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Αγαπητά μέλη 

Ευχόμαστε ο καινούργιος χρόνος να 
σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας προσπάθειας 
για ένα καλύτερο αύριο και να φέρει σε όλους μας 
Υγεία, Ελπίδα, Αγάπη, Ειρήνη και Ευημερία.

Χρόνια πολλά!
Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2019!

Το 2019 ο Σύλλογός μας γιορτάζει  
15 χρόνια λειτουργίας! 

15 χρόνια καθημερινού αγώνα και αδιάκοπης 
προσφοράς στην Ελληνική κοινωνία. Με πίστη και 
αφοσίωση στο όραμα, στις αρχές και τους σκοπούς 
του Κ.Ε.Φ.Ι. όλοι μαζί εργαζόμαστε για την πρόοδο 
και τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του χώρου μας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το χρόνο 
που πέρασε, υπήρξε έντονη δραστηριότητα του 
Συλλόγου με τη συμμετοχή πολλών στελεχών του 
μελών του ΔΣ, επαγγελματιών και εθελοντριών, σε 
επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, παρακολουθώντας τις διεθνείς 
εξελίξεις και για τη δικτύωση με άλλους φορείς.
Το πλάνο δράσεων για τη νέα χρονιά  είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο. Η πρώτη κοινωνική εκδήλωση 
του Συλλόγου είναι η γιορτή για την κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Kυριακή  
10 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα 13.00)
Για κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε έγκαιρα 
με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλέφωνο 
2106468222.
Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 τα 
μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. σας προσκαλούν  
στην προβλεπόμενη από το καταστατικό του 
Συλλόγου Ετήσια Εκλογική Τακτική Γενική 
Συνέλευση 2019 που θα γίνει  στα γραφεία του 
Συλλόγου (Φαραντάτων 34, Γουδί, 4ος όροφος).  
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε από κοντά 
και θέλουμε να γνωρίζετε πάντα ότι η παρουσία 
σας στις εκδηλώσεις είναι η κινητήρια δύναμη για 
τον καθημερινό αγώνα που δίνει ο Σύλλογός μας 
για την διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής 
των καρκινοπαθών,  για την πρόληψη – έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου. 

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα
Σας  ευχόμαστε  Καλή Χρονιά!

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς   
το  Δ.Σ  του  Κ.Ε.Φ.Ι
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Τι είναι το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»;
 Το πρόγραμμα αυτό είναι μια κατ’ οίκον υπηρεσία του συλλόγου 
Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών.  Έχει στόχο να υποστηρίξει ψυχοκοινωνικά τους 
ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο αλλά και τους οικείους 
τους. Από τη μια, σκοπός της ψυχολογικής υποστήριξης είναι 
η διαχείριση των αισθημάτων που ακολουθούν τη διάγνωση, 
η ενδυνάμωση και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες στη ζωή 
του ανθρώπου που ασθενεί και του περιβάλλοντος του. Από 
την άλλη η κοινωνική υποστήριξη βοηθά στην ενημέρωση των 
δικαιωμάτων και τη λήψη των παροχών που δικαιούται κάποιος 
ως ασθενής.

Τι προϋποθέσεις απαιτούνται για να ενταχθεί κάποιος  
στο πρόγραμμα; 
Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένα άτομο στο πρόγραμμα 
είναι η αδυναμία μετακίνησης του ασθενούς εκτός του οικείου 
του χώρου λόγω της κατάστασης της υγείας του. Αυτό μπορεί 

να συμβαίνει είτε λόγω μηχανικής υποστήριξης, είτε επειδή 
μπορεί να βρίσκεται σε προχωρημένο ή ακόμη και στο 
τελικό στάδιο της ασθένειας. Η διαδικασία ένταξης έχει ως 
βασική προϋπόθεση ο ασθενής να έχει πλήρη επίγνωση 
της κατάστασης της υγείας του και να επιθυμεί ο ίδιος στή-
ριξη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ασθε-
νείς που κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, 
για πρακτικούς λόγους, αλλά ενδέχεται να επεκταθεί εφό-
σον είναι εφικτό. 

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης; Υπάρχει διαδικασία 
προτεραιότητας;
 Δίνεται προτεραιότητα σε ασθενείς που ανήκουν σε κοινωνικά 
ή οικονομικά ευπαθείς ομάδες. Επιθυμητό είναι να πραγματο-
ποιηθεί η πρώτη επαφή με τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, οποίος 
εκφράζει και τις ανάγκες που υπάρχουν και χρίζουν κάλυψης. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η ένταξη είναι 
το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ασθενούς, 
μια ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ογκολόγο και τέλος 
ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα τη εφορίας.

Πόσο συχνά γίνονται συνεδρίες και για πόσο χρονικό διάστημα;
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία συχνότητα, σε 
συγκεκριμένη μέρα και ώρα και διαρκούν μια ώρα. Έχει προ-
βλεφθεί ένας αριθμός 12 συνεδριών, δηλαδή τριών μηνών και 
σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο υπάρχει δυνατότητα να 

Συνέντευξη

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΨΥΧΌΚΌΙΝΩΝΙΚΉ ΥΠΌΣΤΉΡΙΞΉ ΌΓΚΌΛΌΓΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΌ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΌΥΣ ΕΙΔΙΚΌΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ του Κ.Ε.Φ.Ι.!
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γίνουν περισσότερες. Το όριο αυτό έχει τεθεί έτσι ώστε να εξυ-
πηρετηθούν όσοι αιτούνται της υπηρεσίας χωρίς να υπάρχει 
μεγάλος χρόνος αναμονής.

Το πρόγραμμα αφορά και φροντιστές;
Το πρόγραμμα απευθύνεται και στους φροντιστές των ανθρώ-
πων που νοσούν. Οι συνεδρίες των φροντιστών πραγματοποι-
ούνται κατά κύριο λόγο στα γραφεία του συλλόγου. Εξαίρεση 
αποτελούν οι περιπτώσεις των ασθενών που δεν αυτοεξυπη-
ρετούνται και χρήζουν 24ωρης φροντίδας στο πλάι τους. Όταν 
υπάρχει τέτοια δυσκολία μετακίνησης των φροντιστών οι συνε-
δρίες γίνονται στο σπίτι τους. Επιπλέον, οι φροντιστές λαμβά-
νουν καθοδήγηση και ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφο-
ρούν την διεκδίκηση των παροχών και των δικαιωμάτων τόσο 
των ασθενών όσο και των δικών τους. 

Πώς κυλά μια συνήθης συνεδρία;
Η συνεδρία ψυχολογικής υποστήριξης ακολουθεί την  ροή μιας 
συνεδρίας όπως θα πραγματοποιούνταν στο γραφείο ενός επαγ-
γελματία ψυχικής υγείας. Δηλαδή, στην προκαθορισμένη μέρα 
και ώρα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ασθενούς και 
του ψυχολόγου γίνεται η κατ’ οίκον επίσκεψη. Στη  
διάρκεια της δίνεται στον ασθενή ή το φροντιστή  
ο χώρος και ο χρόνος  να μιλήσει για αυτά που 
τον απασχολούν, όσο εκείνος νιώθει άνετα να τα 
αναπτύξει. Στη συνέχεια με  τη βοήθεια του ψυχο-
λόγου συνεργάζονται από κοινού στο να βρουν 
τρόπους διαχείρισης. Οι συνεδρίες έχουν αρχή, 
μέση και τέλος και στόχος είναι οι άνθρωποι να 
ανακαλύψουν μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό, τα 
κατάλληλα εργαλεία για να φροντίζουν τις ανά-
γκες τους, χωρίς τη συμβολή του ειδικού.

Ποιές είναι οι αντιδράσεις των ασθενών και  
των οικείων τους;
 Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει το κενό που 
υπάρχει στο σύστημα υγείας για  ανθρώπους που  
έχουν ανάγκη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αλλά 
η κατάσταση της υγείας τους δε τους επιτρέπει να 
μετακινηθούν. Λόγω αυτής της συνθήκης λοιπόν  
οι άνθρωποι που νοσούν και οι οικείοι τους έχουν 
καλωσορίσει το πρόγραμμα Μαζί και στο σπίτι. 

Τι είναι το δυσκολότερο που έχει να 
αντιμετωπίσει ένας ψυχολόγος / κοινωνικός 
λειτουργός σε αυτές τις συνεδρίες;
Ψυχολόγος: Είναι πιθανόν στις συνεδρίες ψυχολογικής υπο-
στήριξης να υπάρξουν στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρ-
τισης από μέρους του ασθενούς. Ωστόσο, η εκπαίδευση, η 
προσωπική ψυχοθεραπεία και η εποπτεία του ψυχολόγου τον 
καθιστούν ικανό να στέκεται στις συνεδρίες με την ανάλογη 
ενσυναίσθηση, το ενδιαφέρον και  τη φροντίδα στους ανθρώ-
πους που αναζητούν την υποστήριξη του. 

Κοινωνική Λειτουργός: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζω 
καθημερινά στην διεκπεραίωση των αιτημάτων των ασθενών 
μου είναι η γραφειοκρατία του ελληνικού συστήματος υγείας, 
η απροθυμία για συνεργασία από λοιπούς κοινωνικούς φορείς 
και η έλλειψη κοινωνικών δομών για την ολοκληρωμένη περί-
θαλψη και αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Ο στρεσο-
γόνος παράγοντας που προκύπτει εδώ είναι η αναγκαιότητα για 
άμεση παρέμβαση και περάτωση των αιτημάτων των ασθενών, 
καθώς η φύση της ασθενείας προυποθέτει άμεση αντίδραση και 
επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων.

Τι άλλα αιτήματα και ανάγκες προκύπτουν στις συνεδρίες 
αυτές;
Μέσα από τις συνεδρίες και όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται 
εσωτερικά αναδύονται  πολλές φορές οι βαθύτερες ανάγκες 
του. Για παράδειγμα μπορεί να συνειδητοποιήσει την ανάγκη 
του για συντροφικότητα και κατανόηση από τους σημαντικούς 
για εκείνον ανθρώπους. Επίσης, είναι πιθανόν να έρθουν στην 
επιφάνεια συναισθήματα και σκέψεις που για πολύ καιρό αγνο-
ούσε και η ανάγκη να τα αφήσει πίσω του. Σε άλλες περιπτώ-
σεις κάποιος μπορεί να νιώσει την ανάγκη να αναθεωρήσει τις 

πεποιθήσεις που διατηρούσε για τον εαυτό του και τον κόσμο 
και παράλληλα να πενθήσει για ιδιότητες, όνειρα και στόχους 
που είχε. 

Πώς καλύπτεται οικονομικά το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»;
Το πρόγραμμά μας καλύπτεται με την οικονομική υποστήριξη 
της φαρμακευτικής εταιρείας Β.M.S. Φυσικά όλες οι παρεχό-
μενες υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους εξυπηρετούμενος του 
προγράμματος. 

συνέντευξη › Μαζί και στο σπίτι
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Σ
την Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την Υγεία, η 
οποία έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 
2018, συναντήθηκαν 28 οργανώσεις υγεί-
ας, από όλο το φάσμα της υγειονομι-
κής περίθαλψης, για να συζη-

τήσουν σχετικά με το μέλλον της υγείας 
στην Ευρώπη. Η συζήτηση ξεκίνησε 
με την ανάλυση της αξίας των ενδια-
φερομένων σε όλους τους τομείς της 
υγείας, με κοινό παρανομαστή τη συ-
νεργασία, ως μοναδικό τρόπο αντιμε-
τώπισης των σημερινών προκλήσεων. 
Αρχικά συζητήθηκαν οι κίνδυνοι που 
ελλοχεύουν αλλά και οι επερχόμενες ευ-
καιρίες, που αφορούν την υγεία στην Ευρώ-
πη, για το προσεχές διάστημα και ιδιαίτερα πριν από 
το κομβικό σημείο των ευρωεκλογών, την άνοιξη του 
2019, καθώς τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 
και οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντιμετωπί-
ζουν πρωτοφανείς προκλήσεις που οφείλονται στη 
γήρανση του πληθυσμού αλλά και στην αύξηση των 
χρόνιων ασθενειών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ο 
μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων έχει φτάσει τα 80 
έτη. Έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα χρήσης των γε-
νοσήμων φαρμάκων και επισημάνθηκε το γεγονός ότι, 
οι εταιρείες συμμετέχουν στην πολιτική υγείας περισ-
σότερο στατιστικά παρά ουσιαστικά και ολοκληρωτικά.
Σύμφωνα με έρευνες, 550.000 άνθρωποι, του ενερ-
γού εργατικού δυναμικού, πεθαίνουν ετησίως στην ΕΕ 

από μη μεταδοτικές νόσους. Πέρα από τις σημαντικές 
επιπτώσεις για τους μεμονωμένους ασθενείς, τις οι-
κογένειές και τους φροντιστές τους, αυτό προκαλεί 

σε μεγάλο βαθμό οικονομικές απώλειες της τάξης 
των 115 δισ. Ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί 

στο 0,8% του ΑΕΠ της Ε.Ε. Συγχρόνως, 
το 70% των πολιτών της, επιθυμεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει περισ-
σότερο στην υγεία. Η εξασφάλιση ότι 
όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να 
ζήσουν μια πιο υγιεινή ζωή πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα για την επόμε-
νη νομοθετική εντολή.

Η σύνοδος εξέτασε το ρόλο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, επικεντρώνοντας στις δράσεις 

της, που αποσκοπούν στο να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά 
συστήματα υγείας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευ-
καιρίες που τους δίνονται, προς όφελος των πολιτών 
και των ασθενών, ακολουθώντας μια βιώσιμη πορεία.  
Ακολούθησε συζήτηση για την έρευνα και την καινοτο-
μία, ενώ επισημάνθηκε ότι, ένας από τους επιθυμητούς 
και διαρκώς επιδιωκόμενους στόχους, αποτελεί η δι-
ασφάλιση της συνέχειας, της ισότιμης πρόσβασης σε 
υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, για όλους 
τους πολίτες της ΕΕ.
Μεγάλη αναφορά έγινε, στην αναγκαιότητα αύξησης 
του ποσοστού άμεσης και ενεργής συμμετοχής των 
ίδιων των ασθενών σε όλο το πεδίο της υγείας και της 
περίθαλψης. Οι ασθενείς πρέπει να εμπλακούν ουσια-
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στικά και να συμμετέχουν δραστικά, διότι μόνο οι ίδιοι 
μπορούν να καθορίσουν τα βήματα και τις δράσεις 
που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της θεραπεία 
τους. Μόνο εκείνοι γνωρίζουν τις πραγματικές ανά-
γκες τους. Δεν πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για τη 
συμμετοχή τους , αλλά για ένα ουσιαστικό, στρατηγικό 
επίπεδο που θα διασφαλίσει ακόμη και τη βιωσιμότη-
τα μια έρευνας μιας και ο εθελοντισμός δεν είναι πια 
αρκετός.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για την δημιουρ-
γία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, που κατά κοι-
νή ομολογία θα συνδράμει στην πανευρωπαϊκή υγεία. 
Μία από τις προτάσεις, προβλέπει την δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας, σεβόμενη απόλυ-
τα την ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζοντας τους 
ασθενείς για τη χρήση των πάσης φύσεως δεδομένων 
υγείας και τη διαχείριση τους. Συνεπώς κάθε Ευρωπαί-
ος πολίτης θα μπορεί να έχει ένα ηλεκτρονικό αρχείο 
υγείας-και αυτό θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο 
και ανταλλάξιμο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 Με μια σωστή ψηφιοποίηση μπορεί εύκολα να εξοι-
κονομηθεί το 10% των δαπανών της υγειονομικής 
περίθαλψης σε ένα μεγάλο κράτος μέλος της ΕΕ. Εί-
ναι μια κερδοφόρα κατάσταση τόσο για τους ασθενείς 
όσο και για τους φορείς χάραξης πολιτικής εφόσον θα 
υπάρξει καλύτερη και πιο αποτελεσματική υγειονομι-
κή περίθαλψη. Αναφορά έγινε επίσης στα στρατηγικά 
βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, όπως το πώς 
θα μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση στην υγεία, πως 

θα δημιουργηθεί η πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων, 
ειδικά σε χρόνιες ασθένειες, ούτως ώστε να μπορεί να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. Εν συνεχεία 
οι εμπλεκόμενοι στις υπηρεσίες παροχής υγείας θα 
μπορούν εύκολα, άμεσα και αποτελεσματικά να συνερ-
γαστούν προς την κατεύθυνση αυτή.
Επακολούθησε συζήτηση για τον οργανισμό υγειο-
νομικής περίθαλψης και τη χρηματοδότηση του, εστι-
άζοντας στην σημασία της διαφάνειας, γεγονός που 
θεωρείται πρωταρχικό μέλημα της Ε.Ε. Αναφερόμενοι 
στις πολιτικές υγείας ένα βασικό πολιτικό μήνυμα απο-
τέλεσε η αναγκαιότητα αύξησης του προϋπολογισμό 
της ΕΕ για την υγεία και ο σχηματισμός σωστών εται-
ρικών σχέσεων, ώστε να προσδιορίσουν εκείνους που 
μπορούν να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους για 
τα συστήματα υγείας, με σκοπό να επιφέρουν τις απα-
ραίτητες αλλαγές και να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες 
επενδύσεις.
Κλείνοντας αναλύθηκαν οι προκλήσεις του σήμερα και 
οι λύσεις που προτείνονται για το αύριο. Οι δύο επι-
κρατέστερες προτάσεις-απόψεις, αναφέρονταν η μεν 
πρώτη, στην αναγκαιότητα ύπαρξης και εφαρμογής 
τυποποιημένων μετρήσεων, στα διάφορά πεδία της 
υγείας, η δε δεύτερη στην εφαρμογή προγραμμάτων 
πρόληψης βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία. Κοινή δε 
διαπίστωση, παραίνεση και εν κατακλείδι απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Συνόδου για την Υγεία αποτελεί το αδιαμ-
φισβήτητο γεγονός πως η συνεργασία σε ένα ευρύ φά-
σμα είναι το κλειδί που οδηγεί στην επιτυχία. 
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 I
μουσική χρησιμοποιείται εδώ και εκατοντά-
δες χρόνια στην αντιμετώπιση των ασθενειών 
αλλά και στην αποκατάσταση τόσο της σωμα-
τικής όσο και της ψυχικής αρμονίας και έχει 
αποδειχτεί ότι προκαλεί θετικές επιδράσεις σε 

ατομικούς, ψυχολογικούς, σωματικούς και κοινωνικούς 
τομείς. 

Η μουσική λειτουργεί σαν ένα μέσο για την αλλαγή της συναι-
σθηματικής κατάστασης του ατόμου με την χαλαρωτική της 
επίδραση, με τον ενθουσιασμό που προκαλεί με την εμψύχωση 
και με την γαληνή και έχει αναφερθεί ότι η μουσική αλληλεπι-
δρά σε συγκεκριμένες δομές του εγκέφαλου που συνδέονται 
με την επιβράβευση και τα συναισθήματα.
Παρόλο που υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας σχετικά με 
την χρήση της μουσικής και της θεραπευτικής μουσικής στις 
νοσοκομειακές δομές υπάρχουν συγκριτικά περιορισμένες 
έρευνες που να αποδεικνύουν τις αρνητικές και θετικές επι-
πτώσεις καθώς και τις επιδράσεις των συναισθημάτων στην 
αντίληψη της μουσικής μέσα στους χώρους αυτούς. 
Τα νοσοκομεία είναι χώροι που αυξάνεται το στρες ιδιαίτερα 
για τους ασθενείς. Είναι γνωστό ότι δεν προσλαμβάνουν όλοι 
οι άνθρωποι τα ηχητικά ερεθίσματα με τον ίδιο τρόπο καθώς 
κάποιες ομάδες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς όπως τα παιδιά, οι 

ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με χρονιές ασθένειες, άνθρωποι με 
ακουστικά προβλήματα, οι εργαζόμενοι σε βάρδιες, τα άτομα με 
ψυχικές παθήσεις, όπως επίσης τα έμβρυα και τα νεογνά.
Από την ανασκόπηση των ερευνών φάνηκε ότι συγκεκριμένα 
είδη ήχων, όπως είναι η μουσική μέσα στους χώρους των νοσο-
κομείων, μπορεί να επιφέρει αναλγητικά αποτελέσματα, να μει-
ώσει το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το μετεγχειρητικό στρες 
συγκριτικά με την ησυχία. Καθώς η μουσική έχει εισαχθεί στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων γίνεται μεγάλη προσπάθεια 
σχετικά με την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η μου-
σική μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικές αντιδράσεις. 
Τα τελευταία χρονιά νευροαπεικονιστικές μελέτες σχετικά με 
τα συναισθήματα και την μουσική κάνουν προσπάθειες προκει-
μένου να γίνουν κατανοητοί οι βαθύτεροι εγκεφαλικοί μηχα-
νισμοί που προκαλούν αυτά τα θετικά αποτελέσματα στους 
ανθρώπους. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι ακούγοντας 
απολαυστική μουσική ερεθίζεται ένα συνδυασμένο σύστημα 
των περιοχών του φλοιού και του υποφλοιού του εγκέφαλου.
Μερικές από τις περιοχές αυτές είναι, ο υποθάλαμος, ο ιππόκα-
μπος, η αμυγδαλή, ο μετωπιαίος και ο προμετωπιαίος φλοιός. 
Πραγματικά ακούγοντας ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής 
μπορεί να προκαλέσει μια θετική και βαθιά συναισθηματική 
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συνέντευξη › Μαζί και στο σπίτιΗ θεραπευτική επίδραση της μουσικής

εμπειρία η οποία με την σειρά της οδηγεί την έκκριση ορμο-
νών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνουν 
τα επίπεδα των ορμονών που σχετίζονται με το στρες .
Επιπλέον οι μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή της μουσι-
κής μπορεί να είναι αποτελεσματική για την ανάπτυξη θετικών 
συναισθημάτων σε άτομα με αυτισμό και σε ασθενείς που χρή-
ζουν παρατεταμένης νοσηλείας. 
Η μουσική συσχετίζεται επίσης με το «σημείο ελέγχου» (Locus 
of Control) που έχει οριστεί 
αρχικά από τον Julian Rotter 
το 1954 για να περιγράψει το 
πως το άτομο αντιλαμβάνεται 
την σχέση του με το περιβάλ-
λον και έκτοτέ έχει επεκταθεί 
και περιλαμβάνει την πεποί-
θηση των ανθρώπων σχετικά 
με τον έλεγχο που έχουν στα 
γεγονότα που τους επηρεά-
ζουν στην ζωή τους. Το «σημείο ελέγχου» έχει επίσης συνδεθεί 
με την αποκατάσταση των ασθενών, την συμπεριφορά υγείας 
και την ευεξία του ατόμου. 
Επιπροσθέτως, οι ασθενείς τελικού σταδίου πολλές φορές 
βιώνουν την απώλεια του ελέγχου λόγω των πιεστικών ψυχο-
λογικών, σωματικών αλλά και δημογραφικών παραμέτρων 
που περιορίζουν τις δραστηριότητες τους, αλλά και τον τρόπο 
ζωής τους. 
Ο Freeman προτείνει ότι η απαλή μουσική της άρπας σε ασθε-
νείς τελικού σταδίου που έχουν ελάχιστο έλεγχο στην ζωή 
τους, μπορεί να τους ενδυναμώσει έτσι ώστε να προσπαθή-
σουν περισσότερο και να τους δώσει περισσότερη συναισθη-
ματική αντοχή. 
Στην φροντίδα της ψυχικής υγείας η μουσική μπορεί να λει-
τουργήσει ευεργετικά συμπληρωματικά με την κλασσική 
ιατρική. Μια συστηματική έρευνα και η μετα ανάλυση της έδει-
ξαν ότι η μουσική είναι αποτελεσματική στην διαχείριση της 
συμπεριφοράς και των ψυχολογικών συμπτωμάτων σε ασθε-
νείς με άνοια. 
Ο πόνος, το στρες και το άγχος συνδέονται συχνά με τη μου-
σική, ιδιαίτερα για ασθενείς που εμπλέκονται σε χειρουργικές 
καταστάσεις. Επιπλέον, οι έρευνες έχουν τεκμηριώσει ότι οι 
επιδράσεις των μουσικών παρεμβάσεων έχουν βρεθεί ότι μει-
ώνουν τον πόνο αλλά και το άγχος, τον νευροπαθητικό πόνο, 

τον πόνο σε ασθενείς τελικού σταδίου, τον πόνο του καρκίνου 
αλλά και τον μετεγχειρητικό χειρουργικό πόνο.
 Όμοια αποτελέσματα είχε μια μελέτη που έδειξε ότι ακούγο-
ντας χαλαρή μουσική στα πρώτα 3 στάδια της ενεργού φάσης 
του τοκετού μειώνεται τόσο το άγχος όσο και τα επίπεδο του 
πόνου.
Σε ασθενείς που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο οι έρευ-
νες έχουν δείξει ότι η ακρόαση της αγαπημένης τους μουσικής 

για μια ως δυο ώρες 
κάθε ημέρα έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελ-
τίωση της λεκτικής 
μνήμης και της εστί-
ασης της προσοχής, 
καθώς και τη σταδι-
ακή μείωση της κατά-
θλιψης σε ασθενείς με 
εγκεφαλικό επεισόδιο 

της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας σε σύγκριση με ασθενείς που 
δεν έλαβαν καθόλου τη μουσική διέγερση, ή που άκουσαν 
μόνο αφήγηση ιστοριών. 
Τα ίδια θετικά αποτελέσματα έδειξαν οι έρευνες και σε ασθε-
νείς με καρκίνο καθώς οι μουσικές παρεμβάσεις έχουν θετικό 
αντίκτυπο στον οξύ πόνο, στο άγχος και στην διάθεση, καθώς 
και της ποιότητα ζωής.
Ωστόσο έχει σημειωθεί ότι η ίδια μουσική που μπορεί να είναι 
καταπραϋντική για ένα ποσοστό ανθρώπων, ταυτόχρονα ενδέ-
χεται να είναι στρεσογόνα σε κάποιους άλλους.
Συμπερασματικά η αντίληψη της μουσικής έχει αποδειχτεί ότι 
επιφέρει θετικές αλλαγές στην έκβαση της υγείας των ασθε-
νών προκαλώντας έτσι θετικά συναισθήματα μειώνοντας τα 
επίπεδα του στρες.
Για όλους τους παραπάνω λόγους αξίζει να διερευνηθεί περαι-
τέρω η θετική πλευρά του ήχου λόγω του ότι ήδη γνωρίζουμε 
για την μη επιθυμητή επίδραση του ήχου η οποία προκαλεί 
στρες στους νοσηλευόμενους αλλά και στο προσωπικό. 
Η δημιουργία ενός θετικού «ηχοτόπιου» βασισμένο σε αυτές 
τις έρευνες στο νοσοκομειακό περιβάλλον αποτελεί ένα σημα-
ντικό ζήτημα για την παγκόσμια φροντίδα υγείας που χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης και κατανόησης προκειμένου να δημι-
ουργηθεί ένα νέο πρότυπο στην φροντίδα υγείας. 

Συμπερασματικά η αντίληψη της μουσικής έχει 
αποδειχτεί ότι επιφέρει θετικές αλλαγές στην 
έκβαση της υγείας των ασθενών προκαλώντας 
έτσι θετικά συναισθήματα και μειώνοντας τα 
επίπεδα του στρες.

ΠΗΓΕΣ 
 Allred, K.D., Byers, J.F., Sole, M.L., 2010. The effect of music on 

postoperative pain and anxiety. Pain Manag. Nurs. 11 (1), 
15–25.

 Archie, P., Bruera, E., Cohen, L., 2013. Music-based interventions 
in palliative cancer care: a review of quantitative studies and 
neurobiological literature. Support. Care Cancer 21 (9), 2609–
2624

 Blood, A.J., Zatorre, R.J., 2001. Intensely pleasurable responses 
to music correlate with activity in brain regions implicated 
in reward and emotion. Proc. Natl. Acad. Sci U. S. A. 98 (20), 
11818–11823

 Brincks, A., Burns, M., Mitrani, V., Feaster, D., 2010. The influence 
of health locus of control on the patient-provider relationship. 
Psychol. Health Med. 15 (6), 720–728.

 Freeman, L., Caserta, M., Lund, D., Rossa, S., Dowdy, A., Parten-
heimer, A., 2006. Music thanatology: prescriptive harp music as 
palliative care for the dying patient. Am. J. Hosp. Palliat. Care 
23 (2), 100–104

 Haltman, T., Coakley, A.B., Annese, C.D., Bouvier, S., 2012. Explor-
ing the sleep experience of hospitalized adult patients. Creat. 
Nurs. 18 (3), 135–139.

 Heaton, P., 2009. Music—shelter for the frazzled mind? Psychology 
22 (12), 1018–1020.

 

Η θεραπευτική επίδραση
της μουσικής

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019   |  KEΦΙ  |  9



10  |  KEΦΙ  |  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

συνέντευξη › Μαζί και στο σπίτιαπολογισμός δράσεων ΚΕΦΙ 2018

1. Στα πλαίσια του προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθη-
τοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο, οργανώθη-
καν και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, 8 ανοιχτές 
εκδηλώσεις Κοινού σε Αθήνα (6) αλλά και στην 
Επαρχία (Σπάρτη και Ηράκλειο Κρήτης) σε συνερ-
γασία με τοπικούς συλλόγους ασθενών. Έγκριτοι ομι-
λητές, καθηγητές και ειδικοί, μετέδωσαν τη γνώση 
τους εκλαϊκευμένα και απάντησαν στις ερωτήσεις που 
δέχτηκαν από τους παρευρισκόμενους. Οι εκδηλώσεις 
αυτές πλέον βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στο 
ενημερωτικό κανάλι του Κ.Ε.Φ.Ι. στο YouTube, ενώ 
πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσής 
τους στην περιφέρεια.

2. Εντός του έτους ολοκληρώθηκε ένα εξαιρετικά σημα-
ντικό πρόγραμμα, το «Στηρίζουμε» που με τη χορηγία 
του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τη συνεργασία της 
«Νοσηλείας», προσέφερε ψυχολογική και νοσηλευτική 
κάλυψη σε ασθενείς τελικού σταδίου, στο σπίτι τους. 
Από το φθινόπωρο, το νέο πρόγραμμα «Μαζί και στο 
Σπίτι» είναι σε πλήρη εξέλιξη, εστιασμένο στους ίδιους 
ασθενείς, παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με την 
ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας B.M.S.  

3. Νέες ομάδες υποστήριξης ήρθαν να προστεθούν στις 
ήδη υπάρχουσες εντός του Συλλόγου: Έτσι οργανώ-
θηκε ομάδα εκγύμνασης γυναικών με καρκίνο του 
μαστού, ομάδα εκπαίδευσης στον ψηφιακό κόσμο 

(web, email, apps, google search, χρήση tablets & 
smartphones κλπ.) και ομάδα Πενθούντων που υπο-
στηρίζει φροντιστές που απώλεσαν το συγγενικό τους 
πρόσωπο.

4. Σε συνεργασία με την Genesis, το Κ.Ε.Φ.Ι. συμμετείχε 
ενεργά στο μήνα ενημέρωσης για τον Παγκρεατικό 
καρκίνο, με δράσεις που περιλάμβαναν 2 ημερίδες 
ενημέρωσης κοινού, διοργάνωση press conference 
με εξέχοντες ειδικούς, παραγωγή τηλεοπτικού σποτ 
για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, φωταγώγηση 
του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και λανσάρισμα 
της πρώτης εφαρμογής για τον παγκρεατικό καρκίνο, 
της Pancare. 

5. Oι εθελοντές του Συλλόγου πρόσφεραν λουλούδια 
την Ημέρα της Γυναίκας σε ασθενείς σε Νοσοκομεία 
και δώρα στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα. 
Σε συνεργασία με την «Θετική Φωνή» οργανώθηκε 
συνάντηση για προληπτικές εξετάσεις σε εργαζόμενες 
στο σεξ. Την παγκόσμια ημέρα κατά του Καπνίσμα-
τος έγιναν δωρεάν σπιρομετρήσεις από ιατρικό προ-
σωπικό. Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Επιζώντων Καρκίνου, πραγματοποιήθηκε 
γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, στο 
θέατρο Δόρας Στράτου. Τέλος, ο σύλλογος συμμετείχε 
σε γιορτές εθελοντισμού, στο Ζάππειο, το Σύνταγμα 
και τη Τεχνόπολη.  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 2018 

Το 2018 ήταν μια χρονιά κατά την οποία ο Σύλλογος  

δραστηριοποιήθηκε έντονα για να επικοινωνήσει τα προγράμματά του,  

για να ενημερώσει το Κοινό, για να οργανώσει δράσεις και συνεργασίες  

για την υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών και των φροντιστών τους.

Ας δούμε επιγραμματικά τι συνέβη το 2018:
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απολογισμός δράσεων ΚΕΦΙ 2018

6. Εντός των εγκαταστάσεων του Συλλόγου εκπαι-
δεύτηκαν νέοι εθελοντές σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Βίλχεμ Ράιχ, για να ενισχύσουν τη παρουσία 
του Κ.Ε.Φ.Ι. στο νοσοκομείο, δίπλα στον ασθενή.

7. Η επικοινωνία με το Κοινό αναβαθμίστηκε: Νέοι τρό-
ποι πρόσβασης στη γνώση αναπτύχθηκαν, όπως το 
κανάλι του Συλλόγου στο YouTube που περιέχει 
πλέον, αρχειοθετημένο υλικό με βίντεο, παρουσιά-
σεις κλπ., διαθέσιμο για παρακολούθηση στο χρόνο 
που επιθυμεί ο θεατής. Παράλληλα αναβαθμίστηκε 
αισθητικά αλλά και σε περιεχόμενο, η ιστοσελίδα 
μας www.anticancerath.gr, προστέθηκε η ιστο-

σελίδα ενημέρωσης για τον Παγκρεατικό Καρκίνο 
www.pancare.gr και πρόκειται να αναβαθμιστούν 
σύντομα και οι σελίδες για τα δικαιώματα του ασθε-
νούς www.dikaiomamou.gr και τον μεταστατικό 
καρκίνο του μαστού www.w4life.gr. Πλέον το 
Κ.Ε.Φ.Ι. διαθέτει λογαριασμούς στα κύρια Social 
Media, όπως το Facebook (όπου προστέθηκε και 
σελίδα για το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»), 
στο Twitter και το Linkedin. Από τον Οκτώβριο 
ξεκίνησε η αποστολή τακτικού newsletter στα 
μέλη μας για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενη-
μέρωσή τους.

Απόρροια των παραπάνω δράσεων και προγραμμάτων ήταν η βράβευση 

του Συλλόγου από την Αντικαρκινική Εταιρεία, στα πλαίσια του εορτασμού 

των 60 χρόνων της  καθώς και η βράβευση στα Health Care Business 

Awards 2018, για το πρόγραμμα «Στηρίζουμε».

Συνεχίζουμε λοιπόν για το νέο έτος με ΚΕΦΙ για δράσεις υποστήρι-
ξης στον ογκολογικό ασθενή και τους φροντιστές του, με ιδέες αλλά 
κυρίως με πράξεις!
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Ο καρκίνος του Παγκρέατος είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος τύπος καρκίνου 

με χαμηλά ποσοστά επιβίωσης και δύσκολη διάγνωση σε πρώιμα στάδια.

Ως εκ τούτου, η ενημέρωση και η εκπαίδευση του Κοινού στη νόσο, είναι επιτα-

κτική ανάγκη.

Το Κ.Ε.Φ.Ι. έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς σε 

κάθε φάση της εξέλιξης της νόσου, συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας του Pancare.

Η εφαρμογή Pancare έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ενημέρωση του ασθενούς αλλά και 

των οικείων του, όσον αφορά στη νόσο και τη καλύτερη διαχείριση της.

Η ιδέα της ανάπτυξης της εφαρμογής υποβλήθηκε από το Κ.Ε.Φ.Ι. και βραβεύτηκε στον 

ετήσιο διεθνή διαγωνισμό  “ImpactPANC 2017” της Celgene, με θέμα «Ενισχύοντας την 

ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του παγκρέατος».

O Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, 

Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. με χαρά ανακοινώνει την 

κυκλοφορία της πρώτης εφαρμογής (application) 

για τον Καρκίνο του Παγκρέατος, Pancare.

Πρόκειται για μια εφαρμογή (και ιστοσελίδα) μέσω της οποίας ο χρήστης θα μπορεί:

▶ Να ενημερωθεί αναλυτικά για τον Παγκρεατικό καρκίνο

▶ Να ενημερωθεί για τις εξελίξεις που αφορούν στη νόσο και τη σχετική 
ειδησεογραφία (RSS Feed)

▶ Να καταγράψει σε προσωπικό ημερολόγιο, οτιδήποτε αφορά στην εξέλιξη 
& παρακολούθηση της νόσου (εξετάσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, αγωγές, 
ραντεβού με ιατρούς, κλπ.)

▶ Να επικοινωνήσει (εφ' όσον υπάρξει συναίνεση) με τον ιατρό του και να του 
στείλει δεδομένα και πληροφορίες (εξετάσεις, ερωτήσεις κλπ.)

▶ Να επικοινωνήσει με φορείς υποστήριξης, όπως το Κ.Ε.Φ.Ι.

▶ Να αναζητήσει χρήσιμες επαφές, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ιστοσελίδες για 
Νοσοκομεία, Φορείς )

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν στο 

Google Play και είναι σε συμβατή σε 

συσκευές με λειτουργικό Android.

Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει  
πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφαρμογής,  

μέσω του ιστότοπου: www.pancare.gr
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Δράσεις 2019

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων &  
Δράσεων Συλλόγου για το 2019

Τ ο Κ.Ε.Φ.Ι. και το 2019 θα συνεχίσει την πετυχημένη σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών Ημερίδων για το Κοινό. 
Πλέον οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. 
Στόχος μας για το 2019 είναι να έχουμε στα πάνελ μας τους σημαντικότερους Ειδικούς Ιατρούς και Επαγγελματίες 

Υγείας, να αυξηθεί η προσέλευση και να δοθεί η δυνατότητα και σε ενδιαφερόμενους εκτός Αθηνών να έχουν πρόσβαση 
στις παρουσιάσεις των ομιλητών.
Για το λόγο αυτό, θα επιδιώξουμε live streaming των Ημερίδων, ενώ όλες οι παρουσιάσεις θα ανεβαίνουν στο κανάλι 
μας στο YouTube για θέαση στο χρόνο που επιθυμεί ο χρήστης.
Δείτε παρακάτω ένα συνοπτικό πρόγραμμα των Ημερίδων του 2019:

✓ Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019: Γυναίκα και Καρκίνος

✓ Τετάρτη, 16 Απριλίου 2019: Το ταξίδι του Φαρμάκου: Ανοσοθεραπεία-Βιο-ομοειδή-Βιοδείκτες Κλινικές Μελέτες

✓ Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019: Αντικαπνιστική Εκστρατεία & Καρκίνος του Πνεύμονα

✓ Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019: Μελάνωμα 

✓ Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019: Αιματολογικές Νόσοι

✓ Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019: Καρκίνος Παγκρέατος

Κατά τη διάρκεια του έτους προγραμματίζονται και άλλες δράσεις και Happenings που θα ανακοινωθούν όταν οριστικο-
ποιηθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο Του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών που εδρεύει στην Αθή-
να, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες, στην προβλεπόμενη από το καταστατικό του Συλλόγου 
Εκλογική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  2019 που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00, στα γραφεία του 

Συλλόγου Φαραντάτων 34 Γουδί 4ος όροφος.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Εκλογική Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά  την  επόμενη Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 
11:00, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα έναρξης. Απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρόντα.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
▶  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης 

▶ Λογοδοσία απερχόμενου Δ. Σ. 

▶ Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του έτους 2018 

▶ Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018

▶ Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη 

▶ Έγκριση εγγραφής νέων μελών 

▶ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 

▶ Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών.

Εκλογές για την ανάδειξη 
Α. Νέου 7μελούς  Διοικητικού Συμβουλίου

Β. Νέας 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν στα όργανα του Συλλόγου οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους  10 
ημέρες πριν τις εκλογές.
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση  αυτή

Η πρόεδρος 

Ζωή Γραμματόγλου
Η  Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Χολέβα
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συνέντευξη › Μαζί και στο σπίτι

Φλεβική 
Θρομβοεμβολή  

& Καρκίνος
Τι είναι οι θρόμβοι και η φλεβική  
Θρομβοεμβολή; 
Οι θρόμβοι είναι πήγματα αίματος που μπορούν να σχηματι-
στούν στο εσωτερικό ενός αγγείου (αρτηρίας ή φλέβας) και 
να διαταράξουν τη ροή του αίματος στο εσωτερικό αυτού του 
αγγείου.

Εάν σχηματιστεί θρόμβος σε μία φλέβα, τότε αποτελεί εμπόδιο 
για την επιστροφή του αίματος προς την καρδιά. Ο σχηματι-
σμός θρόμβου σε μία φλέβα, συνήθως των κάτω άκρων, ονο-
μάζεται Φλεβική Θρόμβωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς οι φυσικοί μηχανισμοί του 
σώματος διασπούν τον θρόμβο είναι δυνατόν κομμάτια του,  
γνωστά ως «έμβολα» να παρασυρθούν από την κυκλοφορία 
του αίματος και να ταξιδεύσουν μέσω αυτού προς τους πνεύ-
μονες, προκαλώντας Πνευμονική Εμβολή. Εάν αυτό συμβεί και 
ο θρόμβος είναι αρκετά μεγάλος σε μέγεθος, τότε μπορεί να 
είναι αρκετά επικίνδυνος.

Οι δύο αυτές καταστάσεις είναι γνωστές ως Φλεβική Θρομβο-
εμβολή (ΦΘΕ).

Σχέση ΦΘΕ και καρκίνου
Η φλεβική Θρομβοεμβολή σε όσους πάσχουν από καρκίνο εί-
ναι μία συχνή & ιδιαίτερα επικίνδυνη επιπλοκή. 

Από μελέτες προκύπτει, ότι ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης 
σε πάσχοντες από καρκίνο είναι 4 με 6,5 φορές υψηλότερος σε 
σχέση με τους μη πάσχοντες. Επιπλέον, η φλεβική θρόμβωση 
και η πνευμονική εμβολή αποτελούν μια συχνή αιτία θανάτου 
των ασθενών με καρκίνο.

Φαίνεται πως η συσχέτιση μεταξύ καρκίνου και θρόμβωσης εί-
ναι πολυπαραγοντική. Κατ’ αρχάς, έχει φανεί ότι το είδος και η 
εντόπιση, δηλαδή το όργανο στο οποίο αναπτύσσεται ο καρκί-
νος, σχετίζονται με την εμφάνιση θρόμβωσης.

Στους ασθενείς με καρκίνο πολλές φορές υπάρχει μια υπερπη-
κτικότητα του αίματος (αυξημένη τάση του αίματος να πήζει και 
να δημιουργεί θρόμβους), που σε συνδυασμό με τη χημειοθε-
ραπεία ή κάποια χειρουργική επέμβαση, που προκαλεί βλάβη 
στο τοίχωμα των φλεβών μπορεί να προκαλέσουν θρόμβωση. 
Αν συνυπολογίσει κανείς και το γεγονός, ότι πολλοί ασθενείς 
λόγω της νόσου τους παραμένουν κλινήρεις για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα, τότε η συσσώρευση του αίματος στις φλέβες 
των κάτω άκρων μπορεί να είναι ένας επιπρόσθετος παράγο-
ντας.

Η φλεβική Θρομβοεμβολή θεωρείται πλέον ότι είναι μια χρόνια 
ασθένεια σε ασθενείς με καρκίνο, επειδή ο κίνδυνος υποτρο-
πής της διαρκεί για πολλά χρόνια μετά την αρχική εκδήλωση. 
Αθροιστικά, το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων επεισοδίων 
φλεβικής Θρομβοεμβολής είναι 3-φορές υψηλότερο σε ασθε-
νείς με καρκίνο σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν καρκίνο.

Φλεβική θρομβοεμβολή & καρκίνος
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Η προληπτική δράση για  
την Φλεβική Θρόμβωση
Εάν ήδη λαμβάνετε θεραπεία για τον καρκίνο, είναι απαραίτη-
το να παραμείνετε επικεντρωμένοι σε αυτήν τη θεραπεία, ενώ 
παραμένετε ενήμεροι για το γεγονός ότι υπάρχει ενδεχόμενο 

εμφάνισης της Φλεβικής Θρόμβωσης. Παρόλο που η Φλεβική 
Θρόμβωση είναι μια σοβαρή κατάσταση, μπορείτε να μειώσετε 
τον κίνδυνο παρατηρώντας τα προειδοποιητικά σημάδια:

✓ Ρωτήστε το γιατρό σας σχετικά με  
την Φλεβική Θρόμβωση

✓ Προσδιορίστε αν έχετε έναν ή περισσότερους 
παράγοντες κινδύνου

✓ Να έχετε υπόψη σας τα προειδοποιητικά σημάδια

✓ Θυμηθείτε ότι η δυσφορία ή ο πόνος μπορεί να μην 
σχετίζονται με τον καρκίνο

✓ Θυμηθείτε ότι τα συμπτώματα της Φλεβικής Θρόμβωσης 
δεν είναι πάντα προφανή ή ακραία

✓ Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον 
κίνδυνο.

✓ Σημάδια ότι ένας θρόμβος αίματος έχει μετατραπεί σε 
Πνευμονική Εμβολή

Προειδοποιητικά σημάδια  
της Φλεβικής Θρόμβωσης και  
της Πνευμονικής Εμβολής

Η έγκυρη διάγνωση-ανακάλυψη της Φλεβικής 
Θρόμβωσης μπορεί να σας βοηθήσει να αναλάβετε 
δράση γρήγορα και να σάς επιτρέψει να εστιάσετε σε 
ό,τι έχει σημασία. Εστιάζοντας κάποιος στην πρωτο-
γενή ασθένεια -τον καρκίνο, μπορεί εύκολα να αγνο-
ήσει τα συμπτώματα της Φλεβικής Θρόμβωσης ή 
της Πνευμονικής Εμβολής, νομίζοντας ότι πρόκειται 
για παρενέργειες της χειρουργικής επέμβασης ή της 
θεραπείας του καρκίνου.
Είναι εύκολο να συγχέετε τα συμπτώματα της Φλε-
βικής Θρόμβωσης ή της Πνευμονικής Εμβολής με 
πιθανές παρενέργειες της θεραπείας του καρκίνου ή 
με συμπτώματα που προκλήθηκαν από την χειρουρ-
γική επέμβαση. Ωστόσο γνωρίζοντας τα συμπτώμα-
τα της Φλεβικής Θρομβοεμβολής μπορείτε εύκολα 
να τα αναγνωρίσετε και επισκεπτόμενοι το γιατρό 
σας να διαγνωσθεί και να αντιμετωπιστεί εύκολα.
Συνηθισμένα συμπτώματα στην Φλεβική Θρομβο-
εμβολή λόγω του σχηματισμού θρόμβου μέσα στις 
φλέβες μπορεί να είναι:

▶ Πόνος

▶ Ερυθρότητα

▶ Ευαισθησία

▶ Οίδημα (πρήξιμο) γύρω από την περιοχή στην 
οποία βρίσκεται ο θρόμβος, που τις περισσότε-
ρες φορές είναι τα κάτω άκρα (Φλεβική Θρόμ-
βωση).

Η Φλεβική Θρόμβωση μπορεί να γίνει πολύ πιο σο-
βαρή, ακόμη και απειλητική για τη ζωή, εάν μέρος 
του θρόμβου αποσπαστεί και φτάσει στους πνεύμο-
νες. Αυτό ονομάζεται Πνευμονική Εμβολή.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την τοπι-
κή μονάδα επειγόντων περιστατικών εάν βιώσετε 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:

▶ Δυνατό πόνο στο στήθος

▶ Δυσκολία στην αναπνοή

▶ Βήχας

▶ Ζαλάδα ή/και

▶ Ακανόνιστο καρδιακό παλμό.

▶ Αιμόπτυση

Σημεία εμφάνισης της Φλεβικής 
Θρόμβωσης

Οι πάσχουσες περιοχές περιλαμβάνουν συνήθως 
την κνήμη, τον μηρό και την πύελο (κοιλιακή χώρα) 
/ τη βουβωνική χώρα, παρόλο που είναι δυνατό να 
αναπτυχθεί Φλεβική Θρόμβωση και σε άλλα μέρη 
του σώματος. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας για 
να συζητήσετε τα συμπτώματα.

Από μελέτες προκύπτει, ότι ο 
κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης σε 
πάσχοντες από καρκίνο είναι 4 με 
6,5 φορές υψηλότερος σε σχέση 
με τους μη πάσχοντες. Επιπλέον, η 
φλεβική θρόμβωση και η πνευμονική 
εμβολή αποτελούν μια συχνή αιτία 
θανάτου των ασθενών με καρκίνο.

Πηγή: https://gateofthrombs.gr

Ευχαριστούμε την φαρμακευτική εταιρεία 
LEO Hellas για την άδεια αναδημοσίευσης

Φλεβική θρομβοεμβολή & καρκίνος



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»)
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1. Προοπτική και αυτοπεποίθηση
Πολλοί επιβιώσαντες πιστεύουν ότι η ζωή τους έχει αλλάξει ρι-
ζικά μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Παλεύετε με ερωτήσεις: 
"Γιατί εγώ;", "Τι θα πρέπει να κάνω εάν ο καρκίνος επανέλθει;", 
"Είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα;" και πολλές άλλες ερω-
τήσεις. Τα συναισθήματα αυτά και οι ερωτήσεις μπορεί να απει-
λήσουν την αυτοπεποίθησή σας και τις πεποιθήσεις σας. Υπάρ-
χουν πολλοί τρόποι για να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε την 
προοπτική σας και να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας:

✓ Επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων, των προτύπων 
και των στόχων στη ζωή: Πολλοί επιβιώσαντες αναγνωρί-
ζουν την περίοδο της επιβίωσης ως "κλήση αφύπνισης". 
Προκύπτουν ερωτήματα όπως: "Είναι ο ρόλος μου στην οι-
κογένειά μου επαρκής;", "Είμαι τόσο κοντά στην οικογένεια 
και στους φίλους μου όπως θα έπρεπε και θα ήθελα να εί-
μαι;”, "Η δουλειά μου με κάνει ευτυχισμένο;", "Έχω εκπλη-
ρώσει όλους τους στόχους και τα όνειρά μου;", "Ποια είναι 
τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή;". 
Γράψτε τις ερωτήσεις σας και αφιερώστε χρόνο για να ανα-
λογιστείτε προσεκτικά τις απαντήσεις. Μπορούν να έρθουν 
σε σας καθώς διαλογίζεστε γύρω από αυτές. 

✓ Υλοποίηση πραγμάτων που πάντα θέλατε να κάνετε: 
Πολλοί επιβιώσαντες προσπαθούν να βρουν το νόημα της 
ζωής ταξιδεύοντας, συναντώντας νέους ανθρώπους, δοκι-
μάζοντας νέους πολιτισμούς και κάνοντας νέους φίλους. 

Επίσης, νέες δραστηριότητες όπως η γιόγκα, η μουσική, ο 
διαλογισμός και η ζωγραφική μπορούν να σας οδηγήσουν 
στην αυτοεκπλήρωση. Σκεφτείτε όσα θέλατε πάντα να κάνε-
τε και δείτε αν μπορείτε να τα πραγματοποιησετε τώρα!

✓ Ψάχνετε για πνευματική υποστήριξη: Πολλοί επιβιώσα-
ντες, ακόμα και αυτοί που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους 
θρήσκους ή θρησκευόμενους, αναζητούν υποστήριξη και 
καθοδήγηση στην πίστη και την πνευματικότητα.

✓ Συζητήσεις: "Ζήστε" και μέσω blogging: Η δημοσίευση 
εμπειριών και η ανταλλαγή συναισθημάτων με ανθρώπους 
που έχουν παρόμοιες εμπειρίες, κάνει πολλούς επιβιώσα-
ντες να αισθάνονται ισχυρότεροι και τους κάνει να νιώθουν 
ότι τους επιστρέφεται η προοπτική τους στη ζωή. Επιπλέ-
ον, πολλοί άνθρωποι βοηθούν και συμβουλεύουν άλλους 
επιβιώσαντες και, με αυτόν τον τρόπο, μπορούν επίσης να 
ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

2. Αλλαγές στην οικογένεια και τις σχέσεις
Ο καρκίνος επιφέρει πολλές συναισθηματικές, ψυχολογικές 
και σωματικές αλλαγές στη ζωή σας και μπορεί να επηρεάσει 
τις σχέσεις σας με τον σύντροφό σας, τα παιδιά σας, καθώς και 
τους φίλους σας. Μπορεί να εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιή-
σετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κύριας θεραπείας, ότι 
η θέση σας στο κοινωνικό σας περιβάλλον ίσως είναι διατα-
ραγμένη/διαφοροποιημένη. Οι φίλοι ή η οικογένεια μπορεί να 

Επαναξιολόγηση & σχέσεις

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Πώς μπορώ να  επιστρέψω 
στην κανονική ζωή μου;

ΜΕΡΟΣ 

Α
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H ζωή μετά την αρχική θεραπεία

έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί, μερικές φορές ακόμη και λόγω 
των δικών τους φόβων: είτε για να διασφαλίσουν τη δική τους 
ψυχική υγεία είτε γιατί δεν είναι σίγουροι πώς να σας μιλήσουν 
σχετικά με την ασθένειά σας είτε ακόμα γιατί φοβούνται ότι θα 
σας αναστατώσουν. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν επίσης να 
είναι ανεξάρτητοι και να μην ζητούν βοήθεια κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας τους και αυτό μπορεί να οδηγήσει την οικογέ-
νεια και τους φίλους στην αβεβαιότητα σχετικά με τον δικό τους 
ρόλο και τον τρόπο που θα πρέπει να ανταποκριθούν. Η ανάγκη 
επανάκτησης της εγγύτητας με τα μέλη της οικογένειάς σας και 
τους φίλους σας μπορεί να είναι προφανής σε σας, αλλά μερικές 
φορές μπορεί να αποδειχθεί μια αρκετά μεγάλη πρόκληση. Ορι-
σμένοι επιβιώσαντες μπορεί να βιώσουν ακόμη και την ανάγκη 
να αποφύγουν τους ανθρώπους που ήταν (άλλοτε) πολύ κοντά 
σε αυτούς, είτε επειδή τους θυμίζει πόσο άλλαξε η ζωή τους 
είτε επειδή απογοητεύτηκαν που δεν έλαβαν την υποστήριξη 
που περίμεναν από τα πρόσωπα αυτά. Επιπλέον, τα γνωστικά 
και φυσικά επακόλουθα του καρκίνου μπορούν επίσης να αλλά-
ξουν τις σχέσεις με την οικογένεια ή/και τους φίλους.

Γονείς (το να είσαι γονιός)  
και οικογενειακή ζωή
Η ζωή με (κατά τη διάρκεια) και 
πέρα από τον καρκίνο και η ανά-
γκη αντιμετώπισης των προ-
κλήσεων αυτής της κατάστασης 
μπορεί να επηρεάσει βαθιά τον 
τρόπο ζωής σας και την φιλο-
σοφία αυτής και μπορεί να θέσει 
υπό αμφισβήτηση πολλούς πρώ-
ην στόχους και επιτεύγματα της 
ζωής σας. Αυτό μπορεί να επηρε-
άσει ιδιαίτερα τον τρόπο με τον 
οποίο οργανώνετε εκ νέου την 
οικογενειακή σας ζωή και τον 
χρόνο και τη σημασία που αφιε-
ρώνετε στην οικογένειά σας.

Πολλοί επιβιώσαντες του καρκί-
νου δοκιμάζουν μια νέα εγγύτητα 
και οικειότητα με τους αγαπημέ-
νους τους. Αυτά τα άτομα συ-
χνά αναφέρουν την πραγματική προσωπική και διαπροσωπι-
κή ανάπτυξη από την εμπειρία τους στον καρκίνο (που επίσης 
αναφέρεται ως μετατραυματική ανάπτυξη ή εύρεση οφέλους). 
Αντίθετα, μερικοί άνθρωποι αισθάνονται αποκομένοι από το/τη 
σύντροφό τους ή αισθάνονται απογοητευμένοι ότι ο/η σύντρο-
φός τους δεν καταλαβαίνει την επιθυμία τους για εγγύτητα και 
υποστήριξη.

Για όσους έχουν παιδιά, υπάρχουν επιπλέον θέματα που σχετί-
ζονται με την επιβίωση. Τα παιδιά είναι τα σημαντικότερα άτομα 
στη ζωή των γονιών, αλλά η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να 
έχει μεγάλο αντίκτυπο στους ρόλους των γονιών.

Για μήνες ή και χρόνια, οι απαιτήσεις και οι δυσκολίες της νόσου 
και της θεραπείας μπορεί να κυριαρχούσαν σε μεγάλο βαθμό 
στην καθημερινή σας ζωή και να επηρέαζαν το χρόνο που ήσα-
σταν ή επιθυμούσατε να περάσετε με τα παιδιά σας. Μπορεί να 
αισθάνεστε ένοχοι εξαιτίας της ελλιπούς σας παρουσίας/δια-
θεσιμότητας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη σας 
σχετικά με το ρόλο σας ως γονιός και να επηρεάσει αρνητικά τη 
σχέση σας με τα παιδιά σας.

Φυσικά, αυτά τα ζητήματα δεν ισχύουν μόνο για την στενή σας 
οικογένεια(σύζυγος, παιδιά), αλλά και για άλλους συγγενείς και 
για το κοινωνικό σας περιβάλλον γενικότερα.

Πώς μπορείτε να απαντήσετε  
σε αυτά τα θέματα;
Δοκιμάστε να είστε ο εαυτός σας: ανοιχτός, ειλικρινής και όσο 
πιο χαλαρός γίνεται.

Να είστε ειλικρινείς με τα μέλη της οικογένειάς σας, συμπεριλαμ-
βανομένων των παιδιών σας! Εκφράστε τα συναισθήματά σας, 
τους φόβους σας, τα πράγματα που κρατάτε πίσω. Το "άνοιγ-
μα"/ η εξωτερίκευση θα σας βοηθήσει επίσης σημαντικά στη δη-
μιουργία εγγύτητας και στην ανάπτυξη της αμοιβαίας αγάπης. 
Αφήστε τα παιδιά σας να γνωρίζουν ότι συνειδητοποιείτε ότι αυ-
τός ήταν ένας δύσκολος χρόνος και για αυτά, και αναγνωρίστε 
την προσπάθεια που έκαναν για να βοηθήσουν την οικογένεια να 
περάσει από αυτήν τη δοκιμασία.

Μην προσπαθήσετε να γίνετε ξαφνικά ο «τέλειος γονέας και ο 
τέλειος σύντροφος», για να αντισταθμίσετε το τι συνέβη κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Η οικογένειά σας πιθανότατα προτιμάει 

πολύ περισσότερο να επιστρέψει το πρόσω-
πο που ήξερε πριν αρρωστήσετε, με ή χωρίς 
ατέλειες.

Ίσως προσπαθήσετε να περάσετε κάθε λεπτό 
μαζί τους, τώρα που έχετε ξεπεράσει τον καρ-
κίνο. Μην υπερφορτώνετε και εξαντλείτε την 
οικογένειά σας. Μην ανησυχείτε υπερβολικά 
για να αντισταθμίσετε τον χαμένο χρόνο ή για 
να προσπαθήσετε απεγνωσμένα να πάρετε ό, 
τι μπορείτε για το χρόνο που έχετε αφήσει. 
Προσπαθήστε να χαλαρώσετε και να χαλα-
ρώστε με την οικογένειά σας. Αυτό θα σας 
προσφέρει και θα σας εξασφαλίσει ποιοτικό 
χρόνο και θα σας επιτρέψει να απολαμβάνετε 
κάθε στιγμή με τα μέλη της οικογένειάς σας.

Οι φίλοι
Οι φίλοι είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινω-
νικής μας ζωής. Καθ’ όλη τη διάγνωση και τη θεραπεία του 
καρκίνου σας και καθώς εισέρχεστε στην κατάσταση επιβίω-
σης, οι φιλίες σας μπορεί να έχουν αλλάξει. Ίσως κάποιοι φί-
λοι να σας απογοήτευσαν, ίσως δεν ήταν τόσο παρόντες και 
υποστηρικτικοί όσο περιμένατε κατά τη διάρκεια του δύσκο-
λου ταξιδιού σας. Ίσως προσπαθήσατε να είστε ανεξάρτητοι 
και μην ζητήσετε βοήθεια από κανέναν κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας σας. Προσπαθήστε να δώσετε στον εαυτό σας μια 
δεύτερη ευκαιρία, προσπαθήστε να συζητήσετε ανοιχτά τα συ-
ναισθήματά σας: ένας "αληθινός" φίλος θα είναι ανοιχτός στη 
συζήτηση και μπορείτε να βάλετε τη βάση μιας νέας, ακόμη 
πιο στενής φιλίας.

Η περίοδος επιβίωσης θα μπορούσε επίσης να δώσει την ευ-
καιρία να αποκτήσετε νέους φίλους και να συναντήσετε νέους 
ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε να σας βοηθήσει να ανακτήσετε 
και να ασκήσετε τις κοινωνικές σας ικανότητες και να αισθανθεί-
τε ότι προχωράτε.
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Ή
ταν ένα πολύ όμορφο απόγευμα! Ήμουν με 
την κόρη μου και γυρίζαμε στο σπίτι από την 
Πεντέλη. Μπαμ! ένα τρακάρισμα σε μια πάρο-
δο της Αμαρουσίου.
Μας πήγανε στο Κ.Α.Τ. όπου ήρθε ένας για-

τρός, με εξέτασε, μου είπε ότι είμαστε καλά και οι δυο μας 
αλλά… πως έπρεπε να πάω σε έναν ΩΡΛ. Ήμουν βραχνή 
από καιρό και έλεγα αλλεργία θα είναι… έλα που δεν ήταν!
Έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια μου με τον καρκίνο. Όγκος στην 
επιγλωττίδα, κακοήθης.
Η πρώτη μου αντίδραση δεν ήταν και η καλύτερη. Αλλά 
ποτέ δεν είπα «γιατί σε μένα;»
Έφυγα με την βιοψία από το Σισμανόγλειο και περπατού-
σα…
Στο δρόμο συνάντησα ένα κουρείο, μπήκα μέσα και κου-
ρεύτηκα παρά την αντίδραση του κουρέα, γιατί είχα μακριά 
όμορφα μαλλιά.
Η ζωή μου άλλαξε μέσα σε μια μέρα. Δεν είχα επιλογές. 
Έπρεπε να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου!
Αποφάσισα να το πω στην οικογένειά μου, αν και ήμουν ήδη 
αποφασισμένη να μην ανακατευθεί κανείς.
Έκανα το χειρουργείο μου και αμέσως μετά ακτινοβολίες. 
Το αστείο είναι ότι ποτέ δεν έπεσαν τα μαλλιά μου! Ήμουν 
καλά και όπως είπανε οι γιατροί μου, δεν είχα φόβο για με-
τάσταση.
Στο διάστημα αυτό γεννήθηκε το πρώτο μου εγγόνι και το 
μεγάλωσα εγώ γιατί η κόρη μου εργάζεται.
Και περάσαν τα χρόνια, έκλεισε ένας κύκλος ζωής 12 ολό-
κληρα χρόνια. 
Παραμονές Πάσχα του 2011 είδα μια γραμμή αίμα στα πτύ-
ελα μου. Επειδή ήξερα, είχα διαβάσει πολλά πλέον για τον 
φίλο μου τον καρκίνο, αμέσως κατάλαβα ότι ήρθε για επί-
σκεψη.
Πήγα αμέσως στον πνευμονολόγο στο νοσοκομείο (Σισμα-
νόγλειο) και αμέσως με έστειλε για αξονική. Είχε επανέλθει 
δριμύτερος στον δεξιό πνεύμονα και στο μεσοθωράκιο.
Ευτυχώς ήταν χειρουργήσιμος, Μεγάλη Τρίτη χειρουργήθη-

κα. Αφαιρέθηκαν τα ¾ του πνεύμονα και όλοι οι λεμφαδέ-
νες.
Αυτό το Πάσχα ήταν από τα καλύτερα που έχω περάσει. Οι 
πόνοι ήταν αφόρητοι αλλά εμένα τα παιδιά μου με κατέβα-
σαν με καροτσάκι και κάναμε Ανάσταση όλη η οικογένεια 
μου. Μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.
Όταν βγήκα πια, γιατί είχα μια τομή 56 εκατοστά, το πρώτο 
που κοίταξα ήταν τι θα κάνω από εδώ και πέρα.
Είμαι ευλογημένη γιατί έχω τους καλύτερους γιατρούς. Με 
στείλανε και έκανα μια εξέταση για να δούμε ποια θεραπεία 
ταιριάζει στον καρκίνο μου. Πράγματι ήταν η καλύτερη! 
Ταυτόχρονα έκανα και πολλές ακτινοβολίες! Ο ογκολόγος 
μου είπε ότι είχα τρία χρόνια προσδόκιμο ζωής.
Δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα μπαίνω στον όγδοο.
Όχι δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλά, μπορώ μόνο να πω ότι 
ζω και απέκτησα άλλα δύο εγγόνια.
Βέβαια ο καρκίνος σε όλο αυτό το διάστημα μου πήρε πολ-
λούς συγγενείς και φίλους και πάνω απ’ όλα, τον αγαπημέ-
νο μου άντρα και τώρα τον αδερφό μου.
Μεγάλες απώλειες που άρχισα να λέω, εγώ γιατί να ζω;
Θα σας πω και κάτι άλλο: Αγαπήστε τον καρκίνο σας και 
δείτε τον όχι ως μια επάρατη νόσο αλλά ως μια ευκαιρία.
Μέσα σε αυτό το διάστημα των σχεδόν είκοσι χρόνων έχω 
δει πολύ πόνο.
Έχω δει ανθρώπους κακούς, εγωιστές, απαράδεκτους. Έχω 
δει όμως και ανθρώπους να φεύγουν καλύτεροι από όσο 
ήταν.
Τώρα πορεύομαι με μια λοίμωξη του αναπνευστικού. Κάνω 
ανοσοθεραπεία για δύο καινούργια ογκίδια στον αριστερό 
μου πνεύμονα. 
Θα σας δώσω μια συμβουλή: Μη χαλάτε τον εαυτό σας και 
αλλάξτε κατοικία στην έξαρση του καρκίνου (θάλασσα).
Επίσης να ευχαριστήσω το ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό από τα δύο νοσοκομεία που με αγκάλιασαν. 
Τέλος να ευχαριστήσω τον Θεό που μου έστειλε την επάρα-
το νόσο, για να αντιμετωπίσω τον καρκίνο που τον πολεμώ 
αλλά και τον αγαπώ, γιατί με έκανε έναν καλύτερο άνθρωπο.

βιωματικό

Είναι δική μας η ζωή μας!Είναι δική μας η ζωή μας!






