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Με την ευγενική υποστήριξη

περιεχόμενα

Editorial

Δυναμικό ξεκίνημα
Αγαπητοί φίλοι του Κ.Ε.Φ.Ι.
Στις 31 Δεκεμβρίου μας αποχαιρέτησε το 2020, που έφερε τόσες δυσκολίες
με την πανδημία του κορωνοϊού, τα lockdown, τη μοναξιά και την απομόνωση από αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά και σημαντικά επιπλέον προβλήματα
στους ογκολογικούς ασθενείς.
Όμως η νέα χρονιά ξεκίνησε δυναμικά, με τα καλά νέα για τον εμβολιασμό
που ελπίζουμε να ανατρέψει αυτή τη δυστοπία που όλοι βιώνουμε και να μας
φέρει πίσω την κανονικότητα που έχουμε στερηθεί. Στο μεταξύ, ο Σύλλογός
μας δηλώνει το «παρών» και συνεχίζει με ανανεωμένο πρόγραμμα δράσεων
για το 2021 με σκοπό την με κάθε τρόπο υποστήριξη των ασθενών και την
ενημέρωση του κοινού για την νόσο του καρκίνου.
Το δικό μας όραμα είναι στο μέτρημα να μην λείπει κανείς και ξέρουμε ότι
όλοι ΜΑΖΙ με ΚΕΦΙ μπορούμε να φροντίσουμε να μην μείνει κενή η καρέκλα
δίπλα στον άνθρωπο που νοσεί.
Έτσι συνεχίζουμε εξ αποστάσεως το Πρόγραμμα Μαζί και στο Σπίτι, με την
ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Κοντά σε
αυτό έρχεται να προστεθεί ένα νέο πρόγραμμα, ο Προσωπικός Βοηθός Καρκινοπαθούς, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασθενών αναφορικά με
τη δυνατότητα πρόσβασής τους στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που δικαιούνται και την ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνία.
Στο ετήσιο πλάνο μας υπάρχουν επίσης πολυάριθμες επιστημονικές διαδικτυακές ημερίδες, για την ενημέρωση των ασθενών και του ευρύτερου κοινού, καθώς και οι ομάδες μας που συνεχίζουν τη δράση τους διαδικτυακά.
Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Κ.Ε.Φ.Ι. σας προσκαλούν στην προβλεπόμενη από το καταστατικό Γενική Συνέλευση 2021 που φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω του προγράμματος Zoom. H παρουσία
των μελών είναι απαραίτητη.
Περιμένουμε με χαρά τη συμμετοχή σας στις δράσεις μας, καθώς η παρουσία
σας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τον
καθημερινό αγώνα που δίνουμε, με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο και την πρόληψη της νόσου.
Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.
Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, αρμονία και ευτυχία.
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19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ
για τον καρκίνο
παγκρέατος

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του
Παγκρέατος ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών
– Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών οργάνωσε για
7η συνεχή χρονιά επιστημονική ημερίδα για τον παγκρεατικό
καρκίνο, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 στις 18:00. Φέτος,
εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και μεταδόθηκε ζωντανά
μέσω της σελίδας του Κ.Ε.Φ.Ι. στο Facebook και μέσω της
ιστοσελίδας www.anticancerath.gr.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας
ευαισθητοποίησης του Παγκόσμιου Συνασπισμού για τον
Καρκίνο του Παγκρέατος (WPCC), μέλος του οποίου είναι ο
Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι.
Στο πάνελ συμμετείχαν αξιόλογοι επιστήμονες ιατροί που κάλυπταν όλο το φάσμα της φροντίδας που χρειάζεται ο ασθενής με καρκίνο του παγκρέατος.
Η ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα και χαιρετισμό της κυρίας Ζωής Γραμματόγλου, Προέδρου του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι.,
η οποία τόνισε τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού
και της ενημέρωσης για τα συμπτώματα του παγκρεατικού
καρκίνου. Όσο πιο άμεσα οι ασθενείς που εμφανίσουν συμπτώματα προσφύγουν στον γιατρό τους, τόσο πιο έγκαιρη
θα είναι η διάγνωση και θα υπάρχει καλύτερη δυνατότητα
θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου. Επίσης η κ. Γραμματόγλου επισήμανε την ανάγκη για περαιτέρω ιατρική έρευνα
στον χώρο του καρκίνου του παγκρέατος και την αναγκαιότητα δημιουργίας μητρώου ασθενών το οποίο θα βοηθήσει να
συλλέξουμε αξιόπιστα δεδομένα για τη νόσο και την εφαρμογή των διάφορων θεραπευτικών μεθόδων.
Ως συντονιστής της ημερίδας ο κ. Μιχαήλ Νικολάου, MD,
MSc, PhD Παθολόγος – Ογκολόγος στο ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάβ-
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βας», παρουσίασε τους ομιλητές και διηύθυνε τη συζήτηση
μεταφέροντας στους επιστήμονες τις πολυάριθμες ερωτήσεις των θεατών.
Ο κ. Αλέξανδρος Παπαλάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Ά Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. Λαϊκό, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη χειρουργική θεραπεία
του καρκίνου του παγκρέατος. Ο κ. Παπαλάμπρος ανέφερε
ότι τα τελευταία χρόνια στις χώρες του δυτικού κόσμου παρατηρείται αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παγκρέατος
και τόνισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Η εμφάνιση
σακχαρώδους διαβήτη θα πρέπει να είναι «καμπανάκι» που θα
κάνει τους ασθενείς να συμβουλεύονται τον γιατρό τους και
να προβαίνουν σε περαιτέρω εξετάσεις. Στη συνέχεια πήρε
τον λόγο ο κ. Μιχαήλ Καραμούζης, Παθολόγος-Ογκολόγος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών, με μια παρουσίαση αναφορικά με τις θεραπευτικές
επιλογές που είναι διαθέσιμες για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Θεραπευτικοί στόχοι των παθολόγων –
ογκολόγων για τον καρκίνο του παγκρέατος είναι η βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών ελέγχοντας τα συμπτώματα της νόσου, η παράταση της επιβίωσης χωρίς επανεμφάνιση της νόσου και η παράταση της γενικότερης επιβίωσης.
Νέα χημειοθεραπευτικά φάρμακα φαίνεται ότι έχουν αυξήσει
τα ποσοστά εγχειρησιμότητας των ασθενών.
Ακολούθησε η ομιλία της κυρίας Ιωάννας Σιαφάκα, Ομότιμης Καθηγήτριας Αναισθησιολογίας, Θεραπείας Πόνου στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπροέδρου
της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας -ΠΑΡΗΣΥΑ, και Μέλους του Δ.Σ. της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Η κα Σιαφάκα επεσήμανε ότι
ο πόνος είναι ένα πολυεπίπεδο κομμάτι, όπου υπεισέρχονται
ψυχολογικές παράμετροι, το φύλο, η ηλικία, η εθνότητα, το
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γονιδιακό προφίλ και εξωγενείς επιδράσεις. Φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η ενδονωτιαία χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων και γι’ αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται
αρκετά νωρίς. Όταν υπάρχει καλύτερη αναλγησία φαίνεται
ότι βελτιώνεται η πρόγνωση των ασθενών. Η κυρία Σιαφάκα
επίσης τόνισε ότι η παρηγορική φροντίδα είναι ανάγκη και όχι
πολυτέλεια.
Εν συνεχεία ο κ. Δημήτρης Μούγιος, Ψυχολόγος, αναφέρθηκε στη σχέση μεταξύ κατάθλιψης και καρκίνου του παγκρέατος. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 38-45% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης,
ενώ στο 21% των περιπτώσεων η κατάθλιψη προηγείται της
διάγνωσης, ακόμη και ενάμιση χρόνο πριν την εκδήλωση της
νόσου. Η κατάθλιψη έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποι-

ότητας ζωής του ασθενούς και περιπλέκει τη θεραπευτική
διαδικασία.
Ακολούθως η κ. Βαϊοπούλου Σοφία, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, μας ενημέρωσε σχετικά με τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος, παρουσίασε
τα ιατρικά πρωτόκολλα για τη διατροφή και επικεντρώθηκε
στη σημασία του διατροφικού πρωτοκόλλου, το οποίο περιλαμβάνει την αξιολόγηση, τη μέτρηση μεταβολισμού και
μυϊκής μάζας, τη δημιουργία εξατομικευμένου διαιτολογίου
ασθενούς, καθώς και την παρακολούθηση του ασθενούς με
τακτική επαναξιολόγηση των αναγκών του.
Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσία του κ. Μπαζιωτόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος μοιράστηκε την προσωπική του
εμπειρία ως ασθενής
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Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, η Διαδικτυακή Ημερίδα
του Συλλόγου Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών με θέμα τη
Φαρμακοεπαγρύπνηση, μέσω της σελίδας του Συλλόγου στο Facebook

Σ

τόχος της διαδικτυακής ημερίδας ήταν η ενημέρωση του
κοινού για το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης. Υπήρξε επίσης ιδιαίτερη ενότητα για το εξαιρετικά επίκαιρο
ζήτημα της νόσου COVID-19 στους ογκολογικούς ασθενείς.
Αρχικά ο Συντονιστής της Ημερίδας, κ. Αλέξανδρος Αρδαβάνης, καλωσόρισε τους ομιλητές και στη συνέχεια η κα Ζωή
Γραμματόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. απηύθυνε χαιρετισμό.
Ακολούθησε η ομιλία της κυρίας Αντωνίας Καβαλλιεράκη,
με θέμα «Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και ελληνική
πραγματικότητα». Η κα Καβαλλιεράκη τόνισε πόσο η εμπειρία
της ως ασθενής την έκανε να αντιμετωπίζει διαφορετικά τους
ασθενείς στη δουλειά της ως φαρμακοποιός. Αν οι φαρμακοποιοί οργανωθούν θα μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα στους ασθενείς, να τους ενημερώνουν για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και να τους υποστηρίζουν με
πολύ περισσότερους τρόπους.
Η επόμενη ομιλία ήταν αυτή της κυρίας Βαρβάρας Μπαρούτσου και αφορούσε Το ταξίδι του Φαρμάκου: Από την έρευνα
και ανάπτυξη έως τον ασθενή. H κα Μπαρούτσου ανέφερε ότι η

αλυσίδα ανακάλυψης ενός φαρμάκου αρχίζει με την προ-κλινική έρευνα, συνεχίζεται με τη μεταφραστική έρευνα και την
κλινική έρευνα και εξακολουθεί και μετά την κυκλοφορία του
φαρμάκου με τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Η έρευνα και η ανάπτυξη ενός φαρμάκου διαρκεί συνήθως 12-15 χρόνια. Η κα
Μπαρούτσου επεσήμανε ότι ο λόγος που τα εμβόλια για τον
κορωνοϊό αναπτύχθηκαν σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα ήταν γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη χρηματοδότηση και τόσο
αθρόα έρευνα από πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες ταυτόχρονα (περίπου 1,5 εκατομμύριο επιστήμονες παγκοσμίως).
Επίσης, υπήρχαν ήδη κάποια δεδομένα από τις επιδημίες
προηγούμενων κορωνοϊών, ενώ προϋπήρχε και η τεχνολογία Μ-RNA, και επιπλέον η παραγωγή των εμβολίων ξεκίνησε
πριν ακόμα την έγκριση του φαρμάκου για λόγους ταχύτητας.
Χάρη σε αυτούς τους παράγοντες έγινε δυνατό το «θαύμα», να
έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και ανάπτυξη και τα εμβόλια για
τον κορωνοϊό να είναι διαθέσιμα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
Εν συνεχεία πήρε τη σκυτάλη ο κ. Ελευθέριος Πάλλης, μιλώντας για τη σημασία της κίτρινης κάρτας για τον ιατρό και τους
ασθενείς. Ο κ. Πάλλης έδωσε τον ορισμό της ανεπιθύμητης
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ενέργειας: απόκριση σε ένα φάρμακο που είναι επιβλαβής και
ακούσια και εμφανίζεται σε δόσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται στον άνθρωπο για την προφύλαξη, τη διάγνωση ή
τη θεραπεία ασθένειας ή για την τροποποίηση φυσιολογικής
λειτουργίας. Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η επιστήμη και οι
δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων
ενεργειών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με τα φάρμακα. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη φροντίδα
και την ασφάλεια των ασθενών και να υποστηρίξει προγράμματα δημόσιας υγείας παρέχοντας αξιόπιστες, ισορροπημένες
πληροφορίες για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προφίλ οφέλους- κινδύνου των φαρμάκων και των εμβολίων. Η
Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών
σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων (και των
εμβολίων). Οι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές) έχουν την υποχρέωση και οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που
υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο (ή ένα εμβόλιο) μπορεί να έχει
προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.
Την προοπτική του νοσοκομειακού φαρμακοποιού μάς έδωσε η
κα Δέσποινα Μακριδάκη, στην ομιλία της με θέμα «Νοσοκομειακή και Κλινική Φαρμακευτική». Ο ρόλος του νοσοκομειακού
και του κλινικού φαρμακοποιού είναι ζωτικής σημασίας για τη
φαρμακοεπαγρύπνηση. Το νοσοκομειακό φαρμακείο έχει ως
στόχο την παροχή υπηρεσιών τόσο στους νοσηλευόμενους
όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς. Ο νοσοκομειακός φαρμακοποιός έχει τη συνολική ευθύνη για την ασφαλή, αποτελεσματική και βέλτιστη χρήση των φαρμάκων στο νοσοκομείο.
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Τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας εκπροσώπησαν οι κυρίες Μαρία Πολυδώρου και Ελεονώρα
Σαρίκου, που αναφέρθηκαν στη συμμετοχή του ασθενή στη
Φαρμακοεπαγρύπνηση. Υπογράμμισαν ότι οι φαρμακευτικές
εταιρείες είναι υποχρεωμένες να έχουν τμήματα φαρμακοεπαγρύπνησης και να αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίσουν τα προϊόντα τους μετά την άδειά τους στα αρμόδια
κέντρα φαρμακοεπαγρύπνησης.
Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο κ. Γεροτζιάφας Γρηγόρης,
με θέμα «Ογκολογικός Ασθενής και νόσος COVID-19». Ο κ.
Γεροτζιάφας αναφέρθηκε στους κινδύνους που εγκυμονεί ο
κορωνοϊός για τους ασθενείς με καρκίνο, λόγω της πιθανότητας θρομβοεμβολικής νόσου, μιας και οι ασθενείς με καρκίνο
λόγω της ασθένειας έχουν ήδη προδιάθεση για τη δημιουργία
θρόμβων και η νόσος COVID αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο
θρόμβωσης. Σε περίπτωση νόσησης θα πρέπει οπωσδήποτε
οι ασθενείς με καρκίνο να λάβουν νοσοκομειακή περίθαλψη,
πριν φτάσουν σε πολύ βαρύ επεισόδιο της νόσου, και να λάβουν αντιπηκτική θεραπεία. Επίσης, ο κ. Γεροτζιάφας τόνισε
την άμεση ανάγκη εμβολιασμού των καρκινοπαθών, ενώ διαβεβαίωσε ότι τα εμβόλια RNA δεν περιέχουν τον ιό και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει ασθενής COVID εξαιτίας
του εμβολίου. Είναι άμεση ανάγκη να εμβολιαστούν οι ασθενείς με καρκίνο, αν και υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά για τον
βαθμό αποτελεσματικότητας του εμβολίου, ιδιαίτερα στους
ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία. Η ημερίδα
έκλεισε με την απάντηση των ιατρών στις ερωτήσεις κοινού.

δράσεις

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
ΔΡΆΣΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.», Αθηνών από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του έως και σήμερα έχει όραμα
και στόχο την στήριξη των ογκολογικών ασθενών. Το 2020 έχει υπάρξει μια χρονιά με πρωτόγνωρες
δυσκολίες για το κοινωνικό σύνολο γενικώς και για τους ασθενείς ειδικότερα. Ο Σύλλογος προσάρμοσε τις υπηρεσίες του στις νέες αυτές συνθήκες και παρείχε εξ αποστάσεως υποστήριξη μέσω
τηλεφώνου και διαδικτύου. Έτσι αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό τους πόρους και το δυναμικό του για
να βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς που νοσούν και στις οικογένειές τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε σε αριθμούς ότι τα δυο εξάμηνα του
2020 ο Σύλλογος διαχειρίστηκε 3130 τηλεφωνικά αιτήματα
που αφορούσαν την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
των ασθενών και των φροντιστών τους. Σε συνεργασία με εθελοντές ψυχοθεραπευτές έχει προσφέρει πάνω από 840 ώρες
δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Παράλληλα, από την αρχή λειτουργίας του
προγράμματος Μαζί και στο Σπίτι έως και σήμερα, έχει προσφέρει συνολικά 810 συνεδρίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε ασθενείς και φροντιστές στον οικείο χώρο τους.
Επιπλέον, ο Σύλλογος υλοποίησε δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσα από
Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών από Συλλόγους
Ασθενών
Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών
Πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης και Διαχείρισης
στρες Νοσηλευτών Ογκολογικών Τμημάτων
Ομάδα Γυναικολογικού Καρκίνου "Εριφύλη"
Ομάδα Γυμναστικής για ασθενείς με Ca Μαστού
Ομάδα «Ψηφιακός Κόσμος και Ευκολίες»
Ομάδα Δραματοθεραπείας
Εργαστήριο Βιωματικής Φωτογραφίας

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι καμπάνιες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του κοινού. Συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενημερωτικές εκδηλώσεις:
29/1/2020 «ΔιασφαλίΖΩ την υγεία του παιδιού
μου» - Καμπάνια ενημέρωσης για τον ιό HPV σε αγόρια και κορίτσια
11/3/2020 Διαδικτυακή Ημερίδα για τους Καρκίνους του Ουροποιητικού Συστήματος
31/5/2020 Διαδικτυακή Ημερίδα για τον Καρκίνο
του Πνεύμονα -Αντικαπνιστική Εκστρατεία
16/9/2020 Διαδικτυακή Ημερίδα «Κακοήθη Αιματολογικά Νοσήματα»
21/9/2020 Διαδικτυακή Ημερίδα «Η Σημασία του
Τακτικού Γυναικολογικού Ελέγχου»
13/10/2020 Διαδικτυακή Ημερίδα «Θρόμβωση και
Καρκίνος»
19/11/2020 Διαδικτυακή Ημερίδα για τον Καρκίνο
του Παγκρέατος
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Ιατρικό

ΕΤΉΣΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΌΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ: Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΖΩΉ ΚΆΘΕ ΓΥΝΑΊΚΑΣ

•

Ζούμε σήμερα στην εποχή της ταχύτητας και της
πληροφορίας ,δυο παράγοντες που επηρεάζουν
καθοριστικά τις συμπεριφορές αλλά και τις
κλινικές πρακτικές Στα πλαίσια αυτά ο ετήσιος
γυναικολογικός έλεγχος έχει εξελιχθεί και επεκταθεί
σε μεγαλύτερο εύρος ηλικιών προκειμένου να
απαντήσει στις ανάγκες της σύγχρονης ασθενούς.

•

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτικής
και Γυναικολογίας (ACOG), η σχέση μας με τον
γυναικολογικό έλεγχο ξεκινάει από την ηλικία των
13-15 ετών όπου πρέπει η έφηβη να επισκεφθεί
γυναικολόγο καθώς θεωρείται ότι είναι η περίοδος
που η κάθε κοπέλα εισέρχεται στην ευαίσθητη
περίοδο της εφηβείας, όπου συντελούνται μεγάλες
αλλαγές σε οργανικό και βιολογικό επίπεδο.

•

Η πρώτη αυτή επίσκεψη εξυπηρετεί 3 βασικούς
σκοπούς .Την Ενημέρωση, καθώς ο γυναικολόγος
θα δώσει ακριβείς πληροφορίες και εμπιστευτικές
απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς
που απασχολούν την έφηβη σχετικά με το φύλο, τη
σεξουαλικότητα, τις αλλαγές που συμβαίνουν στο
σώμα και την έμμηνο ρύση. Την εκπαίδευση για
θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για
διαμόρφωση ώριμης σεξουαλικής συμπεριφοράς
και αποφυγή σεξουαλικά μεταδιδόμενων
νοσημάτων .Επιπρόσθετα στην ηλικία αυτή είναι
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σημαντικός ο προληπτικός εμβολιασμός και τα
προληπτικά τεστ για σεξουαλικά μεταδιδόμενα
νοσήματα. Σε περιπτώσεις δε που υφίστανται
παθολογίες όπως διαταραχές περιόδου, πόνος
δυσμηνόρροια δυσάρεστες κολπικές εκκρίσεις,
ο γιατρός μπορεί να εξετάσει τα αίτια και να
τα αντιμετωπίσει. Ειδικά για την αντιμετώπιση
των Σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων
γνωρίζουμε σύμφωνα με έρευνες ότι τα όργανα
των εφήβων και νεαρών γυναικών είναι πιο
ευάλωτα σε σχέση με τα ανδρικά, κάτι που οι
ίδιες αγνοούν εντελώς. Πάνω από το 60 % των
κοριτσιών έχουν ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή
πριν την ηλικία των 19.Σύμφωνα δε με μελέτη
του αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων
(CDC), πάνω από το 60 % των κοριτσιών έχουν
ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή πριν την ηλικία
των 19 με συνοδό εύρυμα ότι 1 στους 4 εφήβους
έχει κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
Για όλους αυτούς τους λόγους γυναίκες κάτω
των 25 ετών, καθώς και μεγαλύτερες γυναίκες
με αυξημένους παράγοντες κινδύνου, πρέπει να
κάνουν ετήσιο έλεγχο για χλαμύδια, καθώς και για
γονόρροια, τα οποία μπορούν να εντοπιστούν με
μια απλή γυναικολογική εξέταση.

ιατρικό

Αν θελήσουμε να αξιολογήσουμε το ρόλο
του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου στην
πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου θα
δούμε πως η σημασία του είναι καταλυτική
και αποτελεί κλειδί για την Υγεία μας .

Εκμεταλευτείτε την ετήσια επίσκεψη όχι μόνο
για την καλή σας υγεία
αλλά και για την πόιότητα της γυναικείας σας
υγείας

Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος στον
οποίο εκτελείται τεστ Παπανικολάου και
μοριακός έλεγχος HPV έχει αποδειχθεί ότι
μπορεί να προλάβει αποτελεσματικά την
ανάπτυξη καρκίνου καθώς μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα ένα προκαρκινικό στάδιο
και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Αρκεί μία γυναίκα να
αξιοποιεί τις δυνατότητες του θαυμάσιου αυτού τεστ και να μην
αμελεί το ραντεβού της. Ο συνδυασμός του τεστ Παπανικολάου με το προληπτικό εμβόλιο θεωρείται ότι μπορούν να οδηγήσουν σε εξάλειψη του Καρκίνου τα επόμενα χρόνια
Η σχέση του γυναικολογικού ελέγχου με την πρόληψη του
Καρκίνου ενδομητρίου επίσης είναι καθοριστική και σωτήρια
.Ο γυναικολόγος με βάση τις κλινικές πληροφορίες ,το ιστορικό της γυναίκας και κυρίως τον γυναικολογικό υπέρηχο μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα παθολογίες του ενδομητρίου που
αποτελούν δυνητικά προκαρκινικές καταστάσεις ,όπως απλές
και σύνθετες υπερπλασίες. Η έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών καταστάσεων ή και αρχόμενων κακοηθειών αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη σημασία να συνυπολογίσουμε ότι δίνει σε άτοκες
γυναίκες τη δυνατότητα διατήρησης της γονιμότητας με παράλληλη συντηρητική αντιμετώπιση του Καρκίνου της μήτρας
.Αυτές ακριβώς οι παρεμβάσεις είναι κάποια από τα θετικά οφέλη του ετήσιου ελέγχου μας από τη μία και την διατήρηση της
γονιμότητας από την άλλη .
Για τον Καρκίνο μαστού ,θεωρώ ότι έχει γίνει βίωμα σε όλες τις
γυναίκες μετά από την πολυετή προσπάθεια ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης σε συνδυασμό με την βελτίωση των απεικονιστικών διαγνωστικών μέσων , ότι η μαστογραφία μαζί με την
εξέταση από τον ειδικό, έχει οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση
της πρόγνωσης κακοήθων καταστάσεων
Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ο μόνος καρκίνος που δυστυχώς δεν μπορούμε να αναφέρουμε θεαματικά αποτελέσματα
στην πρόληψή του μέσου του Γυναικολογικού ελέγχου .Βέβαια
και σε αυτόν τον καρκίνο η έγκαιρή διάγνωση του βελτιώνει
σημαντικά την πρόγνωσή του σε σχέση με πιο προχωρημένα
καρκινικά στάδια
Ο ρόλος του γυναικολόγου δεν σταματάει εδώ αλλά επεκτείνεται και στην επόμενη μέρα μετά τον καρκίνο .γνωρίζουμε ότι
σήμερα 5.5 εκατομμύρια γυναίκες επιζούν μετά τον καρκίνο με
αποτέλεσμα στη Δυτική Ευρώπη ο καρκίνος να αντιμετωπίζεται
πια σαν ένα χρόνιο νόσημα. Ως χρόνιο νόσημα η διασφάλιση
μιας καλής ποιότητας ζωής αποτελεί προτεραιότητα.
Μέσα σε αυτό τον ευρύ όρο της ποιότητας ζωής εντάσσεται
σε εξάρχουσα θέση και η σεξουαλική υγεία της κάθε ασθενούς

που βίωσε ή βιώνει έναν καρκίνο και ειδικά
γυναικολογικό καρκίνο. Υπάρχουν λύσεις
στο θέμα αυτό αρκεί να επικοινωνηθούν τα
ζητήματα αυτά μέσα στο γυναικολογικό ιατρείο και να επιλεγούν μαζί με την ασθενή
οι καλύτερες δυνατές λύσεις με σκοπό την
καλύτερη σεξουαλική υγεία. Σύμφωνα με
τον ορισμό του WHO 2006 η σεξουαλικότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για τον
άνθρωπο που εκτείνεται από την σεξουαλική ταυτότητα, τον σεξουαλικό ρόλο, τον
ερωτισμό του ατόμου, την ευχαρίστηση
του , την εγγύτητα και την αναπαραγωγή του. Εκφράζεται μέσα
από συμπεριφορές σκέψεις συναισθήματα φανταστικές σκέψεις, πιστεύω, αξίες και σχέσεις
Όμως οι ανάγκες και οι προσδοκίες της σύγχρονης γυναίκας
δεν σταματούν εδώ αλλά αναφέρονται και σε άλλα κεφάλαια
όπως η διαχείριση της εμμηνόπαυσης ,το υγιές μεγάλωμα και
η γενικότερα καλή γυναικεία υγεία

Ειδικότερα για την περίοδο της εμμηνόπαυσης
η γυναικολογική εξέταση έχει πολύ μεγάλη σημασία προκειμένου να μην καλυφθούν σοβαρές
παθολογικές καταστάσεις πίσω από υποθετικές
ορμονικές διαταραχές. Συγχρόνως στη δύσκολη
αυτή μεταβατική φάση ο γυναικολόγος είναι ο
κατάλληλος για να ενημερώσει τις ασθενείς για
τις λύσεις που υφίστανται σήμερα προκειμένου
η μετάβαση αυτή να μην επηρεάσει αρνητικά την
ποιότητα ζωής της .Ακόμη πιο σημαντικός είναι
ο ρόλος του γιατρού στην αντιμετώπιση του Ουρογεννητικού συνδρόμου της εμμηνόπαυσης που
αποτελεί πολύ σοβαρό θέμα .

Σκεφτείτε κάθε φορά που πηγαίνετε στον γυναικολόγο ότι είναι μία μοναδική ευκαιρία να συζητήσετε
όποια θέματα σας απασχολούν .Έχετε απέναντί σας
έναν επιστήμονα που γνωρίζει όλα τα θέματα της γυναικείας υγείας
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ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΡΈΑΤΟΣ –
ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
Μιχαήλ Β. Καραμούζης MD, PhDς
Παθολόγος Ογκολόγος
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
E-mail: Michalis.Karamouzis@gmail.com

Ο

καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί την τέταρτη αιτία
θανάτου από καρκίνο με πενταετές ποσοστό επιβίωσης
κάτω του 10%. Είναι εξαιρετικά σπάνιο να γίνει διάγνωση ασθενών πριν από την ηλικία των 30 ετών και το 90% των
νεοδιαγνωσθέντων ασθενών είναι ηλικίας άνω των 55 ετών.
Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος αυξάνεται
συνεχώς τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τις προβλέψεις,
θα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από συμπαγείς όγκους, έως
το 2030.
Η απώλεια βάρους, ο κοιλιακός πόνος και ο ίκτερος είναι τα πιο
συνηθισμένα συμπτώματα που παρατηρούνται σε ασθενείς με
παγκρεατικό καρκίνο, ενώ λιγότερο συνηθισμένα συμπτώματα
περιλαμβάνουν το διαβήτη τύπου ΙΙ και τη θρομβοεμβολική
νόσο. Ο όγκος αυτός χαρακτηρίζεται από εξάπλωση με τοπική
επέκταση και μετάσταση σε μακρινά όργανα. Στην πραγματικότητα περίπου 80% των ασθενών διαγιγνώσκονται με τοπικά
προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. Ακόμη και για τους ασθενείς
με εντοπισμένη ασθένεια κατά τη διάγνωση οι οποίοι υποβάλλονται σε ριζική χειρουργική επέμβαση, η μέση επιβίωση παραμένει χαμηλή.
Η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, η εισαγωγή νέων
χημειοθεραπευτικών συνδυασμών (ειδικά με τη μορφή της
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προ-εγχειρητικής θεραπείας) και η επιλεκτική εφαρμογή νέων
ακτινοθεραπευτικών μεθόδων έχουν βελτιώσει την κλινική πορεία των ασθενών. Η λήψη βιοπτικού υλικού θεωρείται πλέον
προτιμητέα στην πορεία της θεραπείας των ασθενών, κυρίως
για την αξιολόγηση νέων μοριακών στόχων και χορήγηση καινοτόμων φαρμάκων.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αποτελεσματικότητα της συστηματικής θεραπείας σε αυτή την κακοήθεια είναι η παρουσία
ενός συμπαγούς στρώματος γύρω από τον όγκο. Το συμπαγές
αυτό στρώμα περιορίζει την πρόσβαση των φαρμάκων στην
περιοχή του όγκου. Νέοι παράγοντες πλέον αναπτύσσονται και
αξιολογούνται σε Κλινικές Μελέτες οι οποίοι έχουν σα στόχο
να αυξήσουν την διαπερατότητα του στρώματος και άρα να
κάνουν πιο επιρρεπή τα καρκινικά κύτταρα στη χορηγούμενη
χημειοθεραπεία ή/και ανοσοθεραπεία.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε τέτοιες Κλινικές Μελέτες που
αξιολογούν καινοτόμους παράγοντες θα μπορούν από τη νέα
χρονιά να συμμετάσχουν και Έλληνες ασθενείς. Είναι ιδιαίτερα
τιμητική η συμμετοχή της Ομάδας μας σε αυτές τις Μελέτες,
που σα στόχο έχουν τη βελτίωση της μακροχρόνιας κλινικής
πορείας των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος.

Βιωματικό

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ
ΕΠΙΒΙΩΣΑΝΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Ξέρετε, δεν είναι εύκολο, σχεδόν δεν γίνεται πιστευτό, να λες
ότι επιβίωσες ενός μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος και
ότι στα 70 σου είσαι σε καλή κατάσταση με μικροπροβλήματα
που όμως είναι αμελητέα μπροστά στις επώδυνες εκφράσεις
της νόσου.

ταπολεμήσει το άγχος. Είναι το πιο σημαντικό που ακούτε από
έναν ασθενή που επιβίωσε... Δεν είχα άγχος σε κανένα από τα
δυο χειρουργεία που υποβλήθηκα πριν δέκα χρόνια… Πίστεψα
στους γιατρούς που με ανέλαβαν και εμπιστεύθηκα την ζωή
μου στις ικανότητες τους.

Ναι, δεν είναι πολλοί αυτοί που επιβιώνουν πέρα από την πενταετία και μηδαμινά λίγοι αυτοί που τα καταφέρνουν στην δεκαετία.

Εκείνο που έρχεται δεύτερο σε σημασία είναι η συμπαράσταση
των οικείων στον ασθενή. Οταν λέω συμπαράσταση δεν εννοώ
αφαίρεση της δυνατότητας του, να ξέρει και να ελέγχει το κάθε
βήμα της θεραπείας του, από συγγενείς του. Πρόκειται δυστυχώς για λάθος που οδηγεί τελικά σε συγκρουσιακές καταστάσεις όταν είναι πολύ αργά. Κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει, στην επικοινωνία με τον γιατρό, τον ασθενή που μεταφέρει
το τι και πως αισθάνεται κάθε στιγμή.

Ευτυχώς, ανήκω σε αυτούς, και το μήνυμα που θέλω να περάσω σε όσους διαβάζουν αυτές τις γραμμές είναι: ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΙΤΕ.
O καρκίνος του παγκρέατος είναι δολοφονικός όχι τόσο επειδή
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επάρκεια από την ιατρική αλλά
επειδή δεν τον έχει αντιληφθεί ο ασθενής πριν είναι πολύ αργά.
Μόνο ένα 20% από τους ασθενείς φθάνει στο χειρουργείο, που
παραμένει η πιο αποτελεσματική του αντιμετώπιση σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία, ενώ οι άλλοι φεύγουν από το διαγνώσαντα Ογκολόγο με το άγχος ζωγραφισμένο στο πρόσωπο
τους. Για αυτούς υπάρχει μόνο ο αγώνας για παράταση κατά το
δυνατόν της ζωής και είναι επόμενο να χρειάζονται πολύ κουράγιο από όλους μας, επιβιώσαντες και εθελοντές, σε αυτή την
δύσκολη προσπάθεια ψυχολογικής ανασυγκρότησης…
Πρακτικά, σε αυτό αποσκοπεί το κείμενο που διαβάζετε αφού
δεν πρέπει να τρομάξετε διαβάζοντας τα θλιβερά στατιστικά
επιβίωσης που δημοσιεύουν οι αντικαρκινικές εταιρείες της
Βρετανίας και των ΗΠΑ.
Ο ρεαλισμός βέβαια είναι χρήσιμος και η γνώση ακόμα περισσότερο αλλά απαιτείται ταυτόχρονα ηρεμία του νου για να
μπορέσει ο ασθενής να αντιμετωπίσει την δύσκολη κατάσταση
στην οποία βρέθηκε.
Αν θέλει να προσφέρει το μέγιστο στον εαυτό του πρέπει να κα-

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε την αξία της ελπίδας κόντρα σε
όσα κυκλοφορούν, ότι όλα θα πάνε καλά. Η δύναμη της πίστης
δεν είναι μια κενή περιεχομένου πρόταση αλλά μια ουσιαστική
έκφραση εμπειρίας από όσους επιβίωσαν χωρίς να παραιτηθούν σκεπτόμενοι ότι δεν αξίζει πλέον η ζωή. Η Πίστη στην επιβίωση είναι το ΝΟΗΜΑ της ΖΩΗΣ, είναι η ίδια η ζωή.
Οσοι αναρωτιούνται τι να κάνουν για να αυξήσουν τις πιθανότατες επιβίωσης, ενώ δεν έχουν ακόμα εκδηλωμένη νόσο,
προτείνω να παρακολουθούνται τακτικά, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ελέγχοντας αιματολογικά το σώμα τους με τις εξετάσεις που θα συστήσει ο γιατρός τους διότι οι πρώϊμες ενδείξεις
σώζουν ζωές.
Αν πάλι ασθένησαν ήδη, να ακολουθούν αγόγγυστα το συνιστάμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο και ταυτόχρονα να παρακολουθούν τα συμπτώματα που παρουσιάζονται πέρα από τις
εξετάσεις.
Αν δε έχουν την παραμικρή υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά, να
ενημερώνουν αμέσως τον γιατρό τους διότι αργότερα δεν θα
υπάρχει χρόνος.
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Συνέντευξη

ΑΝΤΩΝΊΑ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΆΚΗ:

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΊ, ΕΆΝ ΔΟΥΛΕΎΑΜΕ ΠΙΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΈΝΑ, ΘΑ ΉΜΑΣΤΑΝ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΊ
Συνέντευξη στον Χαράλαμπο Πετρόχειλο (DailyPharmaNews)

Η κ. Αντωνία Καβαλλιεράκη, μία γυναίκα που η ζωή της επιφύλασσε ανάμεσα στους διάφορους ρόλους εκείνον της συζύγου, της μητέρας και της
φαρμακοποιού, βρέθηκε τα τελευταία
9 χρόνια και με εκείνον της ασθενούς
με καρκίνο.

«Εγώ όταν έμαθα ότι πάσχω από καρκίνο, πριν από εννέα
χρόνια, δεν το πίστευα. Πίστευα ότι είναι κάτι που δεν με αφορά,
ότι εγώ αποκλείεται να πάθαινα ποτέ καρκίνο. Όπως οι περισσότεροι από εμάς, πίστευα ότι πρόκειται για κάτι που μπορεί να συμβεί στο διπλανό μου, όχι όμως και σε εμένα. Όταν το παθαίνεις ο
ίδιος, φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου. Ψάχνεις να βρεις τι
είναι αυτό που έχεις κάνει στον εαυτό σου και γιατί έφτασες
τον ίδιο σου τον οργανισμό να ενεργοποιήσει τα καρκινικά
του κύτταρα να σου επιτεθούν και να δημιουργήσουν τους
όγκους. Ο Ογκολόγος είναι αυτός που θα εξηγήσει όλες τις απορίες που έχει ένας ασθενής. Το ψυχολογικό κομμάτι φυσικά θα το
αναλάβει ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος».
«Το ό,τι είμαι ασθενής και είμαι συνειδητοποιημένη, ξέρω
δηλαδή ακριβώς τι μου έχει τύχει, με βοηθά. Ενημερώνομαι
πάντα για οτιδήποτε και έχω ενεργή άποψη στις αποφάσεις των
γιατρών. Δεν θέλω να μου επιβληθεί κάτι χωρίς να το έχω συζητήσει και να έχω ενημερωθεί. Κοιτάζω πάντα όλες οι εξετάσεις
που κάνω και έχω πλήρη συνεργασία και αλληλοκατανόηση με
την ομάδα των γιατρών. Αυτή είναι και η συμβουλή μου για κάθε
ασθενή. Ο ασθενής που δεν θέλει να συμμετέχει στη θεραπεία
του, να έχει δηλαδή άμεση συμμετοχή αλλά βάζει μπροστά
τον/την σύζυγο ή τον συγγενή του, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Έχει σπρώξει τον εαυτό του στη γωνία και περιμένει το
θάνατο. Δεν πρέπει όμως να κάθεσαι στη γωνία. Αντίθετα
πρέπει να καταλάβεις ότι ο καρκίνος απλά είναι ένα εμπόδιο στη ζωή όπως είναι μια καρδιοπάθεια ή διάφορες άλλες
χρόνιες ασθένειες. Οι περισσότερες μορφές καρκίνου έχουν
πλέον καταστεί χρόνιες ασθένειες. Σιγά – σιγά μαθαίνουμε
να ζούμε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση, συνειδητοποι12 | KEΦΙ |
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ώντας ότι έχουμε δίπλα μας όχι έναν εχθρό αλλά έναν φίλο,
τον καρκίνο μας. Δεν μας τον δημιούργησε κανείς άλλος. Εμείς
τον δημιουργήσαμε, εμείς πρέπει να τον ελέγξουμε σε μία ισορροπία με τον εαυτό μας και να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να υπερβαίνουμε κάθε εμπόδιο που βάζει εμπρός μας. Αυτό είναι το νόημα
της ζωής. Ο καρκίνος μας μαθαίνει και πολλά καλά πράγματα
και κυρίως το να ζούμε τις στιγμές μας. Να μην έχουμε συνεχώς τη σκέψη, την αγωνία για το τι θα γίνει αύριο. Όλη μας η ζωή
αυτό ήταν μέχρι τον καρκίνο, τι θα γίνει την άλλη μέρα. Κοιμόμαστε
και το μόνο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να ξεκουραστούμε για
να συνεχίσουμε με τη λογική ότι τελείωσε αυτή η μέρα και πάμε
στην επόμενη. Δεν είναι έτσι. Ο καρκίνος μας μαθαίνει ότι η
ζωή είναι οι στιγμές! Η επόμενη στιγμή σου είναι το μέλλον σου,
όχι η επόμενη μέρα. Θα ζήσεις τη στιγμή είτε είναι καλή είτε δεν
είναι καλή. Θα τη ζήσεις, θα προσπαθήσεις να τη διορθώσεις, θα
προσπαθήσεις οτιδήποτε κακό, “σκουπίδι”, τοξικό υπάρχει, να το
πετάξεις από πάνω σου, κάτι που δεν κάνουμε μέχρι να μας χτυπήσει την πόρτα ο καρκίνος. Τα φορτωνόμαστε όλα. Κάποια στιγμή
γίνεται το “μπαμ” και μετά αναρωτιόμαστε “τι γίνεται τώρα;”. Και
αρχίζουμε μετά να ξεσκαρτάρουμε και να πετάμε τα άχρηστα μέχρι
που ξαλαφρώνουμε και κρατάμε μόνο τα απαραίτητα».
Ο καρκίνος όμως δεν άλλαξε μόνο την ίδια. Άλλαξε και τη σχέση της με τους ασθενείς της στο φαρμακείο.
«Ως φαρμακοποιός, επειδή είμαι τώρα 40 χρόνια στο φαρμακείο,
έρχομαι σε επαφή με πολλούς πελάτες, ασθενείς μεταξύ των οποίων και οι καρκινοπαθείς που πάντα ζητούσαν να τους σταθούμε
αρωγοί. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει ανάγκη την στήριξη των επαγγελματιών υγείας. Όχι μόνο του γιατρού, ο οποίος
έχει πάρα πολλά περιστατικά να διαχειριστεί αλλά και του φαρμακοποιού που είναι στην πρώτη γραμμή φροντίδας υγείας του
ασθενούς, του καρκινοπαθούς όπως και του πάσχοντα από οποιαδήποτε ασθένεια.
Οι ασθενείς με καρκίνο είναι ως επί το πλείστον φοβισμένοι.
Ο φαρμακοποιός ως σύμβουλος υγείας έχει ανακουφιστική
δράση πάνω στον ασθενή που είναι φοβισμένος και προσπαθεί να αγκιστρωθεί από οτιδήποτε μπορεί να του προσφέρει δύναμη και αισιοδοξία».
«Η ιδιότητα του φαρμακοποιού με έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσω καλύτερα τον καρκίνο. Είναι σημαντικό πως ό,τι
μου λένε οι γιατροί το κατανοώ απόλυτα, καταλαβαίνω τι
εννοούν. Καταλαβαίνω όταν μου μιλούν για ένα όργανο, καταλαβαίνω τι σημαίνει ο καρκίνος να χτυπά έναν λεμφαδένα, καταλαβαίνω ό,τι αφορά τη φαρμακοθεραπεία, το πως δρα ένα φάρμακο,
τι επιπτώσεις έχει και πώς αντιμετωπίζονται.»

συνέντευξη
«Βέβαια αυτό ισχύει γιατί στην άγνοια της ασθένειας, όταν κάτι
δεν το έχεις περάσει ο ίδιος είναι πολύ δύσκολο να έχεις
πλήρη ενσυναίσθηση του τι περνά ο ασθενής που έχεις απέναντί σου. Πρέπει να έρθεις στην κατάστασή του για να μπορέσεις να τον καταλάβεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν ο ίδιος δεν
αρρωστήσεις. Όσο και να προσπαθήσεις, θα τον καταλάβεις σ’ ένα
βαθμό, θα τον βοηθήσεις, θα του παρέχεις οτιδήποτε να τον διευκολύνεις να είναι ήρεμος. Όταν όμως είσαι ο ίδιος άρρωστος
είναι σαν να χτυπάς εσύ την πόρτα στον ίδιο σου τον εαυτό, να του ζητάς βοήθεια. Εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ όταν
πατριώτες μου εδώ, μου χτυπούν την πόρτα και μου λένε
“Αντωνία, σε παρακαλώ, το έχεις περάσει τόσα χρόνια, βοήθησε τον άντρα μου”. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο που
μπορεί να μου προσφέρει η ζωή αυτή τη στιγμή. Με όλη μου
την καρδιά, με όλη μου τη διάθεση θα πάω να τον επισκεφτώ, θα του δώσω συμβουλές, θα του δώσω αυτό που εγώ
νιώθω πραγματικά ότι έχει ανάγκη. Ξέρω πια τι έχει ανάγκη
ο ασθενής να ακούσει και ειδικά από έναν φαρμακοποιό.
Δεν θα μιλήσω για λάθη που έκανα. Θα πω ότι έχω πλέον ταυτίσει τον ασθενή που έχω απέναντί μου με τον εαυτό μου,
πράγμα που δεν είχε γίνει πριν αρρωστήσω. Τον φροντίζω
πολύ περισσότερο. Δίνω όλη μου την προσπάθεια, όλο μου το
συναίσθημα, περισσότερο χρόνο, περισσότερες πρακτικές συμβουλές όσον αφορά τη χρήση φαρμάκων, περισσότερες συμβουλές στο θέμα της διατροφής που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ενημέρωση για τις παρενέργειες των φαρμάκων, ώστε να μη φοβηθεί
και να ξέρει ότι υπάρχει και αυτό. Ξέρετε, όταν ο ασθενής ακούει
ότι το πέρασε και ο φαρμακοποιός, σκέφτεται διαφορετικά, παίρνει θάρρος. Έχουμε φτάσει εμείς οι φαρμακοποιοί λόγω της
σχέσης που αναπτύσσουμε με τους ασθενείς μας να έχουμε
ψυχοθεραπευτικό ρόλο. Εγώ ειδικά ασχολούμαι ακόμη και
με το πώς συμπεριφέρονται στον ασθενή οι γύρω του που
βλέπουν τον καρκίνο σαν κάτι κακό. Τον βοηθάω να ξεπεράσει το θέμα του καρκίνου ως στίγμα. Προσπαθώ να τον κάνω
να καταλάβει ότι δεν έχει το “έξω από εδώ” αλλά μία ασθένεια που
μπορεί να θεραπευτεί, να γίνει χρόνια ασθένεια και πρέπει να την
παρακολουθούμε. Αυτό είναι κάτι που όλοι μας ως κοινωνία θα
πρέπει να καταλάβουμε. Εμάς αυτό που πολλοί αποκαλούν “κακιά
αρρώστια” μάς έμαθε να ζούμε, πράγμα που ένας υγιής δεν μπορεί
να το καταλάβει. Χάνεται μέσα στη δουλειά, δεν δίνει χρόνο στον
εαυτό του, στη χαλάρωσή του, στο να σκεφτεί, να πει “μέχρι εδώ”.
Πώς όμως ένας φαρμακοποιός, με δεδομένο το φόρτο εργασίας, τη γραφειοκρατία, τις ελλείψεις και τα μύρια θέματα
που πρέπει να διαχειριστεί καθημερινά μπορεί να πει “μέχρι
εδώ” για να προστατευθεί ως καρκινοπαθής, όταν έχει και
άλλες πέρα των επαγγελματικών, υποχρεώσεις;
«Ήμουν τυχερή επειδή αρρώστησα από καρκίνο σε μία ηλικία που
τα παιδιά μου ήταν ήδη στο Πανεπιστήμιο, δεν ήταν μωρά. Βέβαια
το θέμα του φαρμακείου μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία μου καθώς πέρασα πολύ άσχημα τα πρώτα χρόνια -δεν μπορούσα να καταπιώ, είχα παρά φύσει έδρα για να τρέφομαι κτλ.- ήταν πάρα πολύ
δύσκολο. Από τη στιγμή όμως που κατάφερα να ορθοποδήσω
χάρη στους γιατρούς μου και στη δύναμη και τη στήριξη που
μου πρόσφερε η οικογένειά μου, επανήλθα στο επάγγελμα,

όχι όμως με τόση ένταση όση είχα πριν. Ο άντρας μου είναι
φαρμακοποιός, τώρα έγινε και ο γιος και με την υπάλληλο
που έχουμε, έχει μοιραστεί η δουλειά. Εγώ ασχολούμαι με το
θέμα του καρκίνου. Δεν με αφήνουν να ασχοληθώ με κάτι άλλο!
Ασχολούμαι με τους καρκινοπαθείς ασθενείς που έχουμε στο φαρμακείο. Έχω έναν απολύτως εξειδικευμένο ρόλο πια, σαν μια
ειδικότητα. Και αυτό πιστεύω δεν βοηθά μόνο εμένα αλλά
και τους ασθενείς. Είμαι για παράδειγμα τώρα με την καραντίνα
στο σπίτι και επικοινωνώ με τους ασθενείς που βλέπω και συζητάμε διάφορα πράγματα. Το ζητά ο ίδιος ο ασθενής αυτό. Μακάρι
να ήμασταν τόσο προχωρημένοι και εμείς εδώ στην Ελλάδα
και να μπορούσαμε να εξειδικευθούμε στις υπηρεσίες προς
τους ασθενείς, όπως συμβαίνει αλλού στον κόσμο. Στη λογική που προχωρά το επάγγελμα διεθνώς, ως προσφορά
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ασθενή, θα μπορούσε
αυτό να είναι μία προοπτική.
Προς το παρόν οι Σύλλογοι ασθενών δεν έχουν καταλάβει
το σημαντικό ρόλο που παίζει ή μπορεί να παίξει ο φαρμακοποιός στις διάφορες δράσεις τους και στην επιτυχία των
σκοπών τους και αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη αντίληψη των πραγμάτων. Φταίει όμως και κάτι άλλο. Ο φαρμακοποιός δεν έχει αυτή τη στιγμή την αίγλη που είχε όταν ο
ίδιος έφτιαχνε τα φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια ο φαρμακοποιός έχει περιοριστεί να κατεβάζει το κουτάκι και να λέει
αυτό που πρέπει να πει, άντε και λίγο παραπέρα ενώ οι γνώσεις του είναι πάρα πολλές και μπορεί να κάνει πολύ καλό.
Αν εκμεταλλευόμασταν αυτές τις γνώσεις θα μπορούσαμε
να έχουμε μεγάλη δύναμη… Μπορούμε να διεκδικήσουμε
πράγματα από το κράτος που αφορούν το ρόλο μας στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, π.χ. ψυχολογική στήριξη των
ασθενών, ενημέρωση για τις παρενέργειες των φαρμάκων κτλ. Θα
μπορούσαμε να συγκεντρώνουμε τους ασθενείς και να διοργανώνουμε μία ενημερωτική ημερίδα. Εμείς γνωρίζουμε καλύτερα
από τον καθένα τους ασθενείς μας και τα θέματα που τους
απασχολούν. Κακά τα ψέματα όλες τις αρρώστιες, όλα τα
προβλήματα ο φαρμακοποιός τα ζει, περνούν από το φαρμακείο καθημερινά. Οι φαρμακοποιοί, εάν δουλέψουμε πιο
συντονισμένα και όχι ατομικά ο καθένας για τον εαυτό του
μέσω τόσο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου όσο
και των τοπικών Συλλόγων των νομών, πιστεύω ότι θα ήμασταν πολύ ισχυροί.
Για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τόσο
του γιατρού όσο και του φαρμακοποιού για να ενημερώνουν τον
ασθενή, όπως επίσης και να αναφέρουν μέσα από τη συμπλήρωση της γνωστής «κίτρινης κάρτας», τις όποιες τυχόν παρενέργειες
φαρμάκων υποπέσουν στην αντίληψή τους. Ούτε η ίδια είμαι συνεπής στο ζήτημα της συμπλήρωσης της κίτρινης κάρτας και γι’
αυτό είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του ΚΕΦΙ να αναδείξει ένα τέτοιο θέμα κοινωνικής υγείας. Τέτοιες εκδηλώσεις που
ευαισθητοποιούν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας είναι
μία καλή αρχή για την αλλαγή της κατάστασης που υπάρχει
σήμερα.

Ευχαριστούμε το DailyPharmaNews για την άδεια αναδημοσίευσης.
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Διατροφή

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ
ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΡΈΑΤΟΣ
Η εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση στον καρκίνο του παγκρέατος, όπως και στις περισσότερες μορφές καρκίνου, είναι
πολύ σημαντική για την ποιότητα ζωής και την εξέλιξη της νόσου. Η ίδια η ασθένεια, καθώς και οι θεραπείες αντιμετώπισης
της νόσου, μπορούν ν’ αλλάξουν την ικανότητα του σώματος
να απορροφήσει και να αφομοιώσει τα θρεπτικά συστατικά των
τροφίμων.
Η σημασία των διατροφικών συνηθειών στην καρκινογένεση
του παγκρέατος φαίνεται σημαντική. Αυξημένη επίπτωση παγκρεατικού καρκίνου έχει συσχετισθεί με την αυξημένη κατανάλωση διαφόρων τροφών, όπως κόκκινου κρέατος, χοιρινού
κρέατος, ζάχαρης, ζωικού λίπους και μαργαρίνης, ενώ μειωμένη με την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, πράσινου τσαγιού
και τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες.

Παράγοντες πρόληψης
▶ ελάττωση της κατανάλωσης λίπους
▶ αύξηση πρόσληψης φυτικών ινών
(20-30γρ. ημερησίως)
▶ αύξηση κατανάλωσης φρούτων και
λαχανικών
▶ αποφυγή των παραγόντων
που προδιαθέτουν σε χρόνια
παγκρεατίτιδα
▶ προσοχή στην κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών
▶ σωματική άσκηση
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Παράγοντες κινδύνου
Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του παγκρέατος
(90%) θεωρούνται ότι δε σχετίζονται με κάποιο παράγοντα κινδύνου. Παρόλα αυτά κάποιοι παράγοντες κινδύνου έχουν αναγνωριστεί.
Μη τροποποιήσιμοι:
▶ Γενετικοί παράγοντες
▶ Οικογενειακό ιστορικό
▶ Ηλικία
▶ Τροποποιήσιμοι:
▶ Παχυσαρκία
▶ Κάπνισμα
▶ Αλκοόλ (κατάχρηση)
▶ Σακχαρώδης Διαβήτης
▶ Χρόνια παγκρεατίτιδα

διατροφή
Διατροφικές συστάσεις και καρκίνος του παγκρέατος
Προτείνεται η κατανάλωση 6-8 μικρών γευμάτων ημερησίως (κάθε 2-3 ώρες), αντί 3 μεγάλων, καθώς μπορεί
να είναι καλύτερα ανεκτά.
Παρατηρείται συχνά καθυστερημένη γαστρική κένωση,
οπότε και προτείνεται η αποφυγή απλών σακχάρων και
πολύ ζεστών υγρών.
Προτιμείστε τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη (όπως πουλερικά, άπαχα κρέας, αυγά κ.α.), τα οποία βοηθούν στη
διατήρηση, αλλά και αποκατάσταση του βάρους και μυϊκού ιστού που έχει χαθεί.
Συστήνεται εξατομικευμένη διαχείριση στην κατανομή των υδατανθράκων, για τη διαχείριση του διαβήτη,
καθώς ασθενείς με παγκρεατικό καρκίνο, συχνά εμφανίζουν υπεργλυκαιμία ή έχουν εκτεταμένη ηπατική ανεπάρκεια.

Πως επηρεάζει ο καρκίνος τη διατροφή σας;
Η κύρια λειτουργία του παγκρέατος είναι να παρέχει πεπτικά
ένζυμα που βοηθούν στη διάσπαση των τροφίμων και ορμόνες
όπως η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη για τον έλεγχο των σακχάρων στο αίμα.

Συστήνεται η κατανάλωση μιας διατροφής χαμηλής περιεκτικότητας λακτόζη και λιπαρά (40-60γρ.), τα οποία
είναι δύσπεπτα και τείνουν να παραμένουν στον στόμαχο περισσότερη ώρα. Ενδέχεται, να χρειαστεί αντικατάσταση παγκρεατικών ενζύμων, γι’αυτό και πρέπει να
αποφεύγονται, επιπλέον, τα τηγανητά τρόφιμα.

Ο καρκίνος μπορεί να επηρεάσει αυτές τις λειτουργίες και να
οδηγήσει σε προβλήματα του πεπτικού συστήματος, μειώνοντας την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τις τροφές.
Ποια είναι τα διατροφικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν;
•

Ατελής πέψη (φούσκωμα – πρήξιμο – αέρια)

•

Δυσαπορρόφηση των πρωτεϊνών, των
υδατανθράκων και των λιπών

•

Ανορεξία και απώλεια βάρους

•

Ναυτία, έμετος

•

Υπεροσμωτική διάρροια και στεατόρροια

•

Σακχαρώδης Διαβήτης

Προτείνεται η χορήγηση συμπληρωμάτων, με τριγλυκερίδια μέσης αλύσου (MCT), λιποδιαλυτές Βιταμίνες (Α,
D, E, K) και απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία φαίνεται
να έχουν θετική επίδραση στην παγκρεατική ανεπάρκεια.
Επιπλέον, έλλειψη μπορεί να εμφανιστεί στο ασβέστιο,
στο σελήνιο και στον ψευδάργυρο, με συνέπεια την ανάγκη συμπληρωματικής αγωγής.
Τέλος, υπάρχουν διατροφικά συμπληρώματα στο εμπόριο που μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο ποσοστό των
καθημερινών διατροφικών σας αναγκών. Τα συμπληρώματα αυτά μπορούν να συνταγογραφηθούν και είναι
δωρεάν στις περισσότερες περιπτώσεις για ασθενείς με
καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε γι’
αυτά, τον γιατρό σας ή τον διαιτολόγο σας.

Καρκίνος του παγκρέατος και θεραπεία
Η θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων, το ιστορικό του ασθενούς, η παρουσία ή όχι μεταστάσεων, καθώς και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου.
Αναλυτικότερα, μέθοδοι αντιμετώπισης για τον καρκίνο του παγκρέατος αποτελούν η χειρουργική επέμβαση, η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Προκειμένου να επιτευχθεί η αντιμετώπιση της νόσου, συχνά οι ιατροί καταφεύγουν σε συνδυασμό
των παραπάνω μεθόδων, με αποτέλεσμα στις περισσότερες
περιπτώσεις να εμφανίζονται παρενέργειες, λόγω της υψηλής
τοξικότητας των φαρμάκων ή της υψηλής δόσης χορήγησης.
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