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35
Λιπώδης ιστός και οστά

Ο Ρόλος του λιπώδους ιστού στην 
υγεία των οστών. Σημείο πρόσληψης, 

αποθήκευσης, δράσης και μεταβολισμού 
των ορμονών του φύλου.

 σελ. 7

Η πύλη της ανοσοθεραπείας
Επιστρατεύοντας  νέα αντικαρκινικά 

«όπλα».  Πρωτοποριακές επεμβάσεις 
γράφουν την επόμενη σελίδα στο 

βιβλίο της Ογκολογίας»
 σελ. 11

Συνέδριο Βιέννης
20ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Γυναικολογικού Καρκίνου (ESGO). Ειχαμε την τιμή 

να συμμετέχουμε στο κομμάτι του συνεδρίου για τους 
ασθενείς (Patient Seminar).

 σελ. 12
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περιεχόμενα
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ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ
e-mail: kokinaku@yahoo.gr

*Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχό-
λια εκφράζουν τις προσωπικές 
απόψεις των αρθογράφων
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Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.»

5 Απολογισμός έργου έτους 2017
σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών

βιωματικό 6 Θέλω να ζήσω

  ιατρικό 7 Ο Ρόλος του λιπώδους ιστού 
στην υγεία των οστών

8 Ξηροστομία και ακτινοθεραπεία 
κεφαλής και τραχήλου

9 Επιστρατεύοντας 
νέα αντικαρκινικά «όπλα»

νομικά θέματα 10 Ομάδα συνηγορίας

εκδηλώσεις 12 Συνέδριο Βιέννης

13 Διεθνής σύνοδος κορυφής
• Στηρίζουμε •

14 6th Clinical researchConference

διακρίσεις 15 Pancare

Αγαπητά Μέλη & Αγαπητοί Φίλοι του Συλλόγου,

Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου θα αποχωριστούμε μια χρονιά 
ακόμα, παίρνοντας μαζί της όλα τα όμορφα αλλά και τα 
άσχημα τα οποία βιώσαμε. Αυτή τη χρονιά κάποιοι από μας 
ίσως μέτρησαν μια απώλεια στη ζωή τους, κάποιοι άλλοι ίσως 
κέρδισαν κάτι ή κάποιοι άλλοι βίωσαν και τις δύο εκδοχές. 
Όπως και αν έχει η χρονιά η οποία διανύσαμε άφησε σε όλους 
μας το αποτύπωμά της.

Έτσι και φέτος πριν γιορτάσουμε το νέο έτος, να σταματήσουμε 
λίγο και να στοχαστούμε το χρόνο που μόλις πέρασε. Ας 
θυμηθούμε σε τί πετύχαμε και σε τί αποτύχαμε, αν τολμήσαμε 
τις αλλαγές ή τελικά φοβηθήκαμε, αν προσφέραμε κάτι στους 
γύρω μας όπως μια «καλημέρα», ένα χαμόγελο, ένα χάδι, μια 
γλυκιά κουβέντα.

Ότι και αν θυμηθείτε μην απογοητεύεστε. Σκεφτείτε πως μια 
καινούργια χρονιά έρχεται.

• Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 σας
προσκαλούμε στην εκδήλωση κοπής της Πίτας μας, 
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Ρηγίλλης 1, 
Αθήνα).  
Παρακαλούμε   να  δηλώσετε έγκαιρα  τη συμμετοχή  
σας το  αργότερο  μέχρι  την  Τετάρτη  17/01/2018 
στη Γραμματεία μας (τηλ.210 6468222, Δευτέρα 
έως και Πέμπτη 10:00-20:00 και Παρασκευή 10:00-
18:00).

• Το  Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 & ώρα 17:00-
21:00 σας προσκαλούμε στην Επιστημονική 
Ημερίδα με θέμα «Καρκίνος Πνεύμονα», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη με το Σύλλογο Φίλων 
Νοσοκομείου της Σπάρτης.

Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε από κοντά και θέλουμε 
να γνωρίζετε, ότι , η παρουσία σας στις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου μας αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τον 
καθημερινό αγώνα που δίνουμε, με σκοπό την διασφάλιση 
καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο και  την 
πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση της νόσου. 
Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.
Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους τους αγαπητούς φίλους Καλή 
Χρονιά, με υγεία, αρμονία και ευτυχία. Μαζί με τις ευχαριστίες 
μας για όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί τόσα χρόνια μέσα σε 
αυτήν την δημιουργική ομάδα του Κ.Ε.Φ.Ι., 
ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΟ 2018.
Σας  ευχόμαστε  Καλή Χρονιά!!!

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς για το  Δ.Σ.  

Η Πρόεδρος                                     Η Γενική Γραμματέας
Ζωή Γραμματόγλου                           Ειρήνη Χολέβα                                                                  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών,

Σας προσκαλεί στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό του 
Συλλόγου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 
Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Συλ-
λόγου (Φαραντάτων 34, Αθήνα - Γουδί) στον 4ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
• Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
• Λογοδοσία Δ.Σ.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη οικονομική διαχείριση του 2017
• Έγκριση οικονομικού απολογισμού του έτους 2017
• Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από 
   κάθε οικονομική ευθύνη
• Έγκριση εγγραφής νέων μελών (άρθ. 5 του Καταστατικού)
• Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2018
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 
επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00, στα γραφεία του 
Συλλόγου (Φαραντάτων 34, Αθήνα - Γουδί) στον 4ο όροφο. Η απαρτία 
θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρόντα.
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση αυτή. 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                            Η Γενική Γραμματέας 
Ζωή Γραμματόγλου                                      Ειρήνη Χολέβα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Εργαστήρι ανάγνωσης
και …συγγραφής
κάθε 2η Τρίτη
20.00-21.30

Συμβουλευτική ομάδα
Αισθητικής-
Κοσμητολογίας
την 2η Δευτέρα
κάθε μήνα
16.30-17.30

Ομάδα άσκησης
Χάθα-Γιόγκα
κάθε Τετάρτη
16.00-17.15

Ομάδα Χειροτεχνίας
κάθε Δευτέρα
16.00-18.00

∆ίπλα στον 
Ασθενή & την 

Οικογένειά του

 www.anticancerath.gr

ΚΕΦΙ › δράσεις

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΏΣΕΏΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΑΘΗΝΏΝ – 2018 
ΏΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΏΓΗΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΏΝ: 17.00-21.00

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018
«Καρκίνος του Πνεύμονα» Στη Σπάρτη με το Σύλλογο Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2018 
«Γυναίκα και Καρκίνος»

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018
«Καρκίνος Παχέως Εντέρου και Ορθού – Ηπατικές Μεταστάσεις»

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018
«Μελάνωμα»

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018
«Αντικαπνιστική Εκστρατεία & Καρκίνος του Πνεύμονα»

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
«Αιματολογικοί Καρκίνοι: Λέμφωμα Hodgkin, Πολλαπλούν Μυέλωμα, Χρόνια Μυελογενής 
Λευχαιμία, Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία»

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
«Καρκίνος Παγκρέατος» 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Κ.Ε.Φ.Ι.» - Αθηνών, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο - Μ.Κ.Ο.
Φαραντάτων 34, ΤΚ 115 27, Αθήνα, Τηλ.: 210 6468222 • Fax: 210 6468221

www.anticancerath.gr, e-mail: info@anticancerath.gr
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δράσεις  › ΚΕΦΙ

Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.», Αθηνών εκπληρώνοντας το σκοπό 
και τους στόχους του για έναν ακόμη χρόνο αξιοποίησε 
τους πόρους και το δυναμικό του για να βρίσκεται δίπλα 

σε ασθενείς και στις οικογένειές τους.

Σε επίπεδο ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν Ημερίδες, στη 
Λέσχη Αξιωματικών (Ρηγίλλης 1)  όπως:

«Καρκίνος Ουροποιητικού – Νεφρών – Κύστης & Καρκίνος Όρχεων»
«Μελάνωμα»
«Αντικαπνιστική Εκστρατεία & Καρκίνος του Πνεύμονα»
«Αιματολογικοί Καρκίνοι: Λέμφωμα Hodgkin, Πολλαπλούν Μυέλω-
μα, Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία»
«Καρκίνος Παγκρέατος» 

Στα πλαίσια τους Συλλόγου μας επίσης, πραγματοποιήθηκαν 
Ομιλίες όπως:

«Πρόληψη - Διαχείριση - Θεραπεία Καρκίνων του Γυναικολογικού 
Συστήματος», κος Παπαθεοδώρου
«Ολιστικές Θεραπείες - Ενεργειακές Θεραπείες - Εναλλακτικές 
Θεραπείες», Holistic School Greece 
«Απώλεια - Πένθος - Θάνατος», Βιοσύνθεση
«Δικαιώματα των Ασθενών - Ιατρική Ευθύνη - Εξελίξεις της Νομο-
θεσίας», Δρ.Ν. Παναγιώτης Βιδάλης & κ. Παντελής Ραβδάς

Φέτος, μεταξύ άλλων καλωσορίσαμε νέες Δράσεις μας, 
όπως: η Ομάδα Στοματικής Υγιεινής Ασθενών, με την κα 
Βουρλή Αναστασία, την Συμβουλευτική Ομάδα Αισθητι-
κής Κοσμητολογίας, με την κα Σουλιώτη, καθώς και την  
Ομάδα Συνηγορίας, με τις κυρίες Ντάλλα, Ρήγα & Σκορδίλη. Η 
Ομάδα Διαιτολογικής Υποστήριξης Ασθενών & Φροντιστών, του 
κ. Γκότση συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά. Επίσης, οι Δράσεις μας, 
όπως: το Ψυχόδραμα, το «Εργαστήρι Ανάγνωσης και Συγγρα-
φής», «Με αφορμή ένα έργο τέχνης»  η Ομάδα ανοιχτών συζητή-
σεων, αλλά και οι Δραστηριότητές μας όπως yoga και χειροτεχνί-
ες έλαβαν χώρα μια ακόμη χρονιά.

Στα πλαίσια του Εθελοντισμού 
για τη σεζόν 2016-2017 υπο-
ψήφιοι  Εθελοντές μας (σύνολο 
19), παρακολούθησαν τον ετή-
σιο εκπαιδευτικό κύκλο Εθελο-
ντισμού με την υποστήριξη του 
Κέντρου Βίλχελμ Ράιχ. Στόχος 
του Προγράμματος Εκπαίδευ-
σης είναι η υποστήριξη του 
ασθενή με καρκίνο, η γνωριμία, 
η ενεργητική ακρόαση και η συ-
ντροφιά, αλλά και η διεκπεραίω-

ση αναγκαίων θεμάτων σχετικών με τα δικαιώματα και τις παρο-
χές που δικαιούται.

Συνέχεια αυτής της εκπαίδευσης, αποτελούν οι Εκπαιδευμένοι 
εθελοντές μας. Πραγματοποίησαν συνολικά  474 επισκέψεις στα 
Νοσοκομεία: ΛΑΙΚΟ (162 επισκέψεις), ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251  Γ.Ν.Α (247 επισκέψεις)  και ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (65 επισκέψεις). Επίσης, πετύχαμε δυο ακόμη 
συνεργασίες με τα γυναικολογικά τμήματα του ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ & 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, όπου απογευματινές ώρες εκπαιδευμένοι εθελο-
ντές μας θα υποστηρίζουν ασθενείς με γυναικολογικούς καρκί-
νους, πριν ή μετά το χειρουργείο τους.

Η Ψυχολογική Στήριξη για το 2017, περιελάμβανε τις κα-
θιερωμένες Συναντήσεις Ομάδων, συγκεκριμένα πραγματοποιή-
θηκαν για τις:

Ανοιχτές Ομάδες Στήριξης Ασθενών & Φροντιστών των Ασθε-
νών 36 συναντήσεις και προστέθηκαν 22 νέα μέλη.
Ανοιχτή Ομάδα Υποστήριξης Ασθενών με ΜΚΜ 22 συναντήσεις 
και προστέθηκαν 4 νέα μέλη.

Σχετικά με τις Θεραπευτικές συνεδρίες ασθενών & φροντιστών, 
καλύψαμε 54 αιτήματα και συγκεκριμένα: 23 ατομικές συνεδρί-
ες ασθενών, 20 ατομικές συνεδρίες φροντιστών, 6 τηλεφωνικές 
συνεδρίες ασθενών, αλλά και 4 τηλεφωνικές συνεδρίες φροντι-
στών. Στόχος η καλύτερη δυνατή διαχείριση της ασθένειας του 
ιδίου ή του οικείου προσώπου, φόβοι υποτροπής, μοναξιά, το 
πένθος και η απώλεια, κ.α.

Για το 2ο εξάμηνο του 2017, πιλοτικά καταγράψαμε τις Κλίσεις 
προς το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συλλόγου και προκύπτει, ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό που μας απευθύνεται αποτελείται από 
Φροντιστές 60% κυρίως με σκοπό την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΩΝ ΚΕ.Π.Α. – ΠΑΡΟΧΕΣ 31%, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 23%, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΙΑΤΡΟΥΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΕΣ 7%, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 58 ασθενών, ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 6%, καθώς και ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΕΡΟΥ-
ΚΕΣ & ΚΗΔΕΙΕΣ 18%.

Τέλος, με ΕΥΧΕΣ και για ένα επόμενο «γεμάτο» έτος, όλα τα 
ανωτέρω, αλλά και άλλα πολλά,  δεν θα πραγματοποιούνταν χω-
ρίς την ουσιαστική Συμβολή των Εθελοντών μας, των Συνεργα-
τών και Χορηγών μας, καθώς και του εργατικού δυναμικού του 
Συλλόγου αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απολογισμός Έργου Έτους 2017
Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.», Αθηνών

Ομάδα ανοιχτών συναντήσεων 

με θέμα «με αφορμή ένα έργο 

τέχνης» μια Κυριακή

κάθε μήνα 18.00-20.00

Κύκλος θεραπευτικών
συναντήσεων ψυχοδράματος
την 1η Πέμπτη κάθε μήνα
18.30- 21.00
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Σεπτέμβρης 2012. Διακοπές!!! Έχει αρχίσει η δυσκαταποσία... 
Η χαριστική βολή... πνίγομαι με ένα χάπι advil... νερό πια 
πίνω λίγο-λίγο κάθε φορά. 

Καταλήγω σε γαστροσκοπήσεις, διάνοιξη οισοφάγου, μαγνητική, 
αξονική, βιοψία οισοφάγου, ΑΡΝΗΤΙΚΑ. Διάγνωση δεν υπάρχει, 
υπάρχει ο όγκος που παρουσιάζεται στον οισοφάγο και τον κλεί-
νει. Η κατάληξη, σε ένα χειρουργείο αναστόμωσης οισοφάγου και 
στομάχου. Ο χειρουργός βρίσκεται μπροστά σε έναν όγκο μεσο-
θωρακίου και διακόπτει το χειρουργείο. 
Τα αποτελέσματα της βιοψίας, AdenoCA. 
Η  οικογένεια παθαίνει ΣΟΚ.
Η γη φεύγει από τα πόδια μου... το Pet scan είναι η τελική επιβε-
βαίωση...
ΧΤΥΠΗΣΕ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.
Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ.
Tί σχέση έχω εγώ μ’ αυτό;;;;
Όλα μπερδεμένα ένα κουβάρι στο μυαλό μου. Μα φυσικά κι έχω, 
δεν είμαι η εξαίρεση. Ο καθένας μας είναι εν δυνάμει υποψήφιος 
καρκινοπαθής... ήρθε κι η σειρά μου...
Τί δεν έκανα καλά; (χρόνια γυμναστήριο, διατροφή πολύ καλή, 
προληπτικές εξετάσεις). Τί, τί, τί, δεν έκανα σωστά...;;;
Έπονται ακτινοθεραπείες και χημειοθεραπείες. Αρχίζει το κρυφτό 
με τον καρκίνο… τον εντοπίζαμε εκεί, τον εξοντώναμε, παρουσια-
ζόταν στον δίπλα λεμφαδένα.Μετά από έναν χρόνο εκδηλώνω 
περικαρδίτιδα (1800γρ υγρό με παρουσία καρκινικών κυττάρων).
Υποβάλλομαι σε εγχείρηση - παράθυρο επικοινωνίας με τον 
υπεζοκώτα.
Γενάρης 2017 μετά από ένα χρόνο εμφανίζω 170 σφυγμούς 
και κολπική μαρμαριγή. Μαγνητική - υπέρηχος καρδιάς κατά τον 
οποίο εντοπίζεται μάζα, η οποία εξορμά από το μεσοκοιλιακό 
διάφραγμα 45x25mm και διηθεί το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και 
το περικάρδιο.
Ο ογκολόγος μου κ. Β. Μπαρμπούνης (που είμαι περήφανη που 
είμαι ασθενής του), μου ανακοινώνει, ότι γι’ αυτή την περίπτωση 
δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, αναφέρεται μόνο το πε-
ριστατικό στη βιβλιογραφία.
Πέφτω στο ΧΑΟΣ. Πού μπορούσα να βρω τη δύναμη να διαχειρι-
στώ όλο αυτό που μου συνέβαινε;;; Γιατροί – οικογένεια – φίλοι, 
όλοι δίπλα μου κι εγώ να παλεύω μέσα μου. Όχι, δεν πρέπει να 
καθίσω στη γωνία περιμένοντας τον θάνατο, σκεφτόμουνα. Κάτι 
θα υπάρχει… η επιστήμη, η έρευνα προχωρούν… δεν μπορεί! 
Υπάρχει και η ΖΩΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΩ. 
Η ανοσοθεραπεία κάνει την εμφάνισή της. Η μοριακή ανάλυση 
δείχνει 90% συμβατότητα με το φάρμακο. Απίστευτη χαρά κατα-

κλύζει όλους μας! Μετά από δύο ανοσοθεραπείες ο όγκος συρρι-
κνώνεται σε διαστάσεις 7x17mm έναντι 45x25mm.
Αποτέλεσμα: η τεχνολογία, ο άψογος χειρισμός των ογκολόγων 
μου και η ανά 15 ημέρες ανοσοθεραπεία που ακολουθώ, μου 
έδωσαν παράταση ποιοτικής ζωής, με δραστηριότητες, διακοπές, 
διασκέδαση…
ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ μαζί με ένα φίλο, έναν Δάσκαλο, 
τον καρκίνο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε παρέα, να τον ακούμε 
όταν μας ειδοποιεί, να τον φροντίζουμε, για να μην έχουμε “πόλε-
μο” μαζί του. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πραγματικές αλλα-
γές στη ζωή μας. Ν’ ασχοληθούμε και να γνωρίσουμε τον εαυτό 
μας και να χαράξουμε μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗ!!! 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΩ!!!
ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ!!!
Όπως εγώ θέλω, με τον δικό μου τρόπο, με τα δικά μου θέλω, 
ελεύθερη, λέγοντας και κάνοντας αυτά που επιθυμώ. Αυτά που 
είναι κρυμμένα μέσα μου, να βγουν να δουν τον ήλιο, το φως, 
την χαρά!!!
ΔΕΝ ΘΑ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ!!!

Το καμπανάκι μου είχε χτυπήσει πολλές φορές ’’ΞΥΠΝΑ’’ μου 
έλεγε ’’Καταστρέφεσαι, βουλιάζεις, δεν έχεις άλλη ενέργεια, στη 
ρούφηξαν, σου πήραν τα πάντα, βάλε τα όρια σου, ΕΣΥ ΦΤΑΙΣ, 
είσαι αλαζονική, θέλεις όλα να τα κάνεις εσύ, νομίζεις ότι είσαι 
τέλεια.....ότι όλοι οι άλλοι είναι πιο κάτω από σένα, κι εσύ είσαι ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ που τα ξέρει και τα κάνει όλα τέλεια.....ΣΤΑΜΑΤΑ !!!’’

’’ΜΙΛΑ, πες αυτό που σκέπτεσαι, αυτό που επιθυμείς να κάνεις, 
αυτό το παράξενο, το παράλογο το για σένα ακατόρθωτο....’’

’’ΣΙΩΠΑ-ΣΙΩΠΑ-ΣΙΩΠΑ μια λέξη που ηχούσε μέσα μου για 
χρόνια....’’

’’ΦΩΝΑΞΕ-ΟΥΡΛΙΑΞΕ κάνε τους τοίχους (ψυχικούς και μη) να 
πέσουν, να διαλυθούν και τότε οι ακτίνες του ηλίου θα φωτίσουν 
το σκοτάδι, για να φανεί η ζωή.....’’

’’Η ΜΑΣΚΑ της υποκρισίας θα διαλυθεί, θα γίνει κομμάτια ΣΚΟ-
ΝΗ....τότε ώ ΘΕΕ ΜΟΥ, το ΦΩΣ θα μ’αγκαλιάσει, θα με χαϊδέψει, 
θα μου στάξει την σταγόνα της ΕΛΠΙΔΑΣ, της ΖΩΗΣ, της ΑΓΑΠΗΣ, 
της ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ.....................’’

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΚΗ
            (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι)

ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΖΗΣΏ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ μαζί με ένα φίλο, έναν Δάσκαλο, τον καρκίνο.Πρέπει να μάθουμε να ζούμε παρέα, να τον ακούμε όταν μας ειδοποιεί, να τον φροντίζουμε, για να μην έχουμε “πόλεμο” μαζί του. 



ιατρικό › οστά

7

Τα οστά και το λίπος αποτελούν δυο βασικούς ιστούς με  
κύριους ρόλους τη στήριξη, την προστασία, τη μόνωση,  τη 
θερμογένεση και την παραγωγή ενέργειας. Όμως, παρόλο 

που φαινομενικά επιτελούν διαφορετικό έργο, επικοινωνούν 
και αλληλεπιδρούν, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του  
οργανισμού.

Το μεν λίπος χωρίζεται σε φαιό και λευκό. Βρίσκεται κάτω από 
δέρμα (υποδόριο) ή περιβάλλει εσωτερικά όργανα (σπλαχνικό). 
Τα δε οστά αποτελούν το στήριγμα του σώματος. Τη μεγαλύτε-
ρη οστική μάζα την αποκτούμε γύρω στα είκοσι και από τα πε-
νήντα αρχίζει σιγά σιγά η απώλειά της, ώσπου, μετά την εμμη-
νόπαυση για τις γυναίκες, χωρίς την προστασία των οιστρογόνων,  
επέρχεται αλλαγή της δομής και απώλεια οστού με πιθανή  
κατάληξη την οστεοπενία ή την οστεοπόρωση. Αυτές μπορεί να 
συμβούν και πριν την εμμηνόπαυση από άλλες νόσους όπως 
υπερπαραθυρεοειδισμό, υπερθυρεοειδισμό, σύνδρομο Cushing, 
υπογοναδισμό, παθήσεις του εντέρου - σύνδρομα δυσαπορ-
ρόφησης κλπ. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση, συνήθως, είναι 
ιατρογενής και οφείλεται σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στην 
καταστολή των ορμονών του φύλου, όπως συμβαίνει στην  
αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη ή του μαστού. 

Για χρόνια υπήρχε η πεποίθηση ότι ο λι-
πώδης ιστός έπαιζε το ρόλο «αποθήκης 
ενέργειας» και εκείνο του μηχανισμού προ-
στασίας κατά την πτώση. Τελευταία, έχει 
αποδειχθεί ότι, επιπρόσθετα, εκκρίνει μια με-
γάλη γκάμα ουσιών, μεταξύ αυτών κάποιες 
με ορμονική δράση και παίζει ενεργό ρόλο 
στη διατήρηση της ισορροπίας του οργανι-
σμού. Σε αυτές έχει δοθεί ο γενικός τίτλος 
λιποκίνες και ανακαλύπτονται συνεχώς καινούριες. Ενδεικτικά, 
κάποιες από αυτές είναι η λεπτίνη, η αντιπονεκτίνη, η βισφατίνη, 
η ρεζιστίνη κ.α. Η πιο καλά μελετημένη είναι η λεπτίνη, η οποία 
δρα πάνω σε κύτταρα υπεύθυνα για την αποδόμηση του οστού, 
τους οστεοκλάστες αναστέλλοντας την ωρίμανσή τους, «φρε-

νάροντας» έτσι την απώλεια οστικής μάζας. Ταυτόχρονα, μέσω του 
συμπαθητικού νευρικού συστήματος, η ίδια ορμόνη προάγει την 
οστική απορρόφηση. Συνεπώς, η λεπτίνη συμβάλλει στον έλεγ-
χo της οστικής μάζας, μέσω της δυναμικής ισορροπίας μεταξύ των 
δυο αντίθετων δράσεών της.

Έπειτα, ο λιπώδης ιστός είναι σημείο πρόσληψης, αποθήκευ-
σης, δράσης και μεταβολισμού των ορμονών του φύλου. Μετά 
την εμμηνόπαυση η μετατροπή των ανδρογόνων σε οιστρο-
γόνα, που λαμβάνει χώρα στο λίπος, είναι η πιο σημαντική πηγή  
οιστρογόνων για τον οργανισμό, τα οποία παίζουν, έστω και πιο 
ασθενή από όσο πριν την εμμηνόπαυση, προστατευτικό ρόλο 
ενάντια στην απώλεια οστικής μάζας. 

Επιπλέον, στο λιπώδη ιστό αποθηκεύεται η πολύ σημαντική 
για την υγεία μας βιταμίνη D, της οποίας το βασικό έργο είναι η  
εναπόθεση ασβεστίου στα οστά, απαραίτητου για τη σκελετική 
υγεία. Η διαταραχή της ισορροπίας του λιπώδους ιστού, κυρίως 
προς τα κάτω, επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδά της στον οργανισμό.

 
Συμπερασματικά, είναι σημαντικό, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυ-
ση στις γυναίκες, να διατηρείται ένα καλό ποσοστό λίπους για το 
φύλο και την ηλικία, με κανονικό σωματικό βάρος, καθώς επι-
δρά ωφέλιμα στην σκελετική υγεία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με το συνδυασμό καλής διατροφής και σωματικής άσκησης.  
Τα δυο άκρα, η απίσχναση (το να είναι κάποιος υπερβολικά αδύνα-
τος) και η παχυσαρκία είναι σοφό να αποφεύγονται, καθώς το μεν 
πρώτο αυξάνει τον κίνδυνο για οστε-
οπόρωση, λόγω έλλειψης λιπώδους 
μάζας, ενώ το δεύτερο κρύβει σοβα-
ρούς κινδύνους για το καρδιαγγειακό 
σύστημα.

Μαρία Κουτσάκη
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος

Ο Ρόλος του λιπώδους ιστού 
στην υγεία των οστών

O λιπώδης ιστός είναι σημείο πρόσληψης, αποθήκευσης, 

δράσης και μεταβολισμού των ορμονών του φύλου.

καλή 
διατροφή

& σωματική 
άσκηση

Ομάδα Διαιτολογικής

Υποστήριξης ασθενών

και φροντιστών

τελευταία Δευτέρα

κάθε μήνα 19.30-22.00



Αρχικά, με τον όρο «ξηροστομία» 
εννοούμε το υποκειμενικό αίσθημα 
ξηρότητας του στόματος, το οποίο 

μπορεί να οφείλεται ή και όχι σε πραγμα-
τική μείωση του σιέλου. Υπάρχουν πάνω 
από 250 φάρμακα στα οποία αναφέρεται 
η ξηροστομία σαν ανεπιθύμητη ενέργεια. 

Τα πιο συνήθη είναι τα αντιχοληνεργικά, τα αντικαταθλιπτικά, αντιϊσταμινι-
κά, διουρητικά, υπνωτικά, μυοχαλαρωτικά, και οι β-αναστολείς. Επιπλέον, η 
ακτινοθεραπεία  σε  συνδυασμό  με  τη  χημειοθεραπεία  ή  τη  χειρουργική  
θεραπεία για καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, σχετίζεται με την εμφάνιση 
ξηροστομίας. 

Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας, προκαλούνται βλάβες  και στους 
φυσιολογικούς ιστούς  με αποτέλεσμα διάφορες επιπλοκές. Η  ακτινοθε-
ραπεία  για  κακοήθεια  κεφαλής  και  τραχήλου  χορηγείται  σε  καθημερινή  
δόση  των  1,8-2,0  Gy  που  αθροιστικά  αποτελεί  δόση  66  με  70  Gy  
μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  6 – 7  εβδομάδων. Μελέτες δείχνουν ότι  προ-
σθήκη  χημειοθεραπείας επικουρικά, μπορεί  να  βελτιώσει σημαντικά  τα  
αποτελέσματα  της  θεραπείας  αλλά  παράλληλα  αυξάνει  την  τοξικότητά  
της. Η ακτινοβόληση  των  σιελογόνων  αδένων  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  
σταδιακή  απώλεια  της  λειτουργίας  τους, με  αποτέλεσμα  τη  μειωμένη  
παραγωγή  σιέλου. Η ξηροστομία οφείλεται τόσο σε ποσοτική αλλά και 
σε ποιοτική μεταβολή του σάλιου. Ο σίελος μετατρέπεται από υδαρής με 
ουδέτερο pH  σε  παχύρρευστος  με  όξινο  pH.  Σαν αποτέλεσμα, παρατη-
ρείται  αλλαγή  της  μικροβιακής χλωρίδας  του  στόματος  με  υπερίσχυση  
των  τερηδονογόνων  βακτηρίων, οπότε σε συνδυασμό με τη μείωση του 
σιέλου και της απώλειας των ευεργετικών του ιδιοτήτων, ευνοείται η γρή-
γορη εξέλιξη τερηδονικών βλαβών. Η ξηροστομία μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Προκαλεί μεταβολές 
στη γεύση, δυσκολίες στην ομιλία και  δυσκαταποσία. Επίσης συχνά ευνοεί 
την ανάπτυξη καντιντίασης.

 Σημαντική  μείωση  του  σάλιου  παρατηρείται  μετά  την  3η  ημέρα  
της  ακτινοθεραπείας, ενώ  περίπου  το  50%  της  ροής  έχει  μειωθεί  μετά  
την  1η  εβδομάδα. Ακολουθεί  σταδιακή  μείωση  μέχρι  πλήρη  ελάττωση, 
ενώ στη συνέχεια  οι  ασθενείς  εμφανίζουν  πλήρη  ξηροστομία  ή  μόνο  
βλεννώδες  σάλιο. Συγκεκριμένα, η μείωση της ροής του σιέλου είναι ιδιαί-
τερα αισθητή μετά τα 18Gy, που αντιστοιχούν στη δεύτερη εβδομάδα της 
ακτινοθεραπείας.

Οι  ποσοτικές  και  ποιοτικές  αλλαγές  του  σιέλου  προδιαθέτουν  
τον  ασθενή σε ένα σύνολο προβλημάτων, εκτός από ξηρότητα, 
όπως διαταραχή  των  φυσιολογικών  λειτουργιών  του  στόματος 
(μάσηση, κατάποση  και  ομιλία) .

Επιπρόσθετα, ο  στοματικός  βλεννογόνος  μπορεί να γίνεται  ατροφικός  
και  ξηρός, οδηγώντας  συχνά  σε  εξελκώσεις  και  
τραυματισμούς. Οι  ασθενείς  υποφέρουν  λόγω  της  
δυσκολίας  τους  να  καταπιούν,  να  μιλήσουν  και  να  
μασήσουν. Ο  ξηροστομικός  ασθενής  υποσιτίζεται  με   
αποτέλεσμα  να  εμφανίζει  ανεπιθύμητη  απώλεια  
βάρους  και  δευτεροπαθείς  διατροφικές  διαταραχές.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η  τοξικότητα  που  προκαλεί  η  ακτινοβολία  στο  DNA  εμποδίζει  
την  κατάλληλη  διαίρεση  του  κυττάρου, με  αποτέλεσμα  τον  κυτταρι-
κό  θάνατο  ή  τη  γήρανσή  τους. Τα κύτταρα των σιελογόνων αδένων 
(ορώδη  και  βλεννώδη) ανανεώνονται κάθε 60 ως 120 ημέρες. Για το 
λόγο αυτό καθυστερούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές στο περιβάλ-
λον. Ο  τραυματισμός  που  προκαλεί  η  ακτινοβολία  οδηγεί  αρχικά  στην  
απώλεια  των  ορωδών  κυττάρων,  αλλά οι  πόροι  παραμένουν  άθικτοι. 
Σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται  ότι  δόση  μικρότερη των 30  Gy  προκα-
λεί βλάβη πλήρως  αναστρέψιμη. Σε δόση πάνω των 75Gy παρατηρείται  
φλεγμονή και ίνωση κατά  την  αναγέννηση  των  ορωδών  κυττάρων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η  ποιότητα  ζωής  των  ασθενών  που  
θεραπεύονται  για  καρκίνο  κεφαλής  και  τραχήλου  επηρεάζεται  ση-
μαντικά  από  την  ξηροστομία. Σε  μία  μελέτη  των  Epstein et al σε 
σύνολο 65  ασθενών  που  επέζησαν  πάνω  από  6  μήνες  μετά  από  
την  ακτινοθεραπεία κεφαλής τραχήλου, βρέθηκε  ότι  91,8 %  παραπο-
νέθηκε  για  ξηρό  στόμα, 43 %  εμφάνιζε  δυσκολία  να  μασήσει, 63,1 
%  εμφάνισε  δυσφαγία, 75,4 %  εμφάνισε  απώλεια  γεύσης, 50,8 %  
πρόβλημα  ομιλίας  και  48,5 %  είχε  πρόβλημα  με  οδοντοστοιχίες. Τα 
προβλήματα ομιλίας μπορεί να επιμένουν ως και μια πενταετία μετά το 
πέρας της ακτινοθεραπείας κεφαλής τραχήλου.       

            
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: 

Στα δόντια, μπορεί να παρατηρηθεί απομεταλλικοποίηση της αδα-
μαντίνης (η αδαμαντίνη έχει την όψη κιμωλίας) και τερηδονισμός, ευαι-
σθησία των δοντιών στο ψυχρό και αυξημένη εναπόθεση πλάκας.  Στο 
στοματικό βλεννογόνο, λόγω ατροφίας, παρατηρούμε συχνά πόνο ή/και 
αίσθημα καύσου, γενικευμένο ερύθημα και τραυματικές βλάβες λόγω 
ευαισθησίας του βλεννογόνου. Γενικά, ο ασθενής δυσκολεύεται να μι-
λήσει και να τραφεί, ενώ παραπονιέται και για άσχημη αναπνοή ή γεύση.  

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
Η ενυδάτωση του στόματος είναι ο καλύτερος τρόπος ανακούφι-

σης από το δυσάρεστο αυτό σύμπτωμα της ξηροστομίας. Συστήνονται 
πολλές πλύσεις με χλιαρό χαμομήλι, λήψη νερού και υγρών, αποφυ-
γή καπνού και αλκοόλ (ερεθίζουν και ξεραίνουν ακόμη περισσότερο τη 
στοματική κοιλότητα). Επίσης αποφεύγονται τα  στοματικά διαλύματα 
και οδοντόκρεμες με έντονη γεύση, προτιμάται μία ήπια οδοντόκρεμα 
και μαλακή οδοντόβουρτσα ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί. Εάν 
υπάρχουν προσθετικές εργασίες καλό είναι να αφαιρούνται κάθε βράδυ 
από το στόμα και τις καθαρίζονται καλά. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης 
κατέχουν οι συχνές φθοριώσεις και η κατάλληλη φροντίδα των δοντιών 
ώστε να αποφευχθεί ο τερηδονισμός και η απώλεια των δοντιών. 

Συμπερασματικά, η ξηροστομία είναι ένα δυσάρεστο σύμπτωμα που 
σχετίζεται και με τον τερηδονισμό των δοντιών. Ιδανικά, όλοι οι ασθενείς 
θα ήταν καλό να εξετάζονται από οδοντίατρο πριν την έναρξη της αντινε-
οπλασματικής θεραπείας, ώστε να ενημερώνονται για τη σωστή φροντίδα 
του στόματος. Επίσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο οδοντίατρος είναι ο 
ειδικός που θα εξετάσει τη στοματική κοιλότητα για πιθανές βλάβες και σε 
συνεργασία με τον ογκολόγο θα προχωρήσει στη κατάλληλη αντιμετώπιση.

ιατρικό › ξηροστομία
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Ξηροστομία και ακτινοθεραπεία 
κεφαλής και τραχήλου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΒΟΥΡΛΗ
Χειρουργός οδοντίατρος,
MSc Παθοβιολογίας Στόματος
Για πληροφορίες, απορίες, βιβλιογραφία, 
επικοινωνία στο vourlianastasia@gmail.com

Ομάδα στοματικής     
υγιεινής ασθενών
1η Πέμπτη κάθε μήνα
16.30-17.30
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Καθημερινά, οι μάχες των ειδικών με τον καρκίνο στέφονται 
με επιτυχία και προχωρούν βήμα-βήμα προς την τελική νίκη. 
Έτσι, στους ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο του παγκρέα-

τος ελπίδες χαρίζει μια νέα τεχνική που σταματά την εξέλιξη του 
όγκου, καταδικάζοντας σε απόπτωση (αυτοκαταστροφή) τα καρ-
κινικά κύτταρα. Η τεχνική με το σύστημα ΝanoKnife χρησιμοποιεί 
ηλεκτρικό πεδίο για να πυροδοτήσει στα καρκινικά κύτταρα τον 
μηχανισμό αυτοκαταστροφής τους και προσφέρει τη μοναδική 
υπάρχουσα εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση 
σε 800 περίπου ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος 
στην Ελλάδα ετησίως, οι οποίοι δεν μπορούν να 
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και έχουν 
μόνο τη χημειοθεραπεία στη διάθεσή τους. Σε αυ-
τούς τους ασθενείς, ο όγκος στο πάγκρεας βρίσκε-
ται κοντά σε αγγείο και αν επιχειρηθεί χειρουργική 
εκτομή, οι καρκινοπαθείς θα κινδυνέψουν να πε-
θάνουν από αιμορραγία κατά την επέμβαση. 

Ήδη, έχουν γίνει οι πρώτες 30 επεμβάσεις με το 
σύστημα Nanoknife στο «Λαϊκό» νοσοκομείο, το νο-
σοκομείο «Μεταξά» του Πειραιά και το Νοσοκομείο 
Λευκωσίας στην Κύπρο, όπως εξηγεί ο καθηγητής 
χειρουργικής Ευάγγελος Φελέκουρας, πρόεδρος του 1ου Συνεδρί-
ου της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων. 
Πανελλαδικά, ετησίως, καταγράφονται περίπου 1.000 νέα περιστα-
τικά καρκίνου του παγκρέατος και το 80% αυτών είναι ανεγχείρητα. 
Τα 200 περιστατικά αντιμετωπίζονται με χειρουργική εκτομή του 
όγκου, ενώ στα υπόλοιπα ο καρκίνος αντιμετωπίζεται μόνο με χη-
μειοθεραπεία, με τη μέση επιβίωση να μην ξεπερνά τους 12 μήνες. 

Με το σύστημα Nanoknife ο όγκος παραμένει σταθερός, αυ-
ξάνοντας την επιβίωση στα 2 έτη και βελτιώνεται η ποιότητα 
ζωής. Προϋπόθεση, ωστόσο, για να αντιμετωπίζονται εδώ οι Έλ-
ληνες ασθενείς είναι να σταματήσει το φαινόμενο του drain brain. 

Στη φαρέτρα, εκτός από νέες τεχνικές, εντάσσονται και νέα 
φάρμακα, τα οποία άλλοτε ενεργοποιούν τα κύτταρα εξολο-
θρευτές του οργανισμού, όπως οι ανοσοθεραπείες nivolumab 

και pembrolizumab, κι άλλοτε πυροδοτούν με έξυπνο τρόπο τον 
προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο –δηλαδή την απόπτωση– 
επιλεκτικά μόνο στα καρκινικά κύτταρα. Σε αυτήν την κατηγορία, 
η πρώτη και μοναδική, μέχρι στιγμής, άφιξη αφορά το χάπι με τη 
δραστική ουσία venetoclax, που διαθέτει καινοτόμο μηχανισμό 
δράσης. Το νέο φάρμακο χορηγείται σε ασθενείς με χρόνια λεμ-
φοκυτταρική λευχαιμία, οι οποίοι έχουν συνήθως κακή πρόγνω-
ση, γιατί παρουσιάζουν μια σπάνια μετάλλαξη. 

Τα νέα αντικαρκινικά φάρμακα έχουν και πιο 
φιλική μορφή, καθώς χορηγούνται από το στόμα, 
γεγονός που σημαίνει ότι η θεραπεία γίνεται στο 
σπίτι και ο ασθενής δεν χρειάζεται να μετακινείται 
στο νοσοκομείο, ούτε να νοσηλεύεται. Η χρόνια 
λεμφοκυτταρική λευχαιμία είναι, κατά κανόνα, 
ένας βραδείας εξέλιξης καρκίνος του μυελού των 
οστών και του αίματος. 

Το Venetoclax μελετάται επίσης για τη θεραπεία 
ασθενών με άλλες νεοπλασίες του αίματος. Έτσι, 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε 
τον χαρακτηρισμό του Venetoclax ως ορφανού 

φαρμάκου για τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος, ενός εί-
δους καρκίνου που αναπτύσσεται από τα πλασματοκύτταρα στον 
μυελό των οστών, αλλά και του διάχυτου από μεγάλα Β-κύτταρα 
λεμφώματος, ενός επιθετικού non-Hodgkin λεμφώματος. Προη-
γουμένως, ο ΕΜΑ είχε εγκρίνει τον χαρακτηρισμό του Venetoclax 
ως ορφανού φαρμάκου για τη θεραπεία της ΧΛΛ και για τη θε-
ραπεία της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΟΜΛ), που αποτελεί 
τον συνηθέστερο τύπο οξείας λευχαιμίας στους ενήλικες. 

Ο χαρακτηρισμός «ορφανό φάρμακο» αποδίδεται σε φαρμα-
κευτικά προϊόντα που στοχεύουν στη θεραπεία, την πρόληψη ή τη 
διάγνωση απειλητικών για τη ζωή παθή-
σεων που προσβάλλουν όχι περισσότερα 
από πέντε άτομα ανά 10.000 στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και για τις οποίες δεν υπάρχει 
ικανοποιητική θεραπεία.

Ο καρκίνος του παγκρέατος  
είναι η τέταρτη αιτία θανάτου από 

καρκίνο στην Ευρώπη

Επιστρατεύοντας 
νέα αντικαρκινικά 

«όπλα»

«Καινούριοι 
ανοσοθεραπευτικοί 

παράγοντες και 
πρωτοποριακές 

επεμβάσεις για τους 
όγκους που δεν 

αφαιρούνται με νυστέρι 
γράφουν την επόμενη 
σελίδα στο βιβλίο της 

Ογκολογίας»

ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΣ ΣΒΏΛΟΥ

Ανοιχτή ομάδα
ασθενών με μεταστατικό

Καρκίνο Μαστού
κάθε Πέμπτη 17.00 -18.30
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Με το παρόν άρθρο, επιχειρείται μια σύντομη και όσο το 
δυνατόν πιο απλή και κατανοητή περιγραφή των δι-
καιωμάτων των ασθενών, που σχετίζονται με την ενη-

μέρωση, την συναίνεση και την τήρηση ιατρικού φακέλου. 
Αντί περαιτέρω προλόγου, επισημαίνεται ότι σε τέτοιου είδους 
ζητήματα, θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόχειρη προσφυγή σε 
«αφιλτράριστες» πηγές, όπως  ο κοινωνικός μας περίγυρος ή η 
αποκλειστική ενημέρωση από το Διαδίκτυο, αλλά συνιστάται η 
ώριμη και ασφαλής ενημέρωση από εξειδικευμένα πρόσωπα, 
που μπορούν να συμβουλέψουν κατάλληλα τον ασθενή και τους 
οικείους του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το δικαίωμα του ασθενούς και η αντίστοιχη υποχρέωση του 

ιατρού στην ενημέρωση προβλέπεται και περιγράφεται ρητά 
στο άρ. 11 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), 
αλλά και σε διεθνή νομοθετικά κείμενα (όπως η Σύμβαση του 
Οβιέδο – Ν. 2619/1198). Συγκεκριμμένα, ο ιατρός έχει καθήκον 
αληθείας απέναντι στον ασθενή και οφείλει να τον ενημερώνει 
πλήρως και κατανοητά  α) για την κατάσταση της υγείας του, 
β) για το περιεχόμενο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
προτεινόμενης θεραπείας, γ) για τυχόν κινδύνους ή επιπλοκές, δ) 
για υπάρχουσες εναλλακτικές θεραπευτικές προτάσεις, αλλά και 
ε) για τον αναμενόμενο χρόνο αποκατάστασης της υγείας του. 
Όλα αυτά, ασφαλώς, στο πλαίσιο του εφικτού, υπό την έννοια ότι 
ορισμένες προβλέψεις του ιατρού μπορεί (και θα πρέπει) να μην 
είναι απολύτως ακριβείς (λ.χ. σχετικά με το προσδόκιμο ζωής).

Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση του ασθενούς πρέπει να εί-
ναι πρότερη κάθε ιατρικής πράξης και, ασφαλώς, να γίνεται 
σε χρόνο κατάλληλο για τον ασθενή (λ.χ. όχι  λίγο πριν μια 

χειρουργική επέμβαση), ώστε να παρέχε-
ται στον ασθενή  ικανό διάστημα δια-
σκέψεως, τόσο με τους οικείους του, όσο, 
ενδεχομένως, και με άλλους ιατρούς. Είναι 
αυτονόητο ότι ορισμένες επείγουσες περι-
πτώσεις αποτελούν εξαίρεση, ενώ ακόμη 
και ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης 

Ομάδα 
συνηγορίας
Ενημέρωση 
Συναίνεση 
Ιατρικος φάκελος
Ωριμη και ασφαλής ενημέρωση από 
εξειδικευμένα πρόσωπα, που μπορούν να 
συμβουλέψουν κατάλληλα τον ασθενή και 
τους οικείους του.

του ασθενούς αποτελεί αφ’εαυτού αντικείμενο ενημέρωσης. Με  
απλά λόγια, ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει αν η κατάστασή του 
χρήζει άμεσης και ταχείας αντιμετώπισης, ακόμη και αν αυτό δεν 
είναι εμφανές (λ.χ.  πρόληψη μεταστάσεως).

Πέραν των επειγουσών καταστάσεων, εξαίρεση από τον κα-
νόνα της ενημέρωσης έχουμε και σε άλλες τρεις περιπτώσεις: 
α) Όταν ο ασθενής αρνείται να ενημερωθεί, επιλέγει, δηλαδή, 
να ασκήσει το «δικαίωμά του στην άγνοια». Σε αυτή την περί-
πτωση, ο ασθενής μπορεί να ζητήσει από τον ιατρό του να ενη-
μερώσει πρόσωπα, που ο ίδιος θα υποδείξει, ακόμη και αν δεν 
πρόκειται για τους οικείους1 του. β) Όταν δεν υπάρχει ικανότητα 
του ασθενούς για ενημέρωση (π.χ. ανήλικος ασθενής, αναίσθη-
τος, ψυχικά διαταραγμένος), ενημερώνονται τρίτα πρόσωπα 
(ασκούντες γονική μέριμνα, δικαστικός συμπαραστάτης και, αν 
δεν υπάρχει, οι οικείοι). γ) Όταν ο ιατρός ασκεί το επονομαζόμε-
νο θεραπευτικό προνόμιο. Πρόκειται για ιατρικά ενδεδειγμένη 
απόκρυψη ασθένειας/είδους αγωγής/παρενεργειών και κινδύ-
νων, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ψυχολογία του ασθενούς θα 
επηρεασθεί αρνητικά και, συνεπώς, θα μειωθούν οι πιθανότητες 
βελτίωσης, θα μειωθεί η ανταπόκριση του οργανισμού στην θε-
ραπεία, αλλά μπορεί να υπάρξει ως και περιστατικό αυτοχειρίας. 
Είναι γεγονός, βέβαια,  ότι ο ιατρός δεσμεύεται καταρχήν από το 
καθήκον αληθείας, πλην όμως σταθμίζει ανά περίπτωση το δικαί-
ωμα αυτοδιάθεσης και την προστασία του ασθενούς.

Η ενημέρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Χρειάζεται 
προσωπική επαφή και ανάπτυξη διαπροσωπικής σχέσης με-
ταξύ ιατρού και ασθενούς, πολύ περισσότερο σε ογκολογι-
κούς ασθενείς, όπου τα ζητήματα προς επίλυση είναι συνήθως 
πιο σύνθετα. Ως εκ τούτου, τα προδιατυπωμένα έντυπα ενη-
μέρωσης, που υπάρχουν σε ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, 

Ομάδα συνηγορίας
3η Δευτέρα κάθε μήνα
19.00-21.00
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2   Μετά θάνατον, το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους κληρονόμους, 
εφόσον είναι συγγενείς εώς τετάρτου βαθμού. Διαφορετικά, θα 
πρέπει να αποδειχθεί το έννομο συμφέρον του τρίτου ενώπιον των 
Δικαστικών ή Εισαγγελικών Αρχών, για να επιτραπεί η πρόσβαση στον 
ιατρικό φάκελο.

δεν αρκούν, αλλά εξυπηρετούν μόνον συμπληρωματικά την 
βασική ενημέρωση.

Τέλος, κατά την διενέργεια της ενημέρωσης, θα πρέπει να δο-
θεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη στάση του ασθενούς, ο οποίος φέρει 
το βάρος να αναλύσει πλήρως το ιστορικό του και να αποκαλύ-
ψει όλα τα ιατρικά δεδομένα της υγείας του.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Συνέχεια του δικαιώματος ενημέρωσης 

είναι η συναίνεση του ασθενούς, η οποία 
προβλέπεται ως αναγκαία προϋπόθεση για 
την νομιμότητα οποιασδήποτε  ιατρικής 
πράξης στο άρ. 12 του ΚΙΔ. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις για το κύρος της συναίνε-
σης είναι: α) η πρότερη ενημέρωση του 
ασθενούς , β) η ικανότητα συναίνεσης   γ) 
η συναίνεση να προηγείται της ιατρικής 
πράξης, δ) η συναίνεση να μην είναι προϊόν 
πλάνης, απάτης ή απειλής, ούτε να έρχεται 
σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και ε) η συ-
ναίνεση να αφορά τόσο το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, όσο 
και τον χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Για τις εξαιρέσεις από τον κανόνα της συναίνεσης, καθώς και 
για τα προδιατυπωμένα έντυπα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 
ισχύουν τα ίδια ως άνω, τηρουμένων των αναλογιών. Αυτό στο 
οποίο αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία, όμως, είναι ότι η συναίνεση 
μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποτεδήποτε το θελήσει ο 
ασθενής, χωρίς να υφίσταται συγκεκριμένος λόγος.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Σύμφωνα με το άρ. 14 ΚΙΔ, ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να 

τηρεί ιατρικό αρχείο  με τα ατομικά στοιχεία και τα πλήρη δεδο-
μένα υγείας  όλων των ασθενών. Ομοίως, τα νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα οφείλουν να τηρούν αρχείο με όλες τις ιατρικές εξετάσεις 
των ασθενών. Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτή ισχύει για δέκα έτη 
από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς, εφόσον πρόκειται για 
ιδιωτικό ιατρείο ή μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του 
ιδιωτικού τομέα και για είκοσι έτη, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Παρότι ήταν ήδη δεδομένο από την νομοθεσία των προσωπι-
κών δεδομένων  εντούτοις ο Νομοθέτης 
του ΚΙΔ επεσήμανε ειδικώς ότι ο ιατρός 
τηρεί τα επαγγελματικά του βιβλία, κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το ιατρικό 
απόρρητο και η προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων των ασθενών. Γι’ 
αυτό, άλλωστε, προβλέπεται ρητώς  ότι 
δεν επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο η 
πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενούς, 
με εξαίρεση τις Δικαστικές ή Εισαγγελικές 
Αρχές ή άλλα αρμόδια όργανα της Ελληνι-
κής Πολιτείας. 

Το σημαντικότερο είναι ότι προβλέπεται ευθέως και ρητώς ότι 
ο ασθενής (ή νόμιμος εκπρόσωπός του) έχει απεριόριστο 
δικαίωμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφων του ιατρικού 
του φακέλου.2 

Πέραν, όμως των ανωτέρω, για πρακτικούς λόγους, ενδείκνυται 
να τηρούμε δικό μας προσωπικό ιατρικό φάκελο, ενημερωμένο 
ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό, κάθε φορά που ο ασθενής 
υποβάλλεται σε κάποια εξέταση, θα πρέπει να φροντίζει να παίρ-
νει αντίγραφο  και να το τοποθετεί στον ιατρικό του φάκελο σε 
χρονολογική σειρά. Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος 
να αποφύγει κανείς τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασί-
ες, ιδίως στον Δημόσιο τομέα.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Προϊόντος του χρόνου, τα δικαιώματα των ασθενών κατοχυ-

ρώνονται όλο και περισσότερο. Ειδικά με την θέσπιση του Κώδικα 
Ιατρικής Δεοντολογίας, ο νομοθέτης επιχείρησε αισθητά να προ-
στατέψει τους ασθενείς. Στην πράξη, όμως, η εξασφάλισή των 
δικαιωμάτων αυτών είναι σύνθετη, ιδίως επειδή η σχέση μεταξύ 
ιατρού και ασθενούς είναι ευαίσθητη και οι  ισορροπίες λεπτές. 
Δοθέντος, μάλιστα, του μεγάλου αριθμού των περιστατικών στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα, του υπέρμετρου φόρτου εργασίας των 
ιατρών, αλλά και της κακής ψυχολογικής κατάστασης των ασθε-
νών , το πρόβλημα επιτείνεται. Για αρχή, αρκεί να γνωρίζουμε τί 
δικαιούμαστε και να το διεκδικούμε με ευγένεια και αξιοπρέπεια.

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΡΉΓΑ
Δικηγόρος

ο ασθενής (ή νόμιμος 
εκπρόσωπός του) έχει 
απεριόριστο δικαίωμα 
πρόσβασης και λήψης 
αντιγράφων του ιατρικού 
του φακέλου
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Από  4 ως 7 Νοεμβρίου έλαβε χώρα 
στην Βιέννη το 20ο Παγκόσμιο Συ-
νέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Γυναικολογικού Καρκίνου (ESGO). 

Εκεί είχαμε την τιμή να συμμετέχου-
με στο κομμάτι του συνεδρίου για τους 
ασθενείς (Patient Seminar) που διοργα-
νώνεται από το ENGAGE, του οποίου μαζί 
με την Ομάδα Ασθενών Γυναικολογικού 
Καρκίνου «Εριφύλη» του Συλλόγου Κ.Ε-
.Φ.Ι. Αθηνών είμαστε μέλη.

Το συνέδριο των Ασθενών ήταν δύο 
μέρες, 5 και 6 Νοεμβρίου.

Την πρώτη μέρα ενημερωθήκαμε από 
εξειδικευμένους γιατρούς για τους νέους τρόπους θεραπείας 
στους διάφορους Γυναικολογικούς Καρκίνους, τα νέα guide lines. 

Τις προόδους που έχουν γίνει στον καρκίνο των ωοθηκών,για 
πιο έγκυρη διάγνωση αλλά και για την φαρμακευτική του αντι-
μετώπιση.

Για τις μελέτες πάνω στο DNA test στον καρκίνο του τραχήλου, 
που αρχίζει να κερδίζει έδαφος, με το οποίο μπορεί να αναγνωρι-
στεί η προδιάθεση για καρκίνο πριν αυτός δημιουργηθεί. Επίσης 
για τον εμβολιασμό για τον καρκίνο του τραχήλου που μπορεί να 
οδηγήσει σε ένα μέλλον χωρίς αυτόν τον καρκίνο.

Για την αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του Ενδομητρί-
ου σε συνεχώς νεώτερες ηλικίες, λόγω κυρίως του μοντέρνου 
τρόπου ζωής.

Μας έδωσαν παραδείγματα για να καταλάβουμε τί είναι «κλι-
νική δοκιμή» και πώς αυτή λειτουργεί. Πώς δημιουργείται ένα 
καινούργιο φάρμακο.

Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με θέμα τις «Παρενέργειες των θερα-

πειών σε βάθος χρόνου και Λεμφοίδημα». 
Γιατροί, ο καθένας από την ειδικότητά  
του, μας μίλησαν για τις παρενέργειες του 
χειρουργείου, της ακτινοβολίας, της βρα-
χυθεραπείας και της χημειοθεραπείας. 

Σε αυτή την ενότητα η υπεύθυνη της 
«Εριφύλης» Μαρία Παπαγεωργίου μίλη-
σε από την πλευρά των ασθενών, μοιρα-
ζόμενη την δικιά της ιστορία και το πως 
ζει με τις παρενέργειες των θεραπειών 
της αλλά και ανακοινώνοντας τα αποτε-
λέσματα μιας μικρής δημοσκόπησης που 
έκανε πανευρωπαϊκά με αυτό το θέμα.

Συνεχίσαμε με παρουσίαση από άλλες 
ΜΚΟ που μας έδειξαν πώς μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε την θέση μας, απένα-

ντι στην πολιτεία, σαν ομάδες ασθενών για να φέρουμε τα καλύ-
τερα δυνατά αποτελέσματα για τα μέλη μας. 

Τέλος έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δημο-
σκόπησης «Τί Θέλω Να Πω στον Γιατρό μου» στην κεντρική αί-
θουσα. Αποτελέσματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε Εθνικό. Αναμένουμε την έκδοσή 
τους.

Επίσης γνωριστήκαμε με άλλες ομάδες ασθενών από την Ευ-
ρώπη και ανταλλάξαμε ιδέες για δράσεις που θα βοηθήσουν κα-
ταρχάς στην πρόληψη, στην καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου, 
αλλά και στην φροντίδα της γυναίκας που νοσεί. 

Το επόμενο ραντεβού είναι τον Οκτώβριο του 2018 με θέμα 
τους σπάνιους Γυναικολογικούς Καρκίνους. 

Και ετοιμαστείτε γιατί το 2019 θα γίνει στην Αθήνα!!!!!!

Συνέδριο Βιέννης
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εκδηλώσεις › επιστημονική ημερίδα

Ο σύλλογός  μας Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών  στις 26 Οκτωβρίου 
συμμετείχε στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής με θέμα: 
«Διεθνής εμπειρία και οι πιο αποτελεσμα-

τικές εθνικές στρατηγικές για την ογκολογία». 
Η Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιήθηκε  στο Δημοτικό 
Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδία στην  Μόσχα.

Η κυρία Βασιλική Κουμαντάκη Ψυχολόγος Υγείας και 
μέλος του συλλόγου μας συμμετείχε σαν ομιλήτρια  με 
θέμα: «Το Εθνικό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ / Παρουσίαση του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών  και 
η προσφορά και το έργο του στην Ελληνική Κοινότητα».
Η σύνοδος διοργανώθηκε από :
Την  Ρωσική Ένωση Ογκολογικών Ασθενών «ZDRAVSTVUY!»
Μαζί με την Ρωσική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας, 
EAFO - Ευρασιατική Ομοσπονδία Ογκολογίας 
Και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)

Ο κύριος στόχος της  Συνόδου Κορυφής ήταν: Η  συμ-
μετοχή εκπροσώπων διεθνών δημόσιων οργανισμών  
προκειμένου οι κοινότητες των επαγγελματιών  Υγεί-
ας και οι εκπρόσωποι των συλλόγων των ασθενών να 
συζητήσουν την επιτυχημένη διεθνή εμπειρία στην ορ-
γάνωση της φροντίδας του καρκίνου για τον πληθυσμό.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν μεταξύ άλλων:
Την  ανάγκη προληπτικών προγραμμάτων και έγκαιρης 

διάγνωσης.
Την Διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων.
Την Χρηματοδότηση της φροντίδας του καρκίνου.
Την Αποκατάσταση ασθενών με καρκίνο.
Την Διαθεσιμότητα σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης, 
θεραπείας και αποκατάστασης για ασθενείς με καρκίνο.
Την Παρηγορητική φροντίδα και την φροντίδα των 
ασθενών τελικού σταδίου.
Την Διεθνή συνεργασία δημόσιων οργανώσεων ασθενών. 
Εμπειρία ανταλλαγής. Παραδείγματα επιτυχημένων 
ενημερωτικών εκστρατειών.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συνόδου ήταν η υπο-
γραφή της συμφωνίας για κοινές δραστηριότητες και η 
ανάπτυξη της ενοποιημένης αντίληψης για την ογκολογία.

Οι θέσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση της έκθε-
σης ενώπιον της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ελπίζουμε ότι η διεθνής ανταλλαγή εμπειριών θα 
βοηθήσει τις διάφορες χώρες να βελτιώσουν την αποτε-
λεσματικότητα των εθνικών στρατηγικών για την κατα-
πολέμηση του καρκίνου, να συμβάλουν στη μείωση της 
θνησιμότητας, να βελτιώσουν τα προγράμματα διαλο-
γής και να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα έγκαιρης διάγνω-
σης, ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης και φαρμάκων.

Διεθνής Σύνοδος Κορυφής

Τα θυμικά και καταθλιπτικά ζητήματα 
του ασθενή αδιαμφισβήτητα δεν τε-
λειώνουν όταν βγαίνει από το νοσοκο-

μείο, όπως επίσης δεν σταματά και η ανάγκη 
του για ιατρική φροντίδα. Αντιθέτως, όταν 
ο ασθενής επιστρέψει στο περιβάλλον του 
και γνωρίζοντας ότι θα επισκεφθεί το νο-
σοκομείο ξανά και ξανά, τότε κατακλύζεται 
από όλα τα συναισθήματα που μέχρι τώρα 
είχαν μουδιάσει από το σοκ της διάγνωσης 
και αυτή είναι η στιγμή που έχει ανάγκη την 
παρέμβαση επαγγελματιών για να τον προ-
στατεύσουν από τις επικείμενες νοσηλείες 
και να σταθούν δίπλα του μπροστά σε αυτή 
τη συναισθηματική χίμαιρα.  

Ακριβώς αυτός είναι και ο πυρήνας του προ-
γράμματος ΣτηρίΖΟΥΜΕ το οποίο ξεκίνησε το 
φθινόπωρο του 2017 και ήρθε να καλύψει ένα 
από τα μεγαλύτερα κενά του συστήματος υγείας.

Πίσω από το πρόγραμμα ΣτηρίΖΟΥΜΕ, 
βρίσκεται η συνεργασία δυο συλλόγων με 
μακρόχρονη δράση και εμπειρία στο χώρο 
της παροχής υπηρεσιών ιατρονοσηλευτι-
κής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Από τη 
μια η κοινωφελής οργάνωση Νοσηλεία που 
χρόνια τώρα εξυπηρετεί ασθενείς στο οικείο 
τους περιβάλλον με ιατρικές και νοσηλευτι-
κές παρεμβάσεις, και από την άλλη ο σύλλο-
γος Κ.Ε.Φ.Ι. που υποστηρίζει ψυχοκοινωνικά 
καρκινοπαθείς και τους οικείους τους. 

Η συνεργασία τους έχει ως αποτέλεσμα 

την υλοποίηση ενός προγράμματος που 
αποτελεί το όραμα  των εμπνευστών του για 
να προσφέρουν στους συνανθρώπους μας 
που δίνουν μια από τις πιο δύσκολες μάχες 
της ζωής τους, παλεύοντας με τον καρκίνο. 
Ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη είναι βα-
σικά χαρακτηριστικά του προγράμματος και 
των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Στηρί-
ΖΟΥΜΕ έρχονται να συμπληρώσουν και να 
επεκτείνουν την περίθαλψη του ασθενούς 
μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο σύμ-
φωνα με την αρχή του συνεχούς της φρο-
ντίδας. Οι παρεμβάσεις του προγράμματος 
γίνονται σε επικοινωνία και συνεργασία με 
τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να παρασχε-
θεί η καλύτερη δυνατή βοήθεια. 

Οι παροχές που προσφέρονται είναι 
ΔΩΡΕΑΝ και σύμφωνες με τις ανάγκες και 
επιθυμίες του εκάστοτε ασθενούς. Οι ανάγκες 
των ασθενών μπορεί να ποικίλουν ανάλογα 
με το στάδιο που βρίσκονται. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται είτε σε άτομα που υπόκεινται σε 
χημειοθεραπείες και βιώνουν έντονη αδυνα-
μία, είτε σε όσους πέραν του καρκίνου αντι-
μετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα υγεί-
ας αλλά και σε μοναχικούς ανθρώπους ή σε 
ογκολογικούς ασθενείς τελικού σταδίου. 

Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι 
τώρα το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχει 
προσφέρει ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις, 

όπως ενεσοθεραπείες, οροθεραπείες, καθε-
τηριασμούς, αλλαγές τραυμάτων αιμοληψί-
ες κ.α. καθώς και παρηγορική φροντίδα σε 
ασθενείς τελικού σταδίου.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης πε-
ριλαμβάνουν την ενημέρωση των ασθενών 
και των οικείων τους για τα δικαιώματα τους, 
τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα. Επί-
σης, η κοινωνική υπηρεσία του προγράμμα-
τος βοηθά στην ενημέρωση και τη διασύνδε-
ση τους με αντίστοιχες υπηρεσίες και κέντρα. 

Ακόμη, στο σύντομο διάστημα της λειτουρ-
γίας του, το ΣτηρίΖΟΥΜΕ έχει προσφέρει σε 
τακτική συχνότητα συνεδρίες ψυχολογικής 
στήριξης σε ασθενείς με στόχο την αποδοχή 
της διάγνωσης και τη συνέχεια της θεραπεί-
ας, την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, τη 
διαχείριση των διαπροσωπικών τους σχέσε-
ων και  των καθημερινών απαιτήσεων που 
σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας τους. 

Μέχρι τη λήξη του προγράμματος, το Στη-
ρίΖΟΥΜΕ φιλοδοξεί να προσφέρει σε ακόμη 
περισσότερους συνανθρώπους μας τις υπη-
ρεσίες του με στόχο να συμβάλλει όσο το 
δυνατόν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ογκολογικών ασθενών και των οικείων 
τους ώστε να νιώθουν δυνατοί και περήφα-
νοι στον μεγάλο αγώνα που δίνουν.

Ήλιοπούλου Τριανταφυλλιά Κοινωνική λειτουργός
Δημήτρης Μούγιος Ψυχολόγος

Ανακούφιση και (ψυχο)θεραπεία
του ογκολογικού ασθενή στο περιβάλλον του
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Το Συνέδριο που διοργανώνεται για 6η συνεχόμενη 
χρονιά από την Ethos Events, σε συνεργασία με το 
πόρταλ virus.com.gr και το περιοδικό Pharma & Health 

Business, αποτελεί πλέον θεσμό στην αγορά, δίνοντας ένα συ-
νεχές και σταθερό βήμα για την ανάδειξη, όχι μόνο των θέσεων 
του κλάδου, αλλά και της μεγάλης συμβολής της φαρμακευτι-
κής βιομηχανίας, μέσα από την κλινική έρευνα. Το 6th Clinical 
Research Conference πραγματοποιείται στο Athenaeum 
Intercontinental με θέμα «Πρόσβαση των Ασθενών στην καινο-
τομία και στις κλινικές μελέτες».

Κινητοποίηση της Πολιτείας για την ολοκλήρωση όλων των 
απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών για την ανάπτυξη των 
κλινικών μελετών στη χώρα, ζήτησε εκ μέρους της βιομηχανί-
ας ο Σωκράτης Κουλούρης, MD, Ιατρικός Διευθυντής, Roche 
Hellas στο πάνελ, που παρευρίσκετο η κα Γραμματόγλου και ο 
κ. Κουλούρης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι, “Σε επιστημονικό 
επίπεδο εκτός Ελλάδας, για παράδειγμα, στην ανοσο-ογκολο-
γία έχουμε 5-7 ανοσοθεραπευτικά που αυτή τη στιγμή βρίσκο-
νται σε εξέλιξη και μελετώνται. Υπάρχουν, επίσης, φάρμακα και 
μελετώνται για τη δυσλιπιδαιμία που είναι μονοκλωνικά αντι-
σώματα. Ακόμη υπάρχουν φάρμακα για την ατοπική δερματί-

τιδα που είναι μονοκλωνικά αντισώματα” σημείωσε. Αντίθετα, 
παρατήρησε, ο αριθμός των κλινικών μελετών που εγκρίνονται 
κάθε χρόνο από την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας στην Ελλάδα, 
είναι ολοένα μειούμενος.

Για τον κ. Κουλούρη, ένας λόγος που δεν έρχονται οι μελέτες 
αυτές στην Ελλάδα και μειώνονται αυτές που πραγματοποιού-
νται είναι η γραφειοκρατία. “Ένας άλλος λόγος αφορά στο κομ-
μάτι του νοσοκομείου που δεν υπάρχουν οι υποδομές και το 
ανθρώπινο δυναμικό για να διεξαχθεί η κλινική μελέτη” συ-
μπλήρωσε, κάνοντας τέλος λόγο και για το κομμάτι της φαρμακο-
βιομηχανίας. “Πώς εμείς στο υφιστάμενο πλαίσιο της Ελλάδας 
μπορούμε να πείσουμε τις κεντρικές ομάδες για να φέρουμε 
εδώ κλινικές μελέτες” εξήγησε.

Παρά την ανησυχία που εξέφρασε με βάση τα προαναφε-
ρόμενα, ο κ. Κουλούρης διαβεβαίωσε πως η Roche Hellas θα 
συνεχίσει να επενδύει σε κλινικές μελέτες στη χώρα μας. “Φέτος 
φέραμε 10 μελέτες που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής από την 
Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας” επισήμανε, τονίζοντας πως η 
εταιρία παραμένει εστιασμένη στην καινοτομία. “Άμεση προτε-
ραιότητα όλων πρέπει να είναι οι διαρθρωτικές ορθολογικές 
αλλαγές στο σύστημα υγείας, που θα υποστηρίξουν την καινο-
τομία προς όφελος του Έλληνα ασθενή” κατέληξε.

6th
Clinical Research Conference 

«Πρόσβαση των Ασθενών στην καινοτομία και στις κλινικές μελέτες»



Και φέτος οι εθελοντές μας είπαν τα κάλαντα 

και μοίρασαν δώρα στους ασθενείς του ΛαΪκού 

Νοσοκομείου Αθηνών την Τρίτη 19/12/2017.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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› διακρίσεις

Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.», Αθηνών 
υπέβαλε τον Ιούλιο 2017 μια 
πρόταση στο πλαίσιο του διε-

θνούς διαγωνισμού “ImpactPANC” της 
Celgene, με αντικείμενο την ανάδειξη 
φορέων που υποστηρίζουν ασθενείς 
και το οικείο περιβάλλον τους και οι 
οποίοι αναζητούν χρηματοδότηση για 
την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 
Το θέμα του “ImpactPANC” για το 2017 
ήταν «Ενισχύοντας την ευαισθητοποίη-
ση για τον καρκίνο του παγκρέατος» και 
μεταξύ πέντε συμμετοχών (Πορτογα-
λία,Ελλάδα, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο 
και Βραζιλία), ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.», 
Αθηνών κέρδισε βραβείο αξίας 20.000 
δολαρίων. 

Στα άμεσα σχέδια του Συλλόγου μας 
είναι η δημιουργία μιας εύχρηστης ηλε-
κτρονικής εφαρμογής με πληροφορίες 
για τη νόσο με διαδραστικές υπηρεσίες, 
ώστε οι ασθενείς και οι οικογένειές τους 

να μπορούν να απευθύνουν ερωτήμα-
τα και να λαμβάνουν υποστήριξη και 
διαρκή ενημέρωση για όλες τις δράσεις 
μας που αφορούν στον παγκρεατικό 
καρκίνο. Θα ονομάζεται PANcare.

Το PANcare, αρχικά θα λειτουρ-
γεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, με 
απώτερο στόχο να διαδοθεί η χρήση 
του και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Σίγουρα, το ποσό του 
βραβείου δεν επαρκεί για μακροχρόνια 
υποστήριξη της εφαρμογής, αλλά για 
εμάς είναι το έναυσμα μιας σειράς δρα-
στηριοτήτων και προσδοκιών, και ένα 
βήμα πιο κοντά στον ασθενή και το πε-
ριβάλλον του.

Χαιρόμαστε πραγματικά, καθώς διε-
θνείς διαγωνισμοί μας δίνουν βήμα, 
αλλά και μας «ανοίγουν» το δρόμο για 
τέτοιου είδους δράσεις.

PANCARE
Δημιουργία μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής 
εφαρμογής με πληροφορίες για τη νόσο.

Ο Σύλλογός μας με την ομάδα ασθενών –φροντιστών σε μια 

όμορφη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τη Δευτέρα 18/12/2017 στα 

γραφεία του Συλλόγου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ                                                                                                                  

Ανοιχτές
ομάδες

στήριξης ασθενών

και φροντιστών

κάθε Δευτέρα

18.00 -20.00



Η γραµµή της ζωής µας ενώνει.

Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα

  Σακχαρώδης ∆ιαβήτης 

∆ιαταραχές Ανάπτυξης  

            Οστεοπόρωση            

               Ογκολογία                 

Oυρολογία - Σεξουαλική Υγεία                     

                   Καρδιολογία                         

                                             Πνευµονική Αρτηριακή                              
Υπέρταση                              

Αντιµετώπιση Λοιµώξεων                              

Μη Συνταγογραφούµενα                               
Φάρµακα                               

Παραφαρµακευτικά                               

Είδη ∆ιατροφής                              

Χρόνια Έλκη                            
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