
Πρόληψη – Τι αλλαγές θα 
μπορούσα να κάνω για 

επιτύχω μια ιδανική σωματική 
και συναισθηματική υγεία;

Δράσεις του Συλλόγου 
Κ.Ε.Φ.Ι. για την Ημέρα 

της Γυναίκας

Δικαίωμα  
ενημέρωσης  
του ασθενούς

Τί γίνεται με τα ποσοστά 
αναπηρίας;

Τί είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.):

40
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δράσεις

ενημέρωση

ενημέρωση

ιατρικό

βιωματικό

αφιέρωμα

*Tα ενυπόγραφα άρθρα και  
σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές 
απόψεις των αρθογράφων

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Θανάσης Κρεμασμένος
kremasmenos@
anticancerath.gr

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 40ο

Απρίλιος - Μάιος - Ioύνιος 2019

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΑΘΗΝΩΝ
Φαραντάτων 34 & Μιχαλακοπούλου, τ.κ. 11527 Γουδί 
(4ος όροφος) Τηλ.: 210 6468222, 210 3244390
www.anticancerath.gr | info@anticancerath.gr

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

Αγαπητά μέλη,
Οι δράσεις και οι διακρίσεις του Συλλόγου μας 
συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. 

Ανάμεσα λοιπόν σε 23 συλλόγους ασθενών 
από όλη την Ελλάδα, ο Σύλλογός μας βραβεύ-
τηκε στα βραβεία Prix Galien Greece 2019, με 
το βραβείο «Patient Initiative Award» για την 
καλύτερη καμπάνια ενημέρωσης Κοινού για τις 
δράσεις του για τον Παγκρεατικό Καρκίνο.  Οι 
προσπάθειες και ο διαρκής αγώνας των εθελο-
ντών-μελών μας, είναι η κινητήριος δύναμη μας 
και σε αυτούς αξίζουν τα συγχαρητήρια και για 
αυτό το βραβείο.  

Παράλληλα, η οργανωτική δομή του Συλλό-
γου «ΚΕΦΙ» ανανεώθηκε μετά τις νέες εκλογές, 
ορίζοντας το νέο Δ.Σ, που καλείται να φέρει εις 
πέρας τις μεγάλες απαιτήσεις που προκύπτουν.  
Το νέο Δ.Σ. πλέον αποτελείται από τους: Ζωή 
Γραμματόγλου (Πρόεδρος), Μαίρη Χήναρη 
(Αντιπρόεδρος), Σοφία Λεονάρδου (Γενική Γραμ-
ματέας), Ελισσάβετ Ψιλοπούλου (Ταμίας), Ιωάν-
να Χρήστου (Ειδική Γραμματέας), Αθανασία Σα-
μαρά (Μέλος), Κωνσταντίνος Πανταζής (Μέλος).
Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη στα νέα τους 
καθήκοντα και συνέχιση του επιτυχούς έργου 
των προκατόχων τους.

Τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, ας αναλογιστούμε 
ακόμη περισσότερο τον συνάνθρωπό μας και 
πάντα με ασφάλεια να μεταβούμε και να επι-
στρέψουμε όλοι στα αγαπημένα μας πρόσωπα.  
Είθε η Ανάσταση του Ιησού Χριστού  να φωτίζει 
και να λαμπρύνει τις καρδιές μας.
Καλή Ανάσταση

                                            Σοφία Λεονάρδου
                                                 Γ. Γραμματέας
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ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ.
To K.E.Φ.Ι. βραβεύθηκε
στα Prix Galien 2019!
Δράσεις του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι.  
για την Ημέρα της Γυναίκας
Μια έρευνα του Κ.Ε.Φ.Ι. 
για την πρόληψη του 
Γυναικολογικού καρκίνου!
Κοπή της Πίτας του Κ.Ε.Φ.Ι
Προσεχείς Ημερίδες και  
εκδηλώσεις του Κ.Ε.Φ.Ι.

Τι γίνεται με τα ποσοστά αναπηρίας; 
Τι είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.):
Δικαίωμα ενημέρωσης  
του ασθενούς

Πρόληψη - Τι αλλαγές θα 
μπορούσα να κάνω για να 
επιτύχω μια ιδανική σωματική 
και συναισθηματική υγεία;

To σημαντικό έργο του φροντιστή

Θανάσης Σεφερλής
Μία ζωή ουσιαστική και αληθινή

Να μην το βάζουμε κάτω ποτέ!
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Δράσεις του Κ.Ε.Φ.Ι.

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ-
λόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.).
Την Κυριακή 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές, 
ενώ την επόμενη ημέρα (Δευτέρα 18 Μαρτίου), τα εκλεγ-
μένα μέλη συνεδρίασαν και συναποφάσισαν τη σύσταση 
του νέου Δ.Σ., το οποίο απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:

Γραμματόγλου Ζωή ▶  Πρόεδρος

Χήναρη Μαίρη ▶  Αντιπρόεδρος

Λεονάρδου Σοφία ▶  Γραμματεύς

Ψιλοπούλου Ελισσάβετ ▶  Ταμίας

Χρήστου Ιωάννα ▶  Ειδική Γραμματεύς

Σαμαρά Αθανασία ▶  Mέλος

Πανταζής Κωνσταντίνος ▶  Mέλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα διαρκέσει μέχρι το 2022.
Το Κ.Ε.Φ.Ι. συνεχίζει το έργο του με νέα δυναμική, σχέδια 
και δράσεις για την υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών 
χωρίς διακρίσεις και προσδοκά στη ειλικρινή και εποικο-
δομητική συνεργασία με φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες, 
χορηγούς και το Κοινό. 

Αθήνα 21 Μαρτίου 2019

ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ.

Γραμματόγλου Ζωή

Χήναρη Μαίρη

Ψιλοπούλου Ελισσάβετ

Πανταζής Κωνσταντίνος Σαμαρά ΑθανασίαΛεονάρδου Σοφία Χρήστου Ιωάννα



συνέντευξη › Μαζί και στο σπίτι

To K.E.Φ.Ι. βραβεύθηκε
στα Prix Galien 2019!

Μ
ε χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φί-
λων, Ιατρών απέσπασε το βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative 
Award» των Prix Galien 2019, στην κατηγορία: Καλύτερη Καμπάνια Επι-
κοινωνίας & Ενημέρωσης Κοινού

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Πέμπτη 11 
Απριλίου 2019, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από τον τομέα της Υγείας (θε-
σμικοί παράγοντες, Ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι φορέων, φαρμακευτικών Εταιρειών κ.α.).
Η βραβευμένη καμπάνια αφορά στη σειρά δράσεων που πραγματοποίησε ο Σύλλογος 
τον Νοέμβριο του 2018, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του 
Παγκρέατος. 
Το συγκεκριμένο βραβείο έχει ως στόχο να ενδυναμώσει την αναγνωρισιμότητα των συλ-
λόγων ασθενών, αλλά και να τους παρακινήσει ώστε να αυξήσουν τις δραστηριότητες 
τους, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των ασθενών τόσο στην ενημέ-
ρωση όσο και στις παροχές υγείας.
Στη διαδικασία αξιολόγησης για το συγκεκριμένο βραβείο συμμετείχαν φέτος είκοσι τρείς 
(23) σύλλογοι ασθενών απ’ όλη την Ελλάδα.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Κ.Ε.Φ.Ι. η Πρόεδρος του Συλλόγου Ζωή Γραμματόγλου, 
η οποία στο σύντομο χαιρετισμό δεν παρέλειψε να επισημάνει την ενεργή και ιδιαίτερη 
σημαντική προσπάθεια των μελών και των εθελοντών του Κ.Ε.Φ.Ι. στην υποστήριξη και 
σωστή ενημέρωση των ασθενών και του Κοινού.
Οι άνθρωποι του Κ.Ε.Φ.Ι. αισθάνονται δικαιωμένοι από τη βράβευση και παραμένουν 
προσηλωμένοι στο μεγάλο στόχο που είναι η υποστήριξη αλλά και η σωστή ενημέρωση 
των ογκολογικών ασθενών!
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Με την ευκαιρία του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, 
ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελο-

ντών, Φίλων, Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.) διοργάνωσε 
μια σειρά δράσεων με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση του Κοινού στη γνώση και τη πρόλη-
ψη του Γυναικολογικού Καρκίνου.

Το Σάββατο 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε 
στο Mall Athens, ενημέρωση από εθελο-
ντές και εθελόντριες σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο του εμπορικού κέντρου, όπου γυναίκες 
κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να μάθουν 
σχετικά με το προληπτικό εμβολιασμό, να 
έχουν έγκυρες απαντήσεις από ειδικούς, 
στους προβληματισμούς τους, να λάβουν 
ενημερωτικό υλικό και να συμμετάσχουν σε 
μια διαδραστική επικοινωνία με θέμα: Γιατί 
λέμε ΝΑΙ στη ζωή, ΝΑΙ στη πρόληψη. 
Παράλληλα έγινε διαδικτυακή έρευνα απο-
τύπωσης της ευαισθητοποίησης των γυ-
ναικών στο προληπτικό έλεγχο, τα αποτελέ-
σματα της οποίας θα δημοσιευθούν σύντομα. 

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου διεξάχθηκε με με-
γάλη επιτυχία Ημερίδα Ενημέρωσης Κοινού 
στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ιδρύματος 
Παστέρ, με ομιλίες σημαντικών προσωπικοτή-
των στο χώρο της Ογκολογίας, σχετικά με τον 
Γυναικολογικό Καρκίνο. Η εκδήλωση μεταδό-
θηκε ζωντανά στο διαδίκτυο, ενώ οι ομιλίες θα 
ανέβουν στο κανάλι του Κ.Ε.Φ.Ι. στο YouTube. 

Τέλος, την Παρασκευή 8 Μαρτίου, οι εθε-
λοντές και οι εθελόντριες του Κ.Ε.Φ.Ι. μοίρα-
σαν λουλούδια και χαμόγελα, σε γυναίκες 
που νοσηλεύονται σε ογκολογικές κλινικές 
νοσοκομείων της Αθήνας.

Δράσεις του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. 
για την Ημέρα της Γυναίκας

Λουλούδια στα Νοσοκομεία 
την Ημέρα της Γυναίκας

Εκδήλωση Mall

Ημερίδα στο Παστέρ «Γυναίκα και Καρκίνος»

Δράσεις του Κ.Ε.Φ.Ι.
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Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.) στο πλαίσιο των δράσεων 
ενημέρωσης και πρόληψης για τον γυναικολογικό καρκίνο, επ’ ευκαιρία του εορτασμού 

της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, πραγματοποίησε έρευνα μέσω των Social Media και 
του περιπτέρου ενημέρωσης στο Mall Athens στις 2 Μαρτίου 2019.

Στην έρευνα συμμετείχαν 228 γυναίκες, κυρίως από την Αττική (78,9%) που απάντησαν σε 
ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Το μορφωτικό προφίλ του δείγματος ήταν υψηλό: 67% έχουν λάβει 

ανώτατη εκπαίδευση και 26% είναι απόφοιτες Λυκείου. Το 26,8% δήλωσαν ενεργές καπνίστριες, 
ενώ αντίστοιχο ποσοστό δήλωσε ότι ήταν πρώην καπνίστριες.

Στο ερώτημα αν έχουν κάνει εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η απάντηση ήταν 
κατά βάση αρνητική (85,5%), με κύριους λόγους μη εμβολιασμού, την περασμένη ηλικία (68,2%), τον 

φόβο των παρενεργειών (8,2%), την αμέλεια (7,7%) και την άγνοια (4,6%). 
Οι γυναίκες ερωτήθηκαν για την συχνότητα που κάνουν τον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο και απάντησαν 
σε ποσοστό 81,6% σε ετήσια βάση και 11% σε διάστημα 1-3 ετών. Αντιθέτως 6,6% αυτών 
κάνουν έλεγχο με ακόμα μικρότερη συχνότητα ή και καθόλου!! 

Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ευαισθητοποίηση για τακτικό έλεγχο σε σχέση με το 
μορφωτικό επίπεδο (σημ. το δείγμα με απόφοιτες Δημοτικού ήταν μικρό για να αξιολογηθεί).

Αναζητώντας του λόγους της μικρής συχνότητας ελέγχου (πέραν του έτους ως και καθόλου), 
διαπιστώσαμε ότι οι βασικοί λόγοι είναι η αμέλεια (50%) και οι οικονομικοί λόγοι (22,4%)!
Ο συνηθέστερος προληπτικός έλεγχος αφορά στο τεστ ΠΑΠ (92,8%) και στον υπέρηχο (71,5%).

Το 33,8% των γυναικών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έχουν συγγενή πρώτου βαθμού 
διαγνωσμένο με καρκίνο: μητέρα (62,2%), γιαγιά από μητέρα (44,6%) και αδερφή (13,5%).
Οι γυναίκες αυτές εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στη διενέργεια τακτικού ετήσιου 

γυναικολογικού ελέγχου, σε σχέση με το σύνολο των ερωτηθέντων (85,7% έναντι 81,6%).

Συμπερασματικά, η μικρή αυτή έρευνα έδειξε υψηλά ποσοστά ευαισθητοποίησης στη 
πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου, στον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο, αλλά και την 
ανάγκη να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν ετήσιο έλεγχο, οι οικονομικά 

ασθενέστεροι. 
Επίσης φαίνεται να υπάρχει σαφές περιθώριο βελτίωσης στην ενημέρωση - 

ευαισθητοποίηση για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, με 
έμφαση στην ασφάλεια και στις νεότερες ηλικίες.

Μια έρευνα του Κ.Ε.Φ.Ι. 
για την πρόληψη 
του Γυναικολογικού καρκίνου!

Δράσεις του Κ.Ε.Φ.Ι.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Κοπή της Πίτας του Κ.Ε.Φ.Ι., την Κυριακή  10 

Φεβρουαρίου στο χώρο δεξιώσεων Αρίων.

Ο σύλλογος μας, με την ευκαιρία αυτής της γιορτής, τίμησε τους εθελοντές και τις εθελόντριες 

που χρόνια τώρα υποστηρίζουν τον ογκολογικό ασθενή και διαθέτουν προσωπικό χρόνο και 

εργασία.
Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους τα μέλη μας, οι εθελοντές μας καθώς και 

προσωπικότητες από το ιατρικό και φαρμακευτικό χώρο.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με κέφι, χορούς και πολύ αισιοδοξία!

Να είμαστε καλά να ξαναβρεθούμε όλοι και όλες, 

στις αρχές του 2020, να ξαναγιορτάσουμε!

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι

Δράσεις του Κ.Ε.Φ.Ι.



Το εργαστήριο στοχεύει στην αύξηση της αυτογνωσίας, της δημιουργικότητας 
και της ευημερίας μας, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες φωτογραφικές πρακτικές, 
που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό, τη φαντασία, την αφήγηση, το χιούμορ και το 
παιχνίδι.  Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του project της Δ. Ερμείδου 
“Eyes of Light”, με υποτροφία από το START, ένα πρόγραμμα του Robert Bosch 
Stiftung, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την 
Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων, και υποστηρίζεται από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Προσεχείς Ημερίδες και 
εκδηλώσεις του Κ.Ε.Φ.Ι.

Συντονίστρια: Δήμητρα Ερμείδου

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
κτηρίου «Κωστής Παλαμάς» (Ακαδημίας 48, Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί 
η Ημερίδα:  Αντικαπνιστική Εκστρατεία και Καρκίνος του Πνεύμονα

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στο αμφιθέατρο του Ελληνικού 
Ιδρύματος Παστέρ, θα διεξαχθεί Ημερίδα για το Μελάνωμα

Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, στον ίδιο χώρο, η Ημερίδα μας 
θα είναι αφιερωμένη στις Αιματολογικές Νόσους

 Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, θα γίνει Ημερίδα ενημέρωσης, 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά του Παγκρεατικού Καρκίνου

Παράλληλες δράσεις και happenings ετοιμάζονται για τις αντίστοιχες Ημερίδες, οι οποίες θα 
ανακοινωθούν σύντομα. Τέλος σας προϊδεάζουμε για πολύ ενδιαφέρουσες Κοινωνικές εκδηλώσεις! 

Οι δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για το Κοινό, συνεχίζονται και για το 2019! 
Μετά την επιτυχημένη Ημερίδα για τον Γυναικολογικό Καρκίνο, έπονται:

Εργαστήριο Βιωματικής 
Φωτογραφίας
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ΥΠΟΒΟΛΉ  ΑΊΤΉΣΉΣ ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΣΉΣ ΑΝΑΠΉΡΊΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε 
απευθείας σε ένα από τα εξήντα ένα (61) Σημεία ΚΕ.Π.Α. που 
λειτουργούν πανελλαδικά, είτε στο Τμήμα Διοικητικού του 
πλησιέστερου στον τόπο κατοικίας των αιτούντων Υποκατά-
στηματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, που στη συνέχεια διαβιβάζουν 
το σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Σημείο ΚΕ.Π.Α., είτε ηλεκτρο-
νικά μέσω web από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, 
εφόσον πιστοποιηθούν ως χρήστες της αντίστοιχης ηλεκτρο-
νικής υπηρεσίας του φορέα.
 
ΔΊΚΑΊΟΛΟΓΉΤΊΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΊΤΟΥΝΤΑΊ ΓΊΑ ΤΉΝ 
ΕΞΕΤΑΣΉ:
i. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ii. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 
συμπληρώνεται υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπει-
ών του νόμου από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύ-
ριας πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, 
ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες 
παθήσεις κ.λπ.). Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρε-
ωτικά από τους θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί 
Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
iii. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (εφόσον υπάρχει)
iv. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
• Απλό αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα-
τηρίου σε ισχύ, ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ 
για υπηκόους τρίτων χωρών, ή άδειας παραμονής πολιτικού 
πρόσφυγα, ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκ-
δοση άδειας παραμονής.

Τι γίνεται με τα ποσοστά αναπηρίας;

Τι είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.):
Tο Κέντρο Πιστοποίησης 

Αναπηρίας συστάθηκε 
από 1.9.2011 με σκοπό 

την εξασφάλιση της ενιαίας 
υγειονομικής κρίσης όσον 

αφορά στον καθορισμό 
του βαθμού αναπηρίας 

των ασφαλισμένων όλων 
των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης και του Δημοσίου, 
καθώς και των ανασφάλιστων 

πολιτών για τη χορήγηση 
παροχών συντάξεων, 

επιδομάτων ή οικονομικών 
ενισχύσεων, απαλλαγών 
και διευκολύνσεων που 

παρέχει η Πολιτεία 
στα άτομα με αναπηρία.

Χριστοδούλου Φωτεινή
Κοινωνική Λειτουργός
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• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [ΑΜΚΑ] ή Κάρτα 
Ευρωπαίου Ασφαλισμένου
• Αριθμός φορολογικού μητρώου
• Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης 
της αίτησης από εκπρόσωπο), ή σε περίπτωση αδυναμίας πα-
ροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού 
δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγ-
γραφο.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 46,14 ευρώ που καταβάλλεται 
από τους υπόχρεους μετά την υποβολή της αίτησής τους 
στα ΚΕ.Π.Α. 
Παράβολο καταβάλλουν οι αιτούντες που προσέρχονται στα 
ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό φορέα ή υπηρεσίας του δημοσί-
ου, καθώς και οι ασκούντες ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθ-
μιου υγειονομικού οργάνου κατά του αποτελέσματος της πρω-
τοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Εξαιρούνται οι άποροι/
ανασφάλιστοι πολίτες που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμε-
τοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.

Πως εξετάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νο-
σοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ., ή που τελούν σε 
πλήρη αδυναμία μετακίνησής τους από την οικία τους;
Με μέριμνα των νόμιμων εκπροσώπων τους υποβάλλονται 
στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τα απαιτούμενα ιατρικά και λοιπά δι-
καιολογητικά και εφόσον στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟ-
ΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό 
η ένδειξη «αδυναμία μετακίνησης», η αίτηση καταχωρείται για 
κατ’οίκον εξέταση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία 
μεταβαίνει στη διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία του 
ασθενή, ή που εδρεύει το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Σε περίπτωση επιδείνωσης της πάθησής με γνωμάτευση 
ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ ή σε περίπτωση εμφάνισης νέας πάθησης: 
Αίτηση επιδείνωσης μπορεί να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ μετά την 
πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτα-
σής σας, ή και πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας 
εφόσον έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σας σε δημόσιο νοσοκο-
μείο, ή νέα πάθηση.
Ευνόητο είναι ότι η επιδείνωση ή νέα πάθηση πρέπει να ανα-
φέρεται ρητά από τον θεράποντα ιατρό σας στον ΕΙΣΗΓΗΤΙ-
ΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να αποδεικνύεται με 
ανάλογα ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές εξετάσεις.
Στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης η αίτηση επιδείνωσης υποβάλλεται υποχρεωτι-
κά στον φορέα σας, ο οποίος ακολούθως σας παραπέμπει 
για πιστοποίηση της αναπηρίας σας στις υγειονομικές επι-
τροπές ΚΕΠΑ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΤΉ ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΉΣΉ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΣΉΣ ΑΝΑΠΉΡΊΑΣ:
Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας 
εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και επομένως μπορεί να 

υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου για 
την έγκριση και λήψη της παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, 
διευκόλυνσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας που χορηγεί με 
βάση τη νομοθεσία της. Προσοχή όμως για να μάθετε ποιες 
από τις παροχές δικαιούστε επικοινωνήστε με κάποιον αρμό-
διο επαγγελματία για να σας πληροφορήσει καταλλήλως. 

Ανάλογα με την περίπτωση και τον τύπο της ασθένειας μπορεί 
κάποιος να διεκδικήσει παρακάτω παροχές: 

• Κοινωνικό τιμολόγιο στην Δ.Ε.Η. & στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.
• Φοροελάφρυνση ή φοροαπαλλαγή
• Ελάφρυνση είτε απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 
• Ελάφρυνση ή απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας 
• Έκδοση δελτίου στάθμευσης ΑμΕΑ
• Αίτημα για διακανονισμό οφειλών σε Τράπεζες ή οποιαδή-
ποτε άλλη υπηρεσία
• Ελεύθερη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ. εντός Αττικής
• Μειωμένα εισιτήρια σε ΚΤΕΛ
• Μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
• Μειωμένα εισιτήρια σε θέατρα, κινηματογράφους, αρχαιο-
λογικούς χώρους
• Κοινωνικός Τουρισμός 
• Απαλλαγή ή μειωμένη στρατιωτική θητεία
• Μειωμένο ωράριο εργασίας
• Πανελλήνιες εξετάσεις ως ειδική κατηγορία
• Προκηρύξεις δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ
• Σύνταξη αναπηρίας 
• Οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ βαριάς αναπηρίας (προνοιακό 
επίδομα)
• Επίδομα αεροθεραπείας
• Επίδομα παρατετραπληγίας ή εξωιδρυματικό επίδομα
• Διατροφικό επίδομα
• Επίδομα απόλυτης αναπηρίας
• Επίδομα εταίρου προσώπου
• Επίδομα ασθενείας 

Δεν γνωρίζω τα δικαιώματά μου ως ΑμεΑ. Που μπορώ να 
απευθυνθώ για σχετική ενημέρωση και με ποιον τρόπο;
Αρμόδια όργανα ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία σχετι-
κά με τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους είναι τα θεσμοθετη-
μένα συλλογικά όργανα εκπροσώπησής τους (Σύλλογοι, Ομο-
σπονδίες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 
του Συλλόγου 2106468222 ή 210 3244390, όπου είτε τηλε-
φωνικά είτε κατόπιν ραντεβού επαγγελματίας κοινωνική λει-
τουργός ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με τα δικαιώματα 
των καρκινοπαθών. 

Τέλος, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών (www.anticancerath.gr)  ή στην ιστοσελίδα  
«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ» (http://dikaiomamou.gr/). 
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συνέντευξη › Μαζί και στο σπίτι

Δικαίωμα  
ενημέρωσης  

του ασθενούς

Δ
ιεθνή και εθνικά κείμενα κατοχυρώνουν το δικαίω-
μα στην ενημέρωση για την υγεία του ατόμου αλλά 
και την υποχρέωση για κατάλληλη συμβουλευτική 
από τον ιατρό. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του 

Oviedo) -Νόμος 2619/1998, προβλέπεται ότι όλοι έχουν το δι-
καίωμα σεβασμού της προσωπική τους ζωής σε σχέση με την 
πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας τους. Επίσης όλοι 
δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε πληροφορίας σχετικής 
με την κατάσταση της υγείας τους. Θα είναι σεβαστές, ωστόσο, 
οι επιθυμίες των ατόμων που επιλέγουν να μην ενημερώνονται 
σχετικά (ά10).

Ακολούθως προβλέπεται ρητά ότι επέμβαση σε θέματα υγείας 
μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώ-
σει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής 
ενημέρωσής του. Το πρόσωπο θα ενημερώνεται εκ των προτέ-
ρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, 
καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συ-
νεπάγεται (άρθρο 5). Πρέπει να σχηματίζεται πλήρης εικόνα ια-
τρικών, κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της 
κατάστασης. Τέλος το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθε-
ρα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του. 
Στην Ελλάδα, ο Ιατρικός Κώδικας Δεοντολογίας (ΚΙΔ) προβλέπει 

με σαφήνεια ότι ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθε-
νή. Οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για 
την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα 
αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες 
και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή 
της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο 
αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει 
πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών πα-
ραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί, 
ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων. Επίσης ο ιατρός σέβεται την 
επιθυμία των ατόμων τα οποία επιλέγουν να μην ενημερωθούν. 
Ωστόσο εάν τα πρόσωπα δεν έχουν την ικανότητα να συναινέ-
σουν για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, ο ιατρός τα ενημερώνει 
στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό (ά11 ΚΙΔ).
Ακολούθως προβλέπεται ότι ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί 
στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγού-
μενη συναίνεση του ασθενή. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνε-
σης του ασθενούς είναι να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και 
κατανοητή ενημέρωση, ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση, 
η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και 
να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη και η συναίνεση να 
καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περι-
εχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της(ά 12 ΚΙΔ).

Ελένη Στουφή 
Δικηγόρος ΜΔΕ, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, 
Ειδική στις Διαπραγματεύσεις- DIN, με εκπαίδευση 
στην ιατρική δεοντολογία, την επικοινωνία ιατρού- 

ασθενούς & την ιατρική διαμεσολάβηση 
www.medicalmediation.gr
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Γίνεται δεκτό ότι επιβάλλεται ενημέρωση για τους «τυπικούς» 
κινδύνους ορισμένης επέμβασης -σε ποσοστό άνω του 3% 
σύμφωνα με την κρατούσα άποψη (υπάρχουν ωστόσο και 
ισχυρές αντίθετες απόψεις για ποσοστό 1% κινδύνου). Επί-
σης απαιτείται ενημέρωση και για τον κίνδυνο θανάτου ή σο-
βαρής αναπηρίας ακόμα κι αν είναι πολύ σπάνια αλλά ωστό-
σο χαρακτηριστική για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να καταβάλλεται κατά την ενημέρωση που 
αφορά ειδικές επεμβάσεις, όπως μεταμοσχεύ-
σεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή 
αποκαταστάσεως φύλου, αισθητικές ή 
κοσμητικές επεμβάσεις. Τέλος για μη 
θεραπευτικές πράξεις (επέμβαση αύ-
ξησης στήθους λ.χ.) κοσμητικές επεμ-
βάσεις απαιτείται ενημέρωση για 
όλους τους κινδύνους.
Περεταίρω, η Σύμβαση Oviedo(άρθρο 
12 ) προβλέπει ότι εξετάσεις που προ-
βλέπουν την εμφάνιση γενετικών νόσων 
ή που χρησιμοποιούνται είτε για την ανα-
γνώριση του υποκειμένου ως φορέα γονιδίου 
υπεύθυνου για νόσο είτε για την ανίχνευση γενετικής 
προδιάθεσης ή δεκτικότητας για νόσο, επιτρέπεται να διενερ-
γούνται μόνο για λόγους υγείας ή για επιστημονική έρευνα 
που σχετίζεται με λόγους υγείας, και υπό την προϋπόθεση 
της κατάλληλης γενετικής συμβουλευτικής. Συμβουλευτική 
είναι μια διαδικασία κατά την οποία εξηγούνται οι πιθανές 
συνέπειες των ευρημάτων μιας ιατρικής εξέτασης, τα πλεο-
νεκτήματα και οι κίνδυνοι αυτών. 
Τέλος η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Γενετικά δεδομένα 
προβλέπει στο άρθρο 11 ότι όταν γενετικές εξετάσεις, οι 
οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντικές συνέπειες για την υγεία 
ενός προσώπου, κρίνονται σκόπιμες είναι ηθικά επιβεβλημέ-
νο να υπάρχει διαθέσιμη γενετική συμβου- λευτική με 
κατάλληλο τρόπο. Η γενετική συμβου-
λευτική οφείλει να γίνεται με αντιαυ-
ταρχικό τρόπο, να είναι προσαρμο-
σμένη στα πολιτιστικά πρότυπα και 
να εξυπηρετεί το συμφέρον του 
ενδιαφερόμενου προσώπου.
Διεθνώς προωθείται το συνερ-
γατικό μοντέλο-συνεργασία 
ενημερωμένου ασθενούς με 
τον ιατρό του. Ειδικότερα πα-
ρουσιάζεται η προτεινόμενη 
θεραπεία και ο λόγος που προ-
τείνεται η συγκεκριμένη διαδικα-
σία, εκφράζονται οι προσδοκίες 
(από τη θεραπεία) και αναφέρε-
ται η πιθανότητα επίτευξης των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων 
και οι εναλλακτικές θεραπείες. 

Έπειτα επισημαίνονται οι κίνδυνοι και βεβαίως τα έξοδα και 
δαπάνες που απαιτούνται και τέλος έρχεται η ώρα της τελι-
κής απόφασης.
  Ακολουθώντας ο ιατρός αυτές τις κατευθύνσεις δη-
μιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και ο ασθενής νιώθει πιο σίγου-
ρος για την τελική του απόφαση. Ο ιατρός αντιμετωπίζει τον 
ασθενή του με ενσυναίσθηση και του αναγνωρίζει το δικαί-
ωμα να έχει πλήρη άποψη για την κατάσταση της υγείας του 

και χρόνο για να σκεφτεί τις εναλλακτικές λύσεις. 
Πάντα πρέπει ο ιατρός να λαμβάνει υπόψη 

του την κουλτούρα και το γνωστικό υπό-
βαθρο του ασθενούς ώστε να μιλά με 

λόγο απλό χωρίς πολλούς σύνθετους 
ιατρικούς όρους άγνωστους στον 
ασθενή. Πρέπει να δημιουργεί ένα 
περιβάλλον φιλικό προς τον ασθενή 
και να καλλιεργεί σχέση εμπιστοσύ-

νης και ειλικρίνειας και να προσπαθεί 
να αποφορτίζει την τυχόν δυσάρεστη 

συναισθηματική κατάσταση που πιθανόν 
δημιουργηθεί, εάν ανακοινωθούν δυσάρε-

στα νέα. Τέλος θα πρέπει να ενθαρρύνει να εκ-
φραστούν τα συναισθήματα και οι ανησυχίες του ασθε-

νούς. Τέλος, πρέπει να συνοψίζει τη συζήτηση ώστε να είναι 
σίγουρος ότι όλα όσα ειπώθηκαν έχουν γίνει αντιληπτά από 
τον ασθενή του.
Ο ενημερωμένος ασθενής θα είναι δυνατός και σίγουρος ότι 
παίρνει σωστές και συνειδητές αποφάσεις. Μπορεί να συνο-
μιλεί με τον ιατρό του χωρίς να χάνεται σε ιατρικούς όρους 
και ετυμολογίες και βεβαίως να μοιράζεται μαζί του τις σκέ-
ψεις του. Ιατρός και ασθενής μπορούν μαζί να αντιμετωπί-
σουν την ασθένεια με γνώμονα πά-
ντα το συμφέρον του ασθενούς 
και το σεβασμό στον ίδιο τον 
άνθρωπο.
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Όλοι οι επιβιώσαντες θα πρέπει να ενθαρρύ-
νονται ώστε να επιτύχουν και να διατηρούν 
έναν υγιή τρόπο ζωής. Ο λόγος για αυτό 
είναι ότι οι έρευνες έχουν σαφώς δείξει ότι 
ένας υγιής τρόπος ζωής δεν σχετίζεται μόνο 
με καλύτερη σωματική υγεία αλλά επίσης με 
μία βελτιωμένη ποιότητα ζωής και ένα μεγα-
λύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Επιπρόσθε-
τα, αρκετές έρευνες δείχνουν μία συσχέτιση 
μεταξύ υγιούς τρόπου ζωής και πρόληψης 
νέων καρκίνων, όπως επίσης και μειωμένο 
ρίσκο υποτροπής του καρκίνου και αυξημέ-
νη επιβίωση.
Εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου των επι-
βιωσάντων από καρκίνο για ανάπτυξη δευ-
τερογενών καρκίνων και ανάπτυξη άλλων 
ιατρικών καταστάσεων που μπορούν να 
επηρεάσουν τόσο τη σωματική όσο και την 
ψυχική υγεία, θα πρέπει να ενθαρρυνθείς να 
ακολουθήσεις υγιείς τρόπους ζωής. Αυτό 
περιλαμβάνει την πραγματοποίηση μετρι-
οπαθούς έως έντονης σωματικής δραστη-
ριότητας, την επίτευξη και διατήρηση ενός 
υγιούς σωματικού βάρους ή την απώλεια 
βάρους αν είσαι υπέρβαρος, η ελαχιστοποί-
ηση της κατανάλωσης αλκοόλ, η αποφυγή 
καπνίσματος καθώς και άλλων παραγώγων 
του καπνού, όπως επίσης και την προστασία 
από τον ήλιο. Θα πρέπει επίσης να δώσεις 
ιδιαίτερη προσοχή στους προτεινόμενους 
εμβολιασμούς καθώς και στην πρόληψη 
των λοιμώξεων.
Οι επιβιώσαντες από καρκίνο μπορεί να εν-
θαρρυνθούν για να υιοθετήσουν αλλαγές 
στον τρόπο ζωής εξαιτίας διαφόρων λόγων, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
• Μείωση του ρίσκου της υποτροπής του 
καρκίνου από τον οποίο έχουν νοσήσει ή 
μείωση του ρίσκου της εμφάνισης ενός δευ-
τερογενούς καρκίνου.
• Μείωση του ρίσκου της εμφάνισης καθυ-
στερημένων παρενεργειών σχετιζόμενων με 
τον καρκίνο, όπως επίσης και σωματικών και 
συναισθηματικών προβλημάτων που μπορεί 
να εμφανιστούν αρκετό χρονικό διάστημα 
μετά το τέλος της θεραπείας.
• Διαχείριση εμμενόντων συμπτωμάτων 
και παρενεργειών, όπως σχετιζόμενη με τον 
καρκίνο κόπωση, η οποία μπορεί να παρα-

μείνει μετά το τέλος της θεραπείας και αντα-
ποκρίνεται καλά σε τεχνικές όπως η σωματι-
κή άσκηση.
• Μείωση του ρίσκου άλλων ασθενειών, 
όπως ο διαβήτης και καρδιαγγειακές παθή-
σεις.
• Βελτίωση της γενικότερης υγείας τους και 
το ευ ζην (ποιότητα ζωής).
• Μείωση του κινδύνου της θνησιμότητας.
Πολλοί επιβιώσαντες από καρκίνο έχουν 
πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το 
τι είναι υγιές και τι όχι σχετικά με τη διατροφή 
και την άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά το 
τέλος της θεραπείας. Για παράδειγμα μπορεί 
να σου γεννηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:
• Θα έπρεπε να αλλάξω τις διατροφικές μου 
συνήθειες και αν ναι πως και τι θα έπρεπε 
να κάνω;
• Θα έπρεπε να προσπαθήσω να χάσω ή να 
κερδίσω βάρος;
• Θα έπρεπε να πάρω βιταμίνες ή άλλα συ-
μπληρώματα διατροφής και αν ναι ποια;
• Είναι ασφαλές να ασκούμαι;
• Αν είναι ασφαλές να ασκούμαι, τότε ποιους 
τύπους άσκησης θα πρέπει να κάνω, πόσο 
συχνά θα πρέπει να ασκούμαι και πόσο έντο-
νη θα πρέπει να είναι η άσκηση μου;
• Ποιες πηγές και πληροφορίες σχετικά με τη 
δίαιτα και την άσκηση θα πρέπει να αναζητή-
σω και να εμπιστευτώ;
• Επιπρόσθετα της δίαιτας, σωματικής άσκη-
σης και ρύθμισης του βάρους τι άλλες αλ-
λαγές στον τρόπο ζωής θα πρέπει να κάνω;
• Θα πρέπει να αλλάξω τις προτεραιότητες 
μου στη ζωή;

ΥΓΙΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΗΣ
Υιοθετώντας υγιείς τρόπους ζωής είναι ένα 
σημαντικό βήμα στη μείωση του κινδύνου 
για υποτροπή του καρκίνου και μείωση του 
κινδύνου για εμφάνιση άλλων πρωτοπαθών 
καρκίνων, όπως επίσης και στη βελτίωση 
του ευ ζην, συμπεριλαμβανομένων της σω-
ματικής και συναισθηματικής σου υγείας. 
Ένα υγιής τρόπος ζωής περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες καθιερωμένες συστάσεις όπως 
η πραγματοποίηση τακτικής σωματικής δρα-
στηριότητας, η διατροφή με υγιή δίαιτα, η 
επίτευξη και διατήρηση ενός κανονικού σω-

ματικού βάρους και η διαχείριση του άγχους. 
Στις παρακάτω ενότητες θα ανασκοπήσουμε 
όλους αυτούς τους παράγοντες με μεγαλύ-
τερες λεπτομέρειες και θα παρέχουμε συμ-
βουλές στο πως να επιτύχουμε τους στό-
χους σε αυτούς τους τομείς.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους ενός 
υγιούς τρόπου ζωής είναι η σωματική άσκη-
ση. Η σωματική άσκηση θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ικανότητες σου και 
στις προτιμήσεις σου. Σύμφωνα με τις ια-
τρικώς εγκεκριμένες προτεινόμενες οδηγίες, 
θα πρέπει να πραγματοποιείς τουλάχιστον 
150 λεπτά μεσαίας έως έντονης σωματικής 
άσκησης την εβδομάδα. Αυτό μπορεί να πε-
ριλαμβάνει 150 λεπτά μεσαίας σωματικής 
άσκησης όπως περπάτημα, τέντωμα, χορό, 
αεροβική γυμναστική στο νερό και γιόγκα 
ή 75 λεπτά έντονης σωματικής άσκησης 
την εβδομάδα όπως ποδηλασία, πεζοπορία, 
τζόγκινγκ, τρέξιμο και κολύμπι. Συστήνεται 
επίσης να μειώσεις το χρόνο συμπεριφορών 
καθιστικής ζωής, όπως το να κάθεσαι για 
ώρα μπροστά από έναν υπολογιστή ή την 
τηλεόραση. Αντί για αυτό προσπάθησε να 
ψάξεις πιο δραστήριες εναλλακτικές ενόσω 
βρίσκεσαι στο σπίτι ή στο γραφείο. Για πα-
ράδειγμα αντί να πάρεις το ασανσέρ ανέβα 
από τις σκάλες. Θα μπορούσες επίσης να 
περπατήσεις ή να χρησιμοποιήσεις το ποδή-
λατο αντί να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο 
ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, σιγου-
ρέψου ότι θα σηκώνεσαι και θα περπατάς 
5 με 10 λεπτά την ώρα ακόμα και αν είσαι 
πολύ απασχολημένος. Έρευνα απέδειξε ότι 
το να σηκωθείς και να κινηθείς για λίγο γύρω 
από τη θέση που κάθεσαι μειώνει το ρίσκο 
για συγκεκριμένες παθολογικές σωματικές 
καταστάσεις και βελτιώνει την κατάσταση 
της συνολικής σωματικής υγείας.
Θυμήσου ότι το να ασκείσαι τακτικά δε βελ-
τιώνει μόνο τη σωματική σου υγεία, μπορεί 
επίσης να βοηθήσει να μειωθεί το άγχος, η 
καταβολή και ο φόβος και μπορεί να βελ-
τιώσει και την αυτοεκτίμηση σου. Μπορεί 
επίσης να σε βοηθήσει να χάσεις βάρος ή 
να διατηρήσεις το βάρος που έχεις. Η σω-

Τι αλλαγές θα μπορούσα να κάνω για να επιτύχω μια 
ιδανική σωματική και συναισθηματική υγεία;

του ιατρού Νικόλαου Μητσιμπόνα  
(Παθολόγου Ογκολόγου, Συνεργάτη ‹Α Ογκολογικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»)
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ματική άσκηση είναι επίσης συσχετισμένη με 
σημαντική μείωση του ρίσκου για καρδιακά 
προβλήματα, διαβήτη και υψηλή αρτηριακή 
πίεση. Επιπλέον μελέτες έχουν δείξει πιθα-
νή συσχέτιση μεταξύ σωματικής άσκησης 
και πιθανής υποτροπής διαφόρων τύπων 
καρκίνου. Αυτή η μείωση κινδύνου είναι 
ανεξάρτητη από τα επίπεδα άσκησης σου 
στο παρελθόν! Ακόμα και αν δεν είχες πότε 
τη σωματική άσκηση στις τακτικές σου συ-
νήθειες, το να αρχίσεις και να συνεχίσεις να 
ασκείσαι σωματικά από τώρα θα σου δώσει 
τις ίδια οφέλη μέσα στο χρόνο.
Μπορεί να αισθάνεσαι ότι η διάθεσή σου για 
σωματική άσκηση είναι μειωμένη ή ότι έχεις 
κάποιους περιορισμούς που σε αποτρέπουν 
από το να ασκείσαι. Προσπάθησε να ξεφύγεις 
από την ιδέα ότι σωματική άσκηση σημαίνει 
αποκλειστικά περπάτημα, τζόγκινγκ ή το να 
πηγαίνεις στο γυμναστήριο. Οποιαδήποτε 
δραστηριότητα μπορεί να είναι καλή για εσέ-
να όπως το να ασχολείσαι με τον κήπο σου, 
να παίζεις με τα εγγόνια σου ή να ασχολείσαι 
με δουλείες του σπιτιού. Ορισμένες στρατη-
γικές και μέθοδοι προκειμένου να αυξηθεί το 
κίνητρό σου και να ξεπεράσεις οποιουσδή-
ποτε περιορισμούς  περιλαμβάνουν:
• Να αναζητήσεις και να ακούσεις συμβου-
λές για τόνωση του κινήτρου σου να ασχο-
ληθείς με την σωματική άσκηση.
•Προσωπική προπόνηση (personal training).
• Λήψη συμβουλών από ειδικούς γυμναστές.
• Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μαζί με 
άλλους ή ως γκρουπ (υποστήριξη από ομό-
τιμους)
• Να συνομιλήσεις με άλλους επιβιώσαντες 
και να τους αφήσεις να σου εξηγήσουν τις αλ-
λαγές που παρατήρησαν στην ποιότητα της 
ζωής τους μέσα από τη σωματική άσκηση.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ
Έχοντας μια ισορροπημένη δίαιτα και διατη-
ρώντας ή πετυχαίνοντας ένα φυσιολογικό 
σωματικό βάρος είναι ένα σημαντικό κομμά-
τι ενός υγιούς τρόπου ζωής. Η υγιεινή δια-
τροφή και η διατήρηση ενός φυσιολογικού 
σωματικού βάρους είναι συσχετισμένα με 
μειωμένο ρίσκο για καρδιακή νόσο, διαβήτη 
και παχυσαρκία. Επιπρόσθετα, κάποιες έρευ-
νες έχουν αποδείξει ότι οι επιβιώσαντες από 
καρκίνο οι οποίοι τρώνε περισσότερο υγιει-
νά μπορεί να έχουν μειωμένο κίνδυνο υπο-
τροπής του καρκίνου.
Το να δώσει κανείς συμβουλές και συστά-
σεις για υγιή πρότυπα διατροφής είναι δύ-
σκολο γιατί καθένας από εσάς έχει τις δικές 
του προσωπικές προτιμήσεις. Παρόλα αυτά 
υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορούν 
να σε βοηθήσουν να έχεις μια ισορροπημένη 
διατροφή:

• Προσπάθησε να τρως περισσότερα φυτικά 
προϊόντα- αυτό σημαίνει το να μειώσεις την 
ποσότητα των ζωικών προϊόντων που κατα-
ναλώνεις και να αυξήσεις την κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών. 
• Προσπάθησε να αυξήσεις την ημερήσια 
πρόσληψη φρούτων, λαχανικών και σιτη-
ρών- ένας καλός κανόνας είναι να προσπα-
θείς να καταναλώνεις 5 μερίδες λαχανικών 
και 2 μερίδες φρούτων την ημέρα(μια κούπα 
π.χ. μπρόκολο ισούται με μία μερίδα). Επίσης 
προσπάθησε να τρως περισσότερα όσπρια.
• Προσπάθησε να μειώσεις την κατανάλωση 
επεξεργασμένων τροφών, κόκκινου κρέατος, 
λιπαρών τροφών και αλκοόλ.
• Προσπάθησε να μειώσεις την κατανάλωση 
ενεργειακά συμπυκνωμένων τροφών, όπως 
ζαχαρούχα ποτά, γρήγορο φαγητό (fast 
food), ζαχαρωτών και γλυκών.
• Προσπάθησε να μειώσεις την κατανάλω-
ση αλκοόλ σε μέχρι 2 ποτήρια την ημέρα για 
άντρες και 1 ποτήρι την ημέρα για γυναίκες.  
• Προσπάθησε να μειώσεις το μέγεθος της 
μερίδας του φαγητού και να αυξήσεις τη συ-
χνότητα των γευμάτων.
• Προσπάθησε να μειώσεις το γρήγορο φα-
γητό και τα σνακ.
• Προσπάθησε να αυξήσεις την ποικιλία και 
να εξασφαλίσεις την επαρκή πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών.
• Συμπληρώματα διατροφής δεν συστήνο-
νται για επιβιώσαντες από τον καρκίνο.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο ενός υγιούς 
τρόπου ζωής είναι η διαχείριση του σωμα-
τικού βάρους. Η διαχείριση του σωματικού 
βάρους αναφέρεται στη ικανότητα να επι-
τύχεις και να διατηρήσεις ένα φυσιολογικό 
σωματικό βάρος για το ύψος σου, την ηλι-
κία και το φύλο σου. Μπορείς να ψάξεις τι 
θεωρείται “φυσιολογικό σωματικό βάρος” 
βασισμένο στα προσωπικά σωματικά χαρα-
κτηριστικά (βάρος, ύψος, φύλο) στο διαδί-
κτυο. Βεβαίως θα πρέπει να συμβουλευτείς 
τον οικογενειακό σου γιατρό ή πιθανώς ένα 
ειδικό στη διατροφή όπως για παράδειγμα 
ένα διαιτολόγο ο οποίος είναι εξειδικευμέ-
νος στις ειδικές ανάγκες ενός επιβιώσαντα 
από τον καρκίνο πριν αλλάξεις τη δίαιτά σου. 
Γενικότερα συστήνεται να επιλέγεται κάποια 
δίαιτα η οποία ευθυγραμμίζεται με τις γενι-
κότερα αποδεκτές συστάσεις για τον τρόπο 
ζωής των επιβιωσάντων από τον καρκίνο 
και η οποία θα μπορέσει να σε βοηθήσει να 
επιτύχεις ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος. 
Ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ειδική διαχείρι-
ση είναι στην περίπτωση που χρειάζεται να 
αυξήσεις το σωματικός σου βάρος ή στην 
αντίθετη περίπτωση να χάσεις βάρος. Για κά-
ποιους επιβιώσαντες το να επανακτήσουν τα 
κιλά που έχασαν κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας μπορεί να είναι ο στόχος τους. Ωστόσο 

για άλλους μπορεί να χρειάζεται να χάσουν 
κάποια κιλά προκειμένου να αποκτήσουν το 
φυσιολογικό σωματικό βάρος. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις το να επιτύχεις και να διατηρήσεις 
ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος μπορεί να 
επηρεάσει θετικά τη καθημερινότητά σου και 
να αυξήσει την αυτοπεποίθησή σου, για να 
μην αναφέρουμε τη μείωση του κινδύνου 
πιθανής εμφάνισης άλλων παθήσεων.  
Εάν θεωρείς τη διαχείριση του βάρους δύ-
σκολη μια καλή ιδέα είναι να αναζητήσεις τη 
βοήθεια ενός εξειδικευμένου επαγγελματία. 
Μπορείς να συμβουλευτείς εξειδικευμένους 
επαγγελματίες (π.χ. διατροφολόγους) και 
μπορείς να συζητήσεις στρατηγικές διαχείρι-
σης του βάρους μαζί τους, επικεντρώνοντας 
στο πως θα χάσεις ή θα κερδίσεις βάρος 
ανάλογα με τις ανάγκες σου. Για ακόμα μια 
φορά ο σκοπός είναι να επιτύχεις και να δια-
τηρήσεις ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, για άλλα προ-
βλήματα υγείας όπως οστεοπόρωση, κίρρω-
ση, οφθαλμολογικές διαταραχές, αρθρίτιδες 
κτλ. και σε περιπτώσεις ανεπαρκούς δια-
τροφής ή ανεπαρκούς πρόσληψης τροφής 
η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής είναι 
απαραίτητη. Αν δεν έχεις κάποιο από τα πα-
ραπάνω προβλήματα, θα πρέπει να καρφώ-
σεις στο μυαλό σου ότι τα συμπληρώματα 
διατροφής δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν 
τα τακτικά γεύματα και την πρόσληψη των 
θρεπτικών συστατικών μέσω των τροφών 
και των γευμάτων. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
Θυμήσου ότι κάποιου βαθμού άγχος είναι 
φυσιολογικό κομμάτι της ζωής μας και ότι 
το άγχος είναι κάποιες στιγμές βοηθητικό 
στο να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα 
ραντεβού μας και να μπορούμε να τηρούμε 
ακριβώς κάποιες προθεσμίες.
Ωστόσο υψηλά επίπεδα άγχους μπορεί σε 
πολλούς ανθρώπους να επηρεάσουν την 
ποιότητα της ζωής τους. Το να μάθεις να δια-
χειρίζεσαι το άγχος σου μπορεί να βελτιώσει 
την ποιότητα της ζωής σου και την αυτοεκτί-
μησής σου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ:
• Ζήτα τη βοήθεια των ειδικών (ψυχίατρος, 
ψυχολόγος)
• Συζήτα για τα ζητήματα που σου προκα-
λούν άγχος με τους φίλους σου.
• Ζήτα τη συμβουλή άλλων επιβιωσάντων 
για το πως διαχειρίστηκαν το άγχος τους.
• Προσπάθησε να συμμετέχεις σε ομάδες 
υποστήριξης ασθενών.
• Ασχολήσου με άλλες δραστηριότητες, 
όπως ο διαλογισμός, η γιόγκα, η γυμναστική 
και άλλα νέα χόμπι.

Τι αλλαγές θα μπορούσα να κάνω για να επιτύχω μια 
ιδανική σωματική και συναισθηματική υγεία;

Πρόληψη
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συνέντευξη › Μαζί και στο σπίτιΥποστήριξη ασθενούς

Ο καρκίνος είναι η αρρώστια που όταν χτυπήσει την πόρτα 
τίποτα δεν μένει το ίδιο. Η επίδραση του είναι καταλυ-
τική πρώτα και κύρια στον ασθενή και δευτερευόντως 

στον άμεσο περίγυρο του, στους ανθρώπους δηλαδή που ανα-
λαμβάνουν τον ρόλο του φροντιστή αυτή τη μάχη. 
Όπως είναι φυσικό όλο το βάρος της προσοχής της οικογένει-
ας, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και της κοινωνίας 
ολόκληρης πέφτει στον ασθενή. Πώς νιώθει, πώς βιώνει το 
κάθε στάδιο και πώς διαχειρίζεται όλο αυτό που του συμβαίνει. 
Ο φροντιστής λοιπόν έχει να διαχειριστεί τα εξής θέματα: τον 
φόβο της απώλειας  του ανθρώπου του, τον δικό του φόβο για 
την ασθένεια, τα Νοσοκομεία-γιατρούς-εξετάσεις, τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας ή του περίγυρου, πρακτικά ζητήματα όπως 
σε περιπτώσεις που υπάρχουν κινητικά προβλήματα ή χρειάζεται 
24ωρη φροντίδα, καθώς και ανησυχία και φόβος για το μετά… 
Είναι λοιπόν εμφανές ότι έχει πολλά θέματα να διαχειριστεί και 
θα πρέπει εδώ να προσθέσουμε ένα επιπλέον βάρος, πρακτι-
κό και ψυχικό, που πολλές φορές φορτώνεται ο φροντιστής. 
Όπως είναι διαμορφωμένη η πραγματικότητα του ελληνικού 
συστήματος υγείας καλείται να πάρει την ευθύνη και τις απο-
φάσεις για την πορεία του ασθενή καθώς ο ίδιος πολλές φορές 
δεν γνωρίζει την πορεία της υγείας του. 
Η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι αρκετές φορές 
το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στον φροντιστή οπότε θα ήταν σημαντικό η κάθε πλευρά (για-
τρός – ασθενής – συγγενής – νοσηλευτικό προσωπικό) να ανα-
λάβει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί.
Η πρώτη και σημαντικότερη συμβουλή που δίνουμε στις ομά-
δες στήριξης των φροντιστών είναι ότι είστε άνθρωποι και για 
να στηρίξετε πρέπει πρώτα να έχετε δυνάμεις και για να έχετε 
κουράγιο, δύναμη κι αντοχή χρειάζεται να δίνεται πρώτα φρο-
ντίδα στον εαυτό σας. Μερικά παραδείγματα αυτού αλλά και 
άλλων τρόπων φροντίδας του ίδιου του φροντιστής είναι: 
1) Προσπαθήστε να βρείτε και άλλους, όσο αυτό είναι δυνατόν, 
που μπορούν να αναλάβουν μέρος των καθηκόντων σας.
2) Πάρτε απόσταση έστω και για λίγες ώρες ή για λίγες ημέρες 
μία στο τόσο και κάντε κάτι που σας αρέσει, είναι σημαντικό να 
γεμίζετε τις «μπαταρίες» σας.
3) Σκεφτείτε δραστηριότητες  που μπορούν να συμπεριλάβουν 
και το πρόσωπο που νοσεί ώστε να περάσετε ευχάριστα το 
χρόνο σας μαζί του (μικρές καθημερινές στιγμές).
4) Συμμετέχετε σε ομάδα στήριξης.

5) Αξιολογείστε τις σχέσεις και τα στηρίγματα στον περίγυρο 
σας, (φιλικές, συντροφικές, συγγενικές κλπ), απομακρύνετε 
όσους σας επιβαρύνουν και διατηρείστε αυτούς που σας βο-
ηθούν.
6) Ακολουθήστε μια καλή σωματική υγιεινή πρακτική. Άσκηση, 
διατροφή. Σκεφτείτε και τη λήψη βιταμινών.
7) Κρατήστε τη χρήση του αλκοόλ, της καφεΐνης  και του τσιγά-
ρου σε χαμηλά επίπεδα.
8) Φροντίστε να έχετε χρόνο ξεκούρασης και ύπνου. Κάντε ένα 
ζεστό μπάνιο ή χαλαρή άσκηση πριν κοιμηθείτε.
9) Αν δεν σας παίρνει εύκολα ο ύπνος ή έχετε δυσκολία να 
χαλαρώσετε δοκιμάστε, ενώ είστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, την 
αναπνοή, το τέντωμα των μυών, τη μουσική, το διαλογισμό, τον 
οραματισμό κλπ., σκεφτείτε ως μεθόδους θεραπείας τη γιόγκα, 
το θεραπευτικό άγγιγμα, το ρέϊκι κλπ.
Μια βασική δυσκολία στο να ακουστούν όχι μόνο οι παρά πάνω 
αλλά οι οποιεσδήποτε συμβουλές από τους φροντιστές είναι τα 
δικά τους συναισθήματα (θυμός, ενοχές, τύψεις, ντροπή) που 
τους «απαγορεύουν» οτιδήποτε για τον εαυτό τους. Κατά και-
ρούς μέσα στην ομάδα ακούμε απαντήσεις όπως:
■ «Δεν προλαβαίνω, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει το άλλο» 
■ «Αν κοιτάξω τον εαυτό μου νιώθω ότι είμαι ένα εγωιστικό 
γουρούνι»
■ «Δεν έχω εγώ το δικαίωμα να βγαίνω να ξεσκάσω όταν ο άν-
θρωπος μου παλεύει για τη ζωή του» 
■ «Αν αλλάξει η συμπεριφορά μου απέναντι του/της σημαίνει 
ότι τον/την έχω ξεγραμμένο/η». 
Για αυτά τα δύσκολα συναισθήματα και σκέψεις που πολλές 
φορές δεν μπορούν να τα μοιραστούν με κανέναν, το να συμ-
μετέχουν σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα εστιασμένη στους 
ίδιους, όπως η ανοιχτή ομάδα υποστήριξης φροντιστών του 
ΚΕΦΙ, θα τους βοηθήσει να τα εκφράσουν και να βρουν την 
κατανόηση που χρειάζονται από τους ανθρώπους που περνούν 
το ίδιο με εκείνους και με την βοήθεια των θεραπευτών να μπο-
ρέσουν να τα διαχειριστούν.
Τα άτομα που αναζητούν βοήθεια συχνά ζητούν υποστήριξη 
στο να σκέφτονται θετικά για τον εαυτό τους καθώς αποτολ-
μούν να εισέλθουν σε ανεξερεύνητα εδάφη του εαυτού τους. 
Η ομάδα λοιπόν έχει ως βασικό συστατικό την ενσυναίσθηση, 
με αποτέλεσμα να βοηθά να το φροντιστή να αναγνωρίσει, να 
διαχειριστεί και να αποδεχθεί τα βαθύτερα συναισθήματα του 
και τις πιο δύσκολες σκέψεις.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΕΦΙ
ΡΟΥΣΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ  ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ  -  ΚΟΦΙΝΑ ΛΗΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Το σημαντικό έργο του φροντιστή
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Ο Θανάσης Σεφερλής γεννήθηκε το 1950 στο χωριό 
Σέκουλα Ολυμπίας του Νομού Ηλείας, όπου και 
τέλειωσε το Δημοτικό, συνεχίζοντας κατόπιν στο 

Γυμνάσιο Ανδρίτσαινας. Αποφοίτησε από τη Γυμναστική Ακα-
δημία στην Αθήνα και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία 
ως έφεδρος αξιωματικός καταδρομών και αλεξιπτωτιστής. 
Πήγε στη Σουηδία για να σπουδάσει 
αθλητική ψυχολογία, αλλά μετά από 
ενάμιση χρόνο σπουδών στο Πανεπι-
στήμιο της Στοκχόλμης άλλαξε κατεύ-
θυνση και συνέχισε στην ιατρική στο 
Ινστιτούτο Καρολίνσκα. Πήρε την ειδι-
κότητα του ορθοπεδικού χειρουργού 
στο Νοσοκομείο Καρολίνσκα, όπου 
και εξειδικεύτηκε στη χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης. Στο Ινστιτούτο 
Καρολίνσκα εκπόνησε και τη διδα-
κτορική του διατριβή με θέμα «Οξεία 
οσφυαλγία - ισχιαλγία».
Έπειτα από 25 χρόνια επιτυχούς εξά-
σκησης του ιατρικού επαγγέλματος 
ένα συνταρακτικό γεγονός συνέβη 
στη ζωή του. Διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο… 
Η διάγνωση αυτή έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή του ανα-
τρέποντας όλα τα δεδομένα. Και σα να μην αρκούσε το σοκ 
της διάγνωσης, διαπίστωσε πόση προκατάληψη υπήρχε και 
στην ελληνική κοινωνία αλλά ακόμα και στην ελληνική ια-
τρική κοινότητα. Η λέξη καρκίνος αποτελεί πολλές φορές 
ταμπού ακόμα και για ιατρούς οι οποίοι μάχονται καθημερινά 
εναντίον του μέσω των ασθενών τους.
Ο Θανάσης Σεφερλής όμως δεν αποδέχτηκε απλά αυτή την 
κατάσταση. Η διάγνωσή του απο-
τέλεσε το έναυσμα για μια μεγάλη 
αναζήτηση στη ζωή του. Ταξίδε-
ψε σε όλο τον κόσμο, δοκίμασε 
τις καλύτερες δυνατές θεραπείες 
που προσέφερε η ιατρική επιστήμη 
αλλά ταυτόχρονα παρακολούθησε 
πολλά σεμινάρια αυτοβελτίωσης και 
αυτογνωσίας, συνάντησε φωτεινές 
προσωπικότητες και ακολούθησε 
έναν δρόμο εσωτερικής αναζήτησης. 
Το απόσταγμα αυτής της αναζήτησης 
που περιέχει όλη την προσωπική του 
εμπειρία έγινε διαθέσιμο μέσα από το 
βιβλίο του Καρκίνος – Δάσκαλος και 
Φίλος (Εκδόσεις Ψυχογιός), του οποί-

ου τα έσοδα πηγαίνουν στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθε-
λοντών Φίλων και Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι. 
Λόγια-αποστάγματα ζωής του Θανάση Σεφερλή:
• Γιατί ο καρκίνος είναι Δάσκαλος ; Γιατί μας ξυπνάει από 
τον συνειδησιακό λήθαργο και μπορεί να μας σπρώξει στην 
Ατραπό της αυτογνωσίας

• Δεν είμαστε το σώμα αλλά μια πνευ-
ματική ψυχή
• Η ζωή δεν είναι ένα πρόβλημα για να 
το λύσεις, αλλά ένα μυστήριο για να το 
ζήσεις
• Το να Είσαι είναι πιο σημαντικό από το 
να έχεις και να κατέχεις 
• Όποιος Φοβάται το θάνατο φοβάται τη 
ζωή. «Πήγα να μάθω πώς να πεθάνω, 
αλλά έμαθα πώς να ζω»
• Η θέληση για ζωή με νόημα είναι θερα-
πευτική γιατί ενεργοποιεί την αυτοϊαση
• Μπορεί να έκανε τις απαραίτητες θε-
ραπείες, αλλά ψυχολογικά αντικατέστη-
σε την πάλη με την αποδοχή, το άφη-
μα, την ολοκληρωτική παράδοση στην 

Ύπαρξη, την εμπιστοσύνη στη Θεία Σοφία
• Οτιδήποτε κάνει στη ζωή του ο άνθρωπος έχει ως βαθύ-
τερο στόχο την απόκτηση της γαλήνης. Εκείνο που διαφέρει 
είναι η αντίληψη για την απόκτηση της προσωπικής του γα-
λήνης και ο τρόπος που προσπαθεί να φτάσει σ’ αυτήν 
• Ο πόνος που σου προκαλεί η αρρώστια μπορεί να σε 
σπρώξει στο ταξίδι της αυτογνωσίας. Το πολύτιμο δώρο του 
είναι η αφύπνιση στην πραγματική (συνειδητή ζωή).

 Πέθανε πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις όταν 
πεθάνεις 
• Η ζωή είναι πραγματική μόνο όταν είσαι στο πα-
ρόν
• Ότι δε σε σκοτώνει μπορεί να σε κάνει πιο δυνατό
• Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί 
όπως και να πάνε, είναι καλά…

Ο Θανάσης Σεφερλής έφυγε για το μακρινό ταξίδι 
στις 12 Φεβρουαρίου 2019.
Τα μαθήματα ζωής που παρέδωσε με τη στάση 
του απέναντι στην ασθένεια και η δοτικότητα του 
προς τον συνάνθρωπο, θα είναι η παρακαταθήκη 
ενός έξοχου ανθρώπου που τίμησε τον Σύλλογο 
με τη παρουσία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και στις δράσεις του.

Θανάσης Σεφερλής: 
Μία ζωή ουσιαστική και αληθινή

αφιέρωμα
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Η 
περιπέτεια με την υγεία μου ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβριο του 2017 όταν μετά από μια 
επέμβαση αφαίρεσης ινομυώματος, η 
ιστολογική έδειξε κακοήθεια, "λειομυο-
σάρκωμα μήτρας".  

Με το πρώτο άκουσμα του πορίσματος 
ένιωσα ότι έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, πά-
γωσα.  Σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό 
σε μένα, σίγουρα αφορά κάποια άλλη.  Στην συνέχεια 
έγιναν άλλα δυο χειρουργεία ολικής υστερεκτομής 
μετά εξαρτημάτων και λεμφαδενεκτομή. 

 Έπειτα ακολούθησαν δέκα κύκλοι χημειοθεραπείας 
σε διάστημα οκτώ μηνών.

Σε όλη τη διάρκεια των χειρουργείων αλλά και των 
χημειοθεραπειών είχα κοντά μου κάποια άτομα που με 
στήριξαν και με βοήθησαν να αντιμετωπίσω την ασθέ-
νεια και ότι επακόλουθο συνεπάγεται με αυτήν.  Με 
ανέλαβε ένα πολύ καλό team γιατρών γυναικολόγων 
και ογκολόγων, που με βοήθησαν από ιατρικής πλευ-
ράς να ξεπεράσω την όλη διαδικασία ομαλά.  

Επίσης, είχα κοντά μου άτομα του συγγενικού και φι-
λικού μου περιβάλλοντος που μου συμπαραστάθηκαν 
ψυχολογικά και δεν με άφησαν να "πέσω" συναισθημα-
τικά.  Ήταν πολύ σημαντική και επί της ουσίας η βοήθεια 
που μου παρείχαν από την πρώτη στιγμή και συντέλεσε 
στο να αντιμετωπίσω την όλη διαδικασία της ασθένειάς 
μου πιο συγκροτημένη και πιο ήρεμη.  

Μετά το πρώτο σοκ προσπάθησα να βάλω την λογική 
μπροστά και να σκεφτώ ότι υπάρχει δυστυχώς πολύ 
κόσμος που αντιμετωπίζει κάτι αντίστοιχο, και πολύ 
χειρότερο από μένα, οπότε πρέπει να λειτουργήσω με 
ψυχραιμία και ηρεμία.  Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι το 
έχω πετύχει μαζί και με την συμπαράσταση από τους 
οικείους μου που προανέφερα. Προσπάθησα να διατη-
ρήσω καλή ψυχολογία, ώστε να μην μου ρίξει το ηθικό.  

Γνωρίζω ότι η περίπτωση δεν είναι απλή, όπως και 
γενικά αυτές οι καταστάσεις, αλλά γνωρίζω επίσης 

ότι έχω μεγάλη θέληση για ζωή και δεν θα σταμα-
τήσω να παλεύω.  Έχω πολλά πράγματα που θέλω 
να κάνω και δεν σταματώ.  Επέστρεψα στην εργασία 
μου και στην ρουτίνα που είχα πριν νοσήσω.  Προ-
σπαθώ να μην σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί σε ένα 
μήνα σε δυο ή μετά από καιρό, αλλά ζω το τώρα όσο 
καλύτερα μπορώ.  

Προσπαθώ να έχω πλέον ποιοτική ζωή σε όσους 
περισσότερους τομείς είναι εφικτό (π.χ. διατροφή, 
άσκηση κ.λπ.).  Και το κυριότερο αποφεύγω τους 
"τοξικούς" ανθρώπους και κρατώ κοντά μου θετικούς 
ανθρώπους.

Πραγματικά, για μένα δεν υπάρχει κάτι που δεν μπο-
ρούμε να παλέψουμε, όσο φυσικά περνάει από το 
χέρι μας.  Με καλή ψυχολογία, εμπιστοσύνη στους 
γιατρούς και έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, και συ-
μπαράσταση από θετικούς ανθρώπους, μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά.  Δεν πρέπει να αφή-
νουμε τίποτα να μας καταβάλλει, όσο βέβαια μπορού-
με να το πετύχουμε. 

 Όλα αυτά καθώς και η πίστη μου στον Θεό μ 'έφτασαν 
ως εδώ 17 μήνες μετά την ανακοίνωση της νόσου να 
σας διηγούμαι την περιπέτειά μου ελεύθερη από νόσο 
και να συνεχίζω.  Να ξέρετε ότι όλα μπορούμε να τα 
καταφέρουμε, έχουμε όλοι μεγάλη δύναμη και να μην 
το βάζουμε κάτω ποτέ.  Υπάρχουν και πολύ χειρότερες 
καταστάσεις.

Θέλω τελειώνοντας να ευχαριστήσω όσους ήταν και 
είναι δίπλα μου και με στήριξαν.  Επίσης, θέλω να πω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ψυχή μου στον Σύλ-
λογο ΚΕΦΙ Αθηνών που μου έδωσε την ευκαιρία να 
μιλήσω για την περιπέτειά μου και που κοντά τους 
βρήκα ανθρώπους που με στήριξαν αληθινά και ουσι-
αστικά.  Να είναι όλοι καλά και να συνεχίζουν να βοη-
θούν όσους έχουν ανάγκη και αντιμετωπίζουν σοβαρά 
θέματα υγείας.   

Ελένη Τοζακίδου

Να μην το 
βάζουμε
κάτω 
ποτέ!
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Επενδύουµε στην καινοτοµία

που ανοίγει νέους δρόµους στη θεραπεία 

Η φαρµακευτική καινοτοµία ανοίγει κάθε µέρα νέους δρόµους στη θεραπεία. Όσο η επιστήµη θα παράγει νέα γνώση, τα όρια 
της υγείας θα διευρύνονται. Το αδύνατο θα γίνεται κάθε µέρα πιο δυνατό. 

Γι΄αυτό, στην GENESIS Pharma, εστιάζουµε εκεί όλες µας τις δυνάµεις. Είµαστε η µόνη ελληνική φαρµακευτική εταιρεία µε 
εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία εδώ και δύο δεκαετίες, µέσω της αποκλειστικής µας συνεργασίας µε πρωτοπόρες διεθνείς 
φαρµακευτικές εταιρείες που ανακαλύπτουν και αναπτύσσουν θεραπείες αιχµής.

Εργαζόµαστε καθηµερινά για να διασφαλίσουµε στους ασθενείς στη χώρα µας, άµεση πρόσβαση σε υψηλής τεχνολογίας 
φάρµακα για χρόνιες, σπάνιες και σοβαρές παθήσεις, κυρίως στους τοµείς της νευρολογίας, της αιµατολογίας, της 
ογκολογίας, της δερµατολογίας, της ρευµατολογίας και της νεφρολογίας.  

Επενδύουµε στην καινοτοµία. Παραµένουµε προσηλωµένοι στον στόχο για µια καλύτερη ζωή.


