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

Αγαπημένοι μας φίλοι,
Ήρθε ένα ακόμη καλοκαίρι. Για πολλούς από 
εμάς η καλύτερη εποχή του χρόνου. Διακοπές, 
ξενοιασιά, θάλασσα και ελευθερία.
Αυτό όμως δεν είναι ένα καλοκαίρι σαν όλα τα 
άλλα. Είναι παράξενο και διαφορετικό όπως είναι 
και ο καθένας από εμάς. Λίγο παράξενος και λίγο 
διαφορετικός…
Αν όμως ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά. Αν 
κοιτάξουμε πέρα από τη μάσκα που φορά, πέρα 
από το αντισηπτικό που κρατά, πέρα από τις απο-
στάσεις...
Θα δούμε πως είναι το ίδιο όμορφο, το ίδιο γλυ-
κό και θα το κάνουμε να έχει το ίδιο ΚΕΦΙ με όλα 
τα προηγούμενα.
Τα νερά στα οποία θα ταξιδέψουμε φέτος εί-
ναι αχαρτογράφητα. Το ταξίδι μας όμως θα εί-
ναι ασφαλές και μακρινό. Γεμάτο πρωτόγνωρες 
εμπειρίες και με μια καινούργια Ιθάκη για τον κα-
θένα μας.
Ο σύλλογός μας παραμένει πάντα δίπλα σας συ-
νεχίζοντας τις ήδη επιτυχημένες δράσεις του και 
προγραμματίζοντας καινούργιες. Πάντα με την 
πολύτιμη βοήθεια των φίλων, εθελοντών και 
συνεργατών μας, με τους οποίους πια μας δέ-
νουν άρρηκτοι δεσμοί από το παρελθόν και για 
το μέλλον.
Κύριο μέλημά μας η ασφάλεια, η ανακούφιση και 
η ενημέρωση όλων των νοσούντων φίλων μας 
και των οικογενειών τους. Διακοπές με ΚΕΦΙ, χα-
μόγελα και χαρά για τη ζωή, όπως δικαιωματικά 
αξίζει σε όλους μας.
Οι επικείμενες προγραμματισμένες δράσεις του 
συλλόγου για το Σεπτέμβριο είναι αφιερωμένες 
στα ακόλουθα: 1. Λέμφωμα 2. Αιματολογικοί 
Καρκίνοι 3. Γυναικολογικοί Καρκίνοι. Ενημέρω-
ση, πρόληψη, διαχείριση και υποστήριξη.
Καλοκαίρι με Κορωνοϊό, αλλά πάντα με ΚΕΦΙ!
Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Μας αξίζει 
όμως να το απολαύσουμε!!!
Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!

Νικόλας Σαραντίδης,
Διευθυντής Κ.Ε.Φ.Ι.
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Οι προηγούμενοι 6 μήνες ήταν γεμά-
τοι προκλήσεις με τεράστιο αντίκτυ-
πο στην υγεία των ανθρώπων ανά τον 
κόσμο. Δεδομένης αυτής της κατάστα-
σης, είναι ακόμα πιο σημαντικό για την 
OAC και τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. να καθι-
ερωθούν οι αθλητικές δραστηριότητες 
και η γυμναστική στη φύση για τους 
καρκινοπαθείς, τις οικογένειες και τους 
φίλους τους.  
Αυτή η συνεργασία εστιάζει στο θέμα της 
άσκησης και του αθλητισμού στη φύση, 
μαζί με οικογένεια και φίλους. 

«Η άσκηση στη φύση δεν 
ενισχύει απλώς το ανοσοποιητικό 
σύστημα, αλλά και την ψυχή των 

καρκινοπαθών» 
λέει η Παναγιώτα Καραμπάτου,  

Project Manager και εκπρόσωπος του Κ.Ε.Φ.Ι. στη Γερμανία.  

Η οργάνωση 
Outdoor against 
Cancer OAC και ο 
Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι.   
συνεργάζονται από 
τον Μάρτιο του 2020

Αθλητική υποστήριξη 
για καρκινοπαθείς, τις 
οικογένειές τους και τους 
φίλους τους στην Ελλάδα. 
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 Προπονητές της OAC για την Ελλάδα 
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 η OAC έχει αρχίσει να πι-
στοποιεί προπονητές στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται σε συ-
νεργασία με τον ειδικό φυσικής αγωγής και προπονητή 
της OAC Γιώργο Καραναστάση στο εργαστήριο Ανώτε-
ρης Πιστοποίησης OAC. Αυτό το εργαστήριο χωρίζεται 
σε δύο μέρη: τρία ψηφιακά μαθήματα που ακολουθού-
νται από τεστ και ένα δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει 
δια ζώσης πρακτική εκπαίδευση και γραπτές τελικές εξε-
τάσεις. Αυτή η πιστοποίηση φέρει την επίσημη σφραγίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Outdoor Against Cancer OAC: 
Η OAC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η 
ιδρύτρια και CEO Petra Thaller (58 ετών) διαγνώστηκε 
με καρκίνο τον Ιανουάριο του 2015.  Συνεπεία αυτού, 
η αθλήτρια από το Μόναχο και δημοσιογράφος ίδρυσε 
την OAC. Το 2016 η Thaller δέχτηκε την πρόσκληση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες να συμμετέχει 
ως ομιλήτρια στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο με τίτλο: «Η 
μάχη εναντίον του καρκίνου ως ομαδικό άθλημα, ο ρό-
λος της εκπαίδευσης και του αθλητισμού». Το 2017 η 
Thaller ταξίδεψε για δεύτερη φορά στις Βρυξέλλες για 
να συναντήσει μελλοντικούς συνεργάτες για το πανευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα  ERASMUS+. Το 2018 κυκλοφό-
ρησε το βιβλίο Outdoor Against Cancer - How Physical 
Activity and Sport Work in the Fight Against Cancer 
(Petra Thaller και Thorsten Schulz) από τις εκδόσεις 
Kailash / Random House. 
Από τον Ιανουάριο του 2019, ο οργανισμός OAC συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  μαζί με 
άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πανεπι-
στήμια από πέντε χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος 
"Outdoor against cancer: κινηθείτε, βγείτε έξω και ζήστε 
- OAC: my goal". 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  ΜΑΡΤΙΟΣ 2020  

Το πρόγραμμα OACatHome εντάχθηκε στην οικογένεια 
των προγραμμάτων OAC. Τα βίντεο θα είναι διαθέσιμα και 
στα ελληνικά.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2020  
Υπογράφτηκε σύμφωνο συνεργασίας με τον Σύλλογο 
Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών  

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020   
Υποβλήθηκε αίτηση για χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Let's rock 
Cancer 2021 - LRC2021 – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
πρόληψης του καρκίνου στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: στόχος 
τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι. Αυτό το πρόγραμμα 
λαμβάνει υπόψη την Αποστολή της Ε.Ε. για τον καρκίνο 
το 2021 και μπορεί να συνοψιστεί στα εξής: Πρόληψη – 
Φροντίδα – Ποιότητα Ζωής. 

  ΜΑΙΟΣ 2020  
Τα βίντεο του προγράμματος OACatHome θα αποτελέ-
σουν επιπλέον πνευματικό προϊόν του τρέχοντος προ-
γράμματος “ERASMUS+ Project OAC: my goal”. 

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  
Ψηφιοποίηση των προγραμμάτων των προπονητών της 
OAC, υπότιτλοι και μετάφραση διαθέσιμη στα αγγλικά, 
ελληνικά κλπ. 

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020  
Παραγωγή της 4ης σειράς των βίντεο OACatHome. 
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ιατρικό

Η σημασία 
της διατροφικής 

αξιολόγησης στον 
ογκολογικό ασθενή

ΠΏΣ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΊ Η ΔΊΑΤΡΟΦΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ;
Τα τελευταία 60 χρόνια οι διατροφικές συ-
νήθειες των Ελλήνων άλλαξαν ριζικά. Η 
υπεραφθονία της σημερινής εποχής και η 
υιοθέτηση μιας δυτικού τύπου διατροφής 
είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση 
των Ελλήνων από την παραδοσιακή Με-
σογειακή Διατροφή και, κατά συνέπεια, την 
ολοένα και αυξανόμενη εμφάνιση κρου-
σμάτων ορισμένων μορφών καρκίνου. 

ΕΊΝΑΊ ΣΗΜΑΝΤΊΚΗ Η 
ΔΊΑΤΡΟΦΊΚΗ ΑΞΊΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΓΚΟΛΟΓΊΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ;
Η πλειοψηφία των ασθενών με καρκίνο 
βιώνει συχνά έντονες διαταραχές της κατά-
στασης θρέψης τους, είτε λόγω της ίδιας 
της νόσου και των θεραπειών που ακολου-
θούν για την καταπολέμηση της, είτε λόγω 
του υψηλού μεταβολικού ρυθμού που την 
χαρακτηρίζει, με αποτέλεσμα οι ανάγκες σε 

ενέργεια και θρεπτικά συστατικά να είναι 
ιδιαίτερα αυξημένες. Συμπτώματα όπως 
η ναυτία, ο έμετος, οι γαστρεντερικές δια-
ταραχές και η αλλαγή στη γεύση, συνηγο-
ρούν στην απουσία της όρεξης και έχουν 
ως αποτέλεσμα το 20% των ανθρώπων 
που νοσούν με καρκίνο να πεθαίνουν λόγω 
κακής θρέψης και όχι εξαιτίας της ίδιας της 
νόσου. Στην αναγνώριση του προβλήμα-
τος συμβάλλει η συνεχής και ολοκληρω-
μένη διατροφική αξιολόγηση, η οποία θέτει 
τη βάση της διατροφικής υποστήριξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΊ Η ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΘΡΕΨΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΛΊΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ;
Ο τύπος και το στάδιο του καρκίνου, ο 
χρόνος διάρκειας της νόσου, ο τύπος 
της θεραπείας, καθώς και το εάν υπήρ-
ξε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του 
καρκινώματος, φαίνεται να επηρεάζουν 
σημαντικά την πρόσληψη της τροφής. Ανα-

λυτικότερα, στα στάδια ΙΙΙ και ΙV έχουμε ση-
μαντική ελάττωση της προσλαμβανόμενης 
τροφής και της ημερήσιας κατανάλωσης 
πρωτεϊνών σε σχέση με τα στάδια Ι και ΙΙ. 
Η καχεξία, ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζε-
ται κυρίως από απώλεια βάρους και μυϊκού 
ιστού, στους πάσχοντες από καρκίνο οφεί-
λεται στην εξάντληση των αποθεμάτων 
του λίπους και στη μεγάλη απώλεια μυϊκής 
μάζας. Επιπλέον, η απώλεια μυϊκής μάζας 
από τους σκελετικούς μύες είναι το χαρα-
κτηριστικό κλινικό σημείο της καρκινικής 
καχεξίας που δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται 
αμέσως από τους ειδικούς, παρόλο που τα 
2/3 των ογκολογικών ασθενών προσβάλ-
λονται από αυτή.
Έρευνες δείχνουν ότι τα συμπτώματα της 
καχεξίας για έναν ογκολογικό ασθενή θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, διότι 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυξημένο 
κίνδυνο για εμφάνιση επιπλοκών, κακή 
ανταπόκριση στη νόσο, μειωμένη ανοχή 
στη θεραπεία, περισσότερες επανεισαγω-

«Είμαστε ό,τι τρώμε, ό,τι αναπνέουμε και ό,τι σκεφτόμαστε».
Η φράση αυτή εμπεριέχει μέσα της μεγάλη αλήθεια, καθώς όλο και περισσότερες μελέτες συνηγορούν 

υπέρ της συσχέτισης της διατροφής και της κατάστασης της υγείας μας.
Είναι γνωστό πως ο καρκίνος αποτελεί μια πολυπαραγοντική νόσο. Πέρα από τους γενετικούς 

παράγοντες, άλλοι καθοριστικοί παράγοντες εμφάνισης και έκβασης της νόσου είναι οι περιβαλλοντικοί. 
Η διατροφή, ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον διαβίωσης αποτελούν τους σημαντικότερους από αυτούς.

Βαϊοπούλου Σοφία
Διατροφολόγος - Διαιτολόγος,  

MSc (Κλινική Διατροφή)
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ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
σε διαγνωστικές εξετάσεις 
με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Μια από τις βασικές παροχές που δίνει μια πιστο-
ποίηση αναπηρίας με εγκεκριμένο ποσοστό 80% 
αναπηρία και άνω, είναι η μη συμμετοχή σε οποια-

δήποτε διαγνωστική εξέταση.

Οι ασθενείς με πιστοποιημένη από τα ΚΕ.Π.Α. αναπη-
ρία 80% και άνω δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στις 
συνταγογραφημένες εξετάσεις. Υπογραμμίζουμε πως 
αυτή η παροχή αφορά τους ιδιώτες συμβεβλημένους πα-
ρόχους υγείας, καθώς στις δημόσιες δομές ούτως ή άλ-
λως δεν απαιτείται καμία συμμετοχή στις εξετάσεις από 
τους ασθενείς. 

Για να εφαρμοστεί η μηδενική συμμετοχή, θα πρέπει να 
ενημερώνεται κάθε φορά ο θεράπων ιατρός για την υπάρ-
χουσα αναπηρία. Κατά τη διαδικασία της συνταγογράφη-
σης των εξετάσεων, οφείλει ο εκάστοτε ασθενής να επι-
δεικνύει την απόφαση της πιστοποίηση 80% αναπηρία και 
άνω. Με την εισαγωγή Αριθμού Μητρώου ΚΕ.Π.Α. από 
τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συνταγογράφη-
σης το σύστημα προβλέπει 0% συμμετοχή. 

Στη συνέχεια, με τα αντίστοιχα παραπεμπτικά των συ-
νταγογραφημένων εξετάσεων ο/η ασθενής απευθύνε-
ται σε οποιοδήποτε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο είτε 
ιδιωτική κλινική κοντά στον τόπο κατοικίας, χωρίς να 
ταλαιπωρείται. Αποφεύγει την αναμονή και την καθυ-
στέρηση του δημόσιου συστήματος υγείας. 

Μια σημαντική διευκρίνηση αποτελεί το γεγονός πως 
αυτή την παροχή δικαιούνται ασθενείς που είναι άμεσα 
ή έμμεσα ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δυστυχώς, δεν 
μπορούν να λάβουν αυτή τη διευκόλυνση οι ανασφάλι-
στοι ασθενείς, καθώς  ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν παρέχει καμία 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη συγκεκριμένη κατη-
γορία πολιτών, που σημαίνει πως έχουν δικαίωμα να 
απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα δημόσια νοσο-
κομεία για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εξέτασης 
απαιτείται. 

Με βάση τις ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού Παρο-
χών του ΕΟΠΥΥ οι εξετάσεις πρέπει να εκτελούνται:
Α. τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσής τους 

όταν εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρό-
χους (ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα)

Β. οκτώ εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσής τους 
όταν εκτελούνται σε δημόσιες δομές (Νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας, Πολυιατρεία κ.λ.π.).

γές στο νοσοκομείο, χαμηλότερου βαθμού ποιό-
τητα ζωής και μειωμένη επιβίωση.
Σε πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη στο Πανε-
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η 
οποία εξετάζει την κατάσταση θρέψης των ογκο-
λογικών ασθενών και πως αυτή επηρεάζεται, τα 
αποτελέσματα της επιβεβαιώνουν την βιβλιογρα-
φία, καθώς κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να 
μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της κακής θρέ-
ψης που σχετίζονται με τη νόσο, να αναγνωριστεί 
κάθε καρκινοπαθής σε πρώιμο στάδιο κακής θρέ-
ψης κατά την περίθαλψη του στο νοσοκομείο ή 
από τον ιατρό του σε εξωτερικό ιατρείο.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική απώλεια 
βάρους και μυϊκού ιστού παρουσιάζουν οι ασθε-
νείς με καρκίνο στο πνεύμονα και στο ανώτερο 
και κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα. Οι συμπα-
γείς κακοήθεις όγκοι, όπως είναι ο καρκίνος του 
παγκρέατος, σχετίζονται επίσης με την ανάπτυξη 
καρκινικής καχεξίας. Αντίθετα, οι ομάδες που συ-
νήθως δεν εκδηλώνουν καρκινική καχεξία είναι ο 
καρκίνος του μαστού και οι αιματολογικές κακο-
ήθειες. 
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Επιδημιολογικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η παχυσαρκία 
αποτελεί ένα διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα, κυρίως 
των ανεπτυγμένων και κατά δεύτερο λόγο, των αναπτυσ-

σόμενων κοινωνιών. Είναι πολύ πιθανό η αύξηση του βάρους 
να προκύπτει από την αντανάκλαση των κοινωνικών και πολι-
τισμικών διαφοροποιήσεων, σε ένα δεδομένο γενετικό υλικό.
Έκανε την εμφάνισή της με τη μορφή επιδημίας στον Δυτικό 
Πολιτισμό στις αρχές του 1970, από τότε έως και σήμερα η 
παχυσαρκία έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, τις ηλι-
κίες και τις κοινωνικές τάξεις. Ως παχυσαρκία ορίζεται η βιο-
λογική εκείνη κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την υπερ-
βολική εναπόθεση λίπους στις λιποαποθήκες του οργανισμού. 
Παχύσαρκος θεωρείται κάποιος που συγκεντρώνει ποσοστό 
σωματικού λίπους πάνω από 25% για τους άνδρες και 30% 
για τις γυναίκες.

Οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες και, οι συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας ευνοούν, αυτό που λέμε 
σήμερα “καθιστική ζωή”. Η φυσική δραστηριότη-

τα, δυστυχώς, δεν είναι πια μέρος της καθημερι-
νότητάς μας. Έχει διαπιστωθεί ότι το 40% των 
γυναικών και το 24% των ανδρών, σε κάποια 
φάση της ζωής τους προσπαθούν να χάσουν 
βάρος. Τα άτομα που θέλουν να χάσουν 

βάρος χρησιμοποιούν ως μέσο επίτευξης του σκοπού τους 
έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους. Είτε την άσκηση, 
είτε προγράμματα μείωσης του βάρους με δίαιτες απίσχνασης 
είτε γενικότερες προσπάθειες μεταβολής της συμπεριφοράς 
τους σε συνδυασμό με τα δύο προαναφερόμενα.
Πίσω από τις προσπάθειες αυτές, κρύβεται η θεμελιωμένη 
προϋπόθεση ότι η τακτική άσκηση ανεβάζει την ολική ημε-
ρήσια ενεργειακή δαπάνη. Στο μέτρο που η αυξημένη αυτή 
ενεργειακή δαπάνη δεν αντισταθμίζεται από μία αύξηση της 
ενεργειακής πρόσληψης, αναμένεται η απώλεια βάρους ή του-
λάχιστον η διατήρηση σταθερού βάρους μετά την επίτευξη του 
επιθυμητού.
Είναι λοιπόν κρίσιμο, να διευκρινισθεί το κατά πόσο μπορεί η 
άσκηση να έχει κάποιον ρόλο και λόγο στην προσπάθεια πρό-
ληψης ή καταπολέμησης της παχυσαρκίας και πως μπορούν 
να ενταχθούν, στη ζωή των παχύσαρκων προγράμματα άσκη-
σης, πόσο συχνά και εντατικά θα πρέπει να είναι καθώς επίσης 
και τι προγράμματα θα πρέπει να είναι αυτά.

Η σωματική άσκηση και η φυσική δραστηριότητα είναι σημα-
ντικό συστατικό για την απώλεια βάρους, και ειδικά για τη δι-
ατήρηση της μακροπρόθεσμης απώλειας βάρους. Μια σχέση 

δράσης-αντίδρασης έχει αποδειχθεί σε ενήλικες γυναίκες 
υπέρβαρες, μεταξύ του ποσού άσκησης και της μακρο-
πρόθεσμης απώλειας βάρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η άσκηση και η σωματική δρα-

στηριότητα έχουν πολλαπλά οφέλη για τα υπέρβαρα 
άτομα

 Η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τον γλυκαιμικό έλεγχο και 
την ευαισθησία της ινσουλίνης, και μπορεί να αποτρέψει την 
ανάπτυξη του διαβήτη τύπου ΙΙ.
 Η αερόβια προπόνηση έχει ευεργετικά αποτελέσματα στις 
συγκεντρώσεις λιποπρωτεϊνών, τη σωματική σύσταση, την 
αερόβια ικανότητα, και βελτιώνει τους αιμοστατικούς παρά-
γοντες που συνδέονται με τη θρόμβωση.
 Η μακροπρόθεσμη αερόβια άσκηση έχει θετική επίδραση 
στη πίεση του αίματος.
 Υπάρχει ισχυρή αντίστροφη σχέση μεταξύ της συχνής άσκη-
σης και του κινδύνου στεφανιαίας ασθένειας και θανάτου.

Η άσκηση μόνη της δεν είναι ικανή να επιφέρει σημαντικές 
προσαρμογές στη μείωση του σωματικού βάρους σε απροπό-
νητα άτομα, αλλά ενισχύει την καλή υγεία και αυξάνει σημαντι-
κά το μεταβολικό ρυθμό. Σε συνδυασμό με «σωστή διατροφή» 
έχει τα μέγιστα οφέλη.
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
κατά του Καπνίσματος, ο Σύλ-
λογος Κ.Ε.Φ.Ι. σε συνεργασία με 

την Πνευμονολογική Κλινική του Ογκολο-
γικού Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και με 
τον οργανισμό «Γυναίκες στην Ογκολογία 
– W4O» διοργάνωσε την Παρασκευή 29 
Μαΐου 2020 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα 
«Δεν καπνίζω… επιλέγω τη ΖΩΗ!!» σχετικά 
με την Αντικαπνιστική Εκστρατεία και τον 
Καρκίνο του Πνεύμονα. Η Ημερίδα μετα-
δόθηκε μέσω της σελίδας του Συλλόγου 
στο Facebook και επιπλέον από το κανάλι 
STAR Κεντρικής Ελλάδας την Κυριακή 31 
Μαΐου, που ήταν η Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καπνίσματος.

Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η δη-
μοσιογράφος υγείας κ. Νέλλη Καψή, 
ενώ τους ομιλητές υποδέχτηκε η κ. Ζωή 
Γραμματόγλου, Πρόεδρος του Κ.Ε.Φ.Ι. 
Η κ. Βασιλική Πέττα, Πνευμονολόγος, 
Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Άγιος 
Σάββας" και Διδάκτωρ της Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών έκανε 

μία εμπεριστατωμένη ενημέρωση σχετικά 
με  τους εναλλακτικούς τρόπους καπνί-
σματος, μεταξύ των οποίων το ηλεκτρο-
νικό τσιγάρο και ο μασώμενος καπνός. Η 
κ. Αθηνά Χριστοπούλου, Ογκολόγος, 
υπεύθυνη Παθολογικής Ογκολογίας 
της Ογκολογικής Μονάδας του Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέ-
ας» αναφέρθηκε στον ρόλο της ανοσο-
θεραπείας και των στοχευμένων θερα-
πειών για τον καρκίνο του πνεύμονα. 

Ο κ. Εμμανουήλ Μάνος, Πνευμονο-
λόγος, Επιμελητής Α΄, υπεύθυνος 
λειτουργίας του Βρογχολογικού Ερ-
γαστηρίου και Ιατρείου Διακοπής Κα-
πνίσματος του Γενικού Νοσοκομείου 
Λαμίας ενημέρωσε το κοινό για τα Ια-
τρεία Διακοπής Καπνίσματος και τους 
τρόπους παρέμβασης που εφαρμόζουν 
για να υποστηρίξουν τους καπνιστές στην 
προσπάθειά τους να κόψουν το τσιγάρο. 
Στη συνέχεια ο κ. Αθανάσιος Ζέτος, 
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α' του 
Πνευμονολογικού Τμήματος του Νο-

σοκομείου «Άγιος Σάββας», επεσήμανε 
τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος 
και τη σύνδεσή του με τον καρκίνο του 
πνεύμονα. 

Τέλος, ο κ. Γεώργιος Πισσάκας, Ακτινο-
θεραπευτής - Ογκολόγος του Νοσο-
κομείου Αλεξάνδρα και Αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθερα-
πευτικής Ογκολογίας, αναφέρθηκε στον 
ρόλο της ακτινοθεραπείας για τη θερα-
πεία του καρκίνου του πνεύμονα. Στο τέ-
λος της ημερίδας, οι ομιλητές απάντησαν 
σε ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί από 
τους θεατές. Η διαδικτυακή ημερίδα του 
Κ.Ε.Φ.Ι. πραγματοποιήθηκε με την ευ-
γενική υποστήριξη των εταιρειών MSD 
Greece, Roche, Bristol Myers-Squibb, 
Pfizer και AstraZeneca. Χορηγός επικοι-
νωνίας της εκδήλωσης ήταν το κανάλι 
STAR Κεντρικής Ελλάδας.

Το βίντεο της διαδικτυακής 
ημερίδας υπάρχει διαθέσιμο στη 

σελίδα του Συλλόγου στο YouTube.

ημερίδα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«Δεν καπνίζω… επιλέγω τη ΖΏΗ!!»
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ενημέρωση

Το Κ.Ε.Φ.Ι. με την Ομάδα Ασθενών με Γυναικολογικό 
Καρκίνο «Εριφύλη» Κ.Ε.Φ.Ι,  συμμετείχε σε αυτή την 
παγκόσμια καμπάνια παρουσιάζοντας ιστορίες γυναι-

κών που έχουν νοσήσει από καρκίνο ωοθηκών, ανώνυμα ή 
επώνυμα, σε μια προσπάθεια να ακουστεί η φωνή τους και να 
ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος.

Κοινό στοιχείο σε σχεδόν όλες τις ιστορίες ήταν η ανάγκη της 
πρόληψης, καθώς και  η εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνου-
με στα μηνύματα που μας στέλνει το σώμα μας.

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ύπουλος, γιατί τα συμπτώμα-
τα του συχνά αποδίδονται σε διαταραχές της γαστρεντερικής 
λειτουργίας. Παρόλο  που δεν μπορεί να διαγνωστεί με το 
Παπ-τεστ, ένας υπέρηχος κοιλιάς ή ενδοκολπικός μπορεί να 
δείξει κάποια σημάδια. Αν διαγνωστεί έγκαιρα, τα ποσοστά 
επιβίωσης είναι πολύ καλά.

Εάν αντιμετωπίζεις ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συ-
μπτώματα τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας για τρεις 
συνεχόμενες εβδομάδες, όπως:

>> πρήξιμο στην κοιλιά, επίμονο φούσκωμα (όχι φούσκωμα 
που εμφανίζεται και υποχωρεί ανά διαστήματα)

>> αίσθημα κορεσμού μετά την κατανάλωση μικρού γεύματος
>> πόνος στην κοιλιά ή την περιοχή της πυέλου (στη λεκάνη)
>> συχνοουρία ή επιτακτική ανάγκη για ούρηση

θα πρέπει να επισκεφθείς το γιατρό σου για περαιτέρω αξιο-
λόγηση.

Το τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας της 1ης Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του νοσοκομεί-
ου Αλεξάνδρα στην Αθήνα, εκτός από κέντρο αναφοράς για 
την αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου ωοθηκών 
έχει διαπιστευτεί και ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης 

Γυναικολογικής Ογκολογίας 
αναγνωρισμένο από την Ευ-
ρωπαϊκή Εταιρία Γυναικολο-
γικής Ογκολογίας (ESGO)

Τα διαπιστευμένα κέντρα 
ESGO παρέχουν τον υψηλό-
τερο βαθμό ομαδικής εργασί-
ας και συγκέντρωσης πόρων 
για την εντατική έρευνα και 
διαχείριση των ασθενών και 
είναι ιδανικά ιδρύματα για 
την εκπαίδευση νέων εμπει-
ρογνωμόνων στον τομέα μας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό γυ-
ναικολογικό καρκίνο στις αναπτυγμένες χώρες και τη συχνό-
τερη αιτία θανάτου από καρκίνο των γεννητικών οργάνων. 

Η επιθετικότητα της νόσου προκαλεί θνησιμότητα μεγαλύτε-
ρη απ’ ότι οι κακοήθειες τραχήλου και μήτρας μαζί. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πιθανότητα για μια γυναίκα να ανα-
πτύξει καρκίνο των ωοθηκών κατά τη διάρκεια της ζωής της 
κυμαίνεται μεταξύ 0,64% και 1.6%.

Μέχρι και σήμερα, η αίτιά του καρκίνου της ωοθήκης δεν είναι 
απολυτά κατανοητή. 

Υπάρχουν όμως κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες που αυξά-
νουν κατά πολύ τις πιθανότητες όπως:

>> η ηλικία, 
>> η λήψη ορμονών, 
>> η κληρονομικότητα και 
>> η ατεκνία. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

8 ΜΑϊΟΥ

Η 8η Μαΐου έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης και 

Ενημέρωσης  για τον Καρκίνο των Ωοθηκών (WOCD).
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Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις κανένας από τους 
παράγοντες δεν είναι εμφανώς παρών, γιατί μπορεί μεν να 
αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά δεν είναι ούτε απαραίτητος ούτε 
αρκετός για να τον προκαλέσει.

Είναι γνωστό πως η απουσία ξεκάθαρων συμπτωμάτων έχει 
ως αποτέλεσμα τη καθυστερημένη διάγνωση σε προχωρημέ-
νο στάδιο στα 3/4 των περιπτώσεων και για τον λόγω αυτό η 
νόσος χαρακτηρίζεται ¨σιωπηλός δολοφόνος¨. 

Πολύ συχνά ο καρκίνος των ωοθηκών βρίσκεται απρόσμενα 
κατά τη διάρκεια μιας γυναικολογικής εξέτασης ρουτίνας ή 
κατά τη διάρκεια κάποιας χειρουργικής επέμβασης για κάποια 
άλλη αιτία. 

Η σωστή διάγνωση περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, την 
απεικονιστική διερεύνηση με υπερηχογραφία, μαγνητική ή 
αξονική τομογραφία, τους καρκινικούς δείκτες και την κατάλ-
ληλη χειρουργική παρέμβαση.

Ο θεραπευτικός σχεδιασμός εξατομικεύεται για κάθε ασθενή 
και αποφασίζεται από μία διεπιστημονική ομάδα γιατρών δια-
φόρων ειδικοτήτων. 

Η ομάδα αυτή λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν διάφορους παρά-
γοντες όπως η κατάσταση της ασθενούς, ο ιστολογικός τύπος 
και η έκταση της νόσου, προκειμένου να αποφασιστεί το κα-
τάλληλο θεραπευτικό πλάνο. 

Η πλήρης κυτταρομειωτική επέμβαση, η χρήση επικουρικής 
και νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας καθώς και οι στοχευμέ-
νες θεραπείες αποτελούν αυτή τη στιγμή τα κατάλληλα όπλα 
για την αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών και έχουν 
καταφέρει να βελτιώσουν κατά πολύ την επιβίωση των ασθε-
νών τα τελευταία χρόνια. 

Ακόμη και σε περίπτωση υποτροπής της νόσου η κατάλληλη 
χειρουργική παρέμβαση αλλά και η χρήση χημειοθεραπείας 
δεύτερης γραμμής αποτελούν ρεαλιστικές επιλογές που μπο-
ρεί να βελτιώσουν το προσδόκιμο επιβίωσης. 

Επιπλέον οι σύγχρονες εξελίξεις στην γυναικολογική ογκο-
λογία έχουν καταφέρει να βρισκόμαστε ήδη στη εποχή όπου 
η θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών σε νεαρές γυναίκες, 

έχει σκοπό όχι μόνον την επιβίωση αλλά και την διατήρηση 
της αναπαραγωγικής τους ικανότητας, προσφέροντας ακόμη 
και τη δυνατότητα τεκνοποίησης μετά τον καρκίνο.

Τέλος σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη διερεύνηση της 
μοριακής σφραγίδας του καρκίνου των ωοθηκών, αλλά και 
η διενέργεια μεγάλων τυχαιοποιημένων φάσεως ΙΙΙ μελετών 
για πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις τόσο χειρουργικά όσο 
και χημειοθεραπευτικά αναμένεται να βελτιώσουν ακόμη πε-
ρισσότερο τη στρατηγική αντιμετώπισης της νόσου και υπό το 
πρίσμα αυτό το μέλλον προοιωνίζεται ελπιδοφόρο.

Το τμήμα Γυναικολο-
γικής Ογκολογίας της 
1ης Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής Πα-
νεπιστημιακής Κλινι-
κής του νοσοκομείου 
Αλεξάνδρα είναι το 
μοναδικό κέντρο στην 
Ελλάδα αναγνωρισμέ-
νο απο την Ευρωπαϊκή 
Εταιρία Γυναικολο-
γικής Ογκολογίας (ESGO) ως κέντρο αναφοράς (Center of 
Excellence) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων προχωρημέ-
νου καρκίνου ωοθηκών διακινώντας περίπου 100 νέες περι-
πτώσεις ετησίως.

Το τμήμα αποτελούν οι:

Αλέξανδρος Ροδολάκης, Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκο-
λογίας
Δημήτρης Χαϊδόπουλος, Επ. Καθηγητής Γυναικολογικής 
Ογκολογίας
Νίκος Θωμάκος, Επ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας

Και οι εξειδικευόμενοι στην Γυναικολογική Ογκολογία:
Δημήτρης Βλάχος, ακαδημαϊκός υπότροφος
Χαράλαμπος Θεοφανάκης, ακαδημαϊκός υπότροφος
Βασίλης Θεοδουλίδης, ακαδημαϊκός υπότροφος

Μήτρα

Κόλπος
Ωοθήκη 

µε καρκίνο

Υγιής
Ωοθήκη 

ενημέρωση
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ενημέρωση

Μερικές από τις ιστορίες των μελών μας για αυτή την ημέρα. 

"Η ζωή τρέχει σε παρασύρει, ξαφνικά ένα κομμά-

τι από το σώμα σου είναι απών, συνεχίζεις ελπί-

ζεις όμως είναι πάλι εκεί.... καπετάνιος πλέον σε 

μια διαδρομή με φουρτούνες, θα σε ρίξει άραγε 

στα βράχια ή στην ομορφότερη παραλία;"
  Μ.Τζ. 

Πάσχα του 2017 ερωτική μετανάστρια πλέον στην Αγ-
γλία, λίγο έξω από την Οξφόρδη.
"Έχω χάσει βάρος κι αισθάνομαι πιο όμορφη από 
ποτέ λόγω του ότι πάντα ήμουν με παραπανίσιο βά-
ρος.
Διακοπές στην Ελλάδα για Πάσχα κι ένα τσεκ απ 
για έναν ανεπαίσθητο πόνο αριστερά χαμηλά. Όλα 
άλλαξαν μετά από αυτό, καρκίνος στη μια ωοθήκη, 
καρκίνος στο έντερο, lynch syndrome, 3 χειρουρ-
γεία, μια χημειοθεραπεία, ένας χωρισμός, μια μετα-
κόμιση, ανεργία και 3 χρόνια μετά ακόμα στην προ-
σπάθεια να αγγίξω λίγο από αυτή την ευτυχία του 
Πάσχα 2017 πριν από όλα αυτά..."

 Π.Κ 
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ενημέρωση

"Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του τωρινού με τον προηγούμενο εαυτό σου;

Τώρα είσαι πιο δυνατή.
Ακόμη κι όταν νοιώθεις να λυγίζεις, κοίτα μέσα σου, εκεί θα βρεις την 

δύναμη που χρειάζεσαι.
Αυτό λειτούργησε σε μένα, αυτή είναι και η συμβουλή μου σε σένα…

Δεν υπάρχει λόγος ν’ αναρωτιέσαι το "γιατί",
πίστεψέ σε σένα κ πάλεψε.
Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ύπουλος κ ασυ-
μπτωματικός,
μη ξεχνάς ποτέ τον ετήσιο γυναικολογικό σου 
έλεγχο κ μην ντρέπεσαι να μιλήσεις γι αυτόν.
Στα δικά μου χειρουργεία είχα ένα καδράκι από 
πολύ καλές μου φίλες, να μου υπενθυμίζει ότι οι 
φίλοι είναι για μια ζωή κ η ζωή είναι για να την 
μοιράζεσαι με φίλους
κ τ αθλητικά μου παπούτσια γιατί η υπόσχεση 
στον εαυτό μου ήταν να σηκωθώ κ να τα φορέ-
σω το γρηγορότερο..
Έτσι κι έκανα..

 Μάνια Μπίκοφ 

«Δυστυχώς, η ταχεία βιοψία έδειξε ότι η κύστη στην 
ωοθήκη ήταν κακοήθης».
Έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Μετά από 2 χρόνια και 
αρκετές επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομεία που 
αγνόησαν τα συμπτώματα –
- «Μα έχω ένα πόνο»
- «Από το άγχος θα είναι»
- «Κι ένα φούσκωμα»
- «Μην τρώτε βαριά».
Ήρθε λοιπόν - επιτέλους - ώρα της αλήθειας: καρκίνος 
ωοθηκών, όχι επιθηλιακός, μια άλλη σπάνια μορφή.
Κι έτσι άρχισαν όλα: ογκολογικό συμβούλιο, επόμενο 
χειρουργείο, εξετάσεις, κι άλλες εξετάσεις. Ησυχία. 
Ανησυχία. Και οι δείκτες ανέβηκαν. «Δεν ξέρουμε. 
Πρέπει να κάνουμε μια διαγνωστική επέμβαση». Κι 
άλλη επέμβαση. Κι εκεί έσβησε το όνειρο. Εγώ δεν θα 
γίνω ποτέ μάνα.
Ολική υστερεκτομή. Χημειοθεραπεία. Εξετάσεις. 
Ησυχία. Ανησυχία. Εξετάσεις. Κάτι δεν πάει καλά. 
Μια ακόμη επέμβαση. Ορμονοθεραπεία. Αλλαγή θε-
ραπείας. Ησυχία. Ανησυχία. Κι άλλη επέμβαση. Εκτε-
νής. Και οι γιατροί σταυροκοπιούνται όταν με βλέ-
πουν όρθια στο διάδρομο του νοσοκομείου. Εξετάσεις. 
Αγωνία. Νέα θεραπεία. Δεν δουλεύει. Άλλη θεραπεία.
Και 9 χρόνια μετά, είμαι ακόμη εδώ. Όχι ως θύμα, 
αλλά ως νικήτρια.
Ζω, εργάζομαι, δημιουργώ. Αγαπώ. Αγαπιέμαι. Γε-
λάω. Χαίρομαι. Ταξιδεύω. Είμαι σύζυγος, κόρη, φίλη, 
διευθύντρια, συνάδελφος, συνεργάτης. Βοηθώ τον 

κόσμο να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Εκτιμώ την κάθε 
όμορφη στιγμή που ζω. Μοιράζομαι τη γνώση μου και 
την εμπειρία μου βοηθώντας άλλους ασθενείς. Ενώ-
νω τη φωνή μου με άλλες γυναίκες, οργανώσεις και 
γιατρούς για να ενημερώσω και να ευαισθητοποιή-
σω, έτσι ώστε η επόμενη γυναίκα με «αθώα» συμπτώ-
ματα να εξεταστεί έγκαιρα για τον πιο ύπουλο γυναι-
κολογικό καρκίνο, αυτόν των ωοθηκών.
Αν λοιπόν νιώθετε οτιδήποτε από τα παρακάτω:
- Φούσκωμα,
- Αίσθημα κορεσμού ακόμη και με λίγο φαγητό,
- Πόνο στην κοιλιά,
- Ανάγκη συχνής ούρησης,
επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας και κάντε 
ένα υπερηχογράφημα ωοθηκών. Μπορεί να σας σώ-
σει τη ζωή.
Και ξέρετε κάτι; Η ζωή είναι πολύ ωραία! Σας το λέω 
εγώ που κινδύνεψα τόσες φορές να τη χάσω και αγω-
νίζομαι συνεχώς για να είμαι εδώ και να την απολαμ-
βάνω. Ευτυχώς!

 Κ.Τ. 
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Στους εναλλακτικούς τρόπους διακοπής καπνίσματος περι-
λαμβάνονται τα Ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Πρόκειται 
για οργανωμένες δομές παροχής συστηματικής βοήθειας 

σε καπνιστές για διακοπή καπνίσματος και πρόληψη υποτροπής. 
Χορηγείται φαρμακευτική αγωγή (υποκατάστατα νικοτίνης, βου-
προπιόνη, βαρενικλίνη) σε συνδυασμό με συμβουλευτική υπο-
στήριξη. Το ποσοστό επιτυχίας διακοπής είναι περί το 30%. Δύο 
στους τρεις διακόπτουν το κάπνισμα με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και  ένας στους τρεις εξακολουθεί να μην καπνίζει 
μετά από 1 χρόνο. Άλλες μέθοδοι για διακοπή καπνίσματος είναι 
ο βελονισμός, ο βιοσυντονισμός, η υπνοθεραπεία, χωρίς τεκμηρι-
ωμένη αποτελεσματικότητα. Την τελευταία δεκαετία, πολλοί κα-
πνιστές καταφεύγουν στη χρήση εναλλακτικών προϊόντων, όπως 
το ηλεκτρονικό τσιγάρο, οι μη καιόμενες συσκευές καπνού και ο 
μασώμενος καπνός (SNUS) πιστεύοντας ότι θα επιτύχουν διακο-
πή του τσιγάρου. Ωστόσο, τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι 
τα προϊόντα αυτά δεν είναι ούτε αποτελεσματικά ούτε ασφαλή (1).

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αντίθετα με τα θερμαινόμενα προϊόντα 
δεν περιέχει καπνό αλλά νικοτίνη, καθώς και άλλα υγρά και πα-
ράγεται ένα αερόλυμα όταν η θερμοκρασία του υγρού ξεπεράσει 
τους 200 βαθμούς Κελσίου. Λόγω της περιεκτικότητας τους σε 
νικοτίνη, μια εξάρτηση αντικαθίσταται με μια άλλη, ενώ παρα-
τηρείται και το φαινόμενο των λεγόμενων “dual users” (διπλοί 
χρήστες) που καπνίζουν παράλληλα και ηλεκτρονικό και συμβα-
τικό τσιγάρο. Μελέτες έδειξαν ότι μόλις το 4% των χρηστών ηλε-
κτρονικού τσιγάρου κατάφερε να αποδεσμευτεί τελείως από τη 

νικοτίνη. Από την άλλη, τα μη καιόμενα προϊόντα περιέχουν ειδι-
κά σχεδιασμένες αναλώσιμες ράβδους καπνού και η χρήση τους 
προσομοιάζει την τελετουργική συμπεριφορά του καπνίσματος 
κλασικού τσιγάρου (κίνηση χεριών-στόματος, θέα εκλυόμενου 
καπνού), οπότε δεν βοηθούν τον καπνιστή να απαλλαγεί από 
την  ψυχική εξάρτηση. Η χρήση τους σε εφήβους και νεαρούς 
ενήλικες αποτελεί πύλη για έναρξη καπνιστικής συνήθειας στην 
ενήλικη ζωή. Ο μασώμενος καπνός (SNUS) έχει ενοχοποιηθεί για 
αύξηση κινδύνου για στεφανιαία νόσο, καρκίνο χειλέων, στομα-
τοφάρυγγα, λάρυγγα, οισοφάγου και στομάχου (2), (3). 

Λόγω απουσίας καύσης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τα μη και-
όμενα προϊόντα έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε τοξικές 
ουσίες συγκριτικά με το συμβατικό τσιγάρο. Ωστόσο, οι μελέτες 
μέχρι στιγμής δείχνουν ότι τα προϊόντα αυτά προκαλούν φλεγ-
μονή στους αεραγωγούς, αυξάνουν τον κίνδυνο για πνευμονία 
και εμφάνιση καρκίνου με παρόμοιους μηχανισμούς, όπως και το 
κλασικό τσιγάρο. Τονίζεται ότι δεν υπάρχουν ασφαλή ελάχιστα 
όρια έκθεσης στις ουσίες που απελευθερώνονται από τη χρήση 
αυτών των συσκευών και δεν γνωρίζουμε επί του παρόντος την 
ακριβή τους δράση, καθώς απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκει-
μένου ταυτοποιηθεί ο ρόλος τους (1), (2). 

Τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος αποτελούν την μόνη, επιστημο-
νικά ορθή, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο διακοπής καπνί-
σματος. Πραγματοποιείται λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού 
και δίνεται η ενδεδειγμένη για κάθε καπνιστή θεραπεία, με τακτική 
παρακολούθηση κι επίβλεψη από τον ειδικό γιατρό. Σημειώνεται 

Bασιλική Πέττα
Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια  
Β' ΕΣΥ Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Άγιος Σάββας" 
και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

ιατρικό

Εναλλακτικοί τρόποι  
και βλαβερές συνέπειες (ηλεκτρονικό τσιγάρο, άτμισμα)
διακοπής καπνίσματος
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Ιατρικό

ότι τα υποκατάστατα δεν περιέχουν βλαβε-
ρές ουσίες, ενώ η νικοτίνη που περιέχεται σε 
αυτά δεν προκαλεί εξάρτηση, καθώς παρα-
σκευάζεται με ελεγχόμενες φαρμακευτικές 
μεθόδους, απελευθερώνεται σταδιακά και 
για μικρότερη διάρκεια. Άλλα φάρμακα είναι 
η βουπροπιόνη και η βαρενικλίνη, τα οποία 
χορηγούνται βάσει ενδείξεων. Έχει φανεί ότι 
το 80% των συμμετεχόντων σε μελέτη συ-
νέχιζε τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και 
μετά το πέρας 1 έτους από την ολοκλήρω-
ση της μελέτης, σε αντίθεση με καπνιστές 
που έλαβαν υποκατάστατα νικοτίνης και οι 
οποίοι χρειάστηκαν σε ποσοστό μόλις 9% 
επιπρόσθετη βοήθεια για να διακόψουν το 
κάπνισμα (2), (4).

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
1. Kaisar MA, Prasad S, Liles T, Cucullo L. A 

decade of e-cigarettes: Limited research 
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2. Kielan Darcy McAlinden, Sukhwinder Sin-
gh Sohal, Pawan Sharma.There can be 
smoke without fire: warranted caution in 
promoting electronic cigarettes and heat 
not burn devices as a safer alternative to 
cigarette smoking. ERJ Open Research, 
Jul 2019, 5 (3) 00114-2019.

3. McRobbie H, Bullen C, Hartmann-Boyce 
J, Hajek P. Electronic cigarettes for smok-
ing cessation and reduction.Cochrane 
Database Syst Rev. 2014;(12):CD010216.
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Ιατρεία Διακοπής  
Καπνίσματος στην Αττική
1.  Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας,  

Α' Κ.Ε.Θ. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
 Υψηλάντου 45-47, 10676 Αθήνα, Τηλ: 1535
 Κωδικός Ιατρείου: 04965
 Υπεύθυνη: Επικ. Καθ. Π.Κατσαούνου
2. Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος της Μονάδας Νοσημάτων 

Θώρακος, Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

 Παπαδιαμαντοπούλου 20, 15128 Ιλίσια, Τηλ.: 210 7293407
 Υπεύθυνη: Καθ. Χρ. Γκράτσιου / Αγγελική Φλώρου
3. Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ» 
 Μεσογείων 152, 11527, Αθήνα, Τηλ.: 210 7763366
 Υπεύθυνη: Λιαπίκου Αδαμαντία
4. Γ.Ν. «Σισμανόγλειο» 
 Σισμανογλείου 1, 15126, Μαρούσι, Τηλ.: 1535, 213 2058868
 Υπεύθυνη: Mελεμένη/Λεκάκου 
5. Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Ν.Α. «Άγιος Σάββας»
 Λεωφ. Αλεξάνδρας 171, 11522 Αθήνα, Τηλ.: 1535
 Κωδικός Ιατρείου:01147
 Υπεύθυνος: Μαρκέτος Χαρ. 
6. Περιφερειακό Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»
 Δ. Μαντούβαλου 3, 18454 Νίκαια, Τηλ.: 1535
 Kωδικός Ιατρείου: 00810
 Υπεύθυνη: Eυαγγελοπούλου
7. Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)  
 Μονής Πετράκη 10-12, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 7288367
8. 51 Γ.Ν. Αεροπορίας
 Παν. Κανελλόπουλου 3, 11525 Αθήνα, Τηλ.: 210 7464008
9. Υγειονομική Μονάδα ΕΟΠΥΥ
 Θεάτρου 18, 10552 Αθήνα, Τηλ: 210 3316202
 Υπεύθυνος Φράγκος Κων/νος
10. Πνευμονολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
 Υψηλάντου 45-47, 10676 Αθήνα, Τηλ:1535 κωδ 01181
 Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Κότσιφας
11. Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος Δήμος Αγίου Δημητρίου
 Διεύθυνση Δυρραχίου 11, Τηλ: 210-9154035
 Επιστημονικά υπεύθυνη: Δήμητρα Μπουσίου Πνευμονολόγος
12. Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος Δήμος Καλλιθέας 
 Διεύθυνση Ανδρομάχης 100, Τηλ: 2109532712
 Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζαχαρούλα Κυριακάκη Πνευμονολόγος
13.  Iατρείο Διακοπής του καπνίσματος Πανεπιστημιακή  

Κλινική ΓΝΑ Σωτηρία
 Τηλ.: 1535, Υπεύθυνος Νικόλαος Κουλούρης
14. Ιατρείο Διακοπής 4ης Κλινικής ΓΝΑ Σωτηρία 
 Τηλ.: 1535, Υπεύθυνος Γεώργιος Τσουκαλάς

ΠΗΓΗ: http://www.denkapnizo.org/
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