος Celsius TCS το 2012, το Νοσοκομείο Gaeun διαθέτει 
συνολικά μέχρι σήμερα 4 μονάδες και είναι το αντιπροσωπευτικό νοσοκομείο με τις περισσότερες 
θερμικές αντικαρκινικές θεραπείες υψηλής συχνότητας στην Κορέα. 

Οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι με το σύστημα Celsius TCS και υπάρχουν πολλά καλά θεραπευτικά 
αποτελέσματα. 

Εκτός από την θερμική αντικαρκινική θεραπεία υψηλής συχνότητας, παρέχει συνδυασμό διαφόρων 
προγραμμάτων, όπως η ανοσοθεραπεία, η χημειοθεραπεία, η χημειοθεραπεία με εκχυλίσματα ιξού, 
η θεραπεία με έγχυση σεληνίου, η θεραπεία με έγχυση βιταμίνης C και η φυτική χημειοθεραπεία. 

Τοποθεσία: Bucheon-si, Gyeonggi-do, S. Korea 

Ιστοσελίδα: http://www.gaeunhospital.com/ 
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23 !343536783 NUR Hospital 789:; <3 =>?<3 934@A7B<;5C 9343536783 <@D $3>E:D F;: <@9 G7>:=78: 
<3B 5:>5893B 4<3 FB9:;5783 HIA3.
23 =:>J><@6: 4<3 Songpa KD L7I<7>3 9343536783 67<J :=C <@9 A7;<3B>F78: <3B =>?<3B
=:>:><M6:<3D 4<3 GangnamN O7589@47 <@9 A7;<3B>F8: <3B =>35:A?9<:D 67FJA@ ;5:93=38@4@ 4<3BD
:4G7978D F;: <3 P7A<;K6E93 4I4<@6: G7>:=78:D F;: <;D FB9:857D :4G7978D 67 5:>5893.
Q ;5:93=38@4@ <K9 =7A:<?9 789:; :>57<J BR@AM 67 <3 4I4<@6: G7>:=78:D Celsius TCS 5:; :=3<7A78
<3 =;3 L;:575>;6E93 9343536783 F;: <@9 G7>:=78: <3B 5:>5893B 4<3 FB9:;5783 HIA3 4<@9 $3>E:.
Q G7>:=78: <3B TCS 7H:>6CS7<:; 4<@9 =>JO@ 67 =AM>7D 5:G@67>;9C =>CF>:66: 5>:<M47K9 :=C <;D 
9 =T6T EKD <;D 10 6T6T
23 934@A7B<;5C 9343536783 NUR =:>EU7; E9: 4I4<@6: :9<;5:>5;9;5MDN :9343A3F;5MD 5:;
3A35A@>K6E9@D G7>:=78:D 6E4K <3B NIH (NUR INTERGRATED HOLISTIC) THERAPHY [NUR
"V"$VQWX%&!Q "V'#2'$Q Y&WZ[&'Z\. 23 NUR 4B6PJAA7; 4<@9 7A:U;4<3=38@4@ <K9 :97=;GI6@<K9
797>F7;?9, :BOJ939<:D <;D 7=;=<?47;D <@D :9<;5:>5;9;5MD G7>:=78:D 6E4: :=C =>3F>J66:<:
79<:<;5MD G7>:=78:D =3B 4B9LE39<:; 67 <;D 7=76PJ47;D, <@9 U@67;3G7>:=78: 5:; <@9 :5<;93P3A8:.
23=3G748:: Seoul-si, S. Korea
'4<347A8L:: http]^^www.nurhospital.com^

http://www.nurhospital.com/
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() !)*)+),-.) Yeom Chang Hwan /0.*+-123 *1) Gangnam, *1) +4510) 167 #-)89, +23 :32;41-3 :<)
*<*1=,212 Celsius TCS. >7 +2;):6?61=7 ?5@,67 *165 $)042, Yeom Chang Hwan -.523 4527 2A3B9)?)7
?3210B7 *165 C@02 1)<. () !)*)+),-.) Yeom Chang Hwan -D20,BE-3 2513+20+353+47 ;-02F-.-7
<F-0;-0,.27 ,- TCS ,- /G*6 452 ,-?G9) B?+) +9353+=7 -,F-30.27 +23 -.523 F)98 2F)1-9-*,213+B *-
:3GD)0-7 ,)0D47 +20+.5)<.
() !)*)+),-.) +23 ) H0B-:0)7 Yeom Chang-hwan, F0B-:0)7 167 KAVITA IKorean Association for Vita-
min Research ), ) F0@1)7 ?3210B7 F206?)0613+=7 32103+=7 F)< A-+.56*- 165 F0@16 ;-02F-.2 ,-
<J69= :B*6 /312,.567 C *165 $)042, -53*C8)<5 12 2513+20+353+G 2F)1-94*,212 1K5 +20+35)F2;@5
2*;-5@5 L :32C-30.E)5123 +23 ;-02F-8)<5 12 *<,F1@,212 25-F3;8,61K5 -5-0?-3@5 +23 1)5 FB5) 2FB
165 C6,-3);-02F-.2 +23 165 2+135);-02F-.2 ,- ;-02F-<13+= -,F-30.2 2FB F-03**B1-0)<7 2FB 3,000
+20+35)F2;-.7 2*;-5-.7 +23 -+F2.:-<*6 *- -;53+G +23 :3-;5= 2+2:6,2M+G -0-<5613+G 35*131)812.
() 2005, 1) !)*)+),-.) Yeon Chang Hwan -+149-*- -F-.?)<*2 +9353+= ;-02F-.2 ,- 25)*)+811202
I+811202 Langerhans- LC) ,- 1) !)*)+),-.) Asan +23 2FB 1) NOPQ 9-31)<0?-. K7 +4510) 2513+20+3-
53+=7 ;-02F-.27 ;-0,B16127 <J69=7 *<C5B16127.

()F);-*.2: Seoul-si, S. Korea

'*1)*-9.:2: httpRSSwww.ychclinic.comS

http://www.ychclinic.com/
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!"#"$"%&'" G SAM

() *)+),)-./) G SAM .0+1232. 4) 5674) +8+49-3 Celsius TCS +49* $)6:3 ,30 .;.0<0,.849,. +49* 
3*40,36,0*0,1 =.635./3.
() +8+49-3 Celsius TCS :>.0 .;306.40,:? =.635.@40,:? .50547+.0? ,30 +1-.63 A.04)@62)8* 46.0? 
-)*B<.?.
&,4C? 35C 49* +82>6)*9 03460,1 >.06)@620,1, 49* .*<)+,)50,1 =.635./3, 49* >9-.0)=.635./3, 49*
3,40*)=.635./3 ,30 49* .5.-D340,1 3,40*)A)2/3, 536:>.430 3*40,36,0*0,1 =.635./3 -. .5/,.*46) 4)*
3+=.*1 5)@ -.20+4)5)0./ 43 =.635.@40,B )E:A9 ,30 .A3>0+4)5)0./ 49* 3*)+)A)20,1 DABD9 ,30 40?
3*.50=8-94.? .*:62.0.? +@*<@BF)*43? 49* +@-5A96G-340,1 )A),A96G-:*9 03460,1, 49* ,0*.F0,1
03460,1, 49* +@-5A96G-340,1 =.635./3, 49* .*3AA3,40,1 =.635./3, 49* @5.6=.6-/3 ,30 49*
3*)+)=.635./3.

() G SAM <03=:4.0 >.06)@620,C, 3*4/-,36,0*0,C ,30 56)92-:*) 3,40*)=.635.@40,C .;)5A0+-C ,30
5)AA)8? .0<0,)8? +. ,B=. 4)-:3 203 49* =.635./3 4G* ,36,0*)53=7* 3+=.*7*. &505A:)*, 4) G SAM
=.635.8.0 3+=.*./? 536:>)*43? <0BE)6.? .50A)2:? 3*40,36,0*0,1? =.635./3? .*<)-3649603,1
>9-.0)=.635./3, =.6-)=.635./3 H@5.6=.6-/3), 3*40,36,0*0,1 =.635./3 @I9A1? +@>*C4943? ,30
,6@)=.635./3.

()5)=.+/3: Gunpo-si, Gyeonggi-do, S. Korea 
'+4)+.A/<3: httpJKKwww.gsamhospital.comK

http://www.gsamhospital.com/


 
   

      
  

    
   

 
      

   
   

     
     

     
     

    
    

  
     

    
   

  
 

 

 

27 

!"#$%&'(
)$*&*+, VeritaLife -.(& /0"&1+2+

3* )$*&*+45 Verita Life Clinics 0"64789& 
:8&"'*+45 8$8+$(6;:4&<5 "&.*+"6+*&*-
+45 =<6"0<><5 089 <>&"* "08.<$<-:".*-
+45, <0*-.(:8&*+% <$<1:4&<5, +"* <?".8:*-
+<9:4&<5.
@ Verita Life <?<*'*+<A<."* -.(& 0"687,
-9:0$(6;:".*+B& +"* 8$8+$(6;:4&;&
"&.*+"6+*&*+B& =<6"0<*B&. 3* *".6*+45
8:%'<5 -.*5 +$*&*+45 :"5, -.<$<7B&8&."*
"02 1*".68A5 :< 08$9<., <:0<*6>" -.(&
C<6:"&>"D -.(& E9-.6>"D -.(& E9-.6"$>"D
+"* -.(& !"#$%&'(, +"* 0"64789& 8$8+$(-
6;:4&<5 "&.*+"6+*&*+45 =<6"0<><5 089
<>&"* <0*-.(:8&*+% <$<1:4&<5, :8&"'*+45
+"* <?".8:*+<9:4&<5.
!8 -A-.(:" Celsius42 TCS "08.<$<> 1*"
<:%5 4&" -(:"&.*+2D 8$8+$(6;:4&8 <6-
1"$<>8 "&.*+"6+*&*+,5 =<6"0<>"5, C<6:"-
&*+,5 +"."-+<9,5F

httpsGHHveritalife.comHprimarv-cancer-treatments-killing-cancer-cellsHIlocal-hyperthermia

https://veritalife.com/primary-cancer-treatments-killing-cancer-cells/%23local-hyperthermia
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