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Αγαπητά μέλη,

Όπως κάθε χρόνο με το κλείσι-
μο της εθελοντικής περιόδου, αι-
σθανόμαστε την ανάγκη να επικοι-
νωνήσουμε μαζί σας για να σας εκ-
φράσουμε τις ευχαριστίες μας για τη 
συμμετοχή και την προσφορά σας 
στα προγράμματα του Κ.Ε.Φ.Ι.

Στη χρονιά που πέρασε, ο Σύλλο-
γός μας ήρθε αντιμέτωπος  με τις 
δυσάρεστες προκλήσεις και τα δι-
αρκώς αυξανόμενα κοινωνικά προ-
βλήματα που δημιούργησε η οικο-
νομική κρίση και κατάφερε να στα-
θεί αντάξιος των προσδοκιών των 
ανθρώπων αυτών, που υποφέρουν 
από τον καρκίνο, στηρίζοντας το δι-
καίωμά τους να εισακουστούν, να 
προστατευτούν και να βοηθηθούν.

Ανταποκριθήκαμε θετικά σε 
όλους τους φορείς και τα μεμονωμέ-
να περιστατικά που ζήτησαν τη βοή-
θειά μας, οι εθελοντές μας ήταν στην 
πρώτη γραμμή.

Για να μπορέσουμε να ανταποκρι-
θούμε στις διαρκώς αυξανόμενες 
ανάγκες και στα αιτήματα για εξειδι-
κευμένη εθελοντική προσφορά δι-
οργανώσαμε και υλοποιήσαμε την 
6η Επιστημονική Ημερίδα «ΚΑΡΚΙ-
ΝΟΣ…ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ» όπου 
συμμετείχαν εθελοντές και φίλοι του 
Συλλόγου, καθώς και την 3η Αντικα-
πνιστική Εκδήλωση στην πλατεία 
Κοραή.

Πραγματοποιήσαμε επιμορφω-
τικές διαλέξεις για την ενημέρωση 
των μελών μας και την ενδυνάμω-
ση του ρόλου των εθελοντών μας 

όπως και ομιλίες στο ευρύ κοινό με 
στόχο την καλλιέργεια του πνεύμα-
τος του εθελοντισμού και την αφύ-
πνιση των συνειδήσεων ευαισθητο-
ποιημένων πολιτών στα σύγχρονα 
κοινωνικά προβλήματα του χώρου 
της υγείας. 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός 
μας θα συμμετέχει στο 1ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χει-
ρουργικής Εταιρείας Μαστού, που 
πραγματοποιείται στις   25 - 27 Ιουνί-
ου 2010 στο Astir Palace, Westin στη 
Βουλιαγμένη. Για την είσοδο στο ξε-
νοδοχείο, είναι απαραίτητη η επί-
δειξη πρόσκλησης, που διατίθενται 
στο γραφείο του Συλλόγου.  Μπο-
ρείτε να παρακολουθήσετε τις εργα-
σίες του Συνεδρίου και να βοηθήσε-
τε με την παρουσία σας τη γραμμα-
τεία που θα βρίσκετε με έντυπο υλι-
κό του Συλλόγου μας στο χώρο του 
Ξενοδοχείου (δηλώστε συμμετοχή 
στο τηλ. 210 6468222).

Γνωρίζουμε ότι χωρίς την δική 
σας συμβολή δεν θα μπορούσαμε 
να ανταποκριθούμε στο δύσκολο 
και πολύπλευρο έργο που επιτελεί 
ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι.  Η δική σας ανι-
διοτελής στάση και προσφορά, γί-
νεται το φωτεινό παράδειγμα προς 
μίμηση.

Δεχθείτε τις πιο εγκάρδιες ευχές μας 
για ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με υγεία, προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Με βαθειά εκτίμηση 
το Διοικητικό Συμβούλιο 

Δες  με  λιγάκι,
Δες  μέσα μου

Βαθιά στην ψυχή μου
Δες  με λιγάκι, μια φορά

Νιώσε  ότι  νιώθω
Χαμογέλα  μου

Χάρισέ μου ένα από ‘κείνα
Τα ζεστά σου

Τα καλοκαιρινά χαμόγελα.
Ξέρω τι σκέφτεσαι...

Ότι είναι απλώς χαμόγελα...
Πέφτουν κάτω... σβήνουν…

Με την πρώτη ψυχρή σκέψη.
Μα άδικα ανησυχείς!

Δεν έχεις καταλάβει πως είμαι εδώ
Για να τα μαζεύω πριν πέσουν;

Πριν σβήσουν;
Τα φυλάω στην καρδιά μου...

Στην καρδιά σου...
Στις καρδιές του κόσμου...

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ Κ.Ε.Φ.Ι.
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 Τι είναι η χημειοθεραπεία; 
Χημειοθεραπεία (ΧΘΠ) είναι η χορήγηση κυτ-
ταροτοξικών φαρμάκων δηλαδή ουσιών που 
σκοτώνουν κύτταρα που έχουν την ιδιότητα να 
πολλαπλασιάζονται γρήγορα, όπως είναι τα κα-
κοήθη κύτταρα. Επειδή και άλλα κύτταρα του 
οργανισμού πολλαπλασιάζονται σχετικά γρή-
γορα π.χ. τα κύτταρα του αίματος προκαλού-
νται οι λεγόμενες παρενέργειες. 
 Πότε γίνεται η χημειοθεραπεία; 
H ΧΘΠ συχνά χορηγείται προληπτικά, αμέσως 
μετά από τη χειρουργική αφαίρεση ενός όγκου 
με σκοπό την εξουδετέρωση τυχόν κακοήθων 
κυττάρων που υπάρχουν κάπου στον οργανι-
σμό και δεν είναι δυνατό να εντοπισθούν με τις 
διαθέσιμες εργαστηριακές εξετάσεις. Έτσι μει-
ώνεται ή μηδενίζεται η πιθανότητα επανεμφά-
νισης της νόσου (υποτροπή). Μερικές φορές η 
ΧΘΠ χορηγείται προεγχειρητικά με σκοπό να 
προστατεύσει τον οργανισμό από τυχόν κυκλο-
φορούντα κύτταρα και να μικρύνει τον όγκο, 
ώστε να είναι πιο εύκολη η εγχείρηση που ακο-
λουθεί. Τέλος, η ΧΘΠ χορηγείται και όταν η νό-
σος είναι διάσπαρτη και δεν μπορεί ή δεν χρει-
άζεται να εφαρμοστεί άλλος θεραπευτικός χει-
ρισμός (χειρουργείο, ακτινοθεραπεία).
 Πώς γίνεται η χημειοθεραπεία; 
Συνήθως γίνεται με νοσηλεία ημέρας ή σε Εξω-
τερικό ιατρείο και σπανιότερα με εισαγωγή σε 
Νοσοκομείο για τα πολυήμερα σχήματα. Αφού 
βρεθεί μια φλέβα, μπαίνει συνήθως κάποιος 
ορός και από εκεί δίνεται το φάρμακο ή τα φάρ-
μακα της ΧΘΠ καθώς και άλλα βοηθητικά φάρ-
μακα, αν χρειάζεται, όπως αντιεμετικά, αντιαλ-
λεργικά κλπ.
 Ποιά είναι η διάρκειά της; 
Ανάλογα με το φάρμακο ή τα φάρμακα που 
χορηγούνται μπορεί να διαρκέσει από κάποια 
λεπτά μέχρι κάποιες ώρες. Συνήθως  είναι 1-4 
ώρες. Αυτό θεωρείται ένας κύκλος ΧΘΠ και 
επαναλαμβάνεται συνήθως ανά 2 ή 3 εβδο-
μάδες. Ο αριθμός των κύκλων που χορηγεί-
ται κυμαίνεται συνήθως από 3-4, καμιά φορά 
και πάνω από 9 κύκλους. Σαν μέσος όρος μπο-
ρούν να θεωρηθούν οι 6 κύκλοι Τόσο ο ρυθ-
μός όσο και το μεσοδιάστημα μεταξύ των κύ-
κλων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την τοξι-
κότητα και την ανταπόκριση που παρουσιάζει 
ο κάθε ασθενής. 
 Πόσο συχνά γίνεται; 
Ένας κύκλος ΧΘΠ επαναλαμβάνεται συνήθως 
ανά 2 ή 3 εβδομάδες. Υπάρχουν όμως και ΧΘΠ 
που χορηγούνται κάθε εβδομάδα κλπ.

 Είναι αποτελεσματική; 
Χρησιμοποιούμε πάντα μια ΧΘΠ που έχει απο-
δειχθεί από μελέτες και προηγούμενη εμπει-
ρία ότι είναι αποτελεσματική στην πλειοψη-
φία των ασθενών σε μια συγκεκριμένη περί-
πτωση νόσου. Τα φάρμακα αλλά και οι συνδυ-
ασμοί φαρμάκων για κάθε περίπτωση συστή-
νονται από μεγάλες Επιστημονικές εταιρείες και 
έχουν εγκριθεί από οργανισμούς αντίστοιχους 
του Ελληνικού ΕΟΦ. Αυτό που καλά γνωρίζου-
με είναι ότι η ΧΘΠ που χορηγούμε είναι απο-
τελεσμάτική για την πλειοψηφία των ασθενών 
στους οποίους απευθύνεται. Δυστυχώς σε κά-
ποιους ασθενείς μπορεί να μην αποδεχθεί απο-
τελεσματική και πρέπει να αλλάξει το χημειοθε-
ραπευτικό σχήμα. 
 Πώς θα αισθάνομαι κατά τη διάρκεια των χη-
μειοθεραπειών;  
Οι πιθανές παρενέργειες κάθε ΧΘΠ είναι γνω-
στές και ο γιατρός πρέπει να ενημερώσει τον 
ασθενή για αυτές. Κάποιοι ασθενείς δεν παρου-
σιάζουν καμία παρενέργεια και επομένως νιώ-
θουν καλά, κάποιοι άλλοι ασθενείς όμως μπο-
ρεί να παρουσιάσουν παρενέργειες περισσότε-
ρες από τις αναμενόμενες. Σε γενικές γραμμές, 
πάντως, πολλοί ασθενείς νιώθουν να επηρεά-
ζεται η καθημερινότητά τους από τη ΧΘΠ αλλά 
αυτό είναι παροδικό και επανέρχονται στη κα-
νονική τους κατάσταση μόλις τελειώσει η ΧΘΠ.
 Ποιές είναι οι παρενέργειές της; 
Η χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει πα-
ρενέργειες από όλα τα συστήματα του οργανι-
σμού, συνήθως ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. 
Πιο συνηθισμένη είναι η μυελοτοξικότητα που 
εκδηλώνεται σαν αναιμία (πτώση του αιματοκρί-
τη που προκαλεί αίσθημα αδυναμίας και κόπω-
σης), λευκοπενία - ουδετεροπενία (πτώση των 
λευκών αιμοσφαιρίων που προκαλεί ευαισθη-
σία στις λοιμώξεις) και θρομβοπενία (πτώση των 
αιμοπεταλίων που προκαλεί αιμορραγική προ-
διάθεση). Άλλη πολύ συνηθισμένη τοξικότητα 
είναι η τάση για εμετό (ναυτία) και ο εμετός που 
συνήθως συμβαίνει τις πρώτες μέρες της ΧΘΠ. 
Η νευροτοξικότητα εμφανίζεται σταδιακά μετά 
από πολλούς κύκλους και κυρίως εκδηλώνε-
ται με μούδιασμα (αιμωδία) στα δάχτυλα και σε 
σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει σε ση-
μείο να πέφτουν μικρά αντικείμενα από τα χέρια 
ή να προκαλέσει αστάθεια. Γενικά η ΧΘΠ σπάνια 
μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα και να πα-
ρουσιάσει ωτοτοξικότητα, δερματική τοξικότη-
τα (εξάνθημα κλπ), καρδιοτοξικότητα, ηπατοτο-
ξικότητα, νεφροτοξικότητα κα. 

Μια τοξικότητα που δεν επηρεάζει τον οργανι-
σμό αλλά είναι σημαντική για τον ασθενή είναι 
η απώλεια των μαλλιών (αλωπεκία) που προ-
καλείται από ορισμένα πολύ σημαντικά φάρμα-
κα π.χ. ανθρακυκλίνες, ταξάνες. 
 Μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι παρε-
νέργειες; Αν ναι, πώς; 
Οι παρενέργειες των ΧΘΠ μπορούν να είναι κά-
ποιες φορές ήπιες και δεν χρειάζονται αντιμε-
τώπιση και κάποιες σπάνιες φορές σοβαρές και 
να απαιτούν αντιμετώπιση είτε στο σπίτι είτε 
στο Νοσοκομείο. Επίσης, μπορούν να προκα-
λέσουν αναβολή της προγραμματισμένης ΧΘΠ 
μέχρι την αποκατάστασή τους. Η ίδια η καθυ-
στέρηση χορήγησης του επόμενου κύκλου της 
ΧΘΠ δρα θεραπευτικά.
Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμα ισχυρότα-
τα φάρμακα - «αντίδοτα» που συχνά δίνονται 
και προληπτικά. Έτσι για τη ναυτία και τον εμετό 
υπάρχουν τα νεώτερα αντιεμετικά και η κορτι-
ζόνη, για την αναιμία οι μεταγγίσεις αίματος και 
οι ερυθροποιητίνες, για τη λευκοπενία οι αυξη-
τικοί παράγοντες των λευκών κλπ.
Συνήθως δίνονται εκ των προτέρων τέτοιες 
οδηγίες από το θεράποντα ιατρό. Σε κάθε πε-
ρίπτωση είναι υποχρέωση του θεράποντος 
και του αντίστοιχου κέντρου ο ασθενής να εί-
ναι ενημερωμένος για τηλέφωνα έκτακτης ανά-
γκης ώστε να μη κινδυνεύσει η υγεία του από 
έλλειψη πληροφόρησης.
Για την πρόληψη της αλωπεκίας μπορεί να χρη-
σιμοποιηθούν ειδικά παγωμένα καπέλα χωρίς 
να διασφαλίζουν 100% επιτυχία.
 Τι θα πρέπει να προσέχω κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας; 
Ανάλογα με το είδος της ΧΘΠ μπορεί να συστη-
θούν κάποιες προφυλάξεις. Γενικά σε όλες τις 
ΧΘΠ και ειδικά στον πρώτο κύκλο συστήνεται 
ο ασθενής να αποφεύγει άτομα με λοίμωξη π.χ. 
ιώσεις για τη περίπτωση που υπάρξει λευκοπε-
νία. Με την ίδια λογική να μην εκτίθεται σε χώ-
ρους με πολλά άτομα, όπως στις οδηγίες για τη 
γρίπη. Συχνά σε θεραπείες που προκαλούν ευ-
κοίλιότητα π.χ. Xeloda, Tyverb δίνονται ανάλο-
γες διατροφικές οδηγίες.
Είναι σημαντικό ο ασθενής να μπορεί να δια-
κρίνει σημεία σχετικά με τοξικότητες π.χ. αναι-
μία, αιμορραγία ή αιμορραγικό εξάνθημα λό-
γω θρομβοπενίας κλπ. Τονίζεται ότι είναι σημα-
ντικό να έχουν εκ των προτέρων δοθεί τέτοιες 
οδηγίες και να υπάρχει η δυνατότητα επείγου-
σας επαφής με το θεραπευτικό κέντρο και τους 
θεράποντες γιατρούς. 

Ερωτήσεις για τη Χημειοθεραπεία
Ο καρκίνος είναι μια σχετικά συχνή πάθηση που αντιμετωπίζεται είτε 

με τοπική αγωγή στην περιοχή του όγκου (χειρουργική αφαίρεση ή ακτι-
νοθεραπεία) είτε με συστηματική αγωγή δηλαδή θεραπεία που πηγαίνει 
σε όλο τον οργανισμό (χημειοθεραπεία, βιολογικές θεραπείες, ορμονοθε-
ραπεία). Πολύ συχνά κάποιες από τις πέντε αυτές θεραπευτικές αγωγές 
συνδυάζονται  με άλλη σειρά με σκοπό να επιτυγχάνουμε το μέγιστο θε-
ραπευτικό αποτέλεσμα. 

Η θεραπευτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με τη συνεργασία του 
Χειρουργού ή του ειδικού οργάνων (Ωτορινολαρυγγολόγου, Πνευμονολό-
γου, Γαστρεντερολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου κλπ) με τον Παθολόγο - 
Ογκολόγο και συχνά και άλλων υποστηρικτικών ειδικοτήτων (ψυχολόγος, 

κοινωνικός λειτουργός κλπ). Το ιδανικό είναι αυτή η θεραπευτική απόφα-
ση να λαμβάνεται στα πλαίσια Ογκολογικού Συμβουλίου. Όταν αυτό δεν εί-
ναι δυνατό πρέπει τουλάχιστον να ζητείται η γνώμη Παθολόγου - Ογκολό-
γου του οποίου ο ρόλος τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας (ΠΔ 204/98) 
είναι να συντονίζει την αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. 

Σήμερα η χημειοθεραπεία χορηγείται συνήθως μέσω κάποιας φλέβας 
(ενδοφλέβια). Γίνεται συχνά η παρεξήγηση, χωρίς αυτό να είναι σωστό, 
ορισμένες βιολογικές θεραπείες (Herceptin, Avastin κλπ) που γίνονται εν-
δοφλέβια να θεωρούνται χημειοθεραπείες. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί 
χημειοθεραπευτικοί παράγοντες δίνονται σε χάπια (Xeloda, Navelbine), 
όπως και πολλές βιολογικές θεραπείες (Tyverb).
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Και  ξαφνικά….. 
Όνειρα,  σχέδια για το αύριο, οικογενειακοί προγραμμα-
τισμοί, ελπίδες, έτσι απότομα και βάναυσα ισοπεδώθηκαν. 
Μια νέα εποχή, ασυνήθιστες καταστάσεις ,καινούριοι 
όροι επιβλήθηκαν στις ζωές μας χωρίς κανείς να μας 
ρωτήσει. Και οι όροι αυτοί ν’ αλλάζουν μέρα με τη μέ-
ρα, να μην προλαβαίνεις ν’ αφομοιώσεις τη μια συμ-
φορά και να σου έρχεται η άλλη. Ταγμένα θαρρείς σ’ 
ένα απίστευτο παιχνίδι τρόμου τα ΜΜΕ συναγωνί-
ζονται ποιο θα μας μεταδώσει το μεγαλύτερο φό-
βο για το αύριο . Μήπως όλα αυτά δεν είναι παρά 
ένα κακό όνειρο κι όταν ξυπνήσουμε θα έχουμε 
ξανά  τις ζωούλες μας τις τακτοποιημένες, την 
απλή αλλά αγαπημένη καθημερινότητά μας;
Ας δούμε την αλήθεια κατάματα! Ένας πελώρι-
ος τοίχος ορθώθηκε ανάμεσα στο χτες και στο σή-
μερα. Κι όσο για το αύριο…..
Νέα εποχή! Αναρωτιόμαστε πώς θα τη βαδίσουμε. 
Υπάρχει ο δρόμος της απελπισίας αλλά υπάρχει κι αυ-
τός της ελπίδας. Ο δεύτερος δεν είναι τόσο ορατός, αλ-
λά υπάρχει! Πάντα υπήρχε, θέλει ωστόσο προσπά-
θεια να τον ανακαλύψουμε. Ίσως γιατί η ελπίδα εί-
ναι εκείνο το στοιχείο του ανθρώπου που τραυμα-
τίζεται πολύ εύκολα. Ίσως γιατί μάθαμε να ζούμε σ’ 
έναν κόσμο που βασανίζεται από τη νόσο της αδιαφο-
ρίας, της αχαριστίας, της απληστίας κι ένα πλήθος ακό-
μα ασθενειών που αρχίζουν από –Α. Σε μικρό ή μεγα-
λύτερο βαθμό περιχαρακωθήκαμε στον αυτισμό μας. Δε 
γίναμε περισσότερο ευτυχείς, ίσως το αντίθετο. Μήπως 
τώρα είναι η χρυσή μας ευκαιρία να αλλάξουμε; Να 
δώσουμε τα χέρια και ν’ αναζητήσουμε μαζί την ελπίδα;
Ας διδαχτούμε απ’ τους στίχους  του μεγάλου μας ποιητή Ν. 
Βρεττάκου:

Μέσα απ’ τον πόνο μου, μέσα απ’ τα δάκρυά μου,
Επιμένω ακόμη πως,

Ο κόσμος είναι όμορφος!  

KOKKINAKOY IΩΑΝΝΑ  

Ο Χάρολντ  Πί-
ντερ, άγγλος θεα-
τρικός συγγραφέ-
ας και ποιητής (νό-
μπελ λογοτεχνίας 
2005), προσβλή-

θηκε από καρκίνο του οισοφάγου 
και είχε επιτυχή έκβαση. Σε συνέ-
ντευξή του περιέγραψε την εμπει-
ρία τουσύντομα και περιεκτικά:
Η εγχείρηση και οι συνέπειές της 
ήταν κάτι σαν εφιάλτης. Αισθανό-
μουν άνθρωπος ανήμπορος να κο-
λυμπήσει, που ανεβοκατέβαινε κά-
τω από το νερό σε έναν βαθύ,  σκο-
τεινό, ατέλειωτο ωκεανό. Δεν πνίγη-
κα όμως και χαίρομαι πολύ που εί-
μαι ζωντανός.

Ο Αλ. Σολζενί-
τσιν (νόμπελ λογο-
τεχνίας 1970) προ-
σβλήθηκε από καρ-
κίνο κατά τη διάρ-
κεια έκτισης ποι-

νής οκταετούς καταναγκαστικής ερ-
γασίας στη Σιβηρία. Έγραψε το μυ-

θιστόρημα «θάλαμος καρκινοπα-
θών» βασισμένο στην προσωπική 
του εμπειρία. Στο λόγο του κατά την 
τελετή απονομής του νόμπελ, ανα-
φέρθηκε στο ρόλο της λογοτεχνίας 
και στις δυνατότητές της να εμπνεύ-
σει στην ανθρώπινη ύπαρξη τη συμ-
μετοχή στην ξένη θλίψη και χαρά, 
στην ενότητα της ανθρωπότητας.

Ο Γκαμπριέλ 
Γκαρσία Μαρ-
κές, σε προχω-
ρημένη ηλικία 
και χτυπημένος 

από τον καρκίνο έστειλε αποχαι-
ρετιστήρια επιστολή στους φίλους 
του. Ένα πραγματικά συγκλονιστι-
κό κείμενο που αξίζει να το διαβά-
σουμε και να διδαχτούμε.
‣ Αν ο Θεός μου χάριζε ένα κομμάτι 

ζωής, ίσως δεν θα έλεγα όλα όσα 
σκέφτομαι, αλλά σίγουρα θα σκε-
φτόμουν πολύ όσα λέω.

‣ Θα έδινα αξία στα πράγματα, όχι 
γι αυτό που αξίζουν ,αλλά γι αυτό 
που σημαίνουν.

‣ Αν ο Θεός μου δώριζε ένα κομμά-
τι ζωή ,θα ντυνόμουν λιτά, θα ξά-
πλωνα στον ήλιο, αφήνοντας ακά-
λυπτο όχι μόνο το σώμα αλλά και 
την ψυχή μου.

‣ Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι 
ζωή….! Δεν θα άφηνα να περάσει 
ούτε μια μέρα χωρίς να πω στους 
ανθρώπους πόσο τους αγαπώ. Θα 
έκανα κάθε άνδρα και κάθε γυναί-
κα να πιστέψουν ότι είναι οι αγαπη-
τοί μου και θα ζούσα ερωτευμένος 
με τον έρωτα.

‣ Στους ανθρώπους θα έδειχνα πό-
σο λάθος κάνουν να νομίζουν ότι 
παύουν να ερωτεύονται όταν γερ-
νούν, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι 
γερνούν όταν παύουν να ερωτεύ-
ονται.

‣ Έμαθα τόσα πολλά από σας τους 
ανθρώπους! Έμαθα πως ο άνθρω-
πος δικαιούται να κοιτάει τον άλ-
λον από ψηλά μόνον όταν πρέπει 
να τον βοηθήσει να σηκωθεί.

‣ Αν ήξερα ότι σήμερα θα ήταν η τε-
λευταία φορά που θα σ’ έβλεπα 
να κοιμάσαι, θα σ’ αγκάλιαζα σφι-

χτά και θα προσευχόμουν στον 
Κύριο να γίνω ο φύλακας της ψυ-
χής σου.

‣ Θα ηχογραφούσα τη φωνή σου 
για να την ακούω ξανά και ξανά, 
θα σου έλεγα σ’ αγαπώ και δε θα 
υπέθετα ότι το ξέρεις ήδη.

‣ Το αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει 
κανείς, είτε νέος, είτε γέρος. Σήμε-
ρα μπορεί να είναι η τελευταία φο-
ρά που βλέπεις τους ανθρώπους 
που αγαπάς. Γι’ αυτό μην περιμέ-
νεις άλλο,  κάν’ το σήμερα, γιατί 
αν το αύριο δεν έρθει ποτέ, θα με-
τανιώσεις σίγουρα που ήσουν πο-
λύ απασχολημένος και δε βρήκες 
χρόνο για ένα χαμόγελο, μια αγκα-
λιά, ένα φιλί.

‣ Βρες χρόνο να πεις συγγνώμη, 
σε παρακαλώ, ευχαριστώ, κι όλα 
τα όμορφα λόγια που ξέρεις. Δεί-
ξε στους φίλους σου τι σημαίνουν 
για σένα.

‣ Κανείς δε θα σε θυμάται για τις 
κρυφές σου σκέψεις. Ζήτα απ’ τον 
Κύριο τη δύναμη και τη σοφία για 
να τις εκφράσεις σωστά. 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣΒιωματικό
Μετά από αρκετό καιρό διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα παραμέ-
νουν διαχρονικά άλυτα σε ότι αφορά στην υγεία. Ασθενείς με σοβα-
ρές διαγνώσεις, αντιμετωπίζουν αρκετά εμπόδια στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας του συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις διάφοροι 
φορείς και λειτουργοί της υγείας προσπαθούν να εργαστούν προς 
όφελος των ασθενών. 
Στην περίπτωσή μου, φοιτώντας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαπι-
στώθηκε ένα μόρφωμα στο τράχηλο που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως 
λεμφαδένας. Στην πορεία αποδείχθηκε καρκίνος του θυρεοειδούς, 
πιθανόν σχετιζόμενο με μια θεραπεία στην περιοχή κατά την εφηβι-
κή ηλικία για αντίστοιχο νόσημα. Προχώρησα στη θεραπεία που προ-
βλεπόταν λίγο πιο επιθετικά από αυτό που όριζαν τότε οι οδηγίες. Τα 
πράγματα εξελίχθηκαν καλά αν και στην πορεία αντιμετώπισα ζητή-
ματα που προέκυψαν μετά την θυρεοειδεκτομή (χαμηλό ασβέστιο, 
αρρυθμίες λόγω της υψηλής δόσης υποκατάστασης).
Σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζω το μέλλον πιο αισιόδοξα εκτιμώ-
ντας πράγματα που στο παρελθόν δεν στεκόμουν ιδιαίτερα. Στο μέ-
τρο που μπορώ, προσπαθώ να βοηθήσω μέσα από τις δραστηριότη-
τές μου, κοινωνικές και επαγγελματικές, ανθρώπους που αντιμετωπί-
ζουν αντίστοιχα ή εξίσου σοβαρά θέματα, διαπιστώνοντας σε πολλές 
περιπτώσεις τις αδυναμίες του συστήματος υγείας. 
Συχνά άνθρωποι με ογκολογικά προβλήματα που είναι σε διαδικα-
σία διάγνωσης ή θεραπείας δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο 
σύστημα υγείας. Πρέπει να γίνουν τομές και να ληφθούν μέτρα που 
μειώνουν αυτά τα προβλήματα. Όλοι έχουμε καθήκον και ιδιαίτερα 
εμείς οι γιατροί να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερη μέ-
ριμνα απαιτείται για τους ασθενείς τελικού σταδίου, οι οποίοι θα πρέ-
πει να περιθάλπονται σε ειδικές συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται η 
ιδιαίτερη ιατρική και ψυχολογική τους στήριξη. 
Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη και η προαγωγή της δημόσιας υγείας, 
οφείλει να είναι το κυρίαρχο μέλημα μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Πό-
σο μάλλον που στην εποχή μας έχουν πληθύνει σε ανησυχητικό βαθ-
μό τα κρούσματα από καρδιολογικά νοσήματα και τον καρκίνο. Όλοι 
εμείς που έχουμε βιώσει είτε προσωπικά είτε λόγω της άμεσης επαφής 
με ασθενείς τα τεράστια προβλήματα που ανακύπτουν, ας ενώσουμε 
τις φωνές μας και τις προσπάθειές μας για ένα καλύτερο αύριο.

ΤΑΓΓΑ ΑΝΝΑ-ιατρός δερματολόγος



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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Καταρχήν να πιστέψουμε ότι οι δυσκολίες εί-
ναι ευκαιρίες για μάθηση. Όταν μια δυσκολία 
την βλέπεις θετικά, ανακαλύπτεις την αντοχή 
σου και αποκτάς ικανότητα προσαρμογής και 
επιβίωσης. Οι στρεσογόνες καταστάσεις μπο-
ρούν να «ξυπνήσουν» μέσα μας ικανότητες που 
μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε ότι διαθέταμε. Κάθε 
εμπόδιο είναι  μια ευκαιρία, μια δοκιμασία και 
από κάθε δοκιμασία παίρνουμε ένα μάθημα.
Τα συναισθήματά μας είναι επιλογές μας σε 
μεγάλο βαθμό. Κάθε σκέψη μας, αυτομάτως 
φέρνει μαζί της και ένα συναίσθημα. Τι σκέψεις 
ΕΣΥ επιλέγεις;
Κάποια βήματα για να γίνουμε πιο δυνατοί:
■ Δημιουργία δικτύου φίλων και έμπιστων αν-

θρώπων. Το να δεχόμαστε βοήθεια και υπο-
στήριξη ατόμων που μας νοιάζονται αυξάνει 
τις αντοχές μας και μας κάνει πιο δυνατούς.

■ Μιλάμε με τον εαυτό μας, με εκείνο το μέρος 
του που είναι πεσμένο, αγχωμένο, φοβισμέ-
νο, σαν να είναι ένα άλλο άτομο και θέλουμε 
να το βοηθήσουμε. Του επιτρέπουμε να κλά-
ψει, να φωνάξει, να ξεσπάσει.

■ Με γνώμονα ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε 
τα γεγονότα, αλλάζουμε τον τρόπο που τα ερ-
μηνεύουμε και αντιδρούμε σ’ αυτά. Προσπα-
θούμε να τα δούμε από λίγο πιο ψηλά, σαν από 
μια ταράτσα.

■ Αποδεχόμαστε ότι κάποιοι στόχοι δεν μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν. Ανατρέχουμε 
στο παρελθόν και θυμόμαστε πόσα πράγμα-
τα μας βγήκαν θετικά ενώ ήταν δύσκολο τότε 
να τα δεχτούμε.

■ Βάζουμε στόχους κατά προτίμηση ρεαλιστι-
κούς. Κάνουμε ένα βήμα την ημέρα για να πλη-
σιάσουμε αυτό που θέλουμε. Θυμόμαστε χό-
μπυ  που μας αρέσουν. Τα ξαναβάζουμε στη 
ζωή μας.

■ Αντιδρούμε όσο μπορούμε στις αντίξοες πε-
ριστάσεις. Το πρόβλημα, ας μην το λέμε πρό-
βλημα, ας το λέμε ΘΕΜΑ, δεν εξαφανίζεται 
δια μαγείας. Αναλαμβάνουμε λοιπόν δράση.

■ Βοηθάμε τους άλλους. Όσο παράξενο κι αν 
φαίνεται, βοηθά πολύ. Θυμόμαστε φίλους 
που μας έχουν ανάγκη. Αυτό θα μας ανεβά-
σει την αυτοπεποίθηση.

■ Παλεύοντας με τις δυσκολίες μαθαίνουμε 
πράγματα για τον εαυτό μας που δεν είχαμε 
ανακαλύψει. Πολλοί άνθρωποι που έχουν βι-
ώσει τραγικά γεγονότα αναφέρουν ότι έπειτα 
από αυτά βελτιώθηκε πολύ η σχέση τους με 
τον εαυτό τους και τους γύρω τους.

■ Βλέπουμε τον εαυτό μας θετικά. Δεν κατη-
γορούμε συνεχώς τον εαυτό μας για ότι μας 
συμβαίνει.

■ Φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ακόμα κι όταν 
νιώθουμε ότι τα πάντα γύρω καταρρέουν δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να παραμελούμε τον εαυ-
τό μας. Η ζωή συνεχίζεται, είναι ποίημα, εί-
ναι τραγούδι, είναι όνειρο και μπορούμε να 
γράψουμε άλλο ποίημα , άλλο τραγούδι, άλ-
λο όνειρο και άλλη ιστορία.

   
Στα μάτια του Θεού κανείς στον 

πλανήτη αυτόν δεν είναι καλύτερος 
από σένα, από μένα, από μας!

ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ  ΠΑΡΟΝΤΙ,
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ Κ.Ε.Φ.Ι

  Πώς θα πρέπει να είναι η διατροφή μου κατά 
τη διάρκεια των χημειοθεραπειών; 
Γενικά η μόνη οδηγία που συστήνεται για όλες 
τις ΧΘΠ είναι η λήψη ελαφράς τροφής τη μέρα 
της ΧΘΠ και τις αμέσως επόμενες ημέρες που 
μπορεί να παρουσιαστεί η ναυτία και ο εμετός.
Σε όλο το κύκλο καλό είναι να αποφεύγονται 
οι τροφικές ακρότητες π.χ. μεγάλη ποσότητα 
φαγητού με αλκοόλ κλπ Ιδιαίτερη περίπτωση 
πρέπει να θεωρηθούν οι θεραπείες στις οποί-
ες αναμένεται διάρροια π.χ. Xeloda, Tyverb. 
ήδη αναφέρθηκε ότι πρέπει να δίνονται ανά-
λογες διατροφικές οδηγίες.
 Επηρεάζεται η σεξουαλική ζωή την περίοδο 
των χημειοθεραπειών; 
Καμία ΧΘΠ δεν επηρεάζει άμεσα τη σεξουα-
λική ζωή. Έμμεσα η σεξουαλική ζωή μπορεί 
να επηρεαστεί σε περίπτωση ορισμένων πα-
ρενεργειών που προαναφέρθηκαν στο βαθμό 
που μπορούν να επηρεάσουν τη ποιότητα ζω-
ής και τη ψυχολογία του ασθενούς.
 Πόσο καιρό μένουν τα φάρμακα της χημειο-
θεραπείας στον οργανισμό; 
Πρακτικά ένα μήνα μετά τη ΧΘΠ δεν μπορεί να 
ανιχνευτεί φάρμακο στον οργανισμό και επο-
μένως όλες οι τυχόν παρενέργειες - τοξικότη-
τα εξαφανίζονται π.χ. αιματολογική τοξικότητα 
ναυτία κλπ ή δεν επιδεινώνονται π.χ. νευροτο-
ξικότητα. Η δεύτερη περίπτωση σημαίνει ότι τα 
όργανα που επηρεάστηκαν από τη ΧΘΠ έχουν 
υποστεί ένα κάποιο βαθμό βλάβης και χρειά-
ζεται χρόνος για να επανέλθουν στην αρχική 
τους κατάσταση. Υπάρχουν και εξαιρετικά σπά-
νιες περιπτώσεις επιμένουσας ή μόνιμης βλά-
βης, εάν η αντίστοιχη τοξικότητα δεν είχε αντι-
μετωπιστεί έγκαιρα π.χ. καρδιοτοξικότητα. 
 Επηρεάζεται η γονιμότητα από την χημειοθε-
ραπεία; Μετά από πόσο καιρό μπορεί μια γυ-
ναίκα να μείνει έγκυος;  
Ναι η γονιμότητα επηρεάζεται από τη ΧΘΠ συ-
νήθως παροδικά και σπανιότατα για τις νέ-
ες γυναίκες μόνιμα. Επίσης, επηρεάζεται από 
την ορμονοθεραπεία (αναστολείς LHRH, όπως 
Zoladex, Arvacap κλπ). Σε καμία περίπτωση, 
όμως δεν μπορεί να θεωρείται η ΧΘΠ αντι-
συλληπτική μέθοδος και πρέπει να λαμβά-
νονται μέτρα για αποφυγή εγκυμοσύνης κα-
τά τη διάρκεια της και για κάποιο χρονικό δι-
άστημα μετά.
Γενικά συστήνεται μεσοδιάστημα τουλάχι-
στον ενός χρόνου για εγκυμοσύνη. Ειδικά για 
τον καρκίνο μαστού που συχνά είναι ορμο-
νοεξαρτόμενος η παραπάνω γενική σύσταση 
πρέπει να εξατομικεύεται.

 Τι είναι το port (Potracath, Intraport); 
Είναι ένας μόνιμος ενταφιαζόμενος, όπως λέ-
με καθετήρας. Το ένα του άκρο μέσω μεγάλης 
φλέβας του λαιμού, συνήθως της υποκλείδιας, 
φτάνει στην πιο μεγάλη φλέβα του ανθρώπου, 
πρακτικά στον δεξιό κόλπο της καρδιάς. Το άλ-
λο του άκρο «ενταφιάζεται» υποδόρια δηλα-
δή κάτω από το δέρμα σε κάποιο σημείο μπρο-
στά και ψηλά στο θώρακα σε κάποια απόστα-
ση από την κλείδα. Σε εκείνο το σημείο έχει ένα 
μικρό μπαλόνι, το τύμπανο, που εύκολα μπο-
ρούμε να το εντοπίσουμε με απλή ψηλάφηση. 
Τρυπώντας το τύμπανο με ειδική βελόνα έχου-
με άμεση πρόσβαση σε φλέβα μεγάλης ροής 
και μπορούμε να κάνουμε αιμοληψία ή να χο-
ρηγήσουμε ορό, ΧΘΠ ή αίμα κλπ.
Συστήνεται ιδιαίτερα όταν ο ασθενής δεν έχει 
καλές φλέβες ή χορηγείται φάρμακο καυστικό 
για τις φλέβες, όπως οι ανθρακυκλίνες ή πρό-
κειται να δοθεί ΧΘΠ μεγάλης διάρκειας π.χ. με 
συσκευή αντλία για να την παίρνει ο ασθενής 
στο σπίτι.
 Ποιός γιατρός είναι υπεύθυνος για την χημει-
οθεραπεία; 
Έχουμε ήδη εξηγήσει στην Εισαγωγή ότι η θε-
ραπευτική απόφαση για κάθε Ογκολογικό 
ασθενή πρέπει να λαμβάνεται με τη συμμετο-
χή του Παθολόγου - Ογκολόγου του οποίου 
ο ρόλος είναι να συντονίζει την αντιμετώπιση 
των ογκολογικών ασθενών. 
Η χημειοθεραπεία είναι μια ιατρική πράξη για 
την οποία ο μόνος που έχει εκπαιδευτεί είναι ο 
παθολόγος - ογκολόγος. Σε καμιάς άλλης ειδι-
κότητας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν περι-
λαμβάνει τη ΧΘΠ. Άρα ο παθολόγος - ογκολό-
γος είναι ο μόνος αρμόδιος. Το ίδιο ισχύει και 
για τα νεώτερα φάρμακα, βιολογικά κυρίως τα 
οποία δίνονται από το στόμα. Δυστυχώς και τα 
τελευταία έχουν τοξικότητες συχνά πιο ύπουλες 
και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες σε σχέση με 
τη ΧΘΠ. Επιπλέον οι παθολογικές - ογκολογικές 
κλινικές είναι και οι μόνες που παρέχουν το μη-
χανισμό που προαναφέρθηκε για την αντιμετώ-
πιση επειγόντων επιπλοκών και σοβαρών πα-
ρενεργειών. Πρέπει να τονιστεί ότι η αντιμετώπι-
ση από τον εκάστοτε ειδικό συνδυάζεται με κα-
λύτερη μακροχρόνια έκβαση της νόσου.

Γεράσιμος Αραβαντινός, 
Παθολόγος - Ογκολόγος

Δ/ντης ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»
Εθνικός Αντιπρόσωπος στη European 
Society of Medical Oncology (ESMO)

Μέλος Δ.Σ. Εταιρίας Ογκολόγων - 
Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

hecogaga@otenet.gr, garavantinos@yahoo.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ 
           ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

28-30/5/2010: Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι συμμετείχε 
στο 1ο Διεπιστη-
μονικό Συμπόσιο, 
με θέμα «Νοση-
λεία και Φροντί-
δα στο σπίτι» το 
οποίο διοργανώ-
θηκε από μη κερ-
δοσκοπικούς φο-
ρείς, στην Ερμού-

πολη της Σύρου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

31/5/2010: Στην πλατεία Κοραή, με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, πραγ-

ματοποιήθηκε εκ-
δήλωση, με δια-
νομή ενημερωτι-
κών φυλλαδίων 
και δωρεάν σπει-
ρομέτρηση από 
την επιστημονική 
ομάδα της Πνευ-
μονολογικής κλι-

νικής του Αγίου Σάββα με επικεφαλής τον Δ/ντή 
της κλινικής Γ. Πολίτη.

5/6/2010: Η προγραμματισμένη 9η Γιορτή για τον 
Εθελοντισμό δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω και-
ρικών συνθηκών.
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