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Αγαπητές φίλες και φίλοι, ασθενείς, εθελοντές 
και υποστηρικτές του Κ.Ε.Φ.Ι.

Άλλο ένα καλοκαίρι έφτασε, με προσδοκία να 
φέρει ξεκούραση και διασκέδαση.

Είναι η εποχή που απολαμβάνουμε τις ώρες 
συναναστροφής με τις οικογένειες μας και τους 
φίλους. Ώρες πολύτιμες που συχνά δεν έχουμε 
την πολυτέλεια να διαθέσουμε τον υπόλοιπο 
χρόνο που τα προβλήματα μας κυνηγούν.

Εδώ στο Κ.Ε.Φ.Ι. έχουμε έναν αγώνα και μια 
προσήλωση σε ένα στόχο: Την υποστήριξη του 
ασθενή με καρκίνο και της οικογένειας του. 
Όλη τη χρονιά, μέσα από τα προγράμματα ψυ-
χολογικής υποστήριξης που είναι σε λειτουρ-
γία, βοηθήσαμε αφιλοκερδώς, συνανθρώπους 
μας, στα γραφεία μας, στο νοσοκομείο και στο 
σπίτι, όταν ήταν απαραίτητο.

Το «Μαζί και στο Σπίτι» είναι ένα μοναδικό στο 
είδος του πρόγραμμα, βαθιά ανθρώπινο, που 
ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό, στις πιο δύ-
σκολες στιγμές ενός ασθενούς.

Ένα πρόγραμμα που ήδη έχει προσφέρει ανα-
κούφιση σε δεκάδες οικογένειες που ζήτησαν 
τη βοήθεια μας. Ένα πρόγραμμα που πρέπει να 
στηριχθεί με τον τρόπο που επιλέγει και στο 
βαθμό που μπορεί ο καθένας μας.

Ενημερώστε τους φίλους και τις φίλες σας για 
τη δυνατότητα δωρεάς (φυσικής ή ηλεκτρονι-
κής), ώστε να μπορεί να είναι ενεργό για πολύ 
καιρό ακόμα!

Το καλοκαίρι για το Κ.Ε.Φ.Ι., είναι απλά ένα μι-
κρό διάλλειμα, για ανάκτηση δυνάμεων, ώστε 
οι εθελοντές μας να είναι δυνατοί και επαρκείς 
να προσφέρουν στήριξη και αγάπη!

Σας ευχόμαστε να είστε γεροί και να έχετε ένα 
καλό και απολαυστικό καλοκαίρι!

         Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Φ.Ι.

περιεχόμενα

Ride 4 Women!

Η Φωτογραφία ως εργαλείο 
ενδυνάμωσης ατόμων με 
εμπειρία καρκίνου

Αντικαπνιστική Ημερίδα  
και Καρκίνος του Πνεύμονα

Στις 5 Ιουνίου,  
ψηφίσαμε Εθελοντισμό!

Το Μαζί και στο Σπίτι χρειάζεται και 
τη ΔΙΚΗ σου στήριξη! Μάθε πώς!

Απολογιστικό Σημείωμα του 
προγράμματος Μαζί και στο Σπίτι 
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Επιστημονική ημερίδα 
για τον Καρκίνο του Πνεύμονα 
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Η σημασία των βιοδεικτών  
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ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Καινοτόμες θεραπείες
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Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. συμμετέχει  
στη συνάντηση όλων των 
Συλλόγων στα Ιωάννινα που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 13 έως 
τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Συνάντηση Συλλόγων
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Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη 
Γραμματεία του Συλλόγου στο 210 64 68 222.

13-16

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



4  |  KEΦΙ  |  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Η «Ride4Women» είναι η πρωτοβουλία μιας ομάδα ια-
τρών, γυναικολόγων ογκολόγων, από την Ευρώπη, που 
μέσω της ποδηλασίας μακρινών αποστάσεων στοχεύουν 
στην ευαισθητοποίηση αλλά και στην εκπαίδευση του κοι-
νού πάνω στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 10 το πρωί, πραγματοποιή-
θηκε στο Πάρκο Ελευθερίας, εκδήλωση -έναρξη του ταξι-
διού της ενημέρωσης με τα ποδήλατα από την Αθήνα στο 
Γκρατς της Αυστρίας.

Η διαδρομή περιλαμβάνει 9 Ευρωπαϊκές πόλεις, 1537 
χιλιόμετρα διαδρομής με ποδήλατα

με την συνδρομή 200 και πλέον γιατρών και επαγγελματι-
ών υγείας αλλά και πλήθος απλών ανθρώπων!

Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία του Συλλόγου 
Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών και της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολο-
γικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γυ-
ναικολογικής Ογκολογίας, του Γ.Ν.Αλεξάνδρα. Χορη-
γός-υποστηρικτής της εκδήλωσης ήταν η Medtronic 
Hellas Surgical Innovation.

Την εκδήλωση οργάνωσε και συντόνισε η ομάδα γυναικο-
λογικού καρκίνου του Κ.Ε.Φ.Ι. «Εριφύλη» 

δράσεις

Ride 4 Women!

Η Φωτογραφία ως 
εργαλείο ενδυνάμωσης 
ατόμων με εμπειρία 
καρκίνου

Με επιτυχία έγινε από 18-24 Μαΐου 2019, στην Τε-
χνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έκθεση φωτογραφίας σε 
επιμέλεια των Δήμητρα Ερμείδου & Δήμητρα Τσιαού-
σκογλου, με θέμα: Eyes of Light: Εστιάζοντας στη ζωή 

Από τον Δεκέμβριο του 2018, το Eyes of Light, με άξονα 
τη φωτογραφία, πραγματοποιεί συμμετοχικές καλλιτε-
χνικές δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση αν-
θρώπων με εμπειρία καρκίνου.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν με τη μορφή εικαστικών 
εγκαταστάσεων, τα αποτελέσματα των εργαστηρίων βι-
ωματικής-θεραπευτικής φωτογραφίας, που υλοποιήθη-
καν εντός του 2019 στους συλλόγους υποστήριξης καρ-
κινοπαθών Άλμα Ζωής και ΚΕΦΙ. 

Ειδικά σχεδιασμένες τεχνικές αυτο-έκφρασης και παιχνι-
διού μέσω της φωτογραφίας ενθάρρυναν τη συναισθη-
ματική ευημερία και βοήθησαν τους συμμετέχοντες να 
δουν τις προκλήσεις της νόσου με πιο θετική ματιά.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η δράση Survivors του Καρ-
κίνου: Τα Πρόσωπα της Ελπίδας, που στοχεύουν στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατάρριψη των 
στερεοτύπων που σχετίζονται με τη νόσο. Η δράση έφε-
ρε κοντά ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και καταξι-
ωμένους φωτογράφους και οδήγησε σε μια σειρά πορ-
τραίτων που αντανακλούν δύναμη και μεταφέρουν ένα 
μήνυμα αισιοδοξίας.

Το Eyes of Light ένα κοινωνικο-πολιτιστικό έργο, πρω-
τοβουλία της Δήμητρας Ερμείδου και υποστηρίζεται από 
το START – Create Cultural Change. Το START είναι ένα 
πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung, που υλοποιεί-
ται 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.
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Στις 5 Ιουνίου, ψηφίσαμε Εθελοντισμό!
Εκατοντάδες εθελοντές κι επισκέπτες όλων των ηλικιών γιόρτασαν την προσφορά και την 
αλληλεγγύη, στην 16η πανελλήνια Γιορτή για τον Εθελοντισμό!
Στην 16η Γιορτή Εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, οι επισκέπτες γνώρισαν 
μέσα από την ανοιχτή έκθεση, το έργο των εθελοντικών οργανισμών και μίλησαν με τους εθελο-
ντές για τον εθελοντισμό στην πράξη. Επιπλέον, συμμετείχαν στις ανοιχτές δράσεις της Γιορτής και 
γέμισαν με ενέργεια εθελοντισμού το κέντρο της Αθήνας!
To K.E.Φ.Ι. ήταν εκεί, όπως κάθε χρόνο και μίλησε με ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στον 
εθελοντισμό και την αλληλεγγύη!
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: «Νέα Ακρόπολη», PRAKSIS, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Ευρωπαϊκή Έκφραση, Πανελλήνιος Σύλλογος 
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ALMA». Υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 31 Μαΐου 2019, στο 
Κτήριο Κωστή Παλαμά (Ακαδημίας 48 και Σίνα), η αντικα-
πνιστική Ημερίδα του Κ.Ε.Φ.Ι. με αντικείμενο τη πρόληψη.
Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία και την συμμετοχή 
τους προσωπικότητες από το χώρο της Ογκολογίας ενη-
μέρωσαν το Κοινό, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, για τα 
νέα δεδομένα και απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρι-
σκόμενων.

Ευχαριστούμε τους εισηγητές μας: 
▶	Πολίτης Γεώργιος, πρώην Συντονιστής - Διευθυντής 

Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ"

▶	Βίκυ Λοϊζου, Πολιτικός Επιστήμονας, ειδική σε θέμα-
τα στρατηγικού σχεδιασμού και μεταρρυθμίσεων

▶	Μπισιρτζόγλου Δανάη, MD, PhD, Πνευμονολόγος - 
Εντατικολόγος, Διευθύντρια, Πνευμονολογική Κλινική, 
Γ.Α.Ν.Α. "ο Άγιος Σάββας" 

▶	Ευάγγελος Φραγκάκης, MD Γενικός χειρουργός
▶	Stefania Vallone, President LuCE (Lung Cance Europe)
▶	Ειρήνη Κουτελά, M.Sc., Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 

& Ψυχοθεραπεύτρια
▶	Αθανάσιος Ζέτος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α', 

Πνευμονολογικό Τμήμα Νοσοκομείου ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ"

▶	Άννα Εφραιμίδου, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ογκολογίας Mount Sinai School Medicine Ν.Υ U.S.A

▶	Ιωάννης Καραϊτιανός, Αμ. Επίκ. Καθηγητής Χειρουρ-
γικής Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής Διευθυντής 
Ογκολογικής Χειρουργικής Κλινικής και Πρόεδρος Επι-
στημονικού Συμβουλίου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 
"Αγ. Σάββας", Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουρ-
γικής Ογκολογίας 

▶	Γεράσιμος Αραβαντινός, Παθολόγος-Ογκολόγος 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Συντ.Διευθυντής- 
Β' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο 
"ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ", Κηφισιά

▶	Βασιλική Πέττα, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β' 
ΕΣΥ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Αγ.Σάββας"

▶	Ελένη Γαλάνη, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Senior Clinical Fellow, Guy's 
and St Thomas Hospital, London, UK

▶	Ιωάννης Γεωργακόπουλος, MD, PhD, Ακτινοθερα-
πευτής Ογκολόγος, 401 ΓΣΝΑ

Για όσες και όσους δεν κατάφεραν να έλθουν,  
οι παρουσιάσεις είναι πλέον διαθέσιμες  

στο κανάλι μας στο YouTube!

Δράσεις 2019

Αντικαπνιστική Ημερίδα  
και Καρκίνος του Πνεύμονα Δεν καπνίζω... 

επιλέγω τη ΖΩΗ !!!
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Τ
ο «Μαζί και στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα δωρεάν 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών 
τελικού σταδίου, στο χώρο τους, που δημιούργησε ο 
Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών 

(Κ.Ε.Φ.Ι.), με στόχο να καλύψει το τεράστιο κενό της υποστή-
ριξης από την Πολιτεία, καρκινοπαθών τελικού σταδίου ή με 
αδυναμία μετακίνησης, αλλά και των οικογενειών τους.

Οι δωρεάν παροχές του προγράμματος περιλαμβάνουν:
▶ Ψυχοκοινωνική υποστήριξη:
▶ Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για την αποδοχή της 

διάγνωσης και αποφυγή εγκατάλειψης της θεραπευτι-
κής προσπάθειας, την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης 
και διαχείριση του άγχους.

▶ Πρόληψη και αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
▶ Υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών.
▶ Ανάδειξη του ρόλου της οικογένειας, των φροντιστών, 

των φίλων.
▶ Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενούς και 

τη διαδικασία διεκδίκησής τους.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2018 και στηρί-
ζεται στη χορηγική υποστήριξη φαρμακευτικών εταιρειών, οι 
οποίες καλύπτουν ένα μέρος των λειτουργικών εξόδων.
Για να συνεχιστεί το πρόγραμμα θα χρειαστεί η βοήθεια όλων!
Για το σκοπό αυτό, φτιάχτηκε στη πλατφόρμα υποδοχής δω-
ρεών (Crowdfunding) “Give & Fund”, η σελίδα στήριξης της 
προσπάθειας: 

www.giveandfund.com/giveandfund/project/mazikaistospiti

Η προσπάθεια θα είναι επιτυχημένη ΜΟΝΟ αν διαδοθεί σε 
όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας.
Για τον λόγο αυτό, εγγράφονται ως «Πρεσβευτές», άνθρωποι 
με μεγάλο κύκλο και επιρροή, με δική τους πρωτοβουλία και 
συναίνεση (Επιστήμονες, καλλιτέχνες, ΜΜΕ κλπ.).
Βοηθήστε λοιπόν να φτάσει αυτή η ενημέρωση σε όλους!
Γιατί βάζοντας καθένας μας ένα μικρό λιθαράκι, μπορούμε να 
στηρίξουμε κάτι μεγάλο και σημαντικό! 
Περισσότερες πληροφορίες για το τρόπο που γίνεται η δω-
ρεά, θα βρείτε στη σελίδα της Give & Fund αλλά μπορείτε να 
καλέσετε και στα γραφεία του Κ.Ε.Φ.Ι.

Το Μαζί και στο Σπίτι 
χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ 
σου στήριξη! Μάθε πώς!

www.giveandfund.com/giveandfund/project/mazikaistospiti

ενημέρωση



Ο 
Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ια-
τρών (Κ.Ε.Φ.Ι.) διαπιστώνοντας την ανάγκη στήριξης 
των καρκινοπαθών τελικού σταδίου και των οικείων 
τους ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2018 το πρόγραμμα 

«Μαζί και στο Σπίτι».
Οι ασθενείς αυτοί λόγω της βαρύτητας της κατάστασης τους, 
δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν για υποστήριξη εκτός 
της οικίας τους, δεν είναι εφικτό να νοσηλευτούν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει σχετική 
πρόνοια από την Πολιτεία.
Η υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών και 
των οικείων τους σε ψυχολογικό και κοινωνι-
κό επίπεδο γίνεται από ειδικούς Ψυχολόγους 
και Κοινωνική λειτουργό, στα πλαίσια παρο-
χής ανακουφιστικής φροντίδας. 
Προυπόθεση για την ένταξη υπήρξε η αδυνα-
μία μετακίνησης των ασθενών λόγω επιβαρυ-
μένης κατάστασης της υγείας τους, είτε λόγω 
τερματικής φάσης της νόσου, ενώ κριτήρια έντα-
ξης είναι η οικονομική κατάσταση και ο τόπος δι-
αμονής του ασθενούς (ευρύτερη περιοχή της Αθήνας).
Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος από τον Σε-
πτέμβριο του 2018 μέχρι και τον Μάιο του 2019, εντάχθη-
καν 39 περιστατικά σε διάστημα 9 μηνών. 
Οι περιοχές που καλύφθηκαν ήταν: Κυψέλη, Πολύγωνο, Περι-
στέρι, Χαιδάρι, Άγιοι Ανάργυροι, Νέος Κόσμος,Νίκαια, Παλαιό 
Φάληρο, Νέα Ιωνία. Ίλιον, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Καισαριανή, 
Μαρούσι, Γαλάτσι, Αιγάλεω, Κορυδαλλός, Νέο Ηράκλειο, Αγία 
Παρασκευή, Βύρωνας, Άγιος Δημήτριος, Μοσχάτο, Αργυρούπο-
λη, Παπάγου
Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν 26 γυναίκες και 13 άντρες 
Καταγράφηκαν 372 επισκέψεις μέχρι και τις 21/5/2019 
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα, το ηλικιακό εύρος 
των ασθενών κυμαίνεται από 33 ετών ώς και 78 ετών.
Συγκεκριμένα:
Ο Ψυχολόγος έχει πραγματοποιήσει συνολικά 247 ατομι-
κές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης με 26 από τους 39 
επωφελούμενους του προγράμματος. Οι συνεδρίες λάμβα-
ναν χώρα κατ’ οίκον σε εβδομαδιαία συχνότητα. Στην πλειο-
ψηφία τους, οι άνθρωποι που ζήτησαν τη συμβολή του ψυ-
χολόγου ήταν ασθενείς. 
Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε συμβουλευτική σε οι-
κεία πρόσωπα των ασθενών. Ενδεικτικά, τα αιτήματα αφορού-
σαν τη διαχείριση των αισθημάτων άγχους για την εξέλιξη της 
νόσου, την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, τη διαχείριση δι-
απροσωπικών σχέσεων, την αποδοχή του θανάτου. Η διάρκεια 
της συνεργασίας με τον κάθε ένα ποίκιλλε αναλόγως του αιτή-
ματος του και της κατάστασης της υγείας του, καθώς κάποιοι 
ασθένεις βρίσκονταν σε τερματικό στάδιο της νόσου.
Η Κοινωνική Λειτουργός του προγράμματος ενημέρωσε και 
τους 39 ασθενείς που εντάχθηκαν, όσον αφορά στα δικαιώματα 
που μπορούν να διεκδικήσουν. Στην πλειοψηφία τους, οι ασθε-

νείς και οι φροντιστές δεν γνώριζαν τις ιδιαίτερες απολαβές και 
τις κοινωνικές παροχές, που δικαιούνται. 
Από το σύνολο των εξυπηρετούμενων, οι 29 είχαν κινήσει ήδη 
τη διαδικασία για την πιστοποίηση αναπηρίας και διέθεταν το 
προαπαιτούμενο ποσοστό από τα ΚΕ.Π.Α. Οι υπόλοιποι 10 χρει-
άστηκαν την αρχική ενημέρωση και καθοδήγηση για τη σχετι-

κή διαδικασία. Την διεκπεραίωση αυτής ανέλαβε η 
κοινωνική λειτουργός, με εξουσιοδοτήσεις από 

τους ίδιους τους ασθενείς. Σχετικά με τις κοι-
νωνικές παροχές που αφορούν την ένταξη 

στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. και 
της Ε.Υ.Δ.Α.Π., την φοροελάφρυνση και 
την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, 
την 5% ή την 0% συμμετοχή σε ιατρι-
κές εξετάσεις, την αναπηρική σύνταξη, 
τα επιδόματα ανά περίπτωση, και οποιο-

δήποτε άλλο αίτημα προέκυπτε κατά δι-
αστήματα. 

Στην πλειοψηφία τους χρειάστηκαν αναλυ-
τική ενημέρωση, διότι δεν γνώριζαν ότι έχουν 

δικαιώματα ως ογκολογικοί ασθενείς. Ακόμη και 
εκείνοι που ήδη διέθεταν ποσοστό αναπηρίας, δεν ήταν 

ενήμεροι πως να το αξιοποιήσουν καταλλήλως. 
Οι επισκέψεις της Κοινωνικής Λειτουργού μέχρι τα μέσα 
Μαίου είναι 125, ενώ σε εκκρεμότητα είναι ακόμα 5 περιστατι-
κά, όπου μένει η κατάθεση των φακέλων τους στα ΚΕ.Π.Α.
Οι επωφελούμενοι υποδέχτηκαν το πρόγραμμα ένθερμα και το 
έχουν αξιολογήσει μέσω ερωτηματολογίων με θετικό τρόπο. 
Παρακάτω παραβάλλονται σχόλια των ασθενών που δείχνουν 
τη σημασία που είχε η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 
για τους ίδιους: 

Άνδρας, 58 ετών: "Να πατήσω στα πόδια μου και να βρω και τη 
γη που είχα χάσει κάτω από τα πόδια μου".

Γυναίκα, 78 ετών: "Στο να είμαι ψυχικά καλά και να αντιμετωπί-
ζω τη δυσκολία και τη σοβαρότητα της υγείας μου".

Άνδρας, 78 ετών: ΄΄Με βοήθησε να εκτιμήσω τη ζωή…"

Άνδρας, 58 ετών: "Βρήκα συμπαράσταση από ένα άνθρωπο που 
ήξερε και τα διαδικαστικά αλλά και συμπαράσταση και μια ευγενή 
όμορφη παρουσία".

Γυναίκα, 71 ετών: "Φροντίδα για την παροχή βοηθημάτος οικο-
νομικού με τη συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογιτικών από 
Νοσοκομεία".

Τέλος να σημειωθεί ότι δεν κατέστει δυνατόν να εξυπηρετηθούν 
περιστατικά ορρίφθηκαν λόγο χιλιομετρικής απόστασης και 
λόγω αδυναμίας πρόσβασης των επαγγελματιών είναι οι εξής:
Ίλιον, Εκάλη, Αρτέμιδα, Σπάτα, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Βριλήσσια, 
Βούλα, Γλυφάδα, Πειραιάς, Σαλαμίνα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χορηγική υποστήριξη φαρ-
μακευτικών εταιρειών B.M.S., Φαρμασέρβ-Λίλλυ, Roche, 
Merck, Abbvie, ενώ έχουν δείξει ενδιαφέρον και άλλες.
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ενημέρωση › Μαζί και στο σπίτι

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ του Κ.Ε.Φ.Ι.!

Απολογιστικό Σημείωμα του προγράμματος  
Μαζί και στο Σπίτι για το έτος 2018-2019



Α
πέναντι στη λαϊκή ρήση «όπου υπάρχει καπνός υπάρχει 
και φωτιά» η επιστήμη της Ψυχολογίας επιβεβαιώνει 
ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και μια ιστορία. Στην 
παγκόσμια κοινωνική και πολιτισμική ιστορία η θέση 

του καπνού έχει υπάρξει εξέχουσα: Σε κάποιους λαούς ο καπνός 
είχε θεϊκές ιδιότητες ενώ για άλλους αποτελούσε το όχημα για 
να βιώσουν, μέσα σε έκσταση, την εμπειρία επικοινωνίας με τον 
υπερφυσικό κόσμο. Με τα χρόνια ο καπνός νομιμοποιείται ως 
μία αποδεκτή μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς. Αντιπροσω-
πευτική είναι η δεκαετία του ’20, όπου το τσιγάρο μετετρέπεται 
σε όχημα της γυναικείας απελευθέρωσης και κάποιες δεκαετί-
ες αργότερα ενσαρκώνει την αρρενωπή και αυθεντική φυσιο-
γνωμία ενός άνδρα. Άξια αναφοράς είναι η ιστορική διαφήμιση 
εταιρείας που παρουσιάζει τα τσιγάρα της ως την «αγαπημένη 
επιλογή μεταξύ των γιατρών», προτρέποντας τους καπνιστές να 
πιστέψουν ότι είναι απόλυτα ασφαλές να καπνίζουν. Στα τέλη 
της δεκαετίας του ‘60 για πρώτη φορά το κάπνισμα ταυτίζεται 
με τον καρκίνο των πνευμόνων. Αρχίζει πλέον να γίνεται λόγος 
για κοινωνίες οι οποίες μαρτυρούν μια «κουλτούρα εξάρτησης».

ΤΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ;

Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία έχει να επιδείξει χιλιάδες 
έρευνες και μελέτες, που διερευνώντας το εν λόγω ερώτημα 
στηρίζονται σε γενετικές θεωρίες, σε νευροχημικές, σε θεωρίες 
εξάρτησης, με τρεις κύριες προσεγγίσεις: την Κοινωνική Ψυχο-
λογία, την Ψυχολογία της Προσωπικότητας (των χαρακτηριστι-
κών της) και τη Θεωρία Μάθησης. Ο πατέρας της Ψυχανάλυσης, 
S. Freud, είχε προσδιορίσει την εξάρτηση από το τσιγάρο ως την 
ενδεχόμενη καθήλωση του ανθρώπου στο στοματικό στάδιο της 
ανάπτυξης (οι πρώτοι 18 μήνες ζωής), λέγοντας ότι ο άνθρωπος 
μέσα από το τσιγάρο μοιάζει να προσπαθεί να καλύψει τα συναι-
σθηματικά κενά και την εσωτερική μοναξιά που βίωσε κατά την 
πρώιμη εκείνη παιδική του ηλικία.

Στους κύριους λόγους που οδηγούν ένα άτομο στο κάπνισμα 
και διαμορφώνουν αντίστοιχα τις μορφές καπνίσματος και τους 
τύπους των καπνιστών (Lujic et al, 2005) παρατηρούμε ότι σχε-
δόν πάντα πίσω από από αυτούς βρίσκεται η αναζήτηση μιας 
ανθρώπινης ανάγκης προς ικανοποίηση. Πιο συγκεκριμένα:

▶ Ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση → Ψυχο-κοι-
νωνικό κάπνισμα (Joseph et al, 2003). Η κοινωνική συν-
θήκη μοιάζει ικανή να ενισχύσει την εκτίμηση που έχουμε 
για την αυτο-αποτελεσματικότητα και αξιοσύνη μας (συμ-
βαίνει συχνά στους εφήβους). 

▶ Ανάγκη για ικανοποίηση των αισθήσεων μέσα από την 
επαφή με το τσιγάρο → Αισθητήριο-κινητικό κάπνισμα 
(Joseph et al, 2003).

 ▶ Αναζήτηση χαλάρωσης → Ήπιο κάπνισμα (Wetterer & 
Troschke, 1986). Το κάπνισμα που «κόβεται» πιο εύκολα.

 ▶ Αναζήτηση διέγερσης → Διεγερτικό κάπνισμα (Russell, 
1974). Η εξουσία της νικοτίνης είναι κυρίαρχη. Ο καπνι-
στής χρειάζεται όλο και πιο βαθιές εισπνοές τσιγάρου και 
με μεγαλύτερη συχνότητα.

▶ Αντιμετώπιση δύσκολων και στενόχωρων καταστά-
σεων → Το κάπνισμα που καταστέλλει (Joseph et al, 
2003).

 ▶ Μείωση αρνητικών επιπτώσεων και μεγιστοποίη-
ση θετικών συναισθημάτων → Εξαρτητικό κάπνισμα 
(Carton et al, 1994). Στερητικό σύνδρομο.

 ▶ Σχέση ερεθίσματος και αντίδρασης → Αυτοματοποιη-
μένο κάπνισμα (Joseph et al, 2003). Ασυνείδητες, αυτο-
ματοποιημένες κινήσεις → μανιώδεις καπνιστές.

 ▶ Αναζήτηση αίσθησης και συναισθήματος στο μέγιστο 
βαθμό (Sensation Seeking-SS, Zuckerman, 1994). Χωρίς 
προστασία-όριο και με επιζήμιες συνέπειες για την υγεία. 
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Ειρήνη Κουτελά    
M.Sc., Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και 

Ψυχοθεραπεύτρια-εκπαιδευμένη στη θεραπεία Gestalt,
 I-MBA, M.Sc. Litt., www.irinikoutela.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
για τον Καρκίνο του Πνεύμονα  

και την Αντικαπνιστική εκστρατεία

Πίσω από κάθε εθισμό υπάρχει μια προσωπική ιστορία.  
Κάθε εθισμός βγάζει έξω τον πόνο που υπάρχει ήδη μέσα σου.  

Κάθε εθισμός φτάνει σε ένα σημείο που δεν λειτουργεί πια για σένα  
και τότε αισθάνεσαι τον πόνο πιο έντονα από ποτέ

Eckhart Tolle, 1997

3
1

.0
5

.2
0

1
9

ιατρικό

http://www.irinikoutela.gr/


ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019  |  KEΦΙ  |  9

άρθρο › Επιστημονική Ημερίδα

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΑΝΗ  
ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΗΣ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας έχει προειδοποιήσει: Το 
κάπνισμα όχι μόνο δεν είναι μια απλή συνήθεια, αλλά αποτελεί 
φαρμακολογική ψυχολογική και σωματική εξάρτη-
ση (https://www.who.int/topics/tobacco). Η 
εξάρτηση από το κάπνισμα είναι κατά βάση 
νευροβιολογική και στηρίζεται στη διέ-
γερση και λειτουργία των εγκεφαλικών 
κέντρων. Η νικοτίνη, η οποία ανήκει 
στις εξαρτησιογόνες ψυχοτρόπες 
ουσίες, έχει διεγερτικά και ηρεμιστι-
κά ψυχοδραστικά αποτελέσματα με 
ισχυρή εθιστική επίδραση (Batra & 
Buchkremer, 1999). Εμφανίζεται ως 
διαταραχή σχετική με τον καπνό στην 
παρούσα έκδοση του Διαγνωστικού και 
Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών 
Διαταραχών (DSM-V) και στην Αναθεωρη-
μένη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των 
Νόσων (ICD-11). Ο νευρο-βιολογικός εθισμός στη 
νικοτίνη δημιουργεί μία ευχάριστη αίσθηση στο άτομο που κα-
πνίζει και ταυτόχρονα την ανάγκη να συνεχίσει να το κάνει προ-
κειμένου να απολαμβάνει την ίδια ευχαρίστηση. Αρκούν λιγότε-
ρα από 10 δευτερόλεπτα για να φτάσει η νικοτίνη στον εγκέφα-
λο, στον οποίο απελευθερώνει χημικές ουσίες, με κυρίαρχη την 
ντοπαμίνη. «Το κλειδί της ευφορίας», με αυτές τις λέξεις έχουν 
χαρακτηρίσει την οργανική ουσία της ντοπαμίνης που σχετίζεται 
με την αίσθηση της ευχαρίστησης, της αγαλλίασης και την ουσία 
της ανταμοιβής. Η αποχή από τη νικοτίνη δημιουργεί δυσάρεστα 
συμπτώματα στέρησης, που οδηγούν το άτομο που καπνίζει να 
αποζητά συνεχώς το κάπνισμα, προκειμένου να τα αποφύγει.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ  
ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ;
Στους αμυντικούς μηχανισμούς της ψυχαναλυτικής θεωρίας του 
S. Freud βρίσκουμε τους κυριότερους λόγους που εμποδίζουν 
τον καπνιστή να διακόψει το κάπνισμα: Η άρνηση βοηθά τον 

καπνιστή να μην έρθει αντιμέτωπος με την προφανή του 
εξάρτηση, ενώ γνωρίζει ότι βλάπτει τον εαυτό του, 

αρνείται να το δεχτεί. Στην εκλογίκευση  το άτομο 
χρησιμοποιεί τη λογική του προκειμένου να πεί-

σει τον εαυτό του καθώς και τους άλλους ότι 
το τσιγάρο δεν του έχει δημιουργήσει και δεν 
θα του προξενήσει και στο μέλλον  βλαβερές 
συνέπειες στην υγεία του. Η μόνωση του 
συναισθήματος κρατά τον καπνιστή σε από-
σταση από το συναίσθημά του. Το χιούμορ 

και ο αυτοσαρκασμός κάνουν την εξάρτη-
ση να φαίνεται ακίνδυνη. Μέσα από τη μετά-

θεση, ο καπνιστής θεωρεί ότι άλλοι παράγοντες 
είναι πιο επικίνδυνοι από το τσιγάρο, όπως πχ. τα 

μικρόβια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βλάψει σοβαρά 
την υγεία.

Κάθε φορά που αναζητάμε τσιγάρο, αναζητάμε το συναί-
σθημα μέσα μας. 
Ας αναρωτηθούμε: 
Με ποιο τρόπο έχω μάθει να στέκομαι στα συναισθήματά μου; 
Μπορώ να αντέξω και να σταθώ στο κενό που νιώθω μέσα μου, 
στην πλήξη, την άβολη κατάσταση, τον πόνο βρίσκοντας νέους 
τρόπους, μακριά από το κάπνισμα; Μήπως μεταθέτω στο κάπνι-
σμα την ευθύνη που έχω απέναντι στον εαυτό μου; 

Η δύναμη μας είναι στο εδώ και τώρα και η ευθύνη πάντα 
προσωπική.

Δεν καπνίζω... 
επιλέγω τη ΖΩΗ !!!

https://www.who.int/topics/tobacco


Ο
καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μια παγκόσμια 
επιδημία, καθώς σήμερα αναδεικνύεται σε πρώτη 
αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως και στα δύο 
φύλα - ευθύνεται για σχεδόν έναν στους πέντε θα-

νάτους από καρκίνο. Στη χώρα μας ο καρκίνος του πνεύμονα 
στερεί τη ζωή σε >7.000 ανθρώπους ετησίως, έχει σταθερά 
ανοδική πορεία που συμπορεύεται με τα υψηλά ποσοστά κα-
πνιστών, καθώς η Ελλάδα είναι πρώτη σε κατανάλωση τσι-
γάρων και δεύτερη σε κατανάλωση καπνού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ είναι πρώτη και στην κατανάλωση τσιγάρων σε 
ηλικίες <45 ετών. 
Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή των στοχευμένων θεραπειών 
και η χρήση των βιοδεικτών επέτρεψε την εξατομίκευση της θε-
ραπείας στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σημει-
ώνοντας τεράστια πρόοδο στην θεραπεία του. Σήμερα αναγνω-
ρίζουμε ότι ο καρκίνος πνεύμονα δεν είναι μία νόσος, δεν είναι 
ίδιος σε όλους τους ασθενείς, αλλά περιλαμβάνει πολλές μορι-
ακές υποομάδες. Στον θεραπευτικό αλγόριθμο για την αντιμε-
τώπιση του είναι απαραίτητη η γνώση όχι μόνο του ιστολογικού 
τύπου αλλά και του μοριακού προφίλ του όγκου με την έκφραση 
συγκεκριμένων προβλεπτικών βιοδεικτών. 
Οι βιοδείκτες είναι βιολογικά μόρια που υποδεικνύουν μια φυ-
σιολογική ή παθολογική διαδικασία, ανιχνεύονται με συγκεκρι-
μένες μεθόδους στον καρκινικό ιστό ή/και στο αίμα και μπορούν 
να προβλέπουν την αναμενόμενη ανταπόκριση του κάθε ασθε-
νούς σε συγκεκριμένη θεραπεία. Με τη χρήση των προβλεπτι-
κών βιοδεικτών μπορούμε να καθορίσουμε τη σωστή θεραπεία 
για τον σωστό ασθενή, μπορούμε να εξατομικεύσουμε τη θερα-
πεία και επομένως να μεγιστοποιήσουμε το όφελος μειώνοντας 
αντίστοιχα τον κίνδυνο άσκοπης τοξικότητας αλλά και να εκλο-
γικεύσουμε κατανέμοντας σωστά το κόστος των θεραπευτικών 
προσεγγίσεων. Η εξατομικευμένη ιατρική στηρίζεται απόλυτα 
στους προβλεπτικούς βιοδείκτες, χάρη στους οποίους ο σωστός 
ασθενής λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία στο σωστό χρόνο.

Το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξίας των βι-
οδεικτών στον καρκίνο του πνεύμονα αποτελεί ο έλεγχος των 
μεταλλάξεων του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παρά-
γοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR), που σήμερα 
γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι η αιτία ενός ποσοστού όγκων 
που συνήθως αφορούν νεώτερους ασθενείς, μη καπνιστές, 
γυναίκες, με τον ιστολογικό τύπο αδενοκαρκινώματος, αλλά 
όχι μόνο. Η ανίχνευση μοριακών αλλαγών (μεταλλάξεων) σε 
αυτό το γονίδιο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς βιο-
δείκτες, μια και μπορεί να αναγνωρίσει την υπο-ομάδα εκείνη 
των ασθενών (~10-12% στην Ελλάδα) που θα έχει νόημα να 
λάβουν από την αρχή στοχεύουσα θεραπεία με τη μορφή χα-
πιού, τους λεγόμενους αναστολείς τυροσινικής κινάσης (TKIs) 
του EGFR. Η στοχεύουσα αυτή θεραπεία τριπλασιάζει σχεδόν 
την επιβίωση αυτών των ασθενών σε σχέση με την κλασσική 
χημειοθεραπεία και έχει ελάχιστη τοξικότητα, δεν χρειάζεται 
νοσοκομείο και προσφέρει σημαντική ποιότητα ζωής.
Ο έλεγχος για την παρουσία μεταλλάξεων του EGFR, πραγμα-
τοποιείται κυρίως σε δείγματα βιοπτικού υλικού, αλλά τα τε-
λευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία και γνώση που 
επιτρέπουν την ανίχνευση αυτού του σημαντικού βιοδείκτη 
και στο αίμα ασθενών με καρκίνο πνεύμονα όταν δεν μπορούν 
να διαθέσουν ιστό προς εξέταση, μια διαδικασία που ονομά-
ζεται ‘υγρή βιοψία’. Με τον τρόπο αυτό κανένας ασθενής δεν 
θα χάσει την ευκαιρία μιας αποτελεσματικής αρχικής θεραπεί-
ας, αλλά επίσης μπορούμε κατά τη διάρκεια της στοχεύουσας 
θεραπείας να παρακολουθήσουμε εύκολα την πορεία της νό-
σου και επίσης να ανιχνεύσουμε στο αίμα πιθανές μεταλλάξεις 
αντίστασης στη θεραπεία μας, καθοδηγώντας έτσι πιθανές αλ-
λαγές στη θεραπευτική μας στρατηγική. 
Εκτός του μοριακού ελέγχου για μεταλλάξεις στο γονίδιο 
EGFR, σήμερα ξέρουμε ότι μοριακές αλλαγές και σε πολλά 
άλλα γονίδια μπορεί να καθορίσουν αντίστοιχες υπο-ομάδες 
ασθενών που μπορεί να ωφεληθούν από νέες στοχεύουσες θε-

ιατρικό

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ  
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ  

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Έλενα Λινάρδου, PhD

Παθολόγος Ογκολόγος,  
Διευθύντρια Ογκολογικού Τμήματος, 
Θεραπευτήριο Metropolitan, Αθήνα
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συνέντευξη › Μαζί και στο σπίτι

ραπείες. Έτσι με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και 
τις διαθέσιμες στοχεύουσες θεραπείες σήμερα θα πρέπει σε 
κάθε νέα διάγνωση προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρ-
κίνου πνεύμονα και ιδιαίτερα αδενοκαρκινώματος εκτός από 
το EGFR να γίνεται έλεγχος και για μοριακές αλλαγές στο ALK, 
BRAF, ROS-1, HER-2, επίσης MET, RET, κ.ά., και καθώς ολοένα 
αναδεικνύονται νέοι βιοδείκτες και αντίστοιχα φάρμακα που 
τους στοχεύουν, συστήνεται μοριακός έλεγχος με πάνελ βιο-
δεικτών με την νέα μοριακή τεχνική του NGS (next generation 
sequencing) που μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονα πολλούς 
βιοδείκτες. Σήμερα στη χώρα μας αποζημιώνονται μόνο οι δύο 
βιοδείκτες EGFR, ALK. 
Εκτός από τις στοχεύουσες θεραπείες, σήμερα η ανοσοθερα-
πεία αποτελεί τη νέα στρατηγική- ορόσημο στην αντιμετώπι-
ση πολλών όγκων, η οποία τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται 
και στον καρκίνο του πνεύμονα και έχει αλλάξει το τοπίο και 
τις επιλογές στον αλγόριθμο αντιμετώπισης, προσφέροντας 
σημαντική ελπίδα για μακρόχρονη επιβίωση σε πολλούς 
ασθενείς. Έχοντας τα τελευταία χρόνια αναγνωρίσει τη δομή 
και λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος, έχουμε 
σχεδιάσει καινοτόμα φάρμακα, αντισώματα που επιτρέπουν 
την επανενεργοποίηση της άμυνάς μας ενάντια στον καρκίνο, 
‘απελευθερώνοντας’ ειδική ανοσολογική απάντηση εναντίον 
των καρκινικών κυττάρων και δημιουργώντας ‘ανοσολογική 
μνήμη’ ώστε το θεραπευτικό αποτέλεσμα να έχει μακρόχρονη 
διάρκεια. 
Σήμερα για τον καρκίνο του πνεύμονα η ανοσοθεραπεία εφαρ-
μόζεται τόσο στην 2η όσο και στην 1η γραμμή αντικαθιστώ-
ντας ή σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία. Ειδικότερα στην 
1η γραμμή θεραπείας ένας νέος βιοδείκτης το PD-L1, έχει 
βρεθεί ότι μπορεί όταν βρίσκεται με υψηλή έκφραση (≥50%), 
να προσδιορίσει τους ασθενείς που θα πάρουν μόνο ανοσοθε-
ραπεία, που σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να αντικαταστήσει 
την κλασσική χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής προσφέροντας 
σημαντικές και μακρόχρονες ανταποκρίσεις ενώ υπερδιπλασι-
άζει την συνολική επιβίωση σε σχέση με την κλασσική χημειο-
θεραπεία. Η ανοσoθεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς (25-30% 
των ασθενών με προχωρημένο νεοδιαγνωσθέντα ΜΜΚΠ) με 
υψηλή έκφραση του βιοδείκτη έχει εγκριθεί ως η θεραπεία 
εκλογής. Η αγωγή αυτή είναι εγκεκριμένη και αποζημιώνεται 
από τα ασφαλιστικά ταμεία και στη χώρα μας όμως η εξέταση 
του βιοδείκτη ακόμα δεν αποζημιώνεται!!
Μετά από τις σημαντικές επιτυχίες της ανοσοθεραπείας σαν 
μονοθεραπεία, ακολούθησαν μελέτες και εγκρίσεις με θετικά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή συνδυασμών ανοσοθερα-

πείας: με κλασσική χημειοθεραπεία, με άλλες ανοσοθερα-
πείες και με τριπλούς συνδυασμούς με χημειοθεραπεία και 
βιολογικούς παράγοντες. Νέοι βιοδείκτες, όπως το φορ-
τίο μεταλλάξεων σε έναν όγκο (TMB; Tumour mutational 
burden), μπορούν να αναγνωρίσουν ασθενείς που θα ωφε-
ληθούν σημαντικά μόνο με συνδυασμούς ανοσοθεραπειών, 
χωρίς καθόλου χημειοθεραπεία, ενώ το PDL1 ακόμα και 
στους συνδυασμούς αναδεικνύει τους ασθενείς εκείνους που 
θα έχουν την καλύτερη ανταπόκριση στη συνδυασμένη χημει-
ο-ανοσοσθεραπεία.  
Τέλος, η ανοσοθεραπεία έρχεται με εντυπωσιακά αποτελέσμα-
τα να πάρει θέση και σε πιο πρώιμα στάδια του καρκίνου του 
πνεύμονα, όταν η νόσος είναι μόνο τοπικά προχωρημένη. Σε 
αυτούς τους ασθενείς με στάδιο 3, μετά την κλασσική χημει-
ο-ακτινοθεραπεία, η προσθήκη της ανοσοθεραπείας σαν θερα-
πεία συντήρησης τριπλασίασε την επιβίωση χωρίς υποτροπή 
της νόσου και αύξησε σημαντικά τη συνολική επιβίωση, σε 
αποτελέσματα που είναι αδιαμφισβήτητα χωρίς προηγούμε-
νο, προσφέροντας μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των 
τελευταίων χρόνων στην αντιμετώπιση πιο αρχικών σταδίων 
αυτής της δύσκολης νόσου. 
Το PD-L1 είναι ένας αναγκαίος βιοδείκτης για την επιλογή 
ασθενών για την καλύτερη χρήση της ανοσοθεραπείας. Η εξέ-
ταση του βιοδείκτη PD-L1 γίνεται ήδη σε πολλά Παθολογοα-
νατομικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμα δεν απο-
ζημιώνεται, παρότι για τη συνταγογράφηση συγκεκριμένων 
ανοσοθεραπευτικών παραγόντων καθορίζεται ως υποχρεωτι-
κή και προαπαιτούμενη η ύπαρξη της εξέτασης του βιοδείκτη…
Οι θεραπευτικές στρατηγικές λοιπόν για τους ασθενείς με καρ-
κίνο πνεύμονα είναι σήμερα πολλές, με τις στοχεύουσες θε-
ραπείες και την ανοσοθεραπεία να αλλάζουν τα θεραπευτικά 
δεδομένα, να ανοίγουν νέους ορίζοντες προσφέροντας σημα-
ντικές ελπίδες για καλύτερη επιβίωση σε ασθενείς που μέχρι 
πρόσφατα είχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Καινο-
τόμοι παράγοντες και συνδυασμοί τους έρχονται να προστε-
θούν στη θεραπευτική μας φαρέτρα, με νέες εγκρίσεις, κάνο-
ντας μας αισιόδοξους οτι η μακρόχρονη επιβίωση και για τους 
ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα είναι εφικτή!
Δυστυχώς όμως, στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, η μη 
αποζημίωση αρκετών από τις απαραίτητες εξετάσεις βιοδει-
κτών επιβαρύνει με σημαντικό κόστος τον προϋπολογισμό του 
ογκολογικού ασθενούς και από την άλλη οδηγεί σε κοινωνικό 
αποκλεισμό, τους ασθενείς που, αν και μπορούν να επωφελη-
θούν από την εξατομικευμένη θεραπεία, δε δύνανται να καλύ-
ψουν το κόστος της απαραίτητης εξέτασης βιοδείκτη.
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 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ,  
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ  
(Ποσό: 165 ευρώ /μήνα)

 Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο 
κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, άτομα με 
ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπη-
ρίας 80% και άνω, άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, 
με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, κλπ  
(Ποσό: 362 ευρώ /μήνα)

 Δικαιούχοι ασθενείς: Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τε-
λευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε 
διαδικασία αιμοκάθαρσης Άτομα που έχουν υποβληθεί σε 
πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και όσα έχουν υπο-
βληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργά-
νων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο 

EΠΙΔΟΜΑΤΑ σε ΑΜΕΑ  
& άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Ο Σύλλογος μας στα πλαίσια της πλαισίωσης των ογκολογικών ασθενών 
παρέχει κοινωνική υποστήριξη. Ένα ιδιαίτερα συχνό αίτημα που εντοπίζεται 
μέσα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις προσωπικές συνεδρίες με 
τους ασθενείς, είναι το αν δικαιούνται κάποιο επιδόμα για την κάλυψη των 
οικονομικών και καθημερινών αναγκών τους. Προς διευκρίνηση και αποφυγή 
παραπληροφόρησης τονίζουμε πως δεν υπάρχει επίδομα καρκινοπαθών. 
Για αυτό τον λόγο παρακάτω βρίσκεται ένας σύντομος και συγκεντρωτικός 
πίνακας από τη δημοσίευση του Ο.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με τα επιδόματα, που 
χορηγούνται. Αναφέρονται αναλυτικά τα επιδόματα που καταβάλλονται σε 
ΑμΕΑ και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για κάθε επίδομα αναγράφονται 
οι δικαιούχοι και τα ποσά που αντιστοιχούν, καθώς και τα ποσοστά αναπηρίας 
που προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά. 

Χριστοδούλου Φωτεινή
Κοινωνική Λειτουργός 

Για τον Σύλλογο Καρκινοπαθών 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών 

ενημέρωση
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ενημέρωση › Επιδόματα σε ΑΜΕΑ

(παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός 
των οστών.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ  
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Β.Α.)  
(Ποσό: 313 ευρώ/μήνα) 

 Δικαιούχοι ασθενείς: Με σωματική, νοητική ή ψυχική ασθέ-
νεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό 
αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατρο-
φικού επιδόματος διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώ-
μενο και ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (Β.Ν.Υ.) 
(Ποσό: 527 ευρώ/μήνα)

 Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με βαριά νοητική υστέ-
ρηση, ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη 
νοημοσύνης κάτω του 30. Άτομα με σύνδρομο Down με 
συνοδό, βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας 
από 80% και άνω. Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διατα-
ραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και ποσοστό αναπηρίας 
από 80% και άνω.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ,  
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ  
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
(Ποσό: 771 ευρώ /μήνα)

 Δικαιούχοι ασθενείς: Πάσχουν από παραπληγία ή τετρα-
πληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Πάσχουν 
από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθ-
μού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, πα-
ραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης Ανασφάλιστοι 
ακρωτηριασμένοι: α.Κατά τα τέσσερα άκρα (χέρια και πόδια), 
ανεξάρτητα από το σημείο ακρωτηριασμού. β. Κατά τα δύο 
κάτω άκρα (πόδια), από το γόνατο και πάνω (μηρός). γ. Κατά 
τα δύο άνω άκρα (χέρια) από τον καρπό και πάνω και το ένα 
κάτω άκρο, από το γόνατο και πάνω.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ  
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ  
ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ, AIDS  
(Ποσό: 362 ή 697 ευρώ /μήνα)      

 Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θα-
λασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία - 
ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία - μικροδρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.  Άτομα 
με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές 
διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. Άτομα 
με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) 
με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.                                      

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ  
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  
(Ποσό: 362 ευρώ/μήνα)

 Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με κώφωση - βαρηκοΐα με 
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 
ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 Άτομα με κώφωση - 

βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 
έως 25 ετών, που φοιτούν σε κατώτερες, μέσες ή ανώτερες 
τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή 
σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ  
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ  

(Ποσό: 362 ή 697 ευρώ/μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με οπτική 
αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσο-
στό αναπηρίας από 80% και άνω.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ  
ΠΑΡΑΛΥΣΗ  
(Ποσό: 697 ευρώ/μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με εγκεφα-
λική παράλυση ηλικίας 0-18 ετών Τα ενήλικα 

άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μο-
νάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Τα ενήλικα άτομα με 
εγκεφαλική παράλυση που είναι δικαιούχοι του επιδόματος 
του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας της οικογένειας».

Αν πληρείτε τις προυποθέσεις για κάποιο από τα προνοιακά επί-
δοματα απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σας, για 
να ξεκινήσει η αίτηση. Στη συνέχεια επικοινωνείτε με τον θερά-
ποντα γιατρό σας για να συμπληρωθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ο ειση-
γητικός φάκελος παροχών αναπηρίας. 
Μπορείτε να εντοπίσετε ολόκληρη την συγκεντρωτική λίστα με 
όλα τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της περιφέρειας Αττικής, 
όπου απευθύνονται οι πολίτες προκειμένου να ξεκινήσουν τις 
ηλεκτρονικές αιτήσεις ΜΟΝΟ για την αίτηση επιδομάτων. Για πα-
ράδειγμα, η Οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ βαριάς αναπηρίας που 
συχνά δικαιούνται οι ανασφάλιστοι ή οι έμμεσα ασφαλισμένοι 
ογκολογικοί ασθενείς δίνεται ΜΟΝΟ σε μορφή επιδόματος. 

Σημαντική σημείωση:
Οι αιτήσεις που ξεκινούν στα Κέντρα Κοινότητας ηλεκτρονικά 
πρέπει να συνεχίζονται και από τον θεράποντα γιατρό επίσης 
ηλεκτρονικά.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αιτήματος είτε για αναπηρι-
κή σύνταξη, είτε για κοινωνικές παροχές οι διαδικασίες γίνονται 
χειρόγραφα με την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ασφα-
λιστικό φορέα. Οι προνοιακές παροχές δεν συμπεριλαμβάνουν 
την καταβολή του παράβολου των 46,14 ευρώ, που απαιτούν 
από τα ΚΕ.Π.Α. 
Οι επιτροπές εξετάζουν μόνο στο κεντρικό υποκατάστημα του 
Ε.Φ.Κ.Α. στην Πειραιώς 181.
Για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τους δικαιούχους και τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
επεξήγηση επικοινωνήστε με την Κοινωνική Λειτουργό στο τη-
λέφωνο του Συλλόγου στο 210 64.68.222 ή επισκεφθείτε το 
site του Συλλόγου 

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ-Εκστρατεία για την ενημέρωση για των 
δικαιωμάτων των ασθενών» 

https://dikaiomamou.gr/ 
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Το 2018 και το 2019 υπήρξαν χρονιές 
με σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του 

καρκίνου του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού 
δεν αντιμετωπίζεται πια ως μια νόσος, αλλά 

εστιάζουμε στην εξατομίκευση της θεραπείας 
με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

ασθενή. Η εξατομικευμένη θεραπεία έχει  
ως σκοπό την επιλογή της ιδανικής θεραπείας της 
ασθενούς και βασίζεται σε καινοτόμα φάρμακα, 
τα οποία στοχεύουν σε εξειδικευμένα μόρια των 

καρκινικών κυττάρων, που εμπλέκονται στον 
πολλαπλασιασμό και την επιβίωση τους.  

Στον καρκίνο του μαστού ανάλογα με την 
έκφραση των ορμονικών υποδοχέων ER, PR 
και της ογκοπρωτείνης Ηer-2 εφαρμόζεται και 

ανάλογη στοχευμένη θεραπεία. 

Σ
ήμερα, γνωρίζουμε ότι περίπου το 70% των ασθενών 
σταδίου Ι (χωρίς θετικούς λεμφαδένες) ορμονοευαί-
σθητου καρκίνου του μαστού δε θα χρειαστούν συ-
μπληρωματική χημειοθεραπεία μετά τη χειρουργική 

επέμβαση. Το ποιες γυναίκες δε θα ωφεληθούν από τη συ-
μπληρωματική χημειοθεραπεία μας το δείχνουν οι μοριακές 
υπογραφές της νόσου. Τέτοια test είναι το ONCOTYPE DX test, 
το οποίο μάλιστα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας και το μεγαλύ-
τερο μέρος του κόστους του αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΠΥ. 
Ανάλογη μοριακή υπογραφή είναι το mammaprint test. Τα 
δύο αυτά τεστ έχουν αξιολογηθεί μέσα από προοπτικές κλι-
νικές δοκιμές και έχουν αποδείξει την προβλεπτική τους αξία.

Όσον αφορά τη Her2 θετική νόσο στην επικουρική θεραπεία η 
προσθήκη του pertuzumab στο trastuzumab έδειξε σημαντι-
κό όφελος στη συνολική επιβίωση ασθενών με νόσο υψηλού 
κινδύνου για υποτροπή. Τo Pertuzumab στοχεύει σε έναν δι-
αφορετικό επίτοπο του εξωκυττάριου τμήματος του Her-2 σε 
σχέση με το Trastuzumab, με αποτέλεσμα τα δύο μονοκλωνι-
κά αντισώματα να δρουν συνεργικά.

Επιπλέον, πρόσφατα η μελέτη KATHΕRINΕ ανέδειξε ότι σε 
ασθενείς με Her2 νόσο, που έχουν λάβει χημειοθεραπεία πριν 
τη χειρουργική επέμβαση και μετά το χειρουργείο έχουν υπο-
λειμματική νόσο, υπάρχει όφελος εάν δώσουμε συμπληρω-
ματική θεραπεία με TDM1 αντί για trastuzumab που είναι η 
καθιερωμένη αγωγή μέχρι σήμερα.

Πολύ σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν και για τη δύσκολη κα-
τηγορία του τριπλά αρνητικού καρκίνου μαστού. Πρόσφα-
τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ασθενείς με μεταστατική τριπλά 
αρνητική νόσο έχουν σημαντικό κλινικό όφελος εάν λάβουν 
συνδυασμό ανοσοθεραπείας με atezolizumab και χημειοθερα-
πείας με nab-paclitaxel. Το όφελος αυτό αφορά τους ασθενείς 
με έκφραση του δείκτη PDL-1 (περίπου 40% των ασθενών ). 
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η θεραπεία αυτή έχει σημαντι-
κό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καινοτόμες θεραπείες που επιγρά-
φτηκαν είναι διαθέσιμες στους Έλληνες ασθενείς είτε από το 
δημόσιο σύστημα υγείας ή από προγράμματα πρώιμης πρό-
σβασης των ασθενών.

Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή 
συνδυασμένης θεραπείας. Χρησιμοποιούνται πλέον συνδυ-
ασμοί της κλασικής χημειοθεραπείας ή ορμονοθεραπείας με 
νέα καινοτόμα φάρμακα, μονοκλωνικά αντισώματα η ανοσο-
θεραπεία, που έχουν πετύχει αφενός την αύξηση των ποσο-
στών ίασης, αφετέρου τη μετατροπή της μεταστατικής νόσου 
σε χρόνια νόσο.

Δρ. Ελένη Γαλάνη 
Παθολόγος Ογκολόγος

  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ  
    ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

τι είναι, ποιους αφορoύν,
πώς έχουμε πρόσβαση

ιατρικό
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ιατρικό › Σεμινάριο

Τ
ο στρες αποτελεί ένα προσαρμοστικό επιβιωτικό 
μηχανισμό, που είναι απαραίτητος για την κινητο-
ποίηση του ατόμου, όταν όμως οι επιδράσεις των 
περιβαλλοντικών παραγόντων υπερβαίνουν τις προ-

σαρμοστικές ικανότητες του οργανισμού αυτός αδυνατεί να 
ελέγξει και/ή να προβλέψει. 

Τα συμπτώματα του έντονου στρες εκδηλώνονται στο συναί-
σθημα, στη σκέψη, στη συμπεριφορά αλλά και στο σώμα.

Η νοσηλευτική είναι από τη φύση της ένα έντονο στρεσογόνο 
επάγγελμα και ιδιαιτέρα για τους νοσηλευτές που εργάζονται 
στα ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων.

Οι κυριότερες πηγές στρες είναι ο αυξημένος φόρτος εργασί-
ας, η επιβάρυνση των ασθενών, οι απώλειες και ο θάνατος, οι 
συγκρούσεις με το υπόλοιπο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 
τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, η έλλειψη υποστή-
ριξης, η λεπτή ισορροπία σπίτι/εργασία, η προσπάθεια για 
διατήρηση ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, η ανεπαρκής 
εκπαίδευση, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, οι συν-
θήκες εργασίας και οι επείγουσες καταστάσεις. 

Το νοσοκομειακό περιβάλλον εργασίας των ογκολογικών 
τμημάτων είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό λόγω των συνθηκών 
που επικρατούν σε αυτό και λόγω της φύσης των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το προσωπικό του εμφανίζει 
υψηλά επίπεδα πίεσης και άγχους που οφείλονται στην ερ-
γασία. 

Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, αναγνωρίζοντας τις απαι-
τήσεις και τις δυσκολίες των νοσηλευτών που εργάζο-
νται στα ογκολογικά τμήματα των Νοσοκομείων, διοργά-
νωσε μία σειρά ψυχοεκπαιδευτικών συναντήσεων, που 
εστιάζουν στη διαχείριση του στρες και της επαγγελμα-
τικής εξουθένωσης που πιθανά να αντιμετωπίζουν.

Το σεμινάριο διεξάγεται στους 
χώρους τους συλλόγου μας σε 
επτά δίωρες συναντήσεις, 
όπου η κάθε μία αποτελείται 
από ένα θεωρητικό και ένα βι-
ωματικό μέρος με την ακόλου-
θη θεματολογία: 

▶ Αναγνώριση και 
διαχείριση εργασιακού 
στρες στον χώρο των 
ογκολογικών τμημάτων 

▶ Εκπαίδευση σε Τεχνικές διαχείρισης στρες  
στον εργασιακό χώρο 

▶ Πρόληψη και αντιμετώπιση επαγγελματικής 
εξουθένωσης 

▶ Βιωματικές ασκήσεις έκφρασής και  
εκδήλωσης συναισθημάτων 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ  
Κλινική Ψυχολόγος  
MSc Διασυνδετική Ψυχιατρική 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ 
MSc Κοινωνικής Ψυχολογίας

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

είναι ΔΩΡΕΑΝ 
και θα δοθεί 
Βεβαίωση Παρακολού-
θησης, και αναμένεται 
να επαναλαμβάνεται 
κυλιόμενα 3 φορές 
ετησίως ανάλογα  
με τη συμμετοχή.
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Η οριοθέτηση δεν ήταν το δυνατό μου σημείο. Μέσω της 
εκπαίδευσης, έμαθα ότι τα όρια είναι για την προστα-
σία μου. Όπως μια χώρα έχει τα όρια (σύνορα) για να 

προστατεύεται, έτσι πρέπει να έχει και ένας άνθρωπός. Τα 
σημαντικά πράγματα στην ζωή, όπως σχέσεις και οικογένεια, 
αλλά και η εργασία, λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχουν τα 
όρια ώστε ο καθένας να έχει την δική του προσωπικότητα, και 
ταυτόχρονα να μπορεί να είναι κοντά στους άλλους χωρίς να 
τους περιορίζει την προσωπικότητα ή τον χώρο τους. 

Έπειτα από την εκπαίδευση της οριοθέτησης προσπάθησα να 
χτίσω τις προσωπικές και επαγγελματικές μου σχέσεις με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να τα εφαρμόζω και στο τέλος να είναι όλα 
καλύτερα. Σε αυτό το κείμενο θα αναφερθώ στο πως προ-
σπάθησα να βάλω την οριοθέτηση στην ζωή μου, αφού πα-
λιότερα ήμουν ένας άνθρωπος που έλεγε πολύ δύσκολα όχι 
ακόμα και αν κάτι με δυσαρεστούσε.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που κατάλαβα ήταν ότι το να 
βάζω όρια δεν είναι μια εγωιστική διαδικασία όπως την θε-

ωρούσα και ότι όλο αυτό δεν με κάνει κακό άνθρωπό. Ότι 
όλο αυτό γίνεται για να προστατεύσω τον εαυτό μου και δεν 
γίνεται γιατί θέλω να στεναχωρήσω τον άλλον. Ότι εγώ πρέ-
πει να ξέρω τι θέλω και όταν το γνωρίζω να μην αφήνω τους 
άλλους να κυριαρχούν σε αυτά.

Πριν ξεκινήσω οπότε να θέτω όρια στην προσωπική και επαγ-
γελματική μου ζωή, χρειάστηκε να κάνω κάτι άλλο. Έκατσα 
και σκέφτηκα πια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, άτομα, πράγ-
ματα που είναι αδιαπραγμάτευτά και πολύ σημαντικά στην 
ζωή μου για να είμαι εγώ καλά. Πριν βάλω τα όρια μου έπρε-
πε να ξέρω μέχρι που αντέχω και τι ακριβώς θέλω.

Το επόμενο βήμα, μετά την αναγνώριση των ορίων μου, ήταν 
να αρχίσω να τα θέτω. Σιγά σιγά και όσο καλύτερα μπορούσα. 

Άρχισα από την εργασία μου καθώς ήταν και ο πιο εύκολος 
χώρος να ξεκινήσει η οριοθέτηση, από την στιγμή που είναι 
ένας χώρος όπου δεν υπάρχουν πολλές προσωπικές σχέσεις 
και επίσης είναι ένας χώρος που έχει ήδη κάποια όρια. Το 
καλό με την εργασία μου είναι ότι έχουν μπει από την αρχή 

Oι αλλαγές στην οριοθέτηση  
των σχέσεων μου μέσω της  
εθελοντικής εκπαίδευσης 
Εργασία των νέων εθελοντών του Κ.Ε.Φ.Ι.,  
στο πλαίσιο της παρεχόμενης εκπαίδευσης τους

Η εκπαίδευση των εθελοντών στο σύλλογο ‘Κ.Ε.Φ.Ι.’ , μπορεί να ξεκίνησε σαν μία 
εκπαίδευση για να μπορώ να βοηθάω εθελοντικά όταν μπορέσω στα νοσοκομεία 
ογκολογικούς ασθενείς, αλλά εξελίχθηκε και σε κάτι πέρα από αυτό. Μέσα στην εκπαίδευση, 
μάθαμε και έμαθα για την ενσυναίσθηση, την αποστασιοποίηση, πως να απαντάω σε μια 
επιθετική συμπεριφορά και κυρίως έμαθα πως να οριοθετώ καταστάσεις.

εθελοντισμός

Α.Δ. 
Εθελόντρια Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι.
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εθελοντισμός

κάποια όρια, τα οποία πολλές φορές δεν ακολουθούνται. Ένα 
ζήτημα που χρειάστηκε να οριοθετηθεί ήταν ο έλεγχος στην 
δουλειά του άλλου. Φυσικά και πρέπει να γνωρίζουμε τι δου-
λειά κάνει ο καθένας αλλά επειδή δεν λειτουργούμε όλοι με 
τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στο πώς ο 
καθένας βγάζει το αποτέλεσμα από αυτή τη δουλειά. Οπό-
τε πριν πάω να μιλήσω προσπάθησα να βρω τον καλύτερο 
τρόπο να το πω ώστε να μην φανώ επιθετική. Οπότε αφού 
αναφέρθηκα στους συνάδελφους μου και τους είπα ότι ήθελα 
να μιλήσω μαζί τους, ανέφερα το πρόβλημα το οποίο έβλεπα 
και τους ενημέρωσα για το τι θα ήθελα εγώ. Αφού είπα ότι θα 
ήθελα να μην επεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο εργάζο-
μαι, τους είπα ότι αν συνεχιστεί αυτό θα υπήρχαν συνέπειες 
καθώς δεν θα μπορεί να είναι η συνεργασία μας όπως ήταν. 
Έπειτα συνεχίζοντας με τον ίδιο ήρεμο τρόπο τους ρώτησα 
την άποψή τους για αυτό. 

Μέσω αυτής της πρώτης οριοθέτησης κατάλαβα ότι δεν είναι 
δύσκολο να θέτεις όρια. Η δουλεία είναι ένας χώρος όπου 
περνάω το λιγότερο 8 ώρες της ημέρας μου και σίγουρα εί-
ναι ένας χώρος όπου δεν πρέπει να αισθάνομαι πίεση χωρίς 
σοβαρούς λόγους. Επίσης έχοντας ‘διεκδικήσει’ με λογικά 
επιχειρήματα, χωρίς φωνές και απειλές το δικαίωμα μου για 
σωστότερο τρόπο ελέγχου της απόδοσης, είδα ότι είναι πιο 
εύκολο από ότι φανταζόμουν.

Αυτό ήταν και το εύκολο κομμάτι. Το πιο δύσκολό ήταν στις 
προσωπικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις δεν δημιουργήθηκαν 
τώρα και είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν. Εκεί η οριοθέτηση 
δεν μπορούσε να γίνει σε ένα κομμάτι και σε ένα μόνο άτομο 
οπότε έπρεπε να γίνουν κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν είναι εύ-
κολο και εφικτό να πας σε έναν άνθρωπο, και μάλιστα πολύ 
κοντινό σου, και να του πεις μαζεμένα πολλά πράγματα που 
γίνονται λάθος και ότι πρέπει να αλλάξουν. Οπότε στην οι-
κογένεια μου και στους φίλους μου προσπάθησα, και ακόμα 
προσπαθώ, να οριοθετηθώ αλλιώς και παίρνοντας υπόψιν 
και τον χαρακτήρα του καθενός. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός είδους οριοθέτησης που 
προσπάθησα να κάνω ήταν: ‘’Αρκετοί φίλοι μου με παίρναν 
οποιαδήποτε στιγμή τηλέφωνο για να τους λύσω ένα θέμα 
με τον υπολογιστή, ψάχνοντας άμεση απάντηση, θεωρώντας 
ότι έπρεπε να το γνωρίζω, αφού όσα άτομα ασχολούνται με 
κάποιον τομέα της πληροφορικής πρέπει να τα γνωρίζουν και 
για τους άλλους‘’

Το κύριο σημείο σε αυτό ήταν ότι δεν σεβόντουσαν τις ώρες 
και ότι ήθελαν να ξέρω την απάντηση και μάλιστα άμεσα. Για 
αρκετό καιρό πριν την εκπαίδευση, αυτό το κομμάτι δεν μπο-
ρούσα να το οριοθετήσω. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ακόμα 
και αν ασχολούμουν με πιο σημαντικές καταστάσεις, ή ήμουν 

κουρασμένη ή ακόμα και δεν ήθελα έμπαινα στο τρυπάκι να 
απαντήσω. Δεν ήταν λίγες η φορές που δεν μπορούσαν να 
μου μεταφέρουν το πρόβλημα σωστά ή που δεν μπορούσαν 
να κάνουν ότι τους έλεγα και μου έριχναν και ευθύνες για 
αυτό. 

Έχοντας λοιπόν αναγνωρίσει το πρόβλημα μίλησα ξεχωριστά 
στα άτομα τα οποία συνήθιζαν να το κάνουν, για να προλάβω 
αυτήν την κατάσταση. Ένα από τα άτομα αυτά ήταν μια πολύ 
καλή μου φίλη. Την ημέρα οπότε που την είδα από κοντά, αρ-
χικά ζήτησα την προσοχή της και της ανέφερα το πρόβλημα 
λέγοντας της ότι δεν μπορώ να είναι διαθέσιμη για να λύνω 
τα προβλήματα της με το κινητό ή τον υπολογιστή όποτε αυτή 
θέλει, ακόμα δηλαδή και αν είναι στην δουλειά ή ξεκουράζο-
μαι. Της ανέφερα ότι φυσικά μπορώ να την βοηθήσω αλλά 
στον χρόνο που εμένα θα με βολεύει και δεν με ενοχλεί. Αφού 
της ανέλυσα την κατάσταση της είπα ότι την επόμενη φορά 
που θα ζητήσει επιτακτικά να την βοηθήσω σε ώρα που δεν 
μπορώ δεν θα μπορέσω να της απαντήσω. Της έδωσα το πε-
ριθώριο να μου στέλνει κάποιο μήνυμα όταν χρειάζεται κάτι 
και θα απαντάω εγώ όταν θα μπορώ. Και μετά της ζήτησα να 
μου πει αν τα έχει καταλάβει, για να κάνω διευκρινίσεις αν 
χρειαστεί. 

Στις προσωπικές σχέσεις δεν είναι τόσο ευκολά να βάζεις 
όρια που δεν υπήρχαν πριν, και ίσως είναι πιο δύσκολο να τα 
βάλεις αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να τα βάλεις. Η οριοθέ-
τηση στις προσωπικές μου σχέσεις είναι κάτι το οποίο δου-
λεύω ακόμα, και σίγουρα θα συνεχίσω να δουλεύω και στο 
μέλλον. Υπάρχει βελτίωση όμως και σίγουρα θα υπάρξει και 
άλλη. Χωρίς να καταπατάμε τους άλλους πρέπει να έχουμε 
σεβασμό στον εαυτό μας. Και ο σεβασμός αυτό χτίζεται σιγά 
σιγά και είμαι βέβαιη ότι οι σχέσεις που χτίζονται πάνω σε 
θεμέλια σεβασμού και ελευθερίας είναι πιο στέρεες.

Οπότε τελικά μπορεί η εκπαίδευση να ξεκίνησε για να μπορέ-
σω να μάθω κάποια πράγματα για την συμπεριφορά μου και 
την ομιλία μου στα ογκολογικά νοσοκομεία, αλλά εξελίχθηκε 
και σε μια εκπαίδευση που με βοήθησε να αντιληφθώ κάποια 
πράγματα και να τα βελτιώσω και στην καθημερινή μου ζωή. 
Άλλος άνθρωπός ξεκίνησα και άλλος τελειώνω καθώς πήρα 
πολύ ωραία μαθήματα, τεχνικές και εμπειρίες. Είναι πολύ 
ωραίο να κάνεις πράγματα τα οποία σε εξελίσσουν. 

... μια εκπαίδευση που με βοήθησε να 
αντιληφθώ κάποια πράγματα και να τα 
βελτιώσω και στην καθημερινή μου ζωή. 
Άλλος άνθρωπός ξεκίνησα και άλλος τελειώνω 
καθώς πήρα πολύ ωραία μαθήματα, τεχνικές 
και εμπειρίες. 

Είναι πολύ ωραίο να κάνεις 
πράγματα τα οποία σε εξελίσσουν
"

"
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Απλές τεχνικές  
διαχείρισης άγχους

ΠΑΡΕ ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ: 
Συχνά όταν αγχώνεσαι μπορεί να έχεις παρα-
τηρήσει ότι η αναπνοή σου γίνεται γρήγορη 
και έντονη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αυ-
ξήσει τους παλμούς της καρδιάς σου και να 
σε κάνει να νιώσεις περισσότερο αγχωμέ-
νος. Για να αντισταθμίσεις αυτή την επίδρα-
ση, μια απλή στρατηγική είναι η προοδευτική 
μείωση του ρυθμού της αναπνοής σου με μία 
τεχνική που ονομάζεται βαθιά αναπνοή. Για να 
το κάνεις αυτό βρες μια βολική θέση και κλείσε τα 
μάτια σου. Πάρε μια βαθιά ανάσα, εισπνέοντας αργά 
μέχρι η κοιλιά σου να γεμίσει. Μετά, αργά απελευθέρωσε 
την αναπνοή σου; σε μερικούς ανθρώπους το να μετρήσουν μέχρι 
το 5 ενώ εισπνέουν και εκπνέουν βοηθάει. Επανέλαβε αυτή την 
τεχνική 3 με 4 φορές μέχρι να νιώσεις μια ηρεμία και χαλάρωση 
σε όλο σου το κορμί.

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Η ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ: 
Μία αποτελεσματική στρατηγική για να διαχειριστείς το άγχος εί-
ναι να αποσπάσεις τον εαυτό σου από μία στρεσογόνο κατάστα-
ση. Για παράδειγμα, αν βιώνεις πόνο, καταβολή ή φόβο, μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις μία τεχνική που ονομάζεται καθοδηγούμενη 
φανταστιά ή νοερή απεικόνιση για να αποσπαστείς από αυτή τη 
στρεσογόνο κατάσταση. Να πως μπορείς να το κάνεις: Κάθισε ή 
ξάπλωσε σε μία άνετη θέση σε ένα ήσυχο μέρος. Στη συνέχεια 
χρησιμοποίησε τη φαντασία σου για να δημιουργήσεις στο μυαλό 
σου ένα μέρος όπου μπορείς να νιώθεις ήρεμος, χαλαρός και ευ-
τυχισμένος. Με άλλα λόγια μεταφέρσου στο δικό σου “ονειρικό 
μέρος” του μυαλού σου. Για μερικούς μπορεί να είναι η παραλία, 
για μερικούς άλλους ένας κήπος γεμάτος λουλούδια. Αυτό που 
μετράει πάνω από όλα είναι να είναι το δικό σου μέρος της ευ-
τυχίας και γαλήνης. Προσπάθησε πραγματικά να φανταστείς τον 
εαυτό σου σε αυτό το μέρος επικεντρώνοντας με όλες τις δυνα-
τές αισθήσεις, όπως τα οπτικά χαρακτηριστικά, τους ήχους, τις 
μυρουδιές και το απτό συναίσθημα να είσαι σε αυτό το μέρος. 
Αυτή η τεχνική έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική και στη 
διαχείριση των συμπτωμάτων του άγχους όσο και στον έλεγχο 
του άγχους.

ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ: 
Συχνές πηγές άγχους είναι ο φόβος για την υγεία σου και για το 
μέλλον. Αυτές οι ανησυχίες είναι φυσιολογικές, ωστόσο κάποιες 
φορές μπορεί να γίνουν έντονες και να κυριαρχήσουν τις σκέψεις 
μας. Όταν συμβαίνει αυτό καταλήγουν να είναι σκέψεις χωρίς 
ελπίδα και με άσχημη επίδραση στον ψυχισμό. Για να μπορείς 
να διαχειριστείς αυτές τις σκέψεις, προσπάθησε να έχεις πλήρη 
επίγνωση και έλεγχο των σκέψεων σου και να χρησιμοποιείς ένα 
είδος συνομιλίας με τον εαυτό σου προκειμένου να μπορείς να 
τις κατευθύνεις καλύτερα. Να πως μπορείς να το κάνεις: Όταν 
καταλάβεις ότι μια φοβερή σκέψη εισχωρεί στο μυαλό σου, επέ-
τρεψε στον εαυτό σου να αναγνωρίσει ότι αυτή η σκέψη είναι 
κατανοητή δεδομένου του τι συνέβη. Για παράδειγμα, εάν έχεις τη 

σκέψη “Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να αντα-
πεξέλθω με τις απώτερες παρενέργειες 
του καρκίνου και της θεραπείας” άσε τον 
εαυτό σου να σκεφτεί “Καλά, πολύ άν-
θρωποι στη θέση μου θα φοβόντουσαν 
με αυτό”. Απλά το να μην είσαι αυτοκρι-
τικός είναι πιθανόν να σε βοηθήσει να 

νιώσεις λιγότερο αγχωμένος. Το επόμενο 
βήμα είναι να ρωτήσεις τον εαυτό σου, αν 

υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσεις 
την κατάσταση όπως για παράδειγμα “ Έχω 

κάποιον από τον οποίο θα μπορούσα να ζητήσω 
βοήθεια;” Ή “ Έχω κάποιον από τον οποίο θα μπορού-

σα να ζητήσω βοήθεια;” ή “ Ίσως πρέπει να συζητήσω με το 
γιατρό μου για αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να δούμε πως να 
διαχειριστούμε τα πράγματα;” Ή ακόμα “ Δε μπορεί να είμαι το 
πρώτο άτομο που βιώνει τέτοιες καταστάσεις, ίσως θα έπρεπε να 
μάθω τι κάνανε άλλοι άνθρωποι σε ανάλογες καταστάσεις “. Η 
χρησιμοποίηση θετικών μηνυμάτων προς τον εαυτό σου μπορεί 
να είναι επίσης χρήσιμο.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΥΪΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ:
 Όταν αγχωνόμαστε το σώμα μας αποκτά ένταση, ακόμα και ίσως 
χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Για να αντιρροπήσεις αυτό το γεγο-
νός μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια τεχνική η οποία ονομάζεται 
προοδευτική μυϊκή χαλάρωση. Να πως μπορείς να το κάνεις: 
Κινητοποιώντας προοδευτικά τις κύριες μυϊκές ομάδες του σώ-
ματος σου, ξεκινώντας με το κεφάλι και το λαιμό και προχωρώ-
ντας προς τα κάτω στο υπόλοιπο σώμα έως τα πόδια, τέντωσε 
αρχικά αυτούς του μύες και κράτα τη θέση σου για 5 δευτερόλε-
πτα, λαμβάνοντας υπόψη πως αισθάνεσαι όταν οι μύες είναι δι-
ατεταμένοι. Μετά αφήνεσαι και παρατηρείς πως αισθάνεσαι όταν 
χαλαρώσουν οι μύες. Η ιδέα είναι να αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι 
πως είναι να νιώθεις αγχωμένος ενάντια στο πως είναι να νιώθεις 
χαλαρωμένος, και τελικά να είσαι σε θέση να βρεθείς σε μια κα-
τάσταση χαλάρωσης μέσω αυτής της στρατηγικής.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορείς να χρησιμοποιή-
σεις για να διαχειριστείς το άγχος, συμπεριλαμβανομένου 

φαρμακολογικές (π.χ. φάρμακα) και μη φαρμακολογικές με-
θόδους (συμπεριφοριολογικές μέθοδοι όπως περιεγράφηκαν 

παραπάνω). Αρχικά προσπάθησε να μιλήσεις με τα μέλη της 
οικογένειας σου και με τους επαγγελματίες υγείας για να πά-
ρεις συμβουλές και να βοηθηθείς στη διαχείριση του άγχους. 
Μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο πρόθυμοι είναι να βοηθή-
σουν. Επιπλέον, είναι καλή ιδέα να κοιτάξεις διαδικτυακά και 
να διαβάσεις για μεθόδους αυτό-βοήθειας που μπορούν να 
σε βοηθήσουν στον έλεγχο του άγχους. Υπάρχουν πολλές 

αξιόπιστες πηγές διαδικτυακά με εξαιρετικές προτάσεις. Κάνε 
μια προσπάθεια με κάποιες από αυτές τις τεχνικές και βρες 

ποια ή ποιες δουλεύουν καλύτερα για εσένα.

ιατρικό
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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.


