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Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Το φθινόπωρο ήρθε με ευχάριστα νέα για το Κ.Ε.Φ.Ι. 
και τους ανθρώπους που παρέχουμε βοήθεια 
(ασθενείς και οικεία πρόσωπα):

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη 
ενός εξαιρετικά σημαντικού προγράμματος για την 
υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς.

Το “Μαζί και στο Σπίτι” θα υλοποιηθεί από τους 
ειδικούς του συλλόγου, με την υποστήριξη της 
φαρμακευτικής εταιρείας B.M.S. 

Το πρόγραμμα έρχεται να λύσει το πρόβλημα της 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασθενών που δεν 
μπορούν να δεχτούν βοήθεια εκτός της οικίας τους, 
λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους ή 
αδυναμίας μετακίνησης.

Ειδικοί Ψυχολόγοι και Κοινωνική Λειτουργός θα 
εξετάζουν τα αιτήματα με βάση κριτήρια που έχουν 
να κάνουν με την οικονομική και οικογενειακή 
κατάσταση του ασθενούς και κατόπιν θα ξεκινούν 
σειρά εβδομαδιαίων επισκέψεων για υποστήριξη 
τόσο των ασθενών, όσο και των φροντιστών τους.

Παράλληλα ξεκίνησαν δύο νέες ομάδες που έρχονται 
να συμπληρώσουν τις υπηρεσίες του συλλόγου προς 
τον ογκολογικό ασθενή:

Η ομάδα Πενθούντων θα προσφέρει συμβουλευτική 
και υποστήριξη σε φροντιστές που απώλεσαν τον 
άνθρωπό τους, σε μια προσπάθεια αποδοχής και 
προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα.

Η ομάδα για τον Ψηφιακό Κόσμο και τις ευκολίες 
του, θα αναλάβει να εκπαιδεύσει όσες και όσους 
ενδιαφέρονται, στη χρήση των νέας γενιάς κινητών 
τηλεφώνων, tablets καθώςκαι στην εκμετάλλευση 
του πλούτου πληροφορίας του διαδικτύου (Google 
search) και την επικοινωνία μέσω των Social Media.

Υπάρχουν ακόμα πολλές ιδέες προς υλοποίηση και 
ανακοινώσεις θα υπάρξουν σύντομα.

Η κοινοποίηση όλων αυτών των δράσεων του Κ.Ε.Φ.Ι. 
από τον καθένα χωριστά, στις παρέες του, στο 
διαδίκτυο και αλλού, φέρνει κοντά μας ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη της βοήθειας που μπορούμε να 
προσφέρουμε.

Και αυτό είναι το ζητούμενο!

Το Δ.Σ. σας εύχεται 
 Καλό χειμώνα 

 και Υγεία σε όλους!
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Οι δραστηριότητες του Κ.Ε.Φ.Ι. 
για τον χειμώνα που έρχεται

Δυσκοιλιότητα σχετιζόμενη με  
τη χρήση οπιοειδών:  
ένας ύπουλος εχθρός

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας  
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  
για τον γυναικολογικό καρκίνο

Το Κ.Ε.Φ.Ι ξεκινά το πρόγραμμα  
«Μαζί και στο Σπίτι»

Καρκίνος: Αντιμέτωποι  
με μια νέα πραγματικότητα.

Ποιος μπορεί να με  
βοηθήσει /υποστηρίξει;

Επιστημονική Ημερίδα  
Κακοήθεις Αιματολογικές Νόσοι

Αιματολογικές κακοήθειες

Πολλαπλούν Μυέλωμα

Οι χρόνιες αιματολογικές κακοήθειες 
από την πλευρά  
του κλινικού γιατρού

Όμως δεν το έβαλα κάτω!

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
POINT: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε. 58-60, 17778 
Ταύρος, Τηλ.: 210 9595683, 210 9589775,  
Fax.: 210 9589536
e-mail: point@point.com.gr
www: printingpoint.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΚΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
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KEΦΙ › δραστηριότητες

Και φέτος το Κ.Ε.Φ.Ι. συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα τους ογκολογικούς ασθενείς,  
συνεχίζοντας επιτυχημένα προγράμματα και παρουσιάζοντας νέα, καινοτόμα. 

Διαβάστε το προγραμματισμό των ήδη εγκατεστημένων, ενώ για τα καινούργια  
θα υπάρξουν ανακοινώσεις στο άμεσο μέλλον

Ανοιχτές Ομάδες Στήριξης Ασθενών  
& Φροντιστών τους
Οι ομάδες υποστήριξης Ασθενών και Φροντιστών των ασθενών του 
Συλλόγου μας είναι ανοιχτές καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους συμ-
μετέχοντες, ασθενείς ή/και τους δικούς τους ανθρώπους, να συμμε-
τέχουν όποτε εκείνοι θελήσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.  
Χωρίς να υπάρχει ένας σταθερός αριθμός μελών (ασθενών και φροντι-
στών), οι ομάδες λειτουργούν με δυναμικό  τους ανθρώπους, που κάθε 
φορά φέρνουν και καταθέτουν στο κέντρο της ομάδας τις ανάγκες και 
τις ανησυχίες τους.

Στόχοι των Ανοιχτών Ομάδων Υποστήριξης Ασθενών & Φροντιστών είναι:
▶ Να μιλήσουν τα μέλη για αυτό που βιώνουν.
▶ Να λάβουν την απαραίτητη γι’ αυτούς ψυχολογική υποστήριξη.
▶  Να βρουν χρήσιμους, βοηθητικούς τρόπους διαχείρισης ορισμένων 

συμπεριφορών τους και να επιλέξουν αυτούς που τους ταιριάζουν 
καλύτερα.

Για τη συμμετοχή σας στις Ομάδες Στήριξης απαιτείται επικοινωνία με 
την Κοινωνική Λειτουργό τoυ Συλλόγου, προκειμένου να προηγηθεί συ-
νάντηση γνωριμίας.
Συντονίστριες: Για την Ανοιχτή Ομάδα Ασθενών, οι ψυχοθεραπεύτριες 
Έφη Χριστοδήμου και Κατερίνα Κορφιάτη
Για την Ανοιχτή Ομάδα Φροντιστών, οι ψυχοθεραπεύτριες Παναγιώτα 
Ρουσάκου και Λήδα Κοφινά
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Κάθε Δευτέρα και ώρα 18:00 - 19:30 

Ανοιχτή Ομάδα Υποστήριξης Ασθενών με ΜΚΜ 
Στόχοι της ομάδος είναι:
▶ Να μιλήσουν τα μέλη σχετικά με το βίωμά τους.
▶  Να λάβουν την απαραίτητη γι’ αυτούς ψυχολογική υποστήριξη.
▶  Να βρουν χρήσιμους, βοηθητικούς τρόπους διαχείρισης των οδυνη-

ρών συναισθημάτων, τόνωσης του ηθικού και μείωσης του άγχους.
▶  Η δυνατότητα συζήτησης θεμάτων, όπως ο θάνατος, η καταπολέ-

μηση και μείωση της κατάθλιψης, αλλά και  προσφορά  νοήμα-
τος  και  ενδιαφέροντος για τη ζωή.

Συντονίστρια: Κατερίνα Πανδή, Ψυχοθεραπεύτρια.

Τηλεφωνική υποστήριξη
Στόχος της τηλεφωνικής υποστήριξης είναι να δώσει στους ασθενείς 
με καρκίνο την ευκαιρία  να μιλήσουν για την εμπειρία τους σχετικά με 
τον καρκίνο, τη δυνατότητα έκφρασης  των συναισθημάτων, που καθη-
μερινά βιώνουν και την ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης 
των αλλαγών, που επιφέρει στη ζωή τους η νόσος.
Παράλληλα, η τηλεφωνική υποστήριξη απευθύνεται και σε ανθρώπους 
του στενού οικογενειακού, συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος των 
ασθενών. 
Εκτός από τη δυνατότητα χρόνου που παρέχει το Κ.Ε.Φ.Ι. στους ασθε-
νείς, υπάρχει και ο «ασφαλής και ζεστός χώρος», καθώς οι τηλεφω-
νικές συνομιλίες είναι άκρως εμπιστευτικές και πραγματοποιούνται 
πάντα σε κλίμα εχεμύθειας τηρώντας την κάθε αρχή του απόρρητου. 
Επικοινωνείτε με την ψυχολόγο του Συλλόγου στα τηλέφωνα: 
210 6468222, 210 6447002 και 210 3244390.

Ατομική ψυχολογική υποστήριξη
Η ατομική ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται από ψυχολόγους του 
Συλλόγου μας, δωρεάν, σε ασθενή ή μέλος της οικογένειάς του, που 
απευθύνει την ανάγκη του αυτή σε μας. Μέσα από τις ατομικές συνα-
ντήσεις στήριξης ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών δίνει το χώρο και το 
χρόνο στον άνθρωπο ασθενή και συγγενή του, να βιώσουν τις ανάγκες 
και τις ανησυχίες τους και να λάβουν την απαραίτητη ψυχολογική στή-
ριξη. Ο Σύλλογος παρέχει κάθε περαιτέρω πληροφορία με σεβασμό 
απέναντι στο βίωμα του κάθε ανθρώπου, τηρώντας αυστηρά το απόρ-
ρητο της κάθε συνάντησης. 

Πρόγραμμα “Μαζί ΚΑΙ στο σπίτι”
Στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  
των  ογκολογικών  ασθενών  με  την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους 
στο οικείο περιβάλλον τους.
Η προσφορά των υπηρεσιών γίνεται δωρεάν, σε ασθενείς που πλη-
ρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (βαρύτητα κατάστασης υγείας, 
οικονομική κατάσταση, τόπος κατοικίας μιας και το πρόγραμμα καλύ-
πτει ασθενείς που κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων). 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών του Συλλόγου.

Οι παροχές του προγράμματος «Μαζί και στο Σπίτι» περιλαμβάνουν:

▶ Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για την αποδοχή της διάγνωσης  
και αποφυγή εγκατάλειψης της θεραπευτικής προσπάθειας, την 
ανάκτηση της αυτοπεποίθησης, τη διαχείριση του άγχους και της 
κατάθλιψης. 

▶ Υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών καθώς και  
ανάδειξη του ρόλου τους.

▶ Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενούς και τη  
διαδικασία διεκδίκησής τους.

Ομάδα Υποστήριξης Πενθούντων
Ο θάνατος του δικού μας ανθρώπου μπορεί να συνταράξει τη ζωή 
μας. Δεν υπάρχει ένας φυσιολογικός ή σωστός τρόπος θρήνου. Αρχικά 
μπορεί να νιώσετε σοκ, μούδιασμα, ενοχές, θυμό, φόβο και πολύ πόνο 
που σταδιακά μετατρέπονται σε νοσταλγία, θλίψη, μοναξιά  ακόμα και 
απελπισία και φόβο για το μέλλον και αργότερα σε  αποδοχή, ελπίδα 
και προσαρμογή με την απουσία του αγαπημένου προσώπου στη ζωή 
μας.
Η ομάδα των πενθούντων αποτελεί συνέχεια των ομάδων ασθενών και 
φροντιστών. Ψυχολόγοι ειδικά εκπαιδευμένοι προσφέρουν σε όσους 
το επιθυμούν ενημέρωση, συμβουλευτική και στήριξη στο πένθος.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Κάθε Δευτέρα, ώρες: 18:00-20:00
Αν στην πορεία των συναντήσεων διαπιστώσουμε ότι χρειάζεστε βοήθεια από ειδικό 
λειτουργό υγείας, μπορεί να γίνει η ανάλογη παραπομπή.

Κοινωνική Υποστήριξη / Δικαιώματα
Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. στηρίζει τον ασθενή με καρκίνο γνωρίζοντας ότι η 
θεραπεία του ξεκινά από την έγκυρη και συνεχή ενημέρωσή του σχετι-
κά με τα δικαιώματα που έχει ως ασφαλισμένος-η.  
Η δύναμη της γνώσης των δικαιωμάτων μας αποτελεί για μας στο 

Οι Δραστηριότητες του Κ.Ε.Φ.Ι.  
για τον χειμώνα που έρχεται:
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Για περισσότερες πληροφορίες  
για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε  
με τη Γραμματεία του Συλλόγου 
Τ: 210-6447002 & 210-6468222 
E: info@anticancerath.gr

 www.anticancerath.gr

Κ.Ε.Φ.Ι. συνώνυμο της κοινωνικής υποστήριξης, που προσφέρουμε 
όλα αυτά τα χρόνια στο συνάνθρωπο που αντιμετωπίζει τον καρκίνο.

Ομάδα Συνηγορίας για  
τα Δικαιώματα των Ασθενών
Το Κ.Ε.Φ.Ι. σε συνεργασία με τους εθελοντές νομικούς: Αναστασία Αθ. 
Ρήγα, Θεανώ Η. Ντάλλα και Μαρία Ι. Σκορδίλη, δημιούργησε την Ομά-
δα Συνηγορίας, η οποία έχει ως στόχο να απαντά σε ερωτήσεις που 
αφορούν στα Δικαιώματα των Ασθενών και των φροντιστών τους.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Κάθε 3η Δευτέρα κάθε μήνα. Απαιτείται  
επικοινωνία με τη γραμματεία, τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Ομάδα Στοματικής Υγιεινής Ασθενών
Σε συνεργασία με την κα Βουρλή Αναστασία, Χειρούργο Οδοντίατρο 
DDS, MSc Παθοβιολογίας Στόματος, δημιουργήθηκε ομάδα Στοματι-
κής Υγιεινής για Ασθενείς.
Διενεργούνται ομαδικές συνεδρίες με απόλυτη προτεραιότητα στους 
ασθενείς που υπόκεινται σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία..
Οι στόχοι του προγράμματος:
▶ Να τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία που έχει η πρόληψη των στοματι-

κών επιπλοκών από την αντινεοπλασματική θεραπεία.
▶ Να εξηγηθούν oι βασικές επιπλοκές που εμφανίζονται στο στόμα και 

την περιστοματική περιοχή, και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
▶  Να συζητούνται θέματα και απορίες που απασχολούν τους ασθε-

νείς.
Συναντήσεις: Κάθε 1η Δευτέρα κάθε μήνα, ώρες: 16:30-17:30

Συμβουλευτική Ομάδα  
Αισθητικής Κοσμητολογίας
Το Κ.Ε.Φ.Ι. σε συνεργασία με την κα Ειρήνη Σουλιώτη (Αισθητικός 
Κοσμητολόγος των Τ.Ε.Ι. Αθήνας) διοργανώνει Ομάδα Περιποίησης 
Ασθενών.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Κάθε 2η Δευτέρα κάθε μήνα, ώρες: 16:30-17:30

Ψηφιακός Κόσμος & Ευκολίες
Η δράση «Ψηφιακός Κόσμος & Ευκολίες» υλοποιείται φέτος για 1η 
χρονιά και έχει ως στόχο την ίση πρόσβαση στην τεχνολογία για κάθε 
ηλικία για έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Μέσα από τα δωρεάν 
μαθήματα, μαθαίνουμε πώς να χρησιμοποιούμε tablets και συσκευές 
αφής,πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web) και άλλες χρήσιμες εφαρμογές (π.χ. 
πληρωμές μέσω web baking, σημειώσεις, email, χάρτες Google) κ.α.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα: Επικοινω-
νία με την Γραμματεία και κατοχή ανάλογης συσκευής (smartphone ή/
και tablet).  
Υπεύθυνος προγράμματος: Μπούσιας Γεώργιος. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: κάθε Τρίτη 18.00-20.00

Ομάδα Ανοιχτών Συναντήσεων με Θέμα  
«Με αφορμή ένα Έργο Τέχνης»
Η ομάδα λειτουργεί υπό την επιμέλεια της κας Εύης Πάσχου (Ψυχί-
ατρος). Πρόκειται για ένα κύκλο ανοιχτών συζητήσεων με θέμα «Με 
αφορμή ένα έργο Τέχνης».
Συναντήσεις: Κάθε 1η Κυριακή κάθε μήνα, ώρες: 18:00-20:00

Κύκλος Θεραπευτικών Συναντήσεων  
Ψυχοδράματος
Ο κύκλος θεραπευτικών συναντήσεων Ψυχοδράματος, αφορά ασθε-
νείς με καρκίνο, σε οποιαδήποτε φάση της διάγνωσης, θεραπείας και 
αποκατάστασης. 
Ο στόχος της ψυχοδραματικής θεραπείας είναι η ολική παραγωγή 
ζωής. Επιχειρεί να προσδώσει στο άτομο περισσότερη πραγματικό-

τητα απ΄ ότι του έδωσε μέχρι τότε ο αγώνας του για τη ζωή. 
Ο πλούτος της βιωμένης και ζωντανής εμπειρίας βοηθά το άτομο 
να διευρύνει σταθερά τον έλεγχο  και τη γνώση του εαυτού και του 
κόσμου δια του βιωμένου γεγονότος και της εμπειρίας και όχι δια της 
ανάλυσης τους. (J.L. Moreno). 
Συντονίζει εκ μέρους του Ινστιτούτου Ψυχοδράματος Αθηνών,  
η Νένα Βλασσά: Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, TEP  
(Trainer, Educator, Practicioner in Psychodrama).
Συναντήσεις: Κάθε 1η Πέμπτη κάθε μήνα, ώρες: 18:30-21:00

«Εργαστήρι Ανάγνωσης και ... Συγγραφής»
Κάνουμε την αρχή μιας συνομιλίας μεταξύ μας με αφόρμηση την 
ανάγνωση βιβλίων. Η τέχνη του λόγου, σημείο αναφοράς τής διά βίου 
παιδείας και της ψυχαγώγησης του ανθρώπου, αποτελεί εφαλτήριο 
για να γίνουμε βαθμιαία αναγνώστες της δημιουργικότητας και της 
φαντασίας του εαυτού μας και των συνανθρώπων μας.
Ανιχνεύοντας τα διανοήματα και τη μουσική της έκφρασης που 
περικλείουν και αναδίδουν μικρά και μεγάλα κείμενα, μπαίνουμε ως 
περιπατητές στο εργαστήρι του συγγραφέα και επικοινωνούμε εκείνα 
που αξίζουν να διαβιβάζονται στο σήμερα και το αύριο. 
Συντονίστρια: Μαρία Ντότσικα (Φιλόλογος - συγγραφέας)
Συναντήσεις: Κάθε 2η Τρίτη, κάθε μήνα, ώρες: 20:00-21:30

Ομάδα Άσκησης ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ
Το Γιόγκα καλλιεργεί και προστατεύει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Η 
μεγαλύτερη δύναμη στον ΄Ανθρωπο είναι η Συνείδησή του. Σήμερα 
ζούμε σε μία τεχνοκρατική εποχή, όπου η οργανωμένη κοινωνία με τις 
θαυμαστές, τεχνολογικές και επιστημονικές επιτυχίες της, αντί να μας 
ησυχάζει, μας γεμίζει φόβο και αγωνία.
Το Γιόγκα είναι αντίθετο του Ανθρώπου-Μηχανή. Αποβλέπει στην 
πραγματική Ατομικότητα, στην καλλιέργεια και στην διεύρυνση της 
συνειδητής προσωπικότητας. Σε βοηθάει να αποφεύγεις την υπερέ-
νταση και την φθορά που φέρνει ο σημερινός τρόπος ζωής.
[κείμενο της Τούλας Μαυρίδου Ιδρύτριας του Ελληνικού Συλλόγου 
Χα-Θα Γιόγκα] 
Συντονίστρια: Έφη Κουτσάκου  
(Δασκάλα του Ελληνικού Συλλόγου ΧΑΘΑ – ΓΙΟΓΚΑ)
Συναντήσεις: Κάθε Τετάρτη, ώρες: 16:00-17:15

Ομάδα Χειροτεχνίας
Η ομάδα αναδεικνύει τη δημιουργικότητα των ασθενών,  
λειτουργώντας αγχολυτικά και θεραπευτικά!
Συντονίστρια: Μαρία Παπαγεωργίου  και Μησωτάκη Μαρίνα.
Συναντήσεις: Κάθε Δευτέρα, ώρες: 16:00-18:00
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Ο
χρόνιος πόνος μπορεί να καταστεί ένα εξαντλητικό 
συναίσθημα που επηρεάζει την καθημερινή δρα-
στηριότητα του ατόμου, τις σωματικές και διανοητι-
κές του λειτουργίες, την απόδοση στην εργασία του 
και τις οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις, αλλά 

και την ίδια την ψυχική ισορροπία του ατόμου που μπορεί να εκ-
δηλώσει σημάδια μελαγχολίας, απόσυρσης ή και κατάθλιψη. Μια 
ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών με χρόνιο πόνο είναι οι ογκολογικοί 
ασθενείς που πάσχουν από νεοπλασίες οποιουδήποτε οργάνου 
του ανθρωπίνου σώματος. 

Οι συχνότερες παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με εμ-
φάνιση καρκινικού πόνου είναι η παρουσία επώδυνων οστικών 
μεταστάσεων (για παράδειγμα σε ασθενείς με καρκίνο προστά-
τη ή μαστού), η εμφάνιση θωρακικού άλγους (πλευροδυνία) σε 
ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα ή μεταστατική διήθηση πλευρών 
από οποιοδήποτε όγκο, το άλγος στο δεξιό υποχόνδριο σε ασθε-
νείς με ηπατικές μεταστάσεις που προκαλούν διάταση της κάψας 

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των οπιοειδών 
για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου 
καθίσταται ολοένα και συχνότερη. Διάφορες 
κατηγορίες ασθενών εμφανίζουν χρόνια 
προβλήματα εμμένοντος πόνου, όπως 
ημικρανίες, επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα, 
ρευματολογικές παθήσεις, αρθριτικά κι 
εκφυλιστικά νοσήματα, χρόνια σύνδρομα 
ευερέθιστου εντέρου, οσφυαλγία, καθώς και 
χρόνιοι πόνοι από κακώσεις, τραυματισμούς 
ή ακρωτηριασμούς οι οποίοι επηρεάζουν 
σημαντικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων. 

Δυσκοιλιότητα 
σχετιζόμενη 
με τη χρήση 
οπιοειδών: 
ένας  
ύπουλος             
εχθρός
Ιωάννης Μούντζιος MSc, PhD
Παθολόγος Ογκολόγος
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Β’ Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»
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του ήπατος και το κοιλιακό άλγος σε ασθενείς με αποφρακτικά 
φαινόμενα του λεπτού ή παχέος εντέρου σε κακοήθειες του πε-
πτικού συστήματος ή σε γενικευμένες περιτοναϊκές εμφυτεύσεις 
από καρκίνο παχέος εντέρου, στομάχου ή ωοθηκών. Τα σαρκώ-
ματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν ιδιαίτερα επώδυνα μυο-
σκελετικά σύνδρομα λόγω της τοπικής επέκτασης του όγκου και 
αναλόγως της ανατομικής περιοχής όπου εμφανίζονται (άκρα, 
αρθρώσεις, κορμός).

Τα οπιοειδή αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την αναλγητι-
κή θεραπεία των παραπάνω επώδυνων καταστάσεων. Στη θερα-
πευτική πυραμίδα του χρόνιου πόνου, τα οπιοειδή καταλαμβάνουν 
μια εξέχουσα θέση, ευρισκόμενα πάνω από την παρακεταμόλη 
και τα απλά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) και 
χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρόνιου ανθεκτικού 
πόνου που δεν ανταποκρίνεται σε απλούστερες θεραπείες. 

Τα οπιοειδή ταξινομούνται με βάση τη δραστική ουσία και την 
αναλγητική ισχύ τους, αλλά και τον τρόπο χορήγησης: Έτσι, έχου-
με την κωδεΐνη, που είναι το πιο απλό οπιοειδές αναλγητικό και 
συνήθως συγχορηγείται με ΜΣΑΦ, την τραμαδόλη, που χορηγεί-
ται μόνη της ή σε συνδυασμό με παρακεταμόλη, και ακολούθως 

τα πιο ισχυρά οπιοειδή, που είναι φαιντανύλη, η πε-
θιδίνη και η μορφίνη. 

Ο συνηθέστερος τρόπος χορήγησης είναι από 
στόματος, υπάρχει όμως και η υπογλώσσια μορφή, 
η διαδερμική μορφή, το ρινικό εκνέφωμα αλλά και η 
υποδόρια, ενδομυϊκή και ενδοφλέβια χορήγηση. Για 
παράδειγμα, η φαιντανύλη μπορεί να χορηγηθεί είτε 
με τη μορφή αυτοκόλλητων εμπλάστρων διαδερμικής απορρό-
φησης με διάρκεια δράσης 72 ώρες, είτε ως υπογλώσσιο χάπι, 
είτε ως ρινικό εκνέφωμα που απορροφάται μέσω ψεκασμών 
από τον ρινικό βλεννογόνο. Συνήθως, οι διαδερμικές μορφές πα-
ρέχουν βασική αναλγησία που κρατάει έως και τρία 24ωρα, ενώ 
τα υπογλώσσια και τα ρινικά εκνεφώματα χορηγούνται για τις 
εξάρσεις του πόνου κατά τη διάρκεια του 24ώρου και για αυτό 
το λόγο έχουν άμεση έναρξη αναλγητικής δράσης που κρατάει 
συνήθως κάποιες ώρες.

Η βασικότερη και πιο «βασανιστική» θα έλεγε κανείς ανεπιθύ-
μητη ενέργεια της χρόνιας χρήσης των οπιοειδών είναι η δυσκοι-
λιότητα, η οποία αποτελεί έναν «ύπουλο εχθρό», αφού συχνά 
διαλάθει της προσοχής του γιατρού, αλλά και του ασθενή μέχρι 
να καταστεί κλινικά σημαντική.  Τα οπιοειδή προκαλούν δυσκοι-
λιότητα μέσω του αποκλεισμού ειδικών υποδοχέων που βρίσκο-
νται στον εντερικό σωλήνα, οι οποίοι ονομάζονται μουσκαρινικοί 

υποδοχείς  και σχετίζονται με την κινητικότητα του εντέρου. Ο 
αποκλεισμός των μουσκαρινικών υποδοχέων οδηγεί σε μειωμέ-
νη εντερική κινητικότητα και κατά συνέπεια σε εμφάνιση δυσκοι-
λιότητας.

Η ένταση αυτής της δυσκοιλιότητας μπορεί να ποικίλει από 
μικρή μείωση του αριθμού των καθημερινών κενώσεων μέχρι 
σοβαρού βαθμού μείωση των κενώσεων (1-2 φορές την εβδο-
μάδα) που δημιουργεί ένα δυσάρεστο αίσθημα μετεωρισμού 
«φουσκώματος» στον /στην ασθενή με βύθιο κοιλιακό άλγος, 
αίσθημα ατελούς κένωσης και επακόλουθη ανορεξία και μειω-
μένη λήψη τροφής από φόβο επιδείνωσης του προβλήματος.  
Δυστυχώς, η δυσκοιλιότητα είναι ένα σύμπτωμα που υποανα-
φέρεται από τους ασθενείς και υποεκτιμάται από τους ιατρούς, 
οι οποίοι θα πρέπει να ρωτούν σε τακτική βάση τους ασθενείς 
που λαμβάνουν χρόνια οπιοειδή για την εμφάνιση σημείων και 
συμπτωμάτων δηλωτικών δυσκοιλιότητας.

Μέχρι σήμερα η επαγόμενη από οπιοειδή δυσκοιλιότητα αντι-
μετωπιζόταν όπως και η δυσκοιλιότητα από άλλα αίτια, με τη 
χορήγηση υπακτικών και καθαρτικών φαρμάκων, όπως η υγρή 
παραφίνη, το γάλα Μαγνησίας και η λακτουλόζη, συνήθως με 
μέτρια και πρόσκαιρη αποτελεσματικότητα. Ευτυχώς, πρόσφατα 
το ζήτημα αυτό βγήκε στο θεραπευτικό προσκήνιο και αναπτύ-
χθηκαν θεραπευτικοί παράγοντες οι οποίοι στοχεύουν ειδικά την 

επαγόμενη από οπιοειδή δυσκοιλιότητα. Ένας από αυτούς τους 
παράγοντες που στοχεύει με εκλεκτικό μηχανισμό την κινητικότη-
τα του εντέρου, είναι η ναλοξεγκόλη.

Το φάρμακο αυτό διαθέτει έναν υπερεκλεκτικό μηχανισμό δρά-
σης που μπλοκάρει τους ειδικούς υποδοχείς του πεπτικού (mu) 
που σχετίζονται με την κινητικότητα του εντέρου και την επακό-
λουθη δυσκοιλιότητα, χωρίς όμως να επηρεάζει τους υποδοχείς 
του πόνου. Έτσι επιτυγχάνεται η διόρθωση της δυσκοιλιότητας 
που σχετίζεται με τη χρήση οπιοειδών, χωρίς όμως να επηρεά-
ζει την αναλγητική τους δράση. Η συστηματική χρήση του νέου 
αυτού φαρμάκου έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει σημαντικά των ημε-
ρήσιο αριθμό των κενώσεων, ενώ παράλληλα διατηρεί το αναλ-
γητικό αποτέλεσμα των οπιοειδών. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση του συ-
γκεκριμένου προβλήματος, ο ασθενής θα πρέπει να απευθύνεται 
στον θεράποντα ιατρό του.

Μέχρι σήμερα η επαγόμενη από οπιοειδή δυσκοιλιότητα 
αντιμετωπιζόταν όπως και η δυσκοιλιότητα από άλλα 
αίτια, με τη χορήγηση υπακτικών και καθαρτικών 
φαρμάκων, όπως η υγρή παραφίνη, το γάλα 
Μαγνησίας και η λακτουλόζη, συνήθως με μέτρια και 
πρόσκαιρη αποτελεσματικότητα. Ευτυχώς, πρόσφατα 
το ζήτημα αυτό βγήκε στο θεραπευτικό προσκήνιο 
και αναπτύχθηκαν θεραπευτικοί παράγοντες οι 
οποίοι στοχεύουν ειδικά την επαγόμενη από οπιοειδή 
δυσκοιλιότητα. Ένας από αυτούς τους παράγοντες  
που στοχεύει με εκλεκτικό μηχανισμό την κινητικότητα 
του εντέρου, είναι η ναλοξεγκόλη.
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Μαρία Παπαγεωργίου
Υπεύθυνη Ομάδας Ασθενών με Γυναικολογικό 

Καρκίνο «Εριφύλη» Κ.Ε.Φ.Ι. 
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Ο Σεπτέμβριος  
είναι ο μήνας  

ενημέρωσης και  

ευαισθητοποίησης  
για τον 

γυναικολογικό 
καρκίνο 

όλοι οι 
γυναικολογικοί
 καρκίνοι

ωοθηκών
ενδομητρίου

τραχήλου 
της μήτρας

αιδοίου κόλπου

ιατρικό › Σεπτέμβρης μήνας ενημέρωσης για τον γυναικολογικό καρκίνο
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Όταν λέμε γυναικολογικός καρκίνος εννοούμε  
τον καρκίνο του ενδομητρίου,  του τραχήλου  
της μήτρας, των ωοθηκών, των σαλπίγγων,  
του αιδοίου και  άλλων πιο σπάνιων  
όπως του περιτόναιου.

Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο πιο κοινός 
γυναικολογικός καρκίνος. Συνήθως εμφανίζε-
ται με αιμοραγία μετά την εμμηνόπαυση 
αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε 

νεότερες ηλικίες. Το 80% των περιπτώσεων 
οφείλεται σε υψηλό αριθμό οιστρογόνων. 
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 
είναι η πέμπτη συχνότερη μορφή 
καρκίνου για τις γυναίκες ανεξαρτήτως 
ηλικίας στην Ευρώπη. Συνήθως 
οφείλεται στη μόλυνση από τον ιό HPV 
(Human Papilloma Virus), ο οποίος 
μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής 
επαφής. Είναι όμως και ο καρκίνος που 
ευκολότερα μπορεί να προληφθεί μέσω 
τακτικών εξετάσεων και εμβολιασμών. 
Παρόλα αυτά κάθε χρόνο πάνω από 58,000 
γυναίκες στην Ευρώπη διαγιγνώσκονται με 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και περίπου 
24,000 γυναίκες πεθαίνουν από τη νόσο. 
Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι η έκτη πιο συχνή μορφή 
καρκίνου στις γυναίκες στην Ευρώπη. Είναι ένας καρκίνος 
με δύσκολη διάγνωση αφού τα συμπτώματα του μπορούν 
εύκολα να αποδοθούν σε άλλες καταστάσεις, όπως στο 
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Περίπου το 60% 
των ασθενών διαγιγνώσκονται τη στιγμή που ο καρκίνος 
βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.
 Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών αυξάνεται 
στις γυναίκες που έχουν συγκεκριμένες κληρονομικές 
γενετικές ανωμαλίες οπως το BRCA 1 και 2.
Πολλές φορές οι γυναίκες μπορεί να αγνοούν τα 
συμπτώματα, ή ακόμα και να αισθάνονται ή και να είναι σε 
δύσκολη θέση να συμβολευτούν ένα γιατρό.

Συγκεντρωτικά κάποια από τα συμπτώματα 
που μπορεί να οφείλονται σε γυναικολογικούς 
καρκίνους είναι τα εξής: 

▶ μη φυσιολογική ή επίμονη κολπική αιμορραγία,  
(π.χ. αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση ή αιμορραγία 
που δεν εμπίπτει στην εμμηνόρροια, αιμορραγία μετά 
τη σεξουαλική επαφή) 

▶ ασυνήθιστες κολπικές εκκρίσεις 

▶ πόνος, πίεση ή δυσφορία στην κοιλιακή χώρα

▶ πρησμένη κολιακή χώρα

▶ αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου ή της ουροδόχου 
κύστης

▶ πόνος στη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής 

▶ φαγούρα, κάψιμο ή άλγος 

▶ εξογκώματα, έλκη ή νεοπλασίες που μοιάζουν με 
κονδυλώματα.

Όπως είπαμε πολλές φορές τα συμπτώματα αυτά είναι 
ασαφή και/ή δυσδιάκριτα, για αυτό τον λόγο η διαχείρηση 
του κάθε περιστατικού χρειάζεται να εξατομικεύεται. 
Γι αυτόν ακριβώς το λόγο όταν μια γυναίκα καταλάβει 

ή υποψιαστεί ότι κάτι δεν είναι όπως 
πρέπει, η μόνη σωστή επιλογή είναι 

η εξέταση από ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙ-
ΚΟΛΟΓΟ ΟΓΚΟΛΟΓΟ και ΟΧΙ 

ΑΠΛΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ. 
Αυτός διαθέτει την 
απαραίτητη εκπαίδευση 
και κλινική εμπειρία για 
να υποδείξει το πλάνο 
αντιμετώπισης και 
συνεπώς να εξασφαλίσει 
το μέγιστο δυνατό όφελος 

για την ασθενή του.
Η θεραπεία ενδέχεται να 

περιλαμβάνει χειρουργική 
επέμβαση, ακτινοθεραπεία, 

χημειοθεραπεία και ορμονοθε-
ραπεία, ανάλογα με το είδος του 

καρκίνου και κατά περίπτωση.

Ας μιλήσουμε λοιπόν ανοιχτά για αυτούς τους καρκίνους για 
να καταρίψουμε τα ταμπού που τους συνοδεύουν. 
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ιάσιμοι αν διαγνωστούν 
σε πρώιμο στάδιο.

Να μην ξεχνάμε το ετήσιο τσεκ απ μας στον γυναικολόγο. 
Και όταν λέμε ετήσιο τσεκ απ δεν είναι μόνο το ΠΑΠ τεστ 
αλλά η γενικότερη εικόνα και υγεία του αναπαραγωγικού 
μας συστήματος. 
Είναι θέμα ζωής και θανάτου. 
Ας γίνει ο γυναικολόγος μας φίλος μας, μια και πρέπει να 
μας συντροφεύει σε όλη την ενήλικη ζωή μας. 
Να του εμπιστευόμαστε όλα τα μηνύματα που μας στέλνει 
το σώμα μας. 
Να μιλήσουμε φωναχτά για να βρουν την φωνή τους και 
άλλες γυναίκες. 
Να μπορέσουμε να τιθασεύσουμε αυτό το θηρίο, τον 
καρκίνο, που πλήττει και την ζωή μας αλλά και την 
γυναικεία μας υπόσταση

ιατρικό › Σεπτέμβρης μήνας ενημέρωσης για τον γυναικολογικό καρκίνο

Ας μιλήσουμε λοιπόν ανοιχτά για 
αυτούς τους καρκίνους για να 
καταρίψουμε τα ταμπού  
που τους συνοδεύουν. 
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O ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.Ε.Φ.Ι. ΑΘΉΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΉΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΉΝ 
ΕΝΑΡΞΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».   
Στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  βελτίωση  της  ποιότητας  
ζωής  των  ογκολογικών  ασθενών  με  την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξή τους στο οικείο περιβάλλον τους.
Η προσφορά των υπηρεσιών γίνεται δωρεάν, σε ογκολογι-
κούς ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
(βαρύτητα κατάστασης υγείας, αδυναμία μετακίνησης, οικο-
νομική / οικογενειακή κατάσταση και τόπος κατοικίας μιας και 
το πρόγραμμα καλύπτει ασθενείς που κατοικούν εντός των 
ορίων του Δήμου Αθηναίων). 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από ομάδα ψυχολόγων και κοι-
νωνικών λειτουργών του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών, με την 
οικονομική υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Βristol-
Myers Squibb.

Οι παροχές του προγράμματος περιλαμβάνουν:
 Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για την αποδοχή της 

διάγνωσης και αποφυγή εγκατάλειψης της θεραπευτικής 
προσπάθειας, την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης, τη δια-
χείριση του άγχους και της κατάθλιψης. 

 Υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών καθώς 
και ανάδειξη του ρόλου τους.

 Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενούς και τη 
διαδικασία διεκδίκησής τους.

ΔΉΛΩΣΕΙΣ ΚΕΦΙ:
Η κυρία Ζωή Γραμματόγλου τόνισε: 
«Χρόνια τώρα προσπαθούμε μέσω των δράσεων μας να στα-
θούμε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του 
προσφέροντας στήριξη σε κάθε επίπεδο. Με το νέο πρόγραμμα 
«Μαζί και το ΣΠΙΤΙ» θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητας 
ζωής τόσο του  ασθενή με καρκίνο αλλά και της οικογένειάς 
του με την ψυχοκοινωνική κάλυψη  στο οικείο περιβάλλον 
τους. Αυτή η κατ’ οίκον υποστήριξη έρχεται πάντα σε συνέχεια 

της νοσοκομειακής περίθαλψης, βοηθώντας τους ασθενείς να 
αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμπτώματα της 
νόσου.
Το «Μαζί και το ΣΠΙΤΙ» απευθύνεται τόσο στους καρκινοπαθείς 
τελικού σταδίου όσο και σε ασθενείς που βρίσκονται σε φάση 
αποθεραπείας. Εξατομικεύουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες 
τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί ενημερώνουν την οικογένεια 
για τα δικαιώματα του ασθενούς, τις κοινωνικές παροχές και τα 
επιδόματα, όπως και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθή-
σουν. Επιπλέον, παρέχονται συνεδρίες με ψυχολόγο κατ’ οίκον, 
προκειμένου ο ασθενής να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα, να 
ανακτήσει τις εσωτερικές του δυνάμεις και την αυτοπεποίθησή 
του. Οι ίδιοι αλλά και οι συγγενείς τους μπορούν να ενταχθούν 
και στις συναντήσεις των ομάδων ψυχολογικής στήριξης που 
πραγματοποιούνται στους χώρους του συλλόγου μας.
Στην επιλογή συνεκτιμάται η οικονομική κατάσταση του ασθε-
νούς αλλά και οι τρέχουσες ανάγκες του. Οι ασθενείς τελικού 
σταδίου έχουν, βέβαια, προτεραιότητα, δεδομένου ότι στην 
Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, καμία δομή δεν αναλαμ-
βάνει τη φροντίδα τους. 

Το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την 
βοήθεια της φαρμακευτικής εταιρείας Βristol-Myers Squibb 
που έμπρακτα εστιάζει στην υποστήριξη του ασθενούς.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα  
και τη διαδικασία ένταξης σε αυτό,  

επικοινωνήστε με το Κ.Ε.Φ.Ι. 
Τ: 2106468222 & 2103244390 • E: info@anticancerath.gr
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ΚΕΦΙ › δράσεις

Το Κ.Ε.Φ.Ι ξεκινά το πρόγραμμα 
«Μαζί και στο Σπίτι»



ιατρικό › δυσκοιλιότητα

11

δράσεις › ΚΕΦΙ



ΚΕΦΙ › ιατρικό

1212

Προγράμματα Αποκατάστασης

Η
αποκατάσταση είναι ένα από τα σημαντικότερα βήμα-
τα στην επιβίωση από τον καρκίνο. Ο καρκίνος και οι 
θεραπείες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή  
του προξενούν πολυδιάστατες επιπτώσεις στις ζωές 
των ασθενών, οι οποίες τους επηρεάζουν λειτουργι-

κά σε σωματικό, αισθητηριακό, γνωστικό, ψυχοκοινωνικό, οικο-
γενειακό και πνευματικό επίπεδο. Η αποκατάσταση είναι μέρος 
της φροντίδας του καρκίνου, και έχει αναγνωριστεί ως αναγκαι-
ότητα και δικαίωμα του καρκινοπαθούς και συνήθως συνίσταται 
να πραγματοποιείται αμέσως μετά το τέλος της θεραπείας. Είναι 
ένας τρόπος να μειωθούν οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες του 
καρκίνου και της θεραπείας του σε πολλά επηρεαζόμενα επίπεδα, 
βοηθώντας τους ασθενείς να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα της 
ζωής τους και να επανακτήσουν την κανονική ροή της καθημερι-
νότητάς τους.
Τα προγράμματα αποκατάστασης μπορούν να προταθούν ως ει-
δικά προγράμματα για εξωτερικούς ασθενείς, τα οποία υλοποιούνται 
κυρίως από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας ή σε εξειδικευμέ-
νες κλινικές. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 
ανακτήσουν πολλές ψυχολογικές και σωματικές πτυχές της ζωής 
τους και να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί και ανε-
ξάρτητοι. Η αποκατάσταση είναι πολύτιμη για οποιονδήποτε προ-
σπαθεί να ανακάμψει από την θεραπεία κατά του καρκίνου, τους 
ασθενείς και τις οικογένειές τους καθώς συμβάλλει στη:

▶ Βελτίωση της σωματικής και ψυχολογικής δύναμης που θα 
βοηθήσει στην αντιστάθμιση τυχόν περιορισμών που προκα-
λούνται από την νόσο ή από τη θεραπεία αυτής. 

▶ Αποκατάσταση της καλής φυσικής κατάστασης προκειμένου 
να επιστρέψουν οι επιβιώσαντες στην καθημερινότητα.

▶ Βελτίωση της αυτοδιαχείρισης για τη μείωση του άγχους, τη 
βελτίωση του ύπνου, καθώς και της συναισθηματικής ισορ-
ροπίας και ευημερίας.

▶ Ανάκτηση της αυτοπεποίθησης.

▶ Ανάπτυξη περισσότερης ανεξαρτησίας και λιγότερης εξάρτη-
σης από τους επαγγελματίες υγείας.

▶ Εκπαίδευση διαχείρισης πιθανών παρενεργειών από την 
χημειοθεραπεία, την ορμονική θεραπεία, τις στοχεύου-
σες θεραπείες, την ανοσοθεραπεία και/ή την ακτινοθε-
ραπεία, ελαχιστοποιώντας την επίδραση αυτών των παρε-
νεργειών στην καθημερινή ζωή.

▶ Εκπαίδευση και υιοθέτηση μιας ισορροπημένης και καλής 
δίαιτας και διατροφής, και στη διατήρηση και επίτευξη κα-
λού βάρους.

▶ Διαχείριση της σεξουαλικής ζωής.

▶ Διατήρηση της γονιμότητας.
▶ Μείωση του αριθμού των νοσηλειών σε νοσοκομείο.

Τα προγράμματα αποκατάστασης μπορούν να διαφέρουν στο 
περιεχόμενο, στην έκταση και τη μορφή, ανάλογα με τη διαθεσιμό-
τητα και την επιλογή. Μπορούν να προταθούν σε κάποιον ακόμα 
και όταν έχει επιστρέψει στην εργασία του, ή λίγο πριν επιστρέψει 
στην εργασία του. Τα περισσότερα θα είναι για εξωτερικούς ασθε-
νείς και ορισμένα θα προτείνονται για τους εσωτερικούς ασθενείς 
μέσω των ιατρικών ιδρυμάτων.
Ρώτησε τον ιατρό ή τον φροντιστή σου για τις επιλογές αποκατά-
στασης που είναι πιθανά διαθέσιμες στην Ελλάδα για εσένα. Ένα 
πρόγραμμα αποκατάστασης στοχευμένο σε συγκεκριμένες ανάγκες 
σου μπορεί να οργανωθεί από τους επαγγελματίες υγείας σε συ-
νεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και την οικογένεια.

Καρκίνος: 
Αντιμέτωποι με  
μια νέα πραγματικότητα.
Ποιος μπορεί να με  
βοηθήσει /υποστηρίξει;
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Ομάδες Υποστήριξης Ασθενών
Καθώς διανύεις την εμπειρία της επιβίωσης μετά τον καρκίνο είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζεις ότι δεν είσαι μόνος. Η οικογέ-
νεια, οι φίλοι κι οι κοινωνικές/κρατικές υπηρεσίες υγείας μπορεί 
να είναι χρήσιμοι ώστε να σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις σωμα-
τικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά ζητήματα, τα οποία μπορεί 
να αναδυθούν καθώς προσπαθείς να επιστρέψεις στην «φυσιο-
λογική ζωή». Ωστόσο, πολλοί επιβιώσαντες βρίσκουν βοηθητικό 
και παρήγορο να μοιράζονται τις ανησυχίες τους και να μιλούν με 
ανθρώπους που γνωρίζουν τι περνούν από πρώτο χέρι. Οι ομάδες 
υποστήριξης ασθενών αφορούν συναντήσεις για ανθρώπους με 
καρκίνο και αυτούς που έχουν ζήσει την εμπειρία του καρκίνου. 
Αν και πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν υποστήριξη από φίλους και 
οικογένεια, ο νούμερο ένα λόγος που συμμετείχαν σε μια ομάδα 
υποστήριξης είναι να είναι μαζί με άλλους με παρόμοιες εμπειρίες 
καρκίνου.
Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί ασθενών με καρκίνο στην Ευρώ-
πη οι οποίοι παρέχουν χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για τους 
επιβιώσαντες από τον καρκίνο, περιλαμβάνοντας ειδικές ομάδες 
υποστήριξης ασθενών. Η επικοινωνία με τον τοπικό ή εθνικό ορ-
γανισμό για ασθενείς (ΜΚΟ), είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για 
να προσδιορίσεις τί είδους ομάδα υποστήριξης ασθενών ή άλλες 
υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για εσένα.

Λόγοι για να συμμετέχεις  
σε μια ομάδα υποστήριξης

▶ Οι ομάδες υποστήριξης σου επιτρέπουν να μιλάς με 
άλλους επιβιώσαντες από τον καρκίνο σχετικά με τις 
εμπειρίες σου, γεγονός που μπορεί να σε βοηθήσει να 
ελαττώσεις το στρες και να μάθεις για τις στρατηγικές 
αντιμετώπισης που θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις στο 
μέλλον. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να μοιράζονται 
συναισθήματα και εμπειρίες που μπορεί να φαίνονται 
υπερβολικά παράξενες ή δύσκολο να μοιραστούν με την 
οικογένεια και τους φίλους.

▶ Η δυναμική των ομάδων συχνά δημιουργεί την αίσθηση 
ότι ανήκουμε κάπου, βοηθώντας σε να αισθάνεσαι καλύ-
τερα, να γίνεσαι περισσότερο κατανοητός και να νιώθεις 
λιγότερο μόνος.

▶ Μπορείς να λάβεις βοήθεια και συμβουλές για τον τρόπο 
που θα αντιμετωπίσεις ενδεχόμενα προβλήματα που θα 
προκύψουν στην εργασία και στις σχέσεις σου με τους 
φίλους και την οικογένειά σου.

▶ Μπορείς να έχεις πρόσβαση και να συζητήσεις σε ένα 
ευρύ φάσμα πρακτικών πληροφοριών. Αυτό το φάσμα 
μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλές και χρήσιμες πληρο-
φορίες σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τις 
παρενέργειες της θεραπείας, πως θα διαχειριστείς τον 
πόνο και πώς να επικοινωνήσεις με τους επαγγελματίες 
υγείας. 

* Η έκδοση «Οδηγός Επιβίωσης» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
https://www.esmo.org/Patients/Patient-Guides/ 

Patient-Guide-on-Survivorship
 (https://www.esmo.org/content/download/126482/2389312 

/file/ESMO-Patient-Guide-Survivorship-EL.pdf)

Επίσης η διάθεση του οδηγού μπορεί να γίνει 
και σε έντυπη μορφή μέσω της ΕΛΛΟΚ και της ΕΟΠΕ.

Προσαρμογή από την έκδοση«Οδηγός Επιβίωσης»* της ESMO 
(European Society of Medical Oncology) με συγγραφέα 
τον ιατρό Νικόλαο Μητσιμπόνα  
(Παθολόγος Ογκολόγος Συνεργάτης ‹Α Ογκολογικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»)

https://www.esmo.org/Patients/Patient-Guides/Patient-Guide-on-Survivorship
https://www.esmo.org/Patients/Patient-Guides/Patient-Guide-on-Survivorship
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εκδηλώσεις › επιστημονική ημερίδα Κακοήθεις Αιματολογικές Νόσοι 

Ο
ι αιματολογικές κακοήθειες αποτελούν την 4η πιο συ-
χνή μορφή καρκίνου στον ανεπτυγμένο κόσμο. Είναι 
νοσήματα που σχετίζονται με διαταραχές της λειτουρ-
γίας του μυελού των οστών (τόπος παραγωγής των 

κυττάρων του αίματος) και των οργάνων του λεμφικού συστή-
ματος όπως οι λεμφαδένες και ο σπλήνας. 

Συνολικά έχουν αναγνωριστεί πάνω από 60 διαφορετικοί υπό-
τυποι κακόηθων αιματολογικών νοσημάτων οι οποίοι: 

(i)  προσβάλλουν και τα δύο φύλα, 

(ii)  αφορούν όλες τις ηλικίες, 

(iii)  διαφέρουν ως προς τη συμπτωματολογία αλλά και τη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση.

Τα τελευταία χρόνια, έχει συντελεστεί εξαιρετική πρόοδος στο 
χώρο της υγείας γενικότερα και της αιματολογίας ειδικότερα, η 
οποία έχει βοηθήσει στην ανακάλυψη νέων θεραπειών και έχει 
βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών αναδιαμορφώ-
νοντας έτσι τον χάρτη των νοσημάτων που αποτελούν απειλή 
για τη ζωή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κακόηθων αιματο-
λογικών νοσημάτων στα οποία έχει εμπλουτιστεί η θεραπευ-
τική φαρέτρα είναι η χρόνια μυελογενής λευχαιμία, το πολλα-
πλούν μυέλωμα και η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. 

Το γεγονός ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι αιμα-
τολογικές κακοήθειες δεν είναι εντοπισμένες όπως συμπαγείς 
όγκοι (π.χ. καρκίνος του μαστού) αλλά χαρακτηρίζονται από 
διάχυτη παρουσία των καρκινικών κυττάρων στο αίμα, συχνά 
δυσκολευει τους ασθενείς στο να καταλάβουν το νόσημά τους 
αλλά και τους γιατρούς στο να το εξηγήσουν.

Όλα τα παραπάνω, υποδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγή στον 
τρόπο λειτουργίας του συστήματος υγείας και πιο συγκεκριμέ-

Αιματολογικές κακοήθειες
Κώστας Σταματόπουλος, 
Χριστίνα Καραμανίδου,  
Αλίκη Ξωχέλλη
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και  
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη

να την ανάγκη για εξατομικευμένη λήψη θεραπευτικών αποφά-
σεων και ενεργό συμμετοχή των ασθενών στην αντιμετώπιση 
του νοσήματός τους.

Η ενεργός συμμετοχή των ασθενών μπορεί να βελτιώσει την 
εμπειρία των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας και την ικανο-
ποίησή τους από τη φροντίδα που λαμβάνουν με θετικές επι-
πτώσεις σε θεραπευτικό επίπεδο.

Για να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή οι  ασθενείς χρειάζεται

(i)  να γνωρίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το νόσημα 
τους και τη θεραπεία του 

(ii)  να καταστούν ικανοί να διαχειριστούν τη ζωή με ένα χρό-
νιο νόσημα, 

(iii)  να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους γιατρούς τους 
ώστε να είναι δυνατή η από κοινού λήψη αποφάσεων.  

Σε αυτά τα πλαίσια, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
από το ΚΕΦΙ τον Σεπτέμβριο με τίτλο «Κακοήθεις Αιματολογι-
κές Νόσοι» οι χρόνιες αιματολογικές κακοήθειες προσεγγίστη-
καν από την μεριά του ασθενούς, του ψυχολόγου υγείας και 
του αιματολόγου και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή 
των ιδιαίτερων ζητημάτων που αφορούν «υποδειγματικά» νο-
σήματα όπως η χρόνια μυελογενής λευχαιμία, το πολλαπλούν 
μυέλωμα και η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

Το Κ.Ε.Φ.Ι. συνεχίζει το 

Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης  
του Κοινού με 2 προσεχείς εκδηλώσεις  

που εστιάζουν στον Καρκίνο του Παγκρέατος:

10 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης & 

14 Νοεμβρίου στην Αθήνα

Να είστε εκεί!





10.11.18  &  14.11.18



16

Τ
ο πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) είναι μια πλασματοκυτ-
ταρική δυσκρασία που αποτελεί περίπου το 1-2% όλων 
των κακοηθειών παγκοσμίως. Χαρακτηρίζεται από την 
εμφάνιση αναιμίας, οστεολυτικών βλαβών με συνοδό 

πόνο κυρίως στη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη, νεφρική δυ-
σλειτουργία και λοιμώξεις. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση του νοσήματος με τη 
χρήση της αυτόλογης μεταμόσχευσης, των ανοσοτροποποιητι-
κών φαρμάκων (θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη και πομαλιδομίδη) 
και των αναστολέων πρωτεασώματος (βορτεζομίδη, καρφιλ-
ζομίδη, ιξαζομίδη). Τα βιολογικά μονοπάτια που εμπλέκονται 
στην ογκογένεση, τον πολλαπλασιασμό του όγκου και την αντί-
σταση στην απόπτωση αποτελούν τους νέους θεραπευτικούς 

Ο
ι χρόνιες αιματολογικές κακοήθειες συνιστούν ένα 
ευρύ φάσμα κακοήθων νοσημάτων που προέρχονται 
από εξαλλαγή κυττάρων της μυελικής ή της λεμ-
φικής σειράς. Ετσι, διακρίνονται σε χρόνιες μυελο-

γενείς κακοήθειες ( πχ χρόνια μυελογενής λευχαιμία) και σε 
χρόνιες λεμφογενείς κακοήθειες (πχ χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία, πολλαπλούν μυέλωμα).  Οι χρόνιες αιματολογικές 
κακοήθειες, κατά κανόνα, δεν είναι ιάσιμες. Ωστόσο, μπορεί να 
παραμένουν σε μακρά ύφεση υπό συνεχή ή χωρίς θεραπεία. 
Τα τελευταία 20 χρόνια η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολο-
γιών μοριακής γενετικής βοήθησε στην ανάδειξη σημαντικής 
γενετικής ετερογένειας των αιματολογικών κακοηθειών, με 
καθοριστική κλινική σημασία. Παράλληλα, η ανάπτυξη καινο-
τόμων φαρμάκων που στοχεύουν σε συγκεκριμένες μοριακές 
βλάβες, με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα και διαχειρίσιμη 
τοξικότητα ενίσχυσε τη φαρέτρα των θεραπευτικών επιλογών. 
Σήμερα, ο ορθός θεραπευτικός χειρισμός ενός ασθενούς με 
χρόνια αιματολογική κακοήθεια προϋποθέτει τη συνεκτίμηση: 

Ευάγγελος Τέρπος
Θεραπευτική Κλινική, Αιματολογική/Ογκολογική Μονάδα, Ιατρική Σχολή 

Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Μαρία Παπαϊωάννου
Αιματολόγος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ.,

ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 

Πολλαπλούν Μυέλωμα

Οι χρόνιες αιματολογικές 
κακοήθειες από την πλευρά  
του κλινικού γιατρού

στόχους στο ΠΜ. Επιπλέον, η βαθύτερη γνώση των μορίων 
που εκφράζουν τα μυελωματικά κύτταρα αλλά και των συνδέ-
σεων με τα άλλα κύτταρα και το μικροπεριβάλλον του μυελού 
αποτελούν νεότερους στόχους για στοχευμένες θεραπείες με 
ανοσοθεραπευτικούς παράγοντες και μονοκλωνικά αντισώ-
ματα (δαρατουμουμάβη, ισατουξιμάβη, ελοτουζουμάβη κ.αλ.). 
Η ανοσοθεραπεία στοχεύει να αποκαταστήσει την ισορροπία 
του ανοσολογικού καταρράκτη στη ‘φωλιά’ του μικροπερι-
βάλλοντος του μυελού. Η προσθήκη των μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων, των αναστολέων ανοσολογικών σημείων ελέγχου, 
των χιμαιρικών αντιγόνων έναντι του υποδοχέα-κατασκευ-
ασμένα (CAR) από Τ κύτταρα, των γενετικά τροποποιημένων 
Τ κυττάρων και των εμβολίων που κατασκευάζονται με βάση 
τα δενδριτικά κύτταρα στις ήδη υπάρχουσες θεραπείες μπο-
ρεί να αλλάξει την πορεία της εξέλιξης και αντιμετώπισης του 
νοσήματος. Με αφετηρία τη βασική έρευνα και το εργαστήριο 
οι νεότεροι παράγοντες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
κλινικής έρευνας προμηνύοντας ελπιδοφόρες εξελίξεις στη 
σύγχρονη θεραπευτική του νοσήματος. 

1) των χαρακτηριστικών του ασθενούς (ηλικία, συννοσηρό-
τητες, τρόπος ζωής), 

2)  των χαρακτηριστικών της νόσου του συγκεκριμένου 
ασθενούς (στάδιο, γενετικό προφίλ), 

3)  των διαθέσιμων εγκεκριμένων θεραπευτικών επιλογών 
και  

4)  της επιθυμίας του ασθενούς,  ώστε να επιλεγεί η καταλ-
ληλότερη θεραπεία με στόχο την παράταση της επιβίω-
σης των ασθενών με καλή ποιότητα ζωής.

εκδηλώσεις › επιστημονική ημερίδα Κακοήθεις Αιματολογικές Νόσοι 
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Δ
εκέμβριος 2016 στα 41 μου γενέθλια το δώρο ήταν 
μια διάγνωση για καρκίνο του περιτοναίου. Όλα έγι-
ναν πολύ γρήγορα.  Στον ετήσιο γυναικολογικό έλεγ-
χο ο υπέρηχος έδειξε ότι κάτι μεγαλώνει μέσα στη 
κοιλιά μου πίσω από τη μήτρα και μάλιστα έχει γίνει 

10x12 εκ. Όλες οι εξετάσεις αίματος ήταν καλές και οι καρκινι-
κοί δείκτες και ο γυναικολόγος θεώρησε ότι μάλλον πρόκειται 
για ένα απλό ινομύωμα που μεγαλώνει εκτός μήτρας. Ετσι είχε 
συμπεράνει αυθαίρετα και ο ακτινολόγος που μου έκανε την 
μαγνητική. Η εικόνα απλώς δεν ήταν καθαρή και επειδή δεν 
προέκυπτε ότι συνδέεται με κάποιο άλλο όργανο θεώρησε ότι 
το πιο πιθανό είναι να υπάρχει κάποιος μίσχος που συνδέει αυ-
τόν τον όγκο με τη μήτρα. 

Κάτι μέσα μου με έτρωγε όμως. Είχα και στον παρελθόν εμ-
φανίσει ινομυώματα αλλά τώρα η ερμηνεία των γιατρών δεν 
με έκανε να νιώθω ήρεμη. Μέσα μου κάτι μου έλεγε ότι αυτή 
η περίπτωση δεν ήταν συνηθισμένη. Έχοντας την τύχη να έχω 
φίλο ένα από τους καλύτερους ογκολόγους παθολόγους στην 
Ελλάδα ζήτησα τη συμβουλή του. Ούτε αυτός μπορούσε να 
καταλάβει κάτι από τη μαγνητική. Συμφώνησε, ωστόσο, με την 
αγωνία μου και αποφασίσαμε να το αντιμετωπίσουμε σαν να 
ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και ευτυχώς! Μπήκα στο 
χειρουργείο με γυναικολόγο ογκολόγο χειρουργό και βγήκα 
να έχω χειρουργηθεί στο έντερο. Χρειάστηκε και δεύτερο χει-
ρουργείο σε ένα μήνα ακριβώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της βιοψίας. Πρωτοπαθής καρκίνος του περιτοναίου, ένας σπά-
νιος και δύσκολος καρκίνος 

Μπαίνεις για κάτι και προκύπτει κάτι άλλο και μάλιστα κάτι που 
δεν έχεις ξανακούσει ποτέ. Προκύπτει το χειρότερο σενάριο. 
Όμως δεν το έβαλα κάτω. Δεν ένιωθα άρρωστη. Δεν θα γινόμουν 
λοιπόν τώρα ξαφνικά άρρωστη επειδή το έλεγαν οι γιατροί. 

Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον καρκίνο ως κάτι κακό. Μέχρι 
τότε ο καρκίνος είχε συνδεθεί στο μυαλό μου με τον θάνατο - 
με συγγενείς και γνωστούς που είχαν πεθάνει. Τότε άρχισα να 
φέρνω στο μυαλό μου τις πολλές περιπτώσεις που τον αντιμε-
τώπισαν και είναι καλά. Απλώς συνειδητοποίησα ότι ο καρκί-
νος είναι ταμπού. Ένα ταμπού που καιρός είναι να αλλάξει γιατί 

μπορούμε να τον νικήσουμε, τουλάχιστον τις περισσότερες φο-
ρές. Δεν φοβήθηκα ότι θα πεθάνω, δεν ήταν φόβος αυτό που 
ένιωσα ούτε μια στιγμή. Ένα σάστισμα μόνο. Η πίστη μου μού 
έδωσε δύναμη να το αντιμετωπίσω και να σκέφτομαι θετικά 
ανεξάρτητα από το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. 

Και μετά ήρθαν οι χημειοθεραπείες… Οι χημειοθεραπείες είναι 
σίγουρα μια επίπονη διαδικασία. Δεν ξέρω αν φταίνε τα συγκε-
κριμένα φάρμακα, ή αν ότι είχε από πριν εξασθενήσει ο οργα-
νισμός μου με δύο μεγάλα χειρουργεία αλλά πραγματικά εκεί 
ήταν που άρχισα να νιώθω ασθενής. Ξαφνικά δεν είχα δυνάμεις 
να σηκωθώ από το κρεβάτι, πονούσε όλο μου το σώμα, τα κόκ-
καλά μου. Μου έδινε δύναμη το ότι ήξερα ότι η ταλαιπωρία θα 
κρατήσει λίγο και μετά θα μπορώ να είμαι καλά. 

Το χαμόγελο και η αισιοδοξία δεν έφυγαν ποτέ. Και ευτυχώς 
όλα τελείωσαν ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται και προχωράμε 
μπροστά. Ένα χρόνο μετά μπορώ να πω ότι η ψυχή μου πλημ-
μυρίζει από χαρά. Ήμουν τυχερή γιατί όλο αυτό δεν το πέρασα 
μόνη μου, είχα δίπλα μου αγαπημένους μου ανθρώπους να 
μου δείχνουν την αγάπη τους και αυτό με έκανε πιο δυνατή. 
Ήταν σαν να έφτασα στο μηδέν και να ξανάρχιζα από την αρχή 
αφήνοντας όλα τα άσχημα πίσω μου. Χτίζοντας κάτι καινούρ-
γιο, κρατώντας μόνο τα καλά, μόνο όσα ήθελα. Χρόνο με τον 
εαυτό μου και όσα με ευχαριστούν. Ήταν ένα μάθημα ώστε να 
εκφράζω την αγάπη μου στους γύρω μου γιατί είναι σημαντικό 
να το ξέρουν ότι τους αγαπώ, και να μην ξεχνώ να δείχνω και 
στον ίδιο μου τον εαυτό ότι αξίζει την προσοχή μου και την 
αγάπη μου. Μια τέτοια εμπειρία έρχεται και σου δείχνει ότι δεν 
χρειάζεται να αγχώνεσαι για απλά πράγματα, για τη δουλειά, 
για όσα δεν πρόλαβες, για διάφορα μικρά… γιατί ξαφνικά όλα 
μπορούν να περιμένουν ή τελικά δεν είναι και τόσο σημαντικά.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τον καρκίνο μπορού-
με να τον νικήσουμε. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπο-
ρούν να σώσουν ζωές.  

Όσο μεγάλη ταλαιπωρία και να είναι οι θεραπείες, όλα περνά-
νε και έχουμε την ευκαιρία να μηδενίσουμε το κοντέρ και να 
ζήσουμε μια ζωή γεμάτη χαρά και με μια διαφορετική οπτική 
γωνία που είναι πλούτος ψυχής!

Όμως δεν το 
έβαλα κάτω!
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