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σχόλια εκφράζουν τις προσωπικές 
απόψεις των αρθογράφων

Στην πρωτόγνωρη κατάσταση κρίσης που βιώνουμε λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών -Εθελο-
ντών -Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, αρωγός και συμπαρα-
στάτης των ογκολογικών ασθενών και των φροντιστών τους, έχει αναστείλει τις 
προγραμματισμένες δημόσιες εκδηλώσεις του και έχει προσαρμόσει τις δράσεις 
του στις νέες συνθήκες. Σκοπός είναι η συνέχιση του έργου του συλλόγου αλλά 
σε πλαίσιο ασφάλειας και προστασίας των ανθρώπων που λαμβάνουν ή προ-
σφέρουν υπηρεσίες, καθώς και πρόληψης από τη διασπορά του ιού.
Συγκεκριμένα, οι ομαδικές και ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης 
ασθενών και φροντιστών διεξάγονται είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας είτε τη-
λεφωνικά. 
Παράλληλα, ο Σύλλογος διευρύνει την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υπο-
στήριξης σε πολίτες λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαι-
τίας της πανδημίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής τους 
ζωής, μέσα από δράσεις συμβουλευτικής πάνω στη διαχείριση των αισθημάτων 
άγχους και φόβου που συνδέονται με την εξάπλωση του Covid-19.
Η Κοινωνική Λειτουργός του Συλλόγου συνεχίζει να προσφέρει μέσω απομα-
κρυσμένης επικοινωνίας ή τηλεφωνικά τις υπηρεσίες της, ενημερώνοντας τους 
ασθενείς για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους από τους 
αρμόδιους φορείς.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι», που αφορά την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη ασθενών με αδυναμία μετακίνησης ή/και τελικού σταδίου, διεξάγε-
ται εξ αποστάσεως, καθώς είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η υποστήριξη 
και η φροντίδα αυτών των ανθρώπων λόγω των νέων συνθηκών που αντιμετω-
πίζουν στην καθημερινότητά τους. 
Παράλληλα, πραγματοποιείται το ψηφιακό Σεμινάριο (Webinar) Διαχείρισης 
Στρες και Πρόληψης Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout) που απευθύνε-
ται σε νοσηλευτικό προσωπικό ογκολογικών τμημάτων. Σε μια συγκυρία που 
οι νοσηλευτές καλούνται να υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή και να σώσουν 
ζωές, το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε είναι η στήριξη από ειδικούς 
ψυχολόγους και η συμπαράσταση στο δύσκολο έργο τους.
Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. ετοιμάζει επίσης ένα νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση 
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
ογκολογικών ασθενών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω ψηφιακών σεμιναρί-
ων (webinars), ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι 
από όλη την ελληνική επικράτεια.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. παραμένει όχι μόνο κοντά 
στους ασθενείς αλλά και σε όποιον το έχει ανάγκη. Μπορεί οι νέες συνθήκες να 
θέτουν καινούργιες προτεραιότητες για τους ασθενείς, τις οικογένειες του και 
όλους τους συμπολίτες μας, αλλά δεν αναιρούν τη διάθεση του Συλλόγου και 
των εργαζομένων του να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το ευρύτερο καλό.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

 info@anticancerath.gr  210 6468 222 & 698 6333 316.

 skkephi

Ας ακολουθήσουμε όλοι πιστά τις οδηγίες και τα μέτρα ασφαλείας με αί-
σθημα ευθύνης, ώστε σύντομα να βγούμε από την καραντίνα όλοι υγιείς!

Στον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. #μένουμε_σπίτι 
αλλά δεν μένουμε άπραγοι!
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Τι είναι ο κορωνοϊός και τι η COVID-19; 
Οι κορωνοϊοί ανήκουν σε οικογένεια ιών που μπορούν να προκα-
λέσουν το κοινό κρυολόγημα. Μερικές φορές μπορεί να προκα-
λέσουν σοβαρότερες ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος 
όπως το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS) και το ανα-
πνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS). Η COVID-19 
είναι ασθένεια που συσχετίζεται με το νέο β - κορωνοϊό ή κορωνο-
ϊό 2, σοβαρού αναπνευστικού συνδρόμου ενηλίκων (SARSCoV-2) 
που πρώτα αναφέρθηκε στην Κίνα το Δεκέμβριο του 2019. Είναι 
ένας RNA ιός, υψηλής μεταδοτικότητας, που μπορεί να 
έχει ως συνέπεια υψηλή θνησιμότητα σε σύγκριση 
με τους ιούς της γρίπης και Η1Ν1. Ο γενικός δι-
ευθυντής του παγκόσμιου οργανισμού υγείας 
στις 11 Μαρτίου 2020 όρισε την COVID-19 
ως πανδημία. Τη στιγμή της δημοσίευσης 
αυτού του άρθρου η πανδημία COVID-19 
έχει παγκοσμίως περισσότερα από 
2.710.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα 
και έχει προκαλέσει περισσότερους από 
191.000 θανάτους. 

Είναι πιθανό να νοσήσω σοβαρά 
αν προσβληθώ από τη COVID-19; 
Γενικά, η COVID-19 μεταδίδεται με τον ίδιο 
τρόπο όπως το κοινό κρυολόγημα ή η γρίπη, με 
την πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται 
να είναι ασυμπτωματικοί ή να παρουσιάζουν ασθενή ή 
μέτριας έντασης συμπτώματα. Οι ασθενείς με μέτρια συμπτωμα-
τολογία συνήθως παραμένουν κατ’ οίκον κι αντιμετωπίζουν συ-
ντηρητικά τα συμπτώματά τους όπως συμβαίνει στο κοινό κρυο-
λόγημα και τη γρίπη. Όπως συμβαίνει και με άλλους κορωνοϊούς, 
μπορεί να προκληθεί και σοβαρή πνευμονία, σοβαρό οξύ ανα-
πνευστικό σύνδρομο που σπάνια μπορεί να είναι και θανατηφόρο.

Ποιος είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή 
αναπνευστική ασθένεια; Ως καρκινοπαθής είμαι σε 
υψηλότερο κίνδυνο; 
Σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος συμβαίνουν 
συνήθως μεταξύ ηλικιωμένων ανθρώπων, ατόμων με εξασθε-
νημένο ανοσοποιητικό και ασθενείς με σοβαρές συνοσηρότητες 
(καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιολογικές ή πνευμονο-
λογικές ασθένειες, νεφρική ανεπάρκεια, αυτοάνοσα νοσήματα, 
ανοσοκαταστολή, μεταμόσχευση οργάνων). Για τους παραπάνω 
λόγους οι συστάσεις προφύλαξης από την ασθένεια πρέπει να 
τηρούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ασθενείς με καρκίνο. 
Δύο αναφορές από την Κίνα τονίζουν ότι οι καρκινοπαθείς είναι 

σε υψηλότερο κίνδυνο να προσβληθούν από SARS-CoV-2 και 
υψηλότερο κίνδυνο να νοσηλευθούν σε μονάδα εντατικής θερα-
πείας με υψηλότερα ποσοστά θνητότητας. Οι ασθενείς με καρκίνο 
ίσως έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό λόγω της νεοπλασίας, 
των μετεγχειρητικών επιπλοκών, συνεπεία της ανοσοκαταστολής 
που προκαλείται από τη θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθερα-
πεία, χορήγηση κορτικοστεροειδών, διενέργεια μεταμόσχευσης) 
τη φτωχή γενική κατάσταση, την περιορισμένη λήψη τροφής κα-
θώς και τη συνοδό καχεξία. Παρ΄ όλα αυτά, το επίπεδο της ανο-

σοκαταστολής διαφέρει και σχετίζεται με τη λειτουργική 
κατάσταση και την ηλικία του ασθενούς, πιθανές 

συνυπάρχουσες συνοσηρότητες, το είδος της 
θεραπείας που έχει χορηγηθεί και το χρονικό 

διάστημα από τη τελευταία θεραπεία, την 
παρουσία αιματολογικής κακοήθειας κα-
θώς τη διενέργεια μεταμόσχευσης μυε-
λού των οστών. Για τους λόγους αυτούς, 
αν λαμβάνετε θεραπεία είτε είχατε λάβει 
στο παρελθόν, θα μπορούσατε να επικοι-
νωνήσετε με τον ιατρό σας για να ρω-
τήσετε σχετικά με τον κίνδυνο ασθένειάς 

σας από την COVID-19. 

Πώς μεταδίδεται; 
Ο SARS-CoV-2 κυρίως μεταφέρεται μέσω του 

αέρα, όταν ένας ασθενής μιλά, βήχει ή φτερνί-
ζεται, μέσω σταγονιδίων από τους αεραγωγούς του 

αναπνευστικού συστήματος ασθενών που έχουν μολυνθεί 
και μπορεί να προσβάλλουν τους οφθαλμούς, τη μύτη το στό-
μα υγιών ανθρώπων που είναι σε στενή επαφή (εντός 2 μέτρων). 
Εναλλακτικά, τα σταγονίδια μπορεί να κατευθυνθούν στις γύρω 
επιφάνειες. Υγιή άτομα που θα αγγίξουν εκείνες τις επιφάνειες 
μπορεί να μολυνθούν (αν ακολούθως αγγίξουν τους οφθαλμούς, 
τη μύτη ή το στόμα τους) ή να μολύνουν άλλους ανθρώπους (αν 
π.χ. αγκαλιάσουν ή δώσουν χειραψία στους συνομιλητές τους) οι 
οποίοι με τη σειρά τους θα αγγίξουν οφθαλμούς, τη μύτη ή το 
στόμα τους. 

Ποια είναι τα συμπτώματα; 
Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μετά από 2-14 ημέρες (μέ-
σος όρος: 4 ημέρες) από την έκθεση στον ιό και συμπεριλαμβάνουν 
πυρετό, βήχα, ρινική καταρροή, πονόλαιμο, κόπωση, σωματικό άλ-
γος, καθώς και διάρροιες. Επεισόδια απώλειας της οσμής και της 
γεύσης (ακόμη και σε απουσία άλλων συμπτωμάτων) έχουν ανα-
φερθεί, αν και δεν είναι συχνά. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα 
με τον ιατρό σας στην περίπτωση υψηλού πυρετού (υψηλότερου 
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Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ασθενών με Καρκίνο

Δρ. Davide Mauri
Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας  

του Πανεπιστημιακού  
Νοσοκομείου Ιωαννίνων
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των 38ο C), δυσχέρειας στην αναπνοή, άλγους στο θώρακα, σύγχυ-
σης και μπλε/μωβ χρώματος του προσώπου ή των χειλιών σας.

Πώς μπορώ να προστατευτώ; Υπάρχει κάποιο 
συγκεκριμένο πρωτόκολλο ή κάποια συγκεκριμένα 
μέτρα για τους ασθενείς με καρκίνο ώστε να 
αποφύγουν τη λοίμωξη COVID-19; 
Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών υγείας. Δεδομένης της απου-
σίας συγκεκριμένης θεραπείας για τη λοίμωξη COVID-19, ο καλύ-
τερος τρόπος είναι η αποφυγή έκθεσης στον ιό. H πρωτογενής 
πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή αυστηρών κανό-
νων υγιεινής και συμπεριφοράς. 

Προσωπική υγιεινή: 
◗ Πλύντε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι και νερό για 

τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. 
◗ Χρησιμοποιείστε αντισηπτικό διάλυμα για τα χέρια με 70% ή 

περισσότερο περιεκτικότητα σε αλκοόλη μέχρι να μπορείτε 
να πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό (πρέπει να έχετε 
πάντα ένα αντισηπτικό χεριών μαζί σας). 

◗ Αποφύγετε να ακουμπάτε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας. 
Πλύντε τα χέρια σας πρώτα! 

◗ Βήχετε και φταρνίζεστε σε ένα χαρτομάντηλο και μετά πετάξτε 
το στα σκουπίδια αμέσως. Εάν δεν έχετε χαρτομάντηλο και 
πρέπει να βήξετε ή να φταρνιστείτε, χρησιμοποιείστε τον 
αγκώνα σας.

◗ Κατά τη διάρκεια λήψης αντικαρκινικής θεραπείας από του 
στόματος θυμηθείτε ότι η στοματική κοιλότητα είναι μία κύρια 
πηγή λοίμωξης, οπότε εκτός από την τακτικό βούρτσισμα των 
δοντιών, μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε αντιβακτηριδιακό 
στοματικό διάλυμα. 

Περιβαλλοντική υγιεινή: 
◗ Να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τακτικά αντικείμενα και 

επιφάνειες στο σπίτι (τα κοινά οικιακά καθαριστικά πανιά και 
σπρέι θα εξοντώσουν τον ιό) και στο γραφείο (χρησιμοποιήστε 
μαντηλάκια μιας χρήσεως και πετάξτε τα). 

◗ Θυμηθείτε να καθαρίζετε σημεία που οι άνθρωποι ακουμπούν 
συχνά π.χ. πόμολα, τηλέφωνα, πληκτρολόγια, καρέκλες, 
επιφάνειες τραπεζιών και διακόπτες. 

◗ Χειριστείτε όσο λιγότερα αντικείμενα μπορείτε σε οχήματα, 
καταστήματα, νοσοκομεία (κλειδιά, χερούλια, κουπαστές, 
μετρητά, μηχανήματα POS ή ATM). 

◗ Πλύντε τα φρούτα και τα λαχανικά που αγοράζετε. 

Μεταβολές στη συμπεριφορά 
Καθώς η πανδημία κορυφώνεται και οι ασθενείς με καρκίνο βρί-
σκονται σε αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης COVID19, το πρώτο βήμα 
για τον έλεγχο της λοίμωξης εξαρτάται από τα μέτρα για τον έλεγ-
χο της εξάπλωσης και τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Συνεπώς, 
στην παρούσα φάση θα πρέπει να μένετε σπίτι και να αποφεύγετε 
τις άσκοπες μετακινήσεις. Ακολουθήστε την τακτική της κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης ακόμη και αν είστε καλά. 
Οι ογκολογικοί ασθενείς οι οποίοι επί του παρόντος υποβάλλονται 
σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή έχει μεσολαβήσει μικρό 
χρονικό διάστημα από την τελευταία θεραπεία τους (ανοσοκατα-
σταλτικές θεραπείες ή κορτικοειδή), οι ασθενείς που έχουν ση-
μαντική συνοσηρότητα, είναι ηλικιωμένοι ή έχουν υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση μυελού των οστών, θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως 
προσεκτικοί και να ακολουθήσουν τα μέτρα παραμονής στο σπίτι 
και κοινωνικής αποστασιοποίησης, δεδομένου ότι το ανοσοποιη-
τικό τους μπορεί να έχει εξασθενήσει. Αποφύγετε να βγαίνετε από 
το σπίτι, εάν δεν είναι απαραίτητο. Δεν πρέπει να βγαίνετε από το 

σπίτι για να ψωνίσετε αγαθά πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φάρμακα 
ή για άσκηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες κατ΄οίκον 
παράδοσης από τα σούπερ μάρκετ ή να ζητήσετε από φίλους, 
συγγενείς ή γείτονες να κάνουν τα ψώνια σας ή να παραλάβουν 
τα φάρμακά σας. Πρέπει να τα αφήσουν έξω από την πόρτα σας. 
Εάν δεν κάνετε θεραπείες και πρέπει να εργαστείτε, προσπαθήστε 
να εφαρμόσετε μεθόδους εργασίας από το σπίτι ή εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση.
Προσπαθήστε να αποφύγετε την επίσκεψη στον ιατρό σας, όταν 
αυτό είναι δυνατόν. Εάν χρειάζεστε μία συνταγή για φάρμακα, ο 
γιατρός σας μπορεί να σας τη γράψει ηλεκτρονικά ενώ εσείς μέ-
νετε σπίτι. 
Κρατήστε επαφή με φίλους σας ηλεκτρονικά. Αυτή την περίοδο 
συστήνεται να μη καλείτε ή να δέχεστε επισκέπτες και φίλους στο 
σπίτι (Προσοχή! Οι άνθρωποι που νοσούν από κορωνοϊό μπορεί 
να φαίνονται υγιείς!) και αποφύγετε να προσέχετε μωρά στο σπί-
τι …μπορεί να είναι μία πιθανή πηγή μόλυνσης από το εξωτερικό 
περιβάλλον. 

Σε περίπτωση που πρέπει οπωσδήποτε να βγείτε έξω: 

◗ Αποφύγετε δημόσιους χώρους, χώρους πυκνού συγχρωτισμού
◗ Αποφύγετε τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς
◗ Στο φούρνο αγοράστε ψωμί ή άλλα είδη με μια τσάντα ή 

μια λαβή και ίσως είναι καλύτερα να πάρετε συσκευασμένα 
προϊόντα. 

◗ Αποφύγετε τα ταξίδια!!! 
◗ Αποφύγετε τις χειραψίες, τις αγκαλιές, τα φιλιά, ή το να 

στέκεστε κοντά σε ανθρώπους, φίλους ή γνωστούς...κρατήστε 
μία απόσταση περίπου 2 μέτρα, ακόμη και όταν είστε σπίτι! 

◗ Αποφύγετε να μοιράζεστε το φαγητό και τα σερβίτσια-
μαχαιροπήρουνα, ποτήρια κλπ. εάν δεν έχουν πρώτα 
καθαριστεί επαρκώς.

◗ Αερίστε το σπίτι σας συχνά για να έχετε καθαρό αέρα. 
◗ Ειδικότερα αποφύγετε κάθε επαφή με άτομα που έχουν 

συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού και μη μοιράζεστε τα 
προσωπικά σας αντικείμενα με αυτούς. 

◗ Αποφύγετε την επαφή με άτομα που έρχονται από το 
εξωτερικό με ή χωρίς συμπτώματα γρίπης. 

Οι επιζήσαντες από τον καρκίνο και οι ασθενείς 
που δε λαμβάνουν θεραπεία.
Αν είστε από τους επιζήσαντες από τον καρκίνο ή έχει περάσει με-
γάλο χρονικό διάσημα από την τελευταία θεραπεία σας, μπορεί να 
μη χρειάζεται να ακολουθήσετε τόσο αυστηρούς κανόνες, ειδικά 
αν δεν είστε ηλικιωμένοι ή δεν είχατε υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
του μυελού των οστών και δεν έχτε άλλους λόγους να έχετε εξα-
σθενημένο ανοσοποιητικό. Επιπρόσθετα μέτρα προσωπικής και 
περιβαλλοντικής υγιεινής καθώς και τους περισσότερους περιο-
ρισμούς της συμπεριφοράς (κοινωνική αποστασιοποίηση, συχνό 
και σωστό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή συγκεντρώσεων, δια-
τήρηση καθαρών επιφανειών και απολύμανση αυτών, προσοχή 
ώστε να μην ακουμπάτε το πρόσωπό σας όταν δεν έχετε πλύνει τα 
χέρια σας) θα πρέπει να τα υιοθετήσετε.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποφύγετε μη αναγκαία ταξίδια 
και μείνετε σπίτι. Αυτό θα βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης 
της λοίμωξης COVID-19 και θα μειώσει τον κίνδυνο έκθεσής σας. 

Η χρήση της μάσκας
 Σύμφωνα με τις οδηγίες δεν υπήρχε σύσταση για χρήση μάσκας 
στο γενικό πληθυσμό ή στις ευπαθείς ομάδες εκτός από την πε-
ρίπτωση που κάποιος νοσεί. Πολύ πρόσφατα όμως, οι οδηγίες 
συνιστούν τη χρήση μάσκας ή προστατευτικού υφάσματος για 
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την κάλυψη του προσώπου όταν υπάρχει έκθεση σε χώρους με 
συνωστισμό, για να μειωθεί η μετάδοση του ιού από άτομα που 
μπορεί να έχουν τον ιό αλλά δεν το γνωρίζουν. Η ίδια οδηγία θα 
πρέπει να εφαρμόζεται από τους ογκολογικούς ασθενείς. Πρέπει 
να φοράτε μάσκα ή ένα προστατευτικό κάλυμμα του προσώπου 
όταν βρίσκεστε σε χώρους συνωστισμού ακόμη και αν είστε ασυ-
μπτωματικοί. Η χρήση της μάσκας στην κοινότητα θα πρέπει να 
θεωρείται ένα συμπληρωματικό μέτρο και όχι ως υποκατάστατο 
των προστατευτικών μέτρων που έχουν αναφερθεί πιο πάνω. Η 
χρήση της μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική όταν επισκέπτεστε 
το ογκολογικό κέντρο, τόσο για εσάς όσο και για το συνοδό σας. 
Υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι η μη σωστή εφαρμογή της μάσκας 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης. Αυτό μπορεί να οφείλε-
ται σε μη σωστή τοποθέτηση της μάσκας ή σε συχνή επαφή των 
χεριών με το πρόσωπο (επειδή θολώνουν τα γυαλιά, λόγω κνη-
σμού-φαγούρας, λόγω της αίσθησης για επανατοποθέτηση της 
μάσκας, λόγω συνεχούς αφαίρεσης και επανατοποθέτησής της 
για οποιονδήποτε λόγο). Οι ασθενείς για το λόγο αυτό, θα πρέπει 
να εκπαιδευτούν στη σωστή χρήση της μάσκας , την τοποθέτηση 
και την αφαίρεσή της. Θυμηθείτε! Μην ακουμπάτε το εξωτερικό 
μέρος της μάσκας και πλύνετε τα χέρια σας αμέσως πριν και μετά 
την αφαίρεσή της. Η μάσκα δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί! 
Δεδομένου ότι η μάσκα συμβάλλει σε ένα ψευδές αίσθημα ασφά-
λειας, να θυμάστε ότι η χρήση της μάσκας δε σας προστατεύει 
εντελώς και πρέπει να διατηρήσετε επαρκή απόσταση από άλλα 
άτομα (περίπου 2 μέτρα).

Τι πρέπει να κάνεις όταν κάποιος στην 
οικογένειά σου έχει συμπτώματα; (ή αν είναι 
ασυμπτωματικός αλλά πιθανώς έχει μολυνθεί) 
Πρέπει να αποφεύγεις ανθρώπους: 

◗ που έχουν μολυνθεί είτε συμπτωματικούς είτε 
ασυμπτωματικούς, έως ότου το τεστ τους να είναι αρνητικό. 

◗ ασυμπτωματικούς αλλά που πιθανώς να έχουν προσβληθεί 
(έχουν εκτεθεί σε επιβεβαιωμένο κρούσμα), για 14 ημέρες 
καραντίνα / αρνητική εξέταση (τεστ) 

◗ ήπια συμπτωματικούς (στους οποίους το τεστ δεν 
πραγματοποιήθηκε από τις τοπικές υγειονομικές αρχές), για 14 
ημέρες. (Ρωτήστε το γιατρό σας) 

Αν είναι δυνατό, θα πρέπει να μείνετε σε διαφορετικά μέρη της οι-
κίας σας κι αν αυτό δε μπορεί να συμβεί, θα πρέπει να αποφεύγετε 
τουλάχιστον τη στενή επαφή. Θα πρέπει να αποφεύγετε να μοι-
ράζεστε το ίδιο κρεβάτι (όπου είναι δυνατό), τροφή κι αντικείμενα 
στην κουζίνα και στο μπάνιο (πετσέτες χειρός, προσώπου, μπά-
νιου) κι οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα αν δεν τα έχετε καθαρίσει 
όπως πρέπει. Αν είναι δυνατό, θα πρέπει να αποφεύγετε να μοιρά-
ζεστε μέρη της οικίας, όπως η κουζίνα ή το μπάνιο, και να θυμά-
στε να αερίζετε πολύ καλά τους χώρους. Αν δεν υπάρχει δεύτερο 
μπάνιο ή τουαλέτα, να καθαρίζετε πολύ καλά τις επιφάνειες που 
θα αγγίξετε. Όταν μοιράζεστε χώρους, να τηρείτε τις ασφαλείς 
αποστάσεις (2 μέτρα). Ενημερώστε την/τον για τη σημασία της 
απομόνωσης της/του για 14 ημέρες. Επίσης, θα πρέπει να μην 
μετακινεί δίχως λόγο τα λερωμένα ρούχα για πλύσιμο, αφού αυτό 
θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό στον αέρα. Στο πλυντήριο θα 
μπορούσε με ασφάλεια να πλύνει τα ρούχα του με άλλα μέλη της 
οικογένειάς του. Σε τακτική βάση να απορρίπτετε τα απορρίμματά 
σας. Εντούτοις υπάρχει η πιθανότητα άνθρωποι που διαμένουν 
στο ίδιο σπίτι να έχουν ήδη μολυνθεί κατά την περίοδο που εμφα-
νίζονται τα συμπτώματα ή τίθεται η διάγνωση.
Τί θα πρέπει να κάνετε αν είστε συμπτωματικός; Θα πρέπει να αξι-

ολογηθείτε άμεσα από τον ιατρό σας σε περίπτωση που παρου-
σιάζετε: υψηλό πυρετό (υψηλότερο από 38ο C), δυσχέρεια στην 
αναπνοή, άλγος στο στήθος, σύγχυση, μπλε χρώμα στα χείλη ή το 
πρόσωπό σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον ιατρό 
σας. Αν λαμβάνετε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, 
ανοσοθεραπεία) κι έχετε πυρετό, ανεξάρτητα από την παρουσία 
άλλων συμπτωμάτων) παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον 
γιατρό σας. Θα μπορούσατε να παρουσιάζετε παρενέργειες σχετι-
κές με τη θεραπεία που λαμβάνετε και να χρειαστεί εισαγωγή στο 
νοσοκομείο. Αν τίθεται υπόνοια για COVID-19 λοίμωξη, θα υπο-
βληθείτε σε περαιτέρω ειδικές εξετάσεις. 

Τι θα κάνετε αν έρθετε σε επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα λοίμωξης από τον κορωνοϊό και 
είστε ασυμπτωματικός / είτε έχετε μέτρια 
συμπτωματολογία, είτε υπάρχει υπόνοια ότι έχετε 
μολυνθεί, είτε έχετε επιβεβαιωμένη λοίμωξη; 
Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα προσβληθούν από COVID-19 
θα είναι ασυμπτωματικοί ή θα έχουν ήπια συμπτωματολογία γρί-
πης ή κοινού κρυολογήματος. Αν έχετε ήπια συμπτωματολογία 
όπως ήπιο εμπύρετο, ρινική καταρροή ή ήπιο ξηρό βήχα επικοι-
νωνήστε με τον γιατρό σας μέσω τηλεφώνου και μείνετε σπίτι! Η 
αξιολόγηση σε τμήματα επειγόντων περιστατικών πρέπει να γίνε-
ται σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα. 
Απλά μέτρα για να τηρήσετε όταν είστε συμπτωματικοί: καλύψτε 
τη μύτη και το στόμα σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. Αν χρησιμο-
ποιήσετε χαρτομάντηλο, πετάξτε το άμεσα. Αν όχι, βήξτε ή φτερνι-
στείτε αφού λυγίσετε το χέρι σας στο εσωτερικό του αγκώνα σας. 
Χρησιμοποιήστε παρακεταμόλη για να μειώσετε τον πυρετό. 
Παραμένοντας στο σπίτι: αν έχετε μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια για 
COVID-19 μόλυνση, θα πρέπει να μείνετε αυστηρά σε καραντίνα, 
να αποσυρθείτε από την κοινωνική σας ζωή μέχρις ότου αναρ-
ρώσετε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο στην προσπάθεια 
διακοπής της εξάπλωσης της μετάδοσης του ιού. 

◗ Αν αυτοεξυπηρετείστε και δε χρειάζεστε βοήθεια, δεν είστε 
ηλικιωμένος και δεν παρουσιάζετε σοβαρές συνοσηρότητες, 
αν είναι δυνατό τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας να 
μετακινηθούν και να διαμείνουν σε άλλο σπίτι. 

◗ Εναλλακτικά, θα πρέπει να αποφεύγετε να μοιράζεστε το 
ίδιο κρεβάτι (όπου είναι δυνατό), τροφή κι αντικείμενα 
στην κουζίνα (όπως μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια, ποτήρια, 
χαρτοπετσέτες, χειροπετσέτες), είτε στο μπάνιο (πετσέτες 
χειρός, προσώπου, μπάνιου) κι οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα 
αν δεν τα έχετε καθαρίσει όπως πρέπει. Αν είναι δυνατό, θα 
πρέπει να αποφεύγετε να μοιράζεστε μέρη της οικίας, όπως 
η κουζίνα ή το μπάνιο, και να θυμάστε να αερίζετε πολύ καλά 
τους χώρους. Αν δεν υπάρχει δεύτερο μπάνιο ή τουαλέτα, να 
καθαρίζετε πολύ καλά τις επιφάνειες που θα αγγίξετε. Όταν 
μοιράζεστε χώρους, να τηρείτε τις ασφαλείς αποστάσεις (2 
μέτρα). Ενημερώστε τους οικείους σας για τη σημασία της 
απομόνωσης σας για 14 ημέρες. Επίσης, θα πρέπει να μην 
μετακινείτε δίχως λόγο τα λερωμένα ρούχα για πλύσιμο, 
αφού αυτό θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό στον αέρα. 
Στο πλυντήριο θα μπορούσε με ασφάλεια να πλύνετε τα 
ρούχα σας με τα άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Σε τακτική 
βάση να απορρίπτετε τα απορρίμματά σας. Όσον αφορά τα 
μειονεκτήματα των ανωτέρων μέτρων, πιθανώς είναι ότι 
άνθρωποι που διαμένουν στο ίδιο σπίτι το πιθανότερο να 
έχουν ήδη μολυνθεί κατά την περίοδο που εμφανίζονται τα 
συμπτώματα ή τίθεται η διάγνωση.
Πηγή: https://ecpc.org/

ενημέρωση
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εκδηλώσεις

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης Πίτας  
του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., την Κυριακή  
9 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα 

«Τερψιχόρη» της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων.
Αρχικά η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζωή Γραμματόγλου 
απηύθυνε χαιρετισμό στους προσκεκλημένους, και 
ευχήθηκε σε όλους υγεία και ευημερία, καθώς και τη 
συνέχιση του επιτυχημένου έργου του Συλλόγου για 
τη νέα χρονιά. 
Επίσης, με την ευκαιρία της γιορτής, ο Σύλλογος 
τίμησε τους εθελοντές και τις εθελόντριες που  
χρόνια τώρα υποστηρίζουν τον ογκολογικό ασθενή 
και διαθέτουν προσωπικό χρόνο και εργασία.
Την κοπή της πίτας ακολούθησε πλούσιο γεύμα  
και διενεργήθηκε λαχειοφόρος αγορά για την 
ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου.
Η μουσική ομάδα «Το Χοροστάσι» συνόδεψε 
ευχάριστα το γεύμα με όμορφες μελωδίες, που  
τελικά ξεσήκωσαν το πλήθος και η γιορτή  
κατέληξε σε χορό και κέφι.
Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους τα μέλη 
μας, οι εθελοντές μας καθώς και προσωπικότητες 
από το ιατρικό και φαρμακευτικό χώρο.

Κοπή Πίτας 
Συλλόγου 
Κ.Ε.Φ.Ι. 2020
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επιμόρφωση

Η ενημερωτική εκπομπή μεταδόθηκε ζωντανά 
μέσω της σελίδας του Συλλόγου στο Facebook. 
Καλεσμένος μας για την ενημέρωση ήταν ο 

Καθηγητής Θεραπευτικής Παθολογίας-Ογκο-
λογίας κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Διευθυντής 
της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλι-
νικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
«Αττικόν». Τα ερωτήματα της συζήτησης 
τέθηκαν από την δημοσιογράφο-επικοι-
νωνιολόγο κ. Βίκυ Καρατζαφέρη. 
Ο κ. Μπάμιας τόνισε ότι χάρη στις πρό-
σφατες εξελίξεις της έρευνας, οι καρκίνοι 
του ουροποιητικού συστήματος έχουν φτάσει να 
θεωρούνται χρόνια νοσήματα, με εξάρσεις και υφέ-
σεις, καθώς υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές 
και έχει βελτιωθεί πολύ η πρόγνωση των ασθενών. 
Το σύμπτωμα της αιματουρίας δεν σημαίνει κατ’ ανά-
γκη ύπαρξη κακοήθειας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να οδηγεί τους ασθενείς να συμβουλευτούν 
γιατρό. Η πλειοψηφία των καρκίνων του νεφρού είναι 
χειρουργήσιμοι, αλλά είναι ζωτικής σημασίας η έγκαι-

ρη διάγνωση. Στη φαρέτρα των όπλων κατά του καρ-
κίνου του νεφρού συμπεριλαμβάνονται οι στοχευμέ-

νες θεραπείες που στοχεύουν την αγγειογένεση, 
καθώς και η μέθοδος της ανοσοθεραπείας. 

Οι κλασσικές μορφές της χημειοθεραπείας 
δεν έχουν θετική επίδραση στην πρόγνω-
ση του καρκίνου του νεφρού. 
Αναφορικά με την πρόληψη, πολύ βασι-
κός επιβαρυντικός παράγοντας είναι το 

κάπνισμα, ιδιαίτερα για τον καρκίνο του 
ουροθηλίου, και σε μικρότερο βαθμό για 

τον καρκίνο του νεφρού. Η παχυσαρκία δεν 
επηρεάζει την πρόγνωση της νόσου, αλλά μπορεί 

να προκαλέσει επιπλοκές στα χειρουργεία αφαίρεσης 
των όγκων.
Το βίντεο του webinar βρίσκεται διαθέσιμο στο κανάλι 
του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. στο YouTube. Μπορείτε να το 
βρείτε πληκτρολογώντας τον σύνδεσμο https://bit.
ly/3avggBi. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε εγγραφή 
στο κανάλι για να παρακολουθείτε όλα τα νέα ενημε-
ρωτικά βίντεο για τη νόσο του καρκίνου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ 
Διαδικτυακή Ενημέρωση για 
Καρκίνους του Ουροποιογεννητικού
Στις 11 Μαρτίου 2020 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Νεφρού ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. 
πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημέρωση (webinar) με θέμα  
Καρκίνοι του Ουροποιογεννητικού Συστήματος: Νεφρό, Κύστη, Προστάτης

https://bit.ly/3avggBi
https://bit.ly/3avggBi
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ενημέρωση

Σ την έναρξη της επιστημονικής ημερίδας η κα Ζωή 
Γραμματόγλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρ-

θηκε στην ανάγκη για αφύπνιση γονέων και φορέων σχετι-
κά με την δυνατότητα προφύλαξης από τον ιό HPV.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κ.Κική Πέτικα, πρώην ασθε-
νής με καρκίνο, η οποία παρουσίασε την εμπειρία της και 
τόνισε την ανάγκη της πρόληψης.
Την Επιστημονική Ημερίδα υποστήριξαν με αναλυτικές πα-
ρουσιάσεις αξιόλογοι επιστήμονες από τον χώρο της ιατρι-
κής. Τη συζήτηση διηύθυναν ο Δρ. Χαϊδόπουλος Δημήτρι-
ος, Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας και 
ο Δρ. Αθανασιάδης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογί-
ας του North Western University των Η.Π.Α.
Ο Δρ. Γεώργιος Χρούσος αναφέρθηκε στη σύνδεση του 
στρες με τις ιογενείς λοιμώξεις, ανέλυσε τις πηγές του στρες 
και τόνισε τη σύνδεση του χρόνιου στρες με τον οικονομικό 
παράγοντα. Στη συνέχεια μίλησε για τις διάφορες παθήσεις 
που επιβαρύνονται από το στρες, μια από της οποίες είναι η 
λοίμωξη από τον ιό HPV που μπορεί να οδηγήσει σε εμφά-
νιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Συμπερασματικά, 
υπογράμμισε την σπουδαιότητα του εμβολιασμού για τον ιό 
HPV ως κυριότερου μέτρου πρόληψης από την εμφάνιση 
καρκίνου του τραχήλου.
 Ο Δρ. Θεόδωρος Αγοραστός αφιέρωσε την ομιλία του στο 
HPV test, μια καινοτομία στον χώρο των ιατρικών εξετά-
σεων που θεωρείται εξαιρετικά αξιόπιστη για την έγκαιρη 
διάγνωση του ιού στο σώμα και έχει πολλά πλεονεκτήματα 
έναντι του απλού ετήσιου ελέγχου με PAP test. Επιπλέον, 
ανέφερε στατιστικά στοιχεία σχετικά με όλα τα είδη καρκί-
νου που προκαλεί ο ιός HPV και τις μεθόδους που εφαρμό-
ζονται σε χώρες του εξωτερικού για να περιοριστεί η διά-
δοσή του.

Η Δρ. Ευδοκία Καραγκούνη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά 
των ιών των θηλωμάτων (PV) και αναφέρθηκε σε στατιστικά 
για τη μόλυνση από τον ιό ανά φύλο και ηλικία. Στη συ-
νέχεια ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα 
εμβόλια και τόνισε ότι στα σύγχρονα εμβόλια δεν υπάρχει 
πραγματική παρουσία παθογόνου. Υπογράμμισε την ανα-
γκαιότητα εμβολιασμού παιδιών και νέων και των δύο φύ-
λων προκειμένου να επιτευχθεί δραστικός περιορισμός και 
σταδιακή εξάλειψη του ιού.
Η Δρ. Αδαμαντία Νικολαΐδη μίλησε για τον καρκίνο του τρα-
χήλου της μήτρας και τους παράγοντες κινδύνου με τους 
οποίους συνδέεται. Αναφέρθηκε στα στάδια εξέλιξης της 
νόσου και επεσήμανε πόσο σημαντική είναι η πρώιμη διά-
γνωση της ασθένειας για την πρόγνωση της ασθενούς. Τέ-
λος, έκανε λόγο για τους τρόπους θεραπείας της νόσου ανά 
στάδιο διάγνωσης.
Η επιστημονική ημερίδα της 29/1/2020 αποτέλεσε την 
εναρκτήρια δράση της καμπάνιας του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον ιό HPV. Στο πλαί-
σιο αυτής της καμπάνιας πρόκειται να ακολουθήσουν και 
άλλες εκδηλώσεις είτε σε τοπικό επίπεδο είτε διαδικτυακά.

Καμπάνια ενημέρωσης για τον ιό HPV
Στις 29 Ιανουαρίου 2020 ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. πραγματοποίησε Επιστημονική Ημερίδα με 
θέμα «Προφυλάσσομαι από τον HPV – ΔιασφαλίΖΩ την υγεία του παιδιού μου»  στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παστέρ. Στην ημερίδα αυτή το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά 
με τον ιό HPV και τα είδη καρκίνου που προκαλεί και υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα 
εμβολιασμού για την προστασία των παιδιών και των νέων.



1975: Πρώτη δημοσίευση της ομά-
δας του Καθηγητού H. zur Hausen από 
την Χαιδελβέργη σχετικά με την σχέση 
του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
(Human Papilloma Virus – HPV) και της 
καρκινογένεσης σε κύτταρα του τραχή-
λου της μήτρας.

1999: Πρώτη δημοσίευση που επιβε-
βαιώνει ότι 99,7% των καρκίνων τραχή-
λου μήτρας (σε υλικό από 48 χώρες ανά 
τον κόσμο) σχετίζεται με την δράση του 
HPV.

1999-2006: Δημιουργία και εξέλιξη: 
α) του HPV- Eμβολίου και β) του HPV 
DNA testing (δηλ. της μοριακής ανίχνευ-
σης του ιικού DNA σε κυτταρικό επίχρι-
σμα από τον τράχηλο της μήτρας)

2007: Έναρξη κυκλοφορίας παγκοσμί-

ως των 2 πρώτων HPV-εμβολίων (διδύ-
ναμου και τετραδύναμου) - [και στην ΕΕ, 
με ένδειξη για γυναίκες από 9 ετών και 
άνω] 

2008: Απονομή του Nobel Iατρικής 
στον Καθηγητή H. zur Hausen για την 
ανακάλυψη της συσχέτισης της HPV-μό-
λυνσης με την ανάπτυξη καρκίνου στον 
τράχηλο της μήτρας (CxCa)

2008-2016: Πληθώρα μεγάλων με-
λετών (>1.000.000 γυναικών) και με-
τα-αναλύσεων αποδεικνύει ότι το HPV 
testing υπερέχει του Pap testing σε 
αποτελεσματικότητα ως πρωταρχική 
μέθοδος ελέγχου των γυναικών για την 
πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας 

2010-… Αναγνώριση της καρκινογό-

νου δράσης του HPV και σε άλλα όργα-
να του σώματος (κόλπο, αιδοίο, πέος, 
πρωκτό, στόμα, στοματοφάρυγγα, λά-
ρυγγα, …)

2014: Έναρξη μαζικού εμβολιασμού 
κοριτσιών και αγοριών ηλικίας 12-13 
ετών στην Αυστραλία – ακολουθεί βαθ-
μιαία η επέκταση του εμβολιασμού και 
στα αγόρια/άνδρες έως 26 ετών και σε 
άλλες χώρες

2016: Π.Ο.Υ.: Αποδοχή του HPV DNA 
testing ως πλέον αποτελεσματικής με-
θόδου screening σε σύγκριση με το τεστ 
Παπανικολάου

2016: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αποδοχή 
του HPV DNA testing ως πλέον αποτελε-
σματικής μεθόδου screening σε σύγκρι-
ση με το τεστ Παπανικολάου 

ενημέρωσηενημέρωση

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι νόσος με υψηλή επίπτωση και θνησιμότητα,  
η αντιμετώπισή της, δε, συνεπάγεται υψηλό «κόστος» απώλειας ζωών και οικονομικών 

πόρων, σοβαρή νοσηρότητα, προβλήματα γονιμότητας και ψυχολογική επιβάρυνση. 

Θεόδωρος Αγοραστός 
Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΑΠΘ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ  
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2016 -… Αποδοχή του HPV DNA 
testing ως πλέον αποτελεσματικής με-
θόδου screening σε σύγκριση με το 
τεστ Παπανικολάου και αλλαγή των 
εθνικών προγραμμάτων πρόληψης για 
καρκίνο τραχήλου σε πολλές χώρες ανά 
τον κόσμο (HPV-based cervical cancer 
screening ανά 5-10 έτη)

2015-…: PATH – Εμβολιασμός γυναι-
κών σε χώρες κυρίως της Αφρικής (π.χ. 
Ρουάντα)

2017: Έναρξη κυκλοφορίας του νέου, 
εννεαδύναμου εμβολίου εναντίον του 
HPV (Gardasil9)

2018: Self-sampling for HPV DNA 
testing – Ίση αξιοπιστία μεταξύ λήψης 
τραχηλικού υλικού από τον ιατρό ή την 
μαία στο Ιατρείο/Νοσοκομείο και αυτο-
λήψης κολποτραχηλικού υλικού από την 
ίδια την γυναίκα στο σπίτι της

2018: Ενσωμάτωση της αυτολήψης 
(self-sampling) στα προγράμματα HPV-
based cervical cancer screening (Αυ-
στραλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σου-
ηδία)

2018: Έκκληση του WHO για παγκό-
σμια δράση με στόχο την εξάλειψη του 
καρκίνου του τραχήλου, ενός καρκίνου ο 
οποίος με τα διαθέσιμα σήμερα μέσα (εμ-
βόλιο, HPV DNA testing) είναι δυνατόν 
να εξαλειφθεί!

2018-2019: Αποδοχή και στις ΗΠΑ 
ότι η διενέργεια ταυτοχρόνως και του 
τεστ Παπανικολάου και του HPV DNA 
test δεν προσφέρει ουσιαστικά περισσό-
τερη αποτελεσματικότητα ενώ συνοδεύ-
εται με πολύ αυξημένο κόστος

2018-2019: Επέκταση των ορίων 
του εμβολιασμού μέχρι τα 45 έτη για 
άντρες και γυναίκες από το FDA και CDC 
στις ΗΠΑ.

2019: Δημοσίευση από την Σκωτία, 
ότι στις πρώτες γενιές εμβολιασμένων 
κοριτσιών που έφθασαν σε ηλικία να 
κάνουν προληπτικό έλεγχο, το ποσοστό 
των προκαρκινικών αλλοιώσεων στον 
τράχηλο, σε σύγκριση με τις μη εμβολια-
σμένες, ήταν ελαττωμένο κατά ~90% (!).

2019: Επίσημη ανακοίνωση ότι η Αυ-
στραλία θα είναι η πρώτη χώρα παγκο-
σμίως που θα εξαλείψει τον καρκίνο 
τραχήλου σε ~15 χρόνια, χάρις στην 
σωστή προγραμματισμένη εφαρμογή εμ-
βολιασμού με το 9-δύναμο εμβόλιο και 

προληπτικού ελέγχου των γυναικών με 
HPV DNA testing (με λήψη του υλικού 
είτε από τον γιατρό.μαία είτε από την ίδια 
την γυναίκα στο σπίτι της)!

2019: Δημοσίευση μεγάλης ανάλυ-
σης, επιχορηγούμενης από τον Π.Ο.Υ., 
σύμφωνα με την οποία, εάν αναπτυχθεί 
επιτυχώς (>90%) η κάλυψη του γυναι-
κείου πληθυσμού με HPV-εμβολιασμό 
και διενέργεια HPV DNA testing (τουλά-
χιστον με 2 τεστ στην διάρκεια της ζωής 
των γυναικών) μέχρι το τέλος του αιώ-
να (2100) θα έχει εξαλειφθεί ο καρκίνος 
τραχήλου μήτρας στις περισσότερες χώ-
ρες του κόσμου. Όσο πιο γρήγορα εφαρ-
μοσθούν αυτά τα δύο μέτρα (και μάλιστα 
όχι μόνον σε μικρά κορίτσια αλλά και σε 
μεγάλες γυναίκες), τόσο πιο γρήγορα θα 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος!

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2005-2011: Μελέτη συχνότητας 
ανίχνευσης τραχηλικής HPV λοίμωξης 
σε Ελληνίδες και καταγραφής των γνώ-
σεων και απόψεων σχετικά με την HPV 
λοίμωξη σε μεγάλο μέρος της ελληνικής 
επικράτειας («ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΣΙΣΤΡΑ-
ΤΗ»)

2008: Έναρξη κυκλοφορίας του 2-δύ-
ναμου και του 4-δύναμου HPV εμβολίου 

2013-2015: Συγκριτική πολυκεντρι-
κή μελέτη αποτελεσματικότητας μεταξύ 
Pap test και HPV DNA test σε μεγάλο 
αριθμό Ελληνίδων, σε συνεργασία με 
όλες τις Πανεπιστημιακές Μαιευτικές-Γυ-
ναικολογικές Κλινικές της χώρας, επι-
βεβαιούσα την υπεροχή του HPV DNA 
testing (ΜΕΛΕΤΗ HERMES)

2015-2016: Μελέτη σε γυναικείο 
πληθυσμό της Θεσσαλονίκης και του Βε-
ρολίνου σχετική με την ανίχνευση μιας 
HPV-πρωτεΐνης, βεβαιούσα και πάλι την 
υπεροχή του HPV testing έναντι του τεστ 
Παπανικολάου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PIPAVIR)

2017: Έναρξη κυκλοφορίας του νέου 
9-δύναμου εμβολίου εναντίον του HPV 
(Gardasil-9).

2018: Αποδοχή αποζημίωσης από τον 
ΕΟΠΥΥ της διενέργειας HPV testing ανά 
5ετία , εναλλακτικά προς την ετήσια εξέ-
ταση με τεστ Παπανικολάου, για έλεγχο 
των γυναικών με σκοπό την πρόληψη 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

2016-2019: Μεγάλη πολυκεντρική 
μελέτη στο μεγαλύτερο μέρος της ελ-
ληνικής επικράτειας, σε συνεργασία με 
όλες τις Πανεπιστημιακές Μαιευτικές-Γυ-
ναικολογικές Κλινικές και τους Συλλό-
γους Μαιών-Μαιευτών της χώρας και 
την υποστήριξη των 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 
6ης, και 7ης ΥΠΕ, σχετική με την εφαρ-
μογή της αυτολήψης (self-sampling) 
κολποτραχηλικού υλικού για διενέργεια 
HPV DNA testing, σε σύγκριση με την 
υπάρχουσα κατάσταση. Η μελέτη απέδει-
ξε την άριστη αποδοχή της νέας μεθόδου 
προληπτικού ελέγχου από τις γυναίκες 
και την υπεροχή της μεθόδου αυτής, ως 
προς την αποτελεσματικότητα, του ευ-
καιριακού ελέγχου με τεστ Παπανικολά-
ου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRECOSELF)

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ  

ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΗΜΕΡΑ (2019)

► Υπολογισμός κάλυψης γυναικείου 
πληθυσμού με HPV –εμβολιασμό: 
~35% !

► Γενικότερος αρνητισμός και δυσπι-
στία στο ευρύ κοινό απέναντι στην 
προοπτική εμβολιασμού εναντίον 
της HPV μόλυνσης (αντι-εμβολια-
στικό lobby, αόριστες αναφορές για 
παρενέργειες, μη προώθηση από 
τους ιατρούς, κ.ά.)

► Έλλειψη οργανωμένου προγράμ-
ματος προληπτικού ελέγχου για τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

► Συνέχιση της εφαρμογής του τεστ 
Παπανικολάου

► Αρνητική στάση της ιατρικής κοινό-
τητας ένατι της εφαρμογής του HPV 
DNA testing ως πρωταρχικής μεθό-
δου πληθυσμιακού ελέγχου

► Άγνοια του μεγαλύτερου μέρους 
του γυναικείου πληθυσμού όσον 
αφορά στην ύπαρξη και την ανα-
γκαιότητα του HPV DNA testing

► Άγνοια του μεγαλύτερου μέρους 
του γυναικείου πληθυσμού όσον 
αφορά στην διενέργεια HPV DNA 
testing μέσω αυτολήψης του υλι-
κού από τις ίδιες τις γυναίκες

ενημέρωσηενημέρωση
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Ο καρκίνος συνιστά ένα σύνολο εκατοντάδων παθήσεων, 
οι οποίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τον ανεξέλε-
γκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την ικανότη-

τα αυτών να διασπείρονται σε απομακρυσμένες ανατομικές 
θέσεις (μεταστάσεις).
Όλοι σχεδόν οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από την 
άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα. Οι στόχοι της φυσι-
κής άσκησης και κινητοποίησης, διαφέρουν ανάλογα με την 
κλινική κατάσταση του ασθενούς. Ο προγραμματισμός των 
ασκήσεων σε καρκινοπαθείς απαιτεί εξατομίκευση και τακτι-
κή παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό.
Οι ασκήσεις εκγύμνασης είναι ωφέλιμες για τους ασθενείς 
με καρκίνο, όπου απώτερο σκοπό έχουν τη διατήρηση της 
μυϊκής δύναμης, της αντοχής και της λειτουργικότητας του 
σώματος. Διάφορες ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 
τακτική, μέτριας έντασης αεροβική άσκηση κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας του καρκίνου, συμβάλλει στην ελάττωση των 
επιπέδων κόπωσης, στη διατήρηση του σωστού σωματικού 
βάρους, στη βελτίωση της ψυχολογίας των ασθενών, στις 
μικρότερης έντασης παρενέργειες της θεραπευτικής αγωγής 
και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών.
Επίσης, η αερόβια άσκηση και τα προγράμματα ασκήσεων 
με αντίσταση, βελτιώνουν την ανασύνθεση των οστών και 
ελαττώνουν τη μυϊκή αδυναμία και ατροφία, τα οποία είναι 
αποτέλεσμα των γλυκοκορτικοειδών που χρησιμοποιούνται 
συχνά στα θεραπευτικά σχήματα.
Η ευεργετικότητα της άσκησης στους καρκινοπαθείς έχει 
μελετηθεί ευρέως σε ασθενείς γυναίκες με καρκίνο του μα-
στού, όπου τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση του εύρους 
κίνησης της ωμικής ζώνης, ελάττωση της κόπωσης, της ναυ-
τίας και άλλων συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη θερα-
πεία, βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών, βελτίω-
ση της ικανότητας για διατήρηση του σωματικού βάρους και 
βελτίωση του συναισθήματος και της ποιότητας ζωής.
Όλοι οι ασθενείς πριν την ένταξή τους σε τακτική άσκηση, 
θα πρέπει να υποβάλλονται σε συνεδρία δοκιμασίας της προ-
τεινόμενης άσκησης, ώστε τα επίπεδα έντασης να εξατομικευ-
τούν βάσει της λειτουργικής ικανότητας και των περιορισμών 
του κάθε ασθενούς, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο 
ή τη θεραπεία. Για τους ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει το 
θεραπευτικό σχήμα, η τακτική άσκηση είναι σημαντική για τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας και την αποφυγή παθήσεων 
που σχετίζονται με τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα.

Η απάντηση στο ερώτημα 
αν γυναίκες που έχουν 
περάσει ή βιώνουν τον 

καρκίνο μπορούν να τεκνο-
ποιήσουν υπάρχει.
Η κατάψυξη των ωαρίων δί-
νει τη δυνατότητα στις νέες 

γυναίκες να τεκνοποιήσουν 
στο μέλλον όταν λαμβάνουν 

θεραπείες που προσβάλουν το 
αναπαραγωγικό σύστημα.

Μετά από χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες ή ριζικές χει-
ρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή των εσωτερικών 
γεννητικών οργάνων προκαλείται μόνιμη απώλεια της 
γονιμοποιητικής ικανότητας. Για τον λόγο αυτό πριν 
την θεραπεία της νόσου οι νέες γυναίκες μπορούν 
να καταψύξουν τα ωάριά τους και να τα χρησιμοποι-
ήσουν μετά το τέλος της θεραπείας τους. Είναι μια 
δοκιμασμένη μέθοδος με εξαιρετικά ποσοστά κύησης 
μετά την απόψυξή τους και ασφαλής για την υγεία των 
παιδιών που θα γεννηθούν. Τα ωάρια διατηρούνται 
αναλλοίωτα και χρησιμοποιούνται οποτεδήποτε, χω-
ρίς χρονικό περιορισμό στην φύλαξή τους. 
Δεν καθυστερεί την έναρξη της κύριας θεραπείας αφε-
νός γιατί διαρκεί λίγες μόνο ημέρες, αφετέρου με τα 
καινούρια πρωτόκολλα μπορούμε να ξεκινήσουμε την 
διέγερση των ωοθηκών και να αναρροφήσουμε τα 
ωάρια σε οποιαδήποτε φάση του καταμήνιου κύκλου 
και αν βρίσκεται η γυναίκα όταν γίνεται η διάγνωση 
της νόσου. 
Είναι ασφαλής και δεν επιβαρύνει την υγεία γιατί πλέ-
ον έχουμε δυνατότητα να διεγείρουμε τις ωοθήκες με 
φάρμακα που προστατεύουν από την αύξηση των ορ-
μονών.
Όταν καταψύχουν τα ωάρια τους οι νέες γυναίκες πριν 
την έναρξη της θεραπείας τους εξασφαλίζουν το δικαί-
ωμά τους στην ποιότητα ζωής που δίνει η μητρότητα.

ιατρικό

Σταυρούλα Μαραγκού
Γυναικολόγος Υπογονιμότητας -  
Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Συνεργάτης των κέντρων εξωσωματικής γονιμοποίησης 
μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ και Institute of Life ΙΑΣΩ

Διατήρηση  
της γονιμότητας  

με την κατάψυξη 
ωαρίων

Καρκίνος 
και φυσική 

αποκατάσταση

Δρ Παναγιώτης Καραγκούνης
Φυσίατρος-Αθλητίατρος

Pain Free Athens Rehabilitation
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Α
υτές τις μέρες που είμαστε απομονωμένοι, μπορεί οι 
φωνές μέσα μας να γίνονται πιο δυνατές. Άλλες φορές 
μπορεί να μας επαινούν και άλλες να μας κατηγορούν. 
Οι ώρες που η αυτο-κατηγόρια βρίσκει χώρο μπορεί 

να γίνουν ανυπόφορες, καθώς ο εσωτερικός μας κριτής παρα-
βλέπει εντέχνως τις εξωτερικές συνθήκες και μας επιρρίπτει 
κατηγορίες κι ευθύνες, χωρίς ελαφρυντικά. Η αυτο-κατηγόρια 
συνδέεται συχνά με αισθήματα βαθιάς θλίψης και απελπισί-
ας που μας οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη συναισθηματική 
απομόνωση και απραξία. Πού βρίσκεται όμως η διέξοδος; Πώς 
μπορούμε να φέρουμε ξανά φως στις σκοτεινές μας στιγμές;
Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Όπως όταν κάνουμε μακρο-
βούτι στη θάλασσα χρειάζεται να κολυμπήσουμε ξανά προς τα 
πάνω, έτσι κι όταν βυθιζόμαστε στα σκοτεινά νερά της απελπι-
σίας, χρειάζεται να κοπιάσουμε για να βγούμε ξανά στην επι-
φάνεια. Ίσως χρειαστεί να ιχνηλατήσουμε τα μονοπάτια που 
μας έφεραν σε αυτά τα νερά και να αξιολογήσουμε αποφάσεις 
και πράξεις, πράγμα δύσκολο πολλές φορές. Ωστόσο, σε αυ-
τές τις διαδρομές και τα μακροβούτια υπάρχουν εφόδια που 
μπορούν να μας δώσουν δύναμη, να συνεχίσουμε να παλεύ-
ουμε με τα κύματα και να βαδίζουμε τις δύσβατες περιοχές του 
νου και της καρδιάς. 
Μπορεί λοιπόν αυτές οι διαδρομές να είναι εσωτερικές, αλλά 
δε χρειάζεται να τις κάνουμε ολομόναχοι. «Κανένας άνθρω-
πος δεν είναι νησί», ακίνητος και απομονωμένος, είμαστε όλοι 
συνδεδεμένοι ακόμα κι αν δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Σε 
αυτή τη θάλασσα κολυμπάμε μαζί και αντιμετωπίζουμε τα κύ-
ματα παρέα. Η επικοινωνία, το μοίρασμα των σκέψεων και των 
συναισθημάτων μπορεί να αποφορτίσει κατά πολύ το βάρος 
και να φέρει ανακούφιση. Αν υπάρχει ένας κοντινός σου που 
μπορεί να σε ακούσει με ζεστασιά και σεβασμό, μη διστάζεις 
να του μιλήσεις. Αν δεν υπάρχει, μπορείς να απευθυνθείς σε 
αντίστοιχες τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης και επαγγελ-

ματίες ψυχικής υγείας. Η φύση μας προίκισε με την ανάγκη και 
την ικανότητα να δημιουργούμε σχέσεις, ώστε να επιβιώνουμε 
μαζί εκεί που μόνοι δε θα τα καταφέρναμε.
Η σχέση όμως, ως μηχανισμός επιβίωσης, δεν αφορά μόνο 
εμάς και τη σύνδεση μας με τους άλλους εκεί έξω. Η σχέση 
αφορά και το πώς θα συνδεθούμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. 
Στις δύσκολες στιγμές η αυτό-συμπόνια αποδεικνύεται ένα 
εφόδιο πολύτιμο, που μπορεί να θεραπεύσει πληγές, να δώ-
σει ενέργεια και να κάνει τις στιγμές απελπισίας πιο σύντομες 
και υποφερτές.
Πώς όμως μπορούμε να αναπτύξουμε την συμπόνια για τον 
ίδιο μας τον εαυτό; Μπορεί τα αισθήματα εχθρότητας προς 
εμάς τους ίδιους να μη διαγράφονται από τη μια μέρα στην 
άλλη. Όμως, παράλληλα, μπορούμε να αρχίσουμε να νιώ-
θουμε μεγαλύτερη καλοσύνη προς εμάς και σιγά σιγά αυτή 
η καλοσύνη να κερδίζει το χώρο της. Πρώτα από όλα βοηθά 
να δούμε τον εαυτό μας ως ένα ακόμα ανθρώπινο ον, μέρος 
αυτού του κόσμου, που φέρει ατέλειες και περιορισμούς. Για 
να κατανοήσουμε το βάθος αυτής της φράσης μπορεί να χρεια-
στεί να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και να αναλογιστούμε «Τι ση-
μαίνει για μένα ότι από τη φύση είμαι ατελής, έχω αδυναμίες 
και ελαττώματα;» Στη συνέχεια μπορούμε να αναλογιστούμε τι 
θα κάναμε για ένα πληγωμένο παιδί. Θα το αγκαλιάζαμε; Θα το 
μαλώναμε; Θα ψάχναμε τρόπους να το ανακουφίσουμε; 
Αντίστοιχα, τι θα έλεγες την επόμενη φορά που θα πιάσεις τον 
εαυτό σου να σε κατακρίνει, να έδινες λίγο χρόνο ώστε να κατα-
λάβεις τι συναισθήματα νιώθεις; Τι είναι αυτό που σε οδήγησε 
σε αυτά; Ύστερα, πώς θα σου φαινόταν αν έβλεπες ότι παλεύ-
ουν κι άλλοι άνθρωποι με παρόμοια συναισθήματα; Τι θα έλεγες 
στην ιδέα να έδειχνες καλοσύνη και φροντίδα σε σένα, όπως 
πιθανόν να φρόντιζες αυτούς που αγαπάς; Κι αν δεν είσαι σίγου-
ρος μέχρι τώρα τι είναι καλοσύνη, τότε αυτή εδώ είναι μια καλή 
στιγμή να αρχίσεις να αναλογίζεσαι τι θα μπορούσε να είναι.

ιατρικό

Δημήτρης Μούγιος
Ψυχολόγος BSc, MSc 
Υπεύθυνος ψυχολογικής υπηρεσίας  
του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι.
 

Είναι γεγονός ότι βιώνουμε μια πρωτόγνωρη 
κατάσταση. Είναι πιθανόν να καλούμαστε, 
ο καθένας από τη θέση του να διαχειριστεί 
διαφορετικά ζητήματα της προσωπικής του ζωής, 
όπως θέματα υγείας, οικονομικά προβλήματα, 
απώλεια εργασίας, σχέσεις με κοντινούς και 
αγαπημένους. Παράλληλα όμως τα συναισθήματα 
φόβου, μοναξιάς, λαχτάρας για ασφάλεια κι ελπίδα 
μάς βάζουν σε κοινό παρονομαστή, ανεξάρτητα από 
το φύλο, την εθνικότητα, το επάγγελμα.

Εφόδια στις δυσκολίες: 
σχέσεις και αυτο-συμπόνια 
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Α.  Ασθενείς με καρκίνο στο στόμα, κεφαλή και 
τράχηλο, που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, 
με ή χωρίς χημειοθεραπεία.
1.  ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΎΣΕΙΣ ΣΎΝΕΧΩΣ. 1 λίτρο χαμομήλι, 1 

κουταλάκι, κοφτό, σόδα και 1 κουταλάκι, κοφτό, αλάτι. 
Αρχίζουμε όταν αρχίσει η Ακτινοθεραπεία. Εάν το στόμα 
πονέσει, αφαιρούμε αλάτι και σόδα.

 Γιατί χρειάζονται οι πλύσεις; Στο στόμα τα «φυσιολο-
γικά» μικρόβια πολλαπλασιάζονται και «κάθονται» στις 
πληγούλες που δημιουργούνται κατά την ακτινοθερα-
πεία, παράγοντας «τοξίνες» που τις επιδεινώνουν.

 Γιατί συνεχώς; Αναπληρώνουμε την έλλειψη του σά-
λιου, που μειώνεται με την ακτινοθεραπεία. Το σάλιο 
πλένει συνεχώς το στόμα. Έτσι και εμείς πλένουμε με 
το χαμομήλι συνεχώς. Καθόμαστε στο τραπέζι, με την 
κανάτα με χαμομήλι, ξεπλένουμε και φτύνουμε σε λεκα-
νίτσα. 

2.  ΦΘΟΡΙΩΣΗ. Συνιστάται η οδοντόπαστα Duraphat, με 
αυξημένο φθόριο, μόλις αρχίσει η ακτινοθεραπεία. Αν 
μας τσούξει κάποια στιγμή χρησιμοποιούμε παιδική 
οδοντόπαστα. Όταν είναι καλά το στόμα, χρησιμοποιού-
με πάλι την Duraphat, για όσο έχουμε ξηροστομία. 

 Γιατί φθορίωση; Γιατί με την ακτινοθεραπεία μειώνεται 
το σάλιο που ξεπλένει τις τροφές και προστατεύει τα δό-
ντια, κάνοντάς τα πιο ανθεκτικά στην ακτινοθεραπεία. 

 
Β.  Ασθενείς με συμπαγή όγκο, που λαμβάνουν 

κλασική χημειοθεραπεία.
Μπορεί να εμφανιστούν πληγούλες μετά την 8η ημέρα. Βοη-
θάμε με πλύσεις με χαμομήλι, σκέτο η με λίγο αλάτι και σόδα 
(μισό κουταλάκι στο 1 λίτρο χαμομήλι ή και λιγότερο). Όχι δια-
λύματα που περιέχουν αλκοόλη, διότι αφυδατώνουν το βλεν-
νογόνο και τον κάνουν πιο ευπαθή.
 
Γ.  Αν λαμβάνουμε φάρμακα για την προστασία 

των οστών. 
Ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών είναι πολύ μικρός όταν έχουμε 
καλή στοματική υγιεινή. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ο κύ-

ριος τοπικός παράγοντας κινδύνου για την οστεονέκρωση είναι η 
λοίμωξη, συνήθως οδοντικό ή περιοδοντικό απόστημα. Όταν το 
δόντι μας πονέσει θα το πούμε στον γιατρό μας και στον οδοντί-
ατρο, ο οποίος μπορεί να συμβουλευτεί επιπλέον τα πρόσφατα 
άρθρα (2019-2020) στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ 
υπάρχει αναρτημένο φυλλάδιο με ειδικές οδηγίες για τα φάρμα-
κα αυτά και την επίπτωσή τους στις γνάθους, www.hesmo.gr
 
Δ.  Αν λαμβάνουμε αντι-αγγειογενετικά φάρμακα 

και άλλες στοχευτικές θεραπείες.
Και εδώ το κλειδί είναι η καλή στοματική υγιεινή. Τα φάρμακα 
προδιαθέτουν σε λοιμώξεις. Όταν το στόμα και τα ούλα δεν εί-
ναι καθαρά, ο κίνδυνος των επιπλοκών στο στόμα είναι αυξημέ-
νος. Τα αντι-αγγειογενετικά φάρμακα αυξάνουν το μάτωμα των 
ούλων, όταν ήδη έχουμε ουλίτιδα. Αποφεύγουμε τα στοματικά 
διαλύματα με αλκοόλη. 
 
Ε. Αν λαμβάνουμε ανοσοθεραπεία.
Ενημερώνουμε το γιατρό μας αν έχουμε ιστορικό αυτοάνοσου 
νοσήματος, πχ λειχήνα στο στόμα. Ο λειχήνας είναι το πιο συ-
χνό νόσημα, με αυτοάνοση βάση στο στόμα και μπορεί να πα-
ρουσιάσει έξαρση, με πόνο στο στόμα. 
 
ΣΤ.  Αν έχουμε αιματολογικό νόσημα και θα 

λάβουμε χημειοθεραπεία ή θα υποβληθούμε 
σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. 

Η καλή στοματική υγεία θα μας προφυλάξει από προβλήματα. 
Η νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή, μπορεί να προκαλέσει στο 
στόμα πληγούλες και ξηροστομία. Το χαμομήλι είναι το καλύ-
τερο διάλυμα και η φθορίωση χρειάζεται, εάν εμφανιστεί ξη-
ροστομία.
Με τη σωστή φροντίδα οι επιπλοκές μπορούν να προληφθούν, 
να γίνουν πιο ήπιες και να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Επίσης 
μπορούν να αποφευχθούν περισσότερες επιπλοκές αργότερα. 
Συμπτώματα στο στόμα, που πρέπει να τα σημειώνουμε και να 
τα λέμε στο γιατρό:
Πόνος στο στόμα, στα δόντια, στα ούλα, στη γνάθο, ξηροστο-
μία, μούδιασμα, αιμορραγία/ουλορραγία.

Δρ. Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη 
DDS, MSc, DrDent
Στοματολόγο, Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ

ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
για τη φροντίδα  
του στόματος
Πολύ σημαντικό για τη στοματική υγιεινή  
των καρκινοπαθών είναι να διατηρούν το 
στόμα τους πάντα καθαρό και υγρό και να 
πίνουν αρκετό νερό. Ακολουθούν συστάσεις 
ανάλογα με τη διάγνωση και τη θεραπεία  
που λαμβάνει ο ασθενής.

ιατρικό

http://www.hesmo.gr


Άυλη συνταγογράφηση
Λόγω των εκτάκτων μέτρων στην περίπτωση άυλης συνταγογρά-
φησης δεν απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα εκτός εάν η συντα-
γογράφηση έπεται της εξέτασης του ασθενούς (π.χ. συνοδευτικό 
έντυπο για χορήγηση κινολονών σε περίπτωση λοίμωξης ουρο-
ποιητικού, αναπνευστικού κ.α.)
Για την εκτέλεση της άυλης συνταγής προσέρχονται στο φαρμα-
κείο της επιλογής τους οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ 
και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσω-
πα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης.
Αναλυτικά οι οδηγίες για τους Πολίτες, τους Ιατρούς και τους 
Φαρμακοποιούς βρίσκονται αναρτημένες στο www.idika.gr.
Επανέκδοση συνταγών
Λόγω των έκτακτων μέτρων έχει δοθεί η δυνατότητα σε δικαιού-
χους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και λαμβάνουν σταθερή 
επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή, όταν λήξουν οι συντα-
γές τους (μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες) να μπορούν να επανεκ-
δοθούν χωρίς να επισκεφθούν τον ιατρό τους, χωρίς δηλαδή να 
απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο χώρο του ιατρείου.
Oι συγκεκριμένες συνταγές θα μπορούν να εκτελούνται έως τις 
30.6.2020. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι επικοινωνούν με 
τον θεράποντα ιατρό τους για να τον ενημερώσουν ότι έληξαν οι 
συνταγές τους και επιθυμούν την επανέκδοσή τους.

Φάρμακα που εκτελούνται σε φαρμακεία ΕΟΠΎΎ
Δύναται να εκτελεστούν άυλες συνταγές καθώς και συνταγές 
χρονίων πασχόντων, με τον κωδικό της συνταγής και χωρίς συ-
νοδευτικά έγγραφα.
Ειδικότερα για τα φάρμακα που χορηγούνται στα φαρμακεία του 
ΕΟΠΥΥ, λόγω των έκτακτων μέτρων είναι δυνατή και η ταυτόχρο-
νη εκτέλεση τριών συνεχόμενων επαναλαμβανόμενων συνταγών 
που βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί από την έναρξη ισχύος 
της ΠΝΠ 20.3.2020, προκείμενου σε κάθε περίπτωση να εξασφα-
λιστεί η απρόσκοπτη παροχή των φαρμάκων.
Επίσης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, από την εφαρ-
μογή της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’62), και προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης της φαρμακευτικής αγωγής 
ευπαθών ομάδων και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό, 
είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟ-

ΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους αυθημερόν, μέσω πιστοποιημέ-
νης εταιρείας ταχυμεταφορών.
Οι κατηγορίες των δικαιούχων-ευπαθών ομάδων στους οποίους 
θα είναι δυνατή η αποστολή των φαρμάκων καθώς και η δια-
δικασία θα εξειδικευτεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και θα 
ανακοινωθεί σύντομα.

Επιπλέον ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί στα 
φαρμακεία ΕΟΠΎΎ
Παραλαβή φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από εκπροσώπους 
κλινικών
Έναρξη πιλοτικού προγράμματος παραλαβής φαρμάκων για την 
Σκλήρυνση κατά Πλάκας από το Κεντρικό Φαρμακείο κατόπιν ρα-
ντεβού. (https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/ )
Έναρξη προγράμματος αποστολής ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία

Σχετικά με συνταγές που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες δομές
Για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και για όσο ισχύουν τα 
προληπτικά μέτρα, οι συνταγές δεν απαιτείται να φέρουν σφρα-
γίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιω-
τικού), σφραγίδα της
Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα 
της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού 
Ιατρείου κλπ.).

Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα 
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 
(ΣΗΠ)
Για τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με φάρμακα που 
εγκρίνονται μέσω ΣΗΠ, είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής τους 
μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρησης σχετικού ηλεκτρο-
νικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού τους στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του ΣΗΠ, και λήψη σχετικής απόφασης, χωρίς καμία 
περαιτέρω ενέργεια αυτών.
Για όλα τα άλλα αιτήματα που αφορούν σε έναρξη θεραπείας, 
εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία του ΣΗΠ.

Πηγή: ΕΟΠΥΥ Οδηγίες συνταγογράφησης  
στα πλαίσια έκτακτων μέτρων COVID-19 

ιατρικό

ενημέρωσηΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
COVID-19 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19  
και με στόχο την προστασία του πληθυσμού, μέσω του περιορισμού των μετακινήσεών του, 
έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης συνταγών και γνωματεύσεων παροχών χωρίς τη 
φυσική παρουσία των δικαιούχων.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία άυλης 
συνταγογράφησης, επανέκδοσης συνταγών, φάρμακα και λοιπές ενέργειες που εκτελούνται  
σε φαρμακεία ΕΟΠΎΎ, συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές και φάρμακα ΣΗΠ.
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Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών έχει κύριο στόχο 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής  
των καρκινοπαθών, των οικογενειών και  
των οικείων τους εν γένει. 
Σε αυτή τη χρονική περίοδο που το σύνολο της κοινωνίας αντιμετωπί-
ζει τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας και των συνεπειών της, 
ο Σύλλογος υλοποιεί εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό σεμινάριο βασικών 
αρχών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας και κοινωνικής εργασίας που απασχολούνται στους Συλλόγους 
Ασθενών ανά την Περιφέρεια.
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι επαγγελματίες να εκπαιδευτούν σε θε-
ωρητικό και βιωματικό επίπεδο στον τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων 
ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. Το σεμινάριο βασίζεται στην 
πολύχρονη εμπειρία των επαγγελματιών του Συλλόγου στην ψυχολο-
γική και κοινωνική υποστήριξη ασθενών και φροντιστών από τη στιγμή 
της διάγνωσης μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου. 
Το σεμινάριο έχει κύριο σημείο αναφοράς την ασθένεια του καρκίνου, 
επεκτείνεται όμως και στη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων εν γένει, 
στο βαθμό που το βίωμα των ασθενειών αυτών και η διαχείριση τους 
παρουσιάζουν κοινά σημεία. 
Οι ενότητες του σεμιναρίου καλύπτουν Βασικές Αρχές:

◗ Ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και οικείων μετά την 
αναγγελία της διάγνωσης

◗ Ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών σε ομαδικό πλαίσιο
◗ Ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών σε ομαδικό πλαίσιο
◗ Ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και οικείων σε ατομικές 

συνεδρίες
◗ Ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών σε προχωρημένο στάδιο
◗ Ενημέρωσης για δικαιώματα και παροχές σε χρόνιες ασθένειες
◗ Εκπαίδευσης εθελοντών 

Αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων και των ημερομηνιών θα βρείτε 
στη συνέχεια.

Οι εισηγητές των διαλέξεων είναι επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές, ψυ-
χολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί με χρόνια εμπειρία στην υποστήριξη 
ογκολογικών ασθενών. Το σεμινάριο διεξάγεται με την αιγίδα του Κέ-
ντρου Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής «Βίλχελμ Ράιχ» και του Ινστι-
τούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης ‘’Γαληνός’’
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε ζωντανή μετάδο-
ση και παρέχεται δωρεάν στους επαγγελματίες που εργάζονται στους 
Συλλόγους. Με το πέρας των εκπαιδευτικών διαλέξεων οι συμμετέχο-
ντες θα λάβουν Πιστοποίηση παρακολούθησης. 

Αναλυτικό πρόγραμμα διαλέξεων
Τίτλος σεμιναρίου: Βασικές αρχές ψυχολογικής υποστήριξης 
ογκολογικών, χρόνιων ασθενών και των οικείων τους. 
Θεωρητική και βιωματική προσέγγιση

1 Πέμπτη 7 Μαΐου | ώρα 12.00  
Γνωριμία – Εισαγωγή – Δομή σεμιναρίου_ Δημήτρης Μούγιος

2 Πέμπτη 14 Μαΐου | ώρα 12.00   
Βασικές αρχές ατομικής ψυχολογικής υποστήριξης  
_ Δημήτρης Μούγιος

3 Δευτέρα 18 Μαΐου | ώρα 12.00  
Βασικές αρχές ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών Ι 
_ Έφη Χριστοδήμου

4  Δευτέρα 25 Μαΐου | ώρα 12.00  
Βασικές αρχές ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών ΙΙ _ 
Έφη Χριστοδήμου

5 Πέμπτη 4 Ιουνίου | ώρα 12.00  
Βασικές αρχές ατομικής υποστήριξης ασθενών προχωρημένου 
σταδίου _ Δημήτρης Μούγιος

6 Τετάρτη 10 Ιουνίου | ώρα 19.00  
Βασικές αρχές ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών 
_ Λήδα Κοφινά

7 Τετάρτη 17 Ιουνίου | ώρα 19.00 Βασικές αρχές ομαδικής 
ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών ΙΙ _ Λήδα Κοφινά

8 Πέμπτη 25 Ιουνίου | ώρα 12.00  
Πόροι και εκπαίδευση των Ομάδων εθελοντών Ι  
_ Γιάννης Κορκοτσέλος

9 Πέμπτη 2 Ιουλίου | ώρα 12.00   
Πόροι και εκπαίδευση των Ομάδων εθελοντών ΙΙ  
_ Γιάννης Κορκοτσέλος

10 Τρίτη 7 Ιουλίου  | ώρα 12.00   
Ενημέρωση δικαιωμάτων και παροχών για χρόνιες ασθένειες  
_ Φωτεινή Χριστοδούλου

11 Πέμπτη 16 Ιουλίου  | ώρα 12.00  
Κλείσιμο σεμιναρίου- ανασκόπηση _ Δημήτρης Μούγιος -  
Έφη Χριστοδήμου - Λήδα Κοφινά - Γιάννης Κορκοτσέλος - 
Φωτεινή Χριστοδούλου 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την ευγενική υποστήριξη 
των εταιρειών
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