"ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ"
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ψυχοθεραπεύτρια - Σύμβουλος Διαχείρισης
Χρόνιων & Ψυχοσωματικών νοσημάτων
christinavl@hotmail.com

>> σελ. 4

Κ.Ε.Φ.Ι

ΘΑ...
Ο
Γ
Λ
Ο
Γ
Ν
Ο
Τ
Ο
Π
Α
...
Η
Σ
Α
Τ
Σ
Α
Ν
Α
Ν
Η
ΣΤ
>> σελ. 3

Κ
Ε
Φ
Ι

Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΑΘΗΝΩΝ
Αιτωλίας 33-35, τ.κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 6468222,
www.anticancerath.gr
info@anticancerath.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

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

ΤΕΥΧΟΣ 12ο
Φεβρουάριος -Μάρτιος - Απρίλιος 2012
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
POINT O.E.: Σιβιτανίδου 6, 176 76 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9595683, 210 9589775,
Fax.: 210 9589536
e-mail: point@otenet.gr
Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια εκφράζουν
τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι ιδρύθηκε την άνοιξη
του 2004 στην Αθήνα, με στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς
ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους,
καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο. Ο στόχος αυτός πραγματώνεται με:

τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:

> Προγράμματος βασικής εκπαίδευσης νέων εθελοντών,διάρκειας 2 ετών, με τη συνεργασία
και υποστήριξη του Κέντρου ψυχοθεραπείας
και εκπαίδευσης GE STALT FOUNDATION
> Ομάδων συζήτησης και μοίρασμα εμπειριών
> Ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης
> Ατομικής ψυχολογικής υποστήριξης
> Ομάδων δημιουργικής απασχόλησης.

τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

> Ομιλιών
> Ημερίδων για την πρόληψη και την ενημέρωση σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου
από εξειδικευμένους γιατρούς και επιστήμονες
> Εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εθελοντές
προνοιακού και κοινωνικού έργου
> Καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

> Για τις ειδικές κοινωνικές παροχές υπέρ των
ογκολογικών ασθενών
> Για τα ασφαλιστικά δικαιώματα που παρέχουν οι Ασφαλιστικοί Φορείς υπέρ των
ογκολογικών ασθενών
> Για θέματα που αφορούν την κοινωνία σχετικά με τον καρκίνο (όπως η πρόληψη, το κάπνισμα, οι κοινωνικές προκαταλήψεις κ.λπ.).

την ΠΑΡΟΧΗ:

> Κοινωνικής και προνοιακής φροντίδας στο
σπίτι των ογκολογικών ασθενών
> Ενημέρωσης και ψυχολογικής - συναισθηματικής υποστήριξης των ογκολογικών
ασθενών στο Νοσοκομείο η στο σπίτι και
των μελών των οικογενειών τους.

Αγαπητά μέλη
Χριστός Ανέστη!!!
και Χρόνια πολλά
Ευχόμαστε το Αναστάσιμο μήνυμα
Ελπίδας και Δύναμης του Κυρίου
να χαρίζει σε όλους ευτυχία και υγεία.
Με χαρά σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει γι’ αυτό το τρίμηνο:
1. Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 στο Ξενοδοχείο InterContinental Athens (Λεωφ. Συγγρού 8993, Αθήνα), πραγματοποιείται Σεμινάριο Ασθενών και Εθελοντικών Οργανώσεων μέσα στα πλαίσια του
18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας. Ξεκινά στις 09:00 και ολοκληρώνεται στις 13:00.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
Από το Σύλλογό μας θα μιλήσει ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας κ.Γεώργιος Σταμάτης με θέμα:
Η «Κρίση». Τεχνητή ή Πραγματική;
α. Εθελοντισμός και Πολιτειακή Μέριμνα: συμπληρωματικοί ρόλοι ή αλληλοαναίρεση;
β. Η Κοινωνική Παλινδρόμηση: δικαιούται η Πολιτεία να "αποσυρθεί" από εγγυήτρια της Υγείας του
πληθυσμού αφήνοντας στον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα τον ρόλο αυτό;
γ. Ο ρόλος του κοινωνικού Ακτιβισμού σε περιόδους κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
2.Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 στις 18.00 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5,
στην εκπομπή Κοινωνικά θέματα, μέλη του Δ.Σ θα παρουσιάσουν το έργο και τις δράσεις του Κ.Ε.Φ.Ι.
Να είστε όλοι συντονισμένοι. Η εκπομπή είναι ζωντανή και μπορείτε να παρεμβαίνετε τηλεφωνικά.
3.Την Κυριακή 27 Μαϊου στα γραφεία του Συλλόγου 11.00-15.00. Σεμινάριο με την κ. Γιαμαρέλου Γιάννα, ΜΑ κλινικής Ψυχολογίας, ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια, επόπτρια Gestalt, μέλος EAGT, κάτοχος
ECP. Ιδρυτικό μέλος του Gestalt Foundation, Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης με θέμα:
«Μικρές και μεγάλες απώλειες στη ζωή μας».
Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, με τη γέννησή μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με απώλειες. Απώλειες
όπως ο θάνατος αγαπημένων προσώπων, καθώς και απώλειες της εικόνας μας, ασθένειες, μετακινήσεις, αλλαγές κ.α.
Οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε στη σύγχρονη κοινωνία έχουν επηρεάσει βαθειά τις αντιλήψεις
μας σχετικά με τη διαχείριση των απωλειών μας.
Σ’ αυτή την ημερίδα θα διερευνήσουμε το πώς αντιλαμβανόμαστε τις απώλειες, το τί κάνουμε για την
αντιμετώπισή τους, καθώς και το νόημα που έχουν στη ζωή μας.
4. Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 θα πραγματοποιηθεί η 5η Αντικαπνιστική Ημερίδα σε συνεργασία με
την Πνευμονολογική Κλινική ΑΟΝΑ «Ο Αγ. Σάββας» και το επιτελείο του κ. Γεώργιου Πολίτη. Περιμένουμε με χαρά να σας δούμε από κοντά και θέλουμε να γνωρίζετε πάντα ότι, η παρουσία σας στις
εκδηλώσεις είναι η κινητήρια δύναμη για τον καθημερινό αγώνα, που δίνει ο Σύλλογός μας για την
διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών και για την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
ΜΕ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΤΟ Δ.Σ.
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Τί είναι η Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση;
Πώς θεραπεύεται;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ;

Αποτελεί μια λεπτή και διάφανη μεμβράνη, που
καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια της περιτοναϊκής
και πυελικής κοιλότητας καθώς και όλα τα σπλαγχνικά όργανα που περιέχονται εντός αυτών, (ήπαρ,
σπλήνα, έντερο, μήτρα, ωοθήκες).
Η μεμβράνη αυτή αποτελείται από δύο στιβάδες: η
μία καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος της περιτοναϊκής κοιλότητας (και λέγεται τοιχωματικό περιτόναιο), η άλλη στιβάδα καλύπτει τα σπλάχνα και τα σταθεροποιεί ως προς το τοίχωμα της περιτοναϊκής κοιλότητας (σπλαχνικό περιτόναιο). Μεταξύ
των δύο περιτοναϊκών στοιβάδων υπάρχει κοιλότητα
που ονομάζεται περιτοναϊκή κοιλότητα. Εντός αυτής
της κοιλότητας υπάρχει υγρό το οποίο δρα ως λιπαντικό, επιτρέποντας στις δύο στιβάδες να γλιστράνε η
μία πάνω στην άλλη, διευκολύνοντας έτσι την ενεργητική και παθητική κίνηση των κοιλιακών οργάνων.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ
Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗ

παθής όγκος που συνήθως εξορμάται από την σκωληκοειδή απόφυση και έχει διάμεση επιβίωση από
6 έως 10 χρόνια με την κλασσική αντιμετώπιση. Το
κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι γεμίζει η κοιλιά με απεριόριστες ποσότητες ενός κολλοειδούς
υγρού-μύξας. Η θεραπεία εκλογής που μπορεί να
προσφέρει 20ετή επιβίωση έως και πλήρη ίαση είναι η κυτταρομειωτική χειρουργική και η εφαρμογή της HIPEC.
ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα κακοήθεια στο γενικότερο πληθυσμό με συχνότητα 47,7/100.000 στους άνδρες και
36,2/100.000 στις γυναίκες. Ο ορθοκολικός καρκίνος αυξάνει σε συχνότητα κατά τα τελευταία χρόνια,
εξαιτίας του ιδιαίτερα κακού τρόπου διατροφής.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: Έχει στενή αιτιολογική σύνδεση με τις διατροφικές συνήθειες και φαίνεται ότι ο
κίνδυνος εμφάνισης αυξάνει σε άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες κονσερβοποιημένων τροφών και σε μικρότερο ποσοστό φρούτα και λαχανικά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ: Ο πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου είναι η κληρονομικότητα με συχνότητα εμφάνισης 5-10% του πληθυσμού. Γυναίκες που
έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας (μητέρα, αδελφή,
κόρη), με άτομο που προσβλήθηκε από καρκίνο των
ωοθηκών είναι σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν
κάποια στιγμή το ίδιο νεόπλασμα.
Κατά την επέκταση της νόσου, τα καρκινικά κύτταρα φθάνουν και διασπείρονται στην περιτοναϊκή
μεμβράνη που καλύπτει τα ενδοκοιλιακά και ενδοπυελικά όργανα (σπλαχνικό περιτόναιο). Εφόσον ξεπεραστεί αυτός ο «φραγμός», τα καρκινικά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην ενδοκοιλιακή κοιλότητα, με την βοήθεια του περιτοναϊκού υγρού. Στην περίπτωση του μεσοθηλιώματος όπου προσβάλλεται απευθείας το περιτόναιο, τα
καρκινικά κύτταρα διασπούν την περιτοναϊκή μεμβράνη και διαχέονται στο περιτοναϊκό υγρό.
Τα καρκινικά κύτταρα που θα βρεθούν στο περιτοναϊκό υγρό, μπορεί να επιβιώσουν ή να πεθάνουν ανάλογα με τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο υγρό
αυτό. Τα κύτταρα αυτά τείνουν να συσσωρεύονται σ’
εκείνα τα σημεία όπου το περιτοναϊκό υγρό ανακυκλώνεται μέσω επαναρρόφησης, δημιουργώντας έτσι
συσπειρώσεις που όλο και μεγαλώνουν σε μέγεθος,
διασπείρονται σε όλη την κοιλιακή χώρα και έτσι ξεκινούν το μηχανισμό της καρκινωμάτωσης.

Η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση αντιπροσωπεύει ένα προχωρημένο εξελικτικό στάδιο διαφόρων
όγκων που αναπτύσσονται σε διάφορα ενδοκοιλιακά όργανα, όπως το έντερο, οι ωοθήκες, η σκωληκοειδής απόφυση, το στομάχι, το πάγκρεας και το συκώτι. Επιπλέον υπάρχουν όγκοι -ευτυχώς σπανιότεροι- που αναπτύσσονται κατευθείαν απ’ το περιτόναιο (Μεσοθηλίωμα, Ψευδομύξωμα).
ΤΟ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: Αποτελεί ένα σπάνιο όγκο, με συχνότητα εμφάνισης
2/1.000.000/χρόνο και αντιπροσωπεύει περίπου το
10-20% ανά 2.000 νέα περιστατικά μεσοθηλιώματος
που καταγράφονται ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η συχνότητα εμφάνισής του είναι συνεχώς αυξανόμενη και συνδέεται στενά με την έκθεση σε αμίαντο.
Όλα τα ενδοκοιλιακά και ενδοπυελικά όργανα μπορεί να προσβληθούν από ένα όγκο και με μεγαλύ- ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΜΕ
τερη συχνότητα το ορθό, το στομάχι και η ωοθήκη. ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗ
ΤΟ ΨΕΥΔΟΜΥΞΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: Πρωτο- Για μεγάλο χρονικό διάστημα η περιτοναϊκή καρ-

Νέα πραγματικότητα…
Σε μια επίσκεψή μου, λίγο πριν υποδεχτούμε το 2012, ως εθελοντής του
Κ.Ε.Φ.Ι. σε έναν καρκινοπαθή που βρισκόταν σε νοσηλεία σε κάποιο νοσοκομείο, βρέθηκα γυμνός και αδύναμος
μπροστά στο αγωνιώδες ερώτημά του
"τί θα κάνω με την δουλειά μου, αν σύντομα δε μπορέσω να ξεπεράσω την
κατάσταση που βρίσκομαι σήμερα;".
Όλοι μας μεγαλώσαμε με πρώτιστο
ιδανικό την υγεία φαντάζομαι, οπότε
μερικά χρόνια πριν η απάντηση που
θα έδινε ο καθένας μας σε μια ανάλογη κατάσταση θα ήταν εύκολη και αβίαστη. Σήμερα όμως ειλικρινά παραδέχομαι ότι ένιωσα άσχημα και προβλη-

ματισμένος να εστιάσω την προσοχή του στο τί είναι πιο σημαντικό γι
αυτόν σήμερα. Η υγεία του που κλονίζεται, ή ο φόβος να αποκατασταθεί
η υγεία αλλά να χαθεί η εργασία του;
Σ΄ έναν κόσμο που κάθε μέρα ξημερώνει μια νέα πραγματικότητα, εργασιακές σχέσεις καταργούνται, σαρώνονται παροχές υγείας, κεκτημένα δεκαετιών κερδισμένα με αγώνες
-σα να ΄ναι το πιο εύκολο και λογικόπαύουν να υπάρχουν, που η προοπτική εύρεσης μιας νέας εργασίας ελαχιστοποιείται, σκέφτομαι πόσο αβοήθητος και μόνος θα αισθάνεται κάποιος που έχει να αντιμετωπίσει και

κινωμάτωση θεωρούνταν ως παθολογική οντότητα που δεν επιδέχεται χειρουργικής αντιμετώπισης
και που δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην χημειοθεραπεία. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας αυτού
του είδους της κακοήθειας, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, θεωρείτο “αδύνατον” να επέμβουμε
χειρουργικά και η προοπτική ανάρρωσης ήταν μη
πραγματοποιήσιμη.
Ένα άλλο εμπόδιο στην θεραπεία, φαίνεται να έχει
αποδοθεί στην αδυναμία που υπάρχει σε ορισμένα
φάρμακα να συγκεντρώνονται σε περιτοναϊκό επίπεδο. Το περιτόναιο είναι ένα από τα πιο συνήθη
σημεία μετάστασης, μετά από θεραπευτικούς χειρουργικά χειρισμούς, για την αφαίρεση ενδοκοιλιακών όγκων.
Σήμερα είναι δυνατή η θεραπευτική αντιμετώπιση
της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης μέσω του συνδυασμού χειρουργικής παρέμβασης και υπέρθερμης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας.
Η εξέλιξη και η διαθεσιμότητα των διαφόρων θεραπειών και πρωτοποριακών μεθόδων στον χειρουργικό και φαρμακευτικό τομέα επιτρέπει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την περιτοναϊκή καρκινωμάτωση με αποτελεσματικό τρόπο.
Η καλύτερη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση,
συνδυάζει την χειρουργική παρέμβαση και την ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη χημειοθεραπεία σε ένα
θεραπευτικό σχήμα που οργανώνεται σε δύο στάδια: πρωταρχικά, η χειρουργική αφαίρεση της νόσου και κατόπιν η «έκπλυση» της περιτοναϊκής κοιλότητας με χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε υψηλές συγκεντρώσεις με σκοπό την καταπολέμηση
των κυκλοφορούντων ελεύθερων καρκινικών κυττάρων. Η χειρουργική παρέμβαση και η ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη χημειοθεραπεία αποτελούν ξεχωριστά αλλά εξίσου σημαντικά στάδια του ίδιου
θεραπευτικού σχήματος με επιτυχή αποτελέσματα.
Για να πετύχουμε τη μέγιστη θεραπευτική αποτελεσματικότητα τα δύο στάδια θα πρέπει να γίνονται
το ένα αμέσως μετά το άλλο. Στην πραγματικότητα,
εάν περάσει χρονικό διάστημα έστω και μιας εβδομάδας, η ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη χημειοθεραπεία αποβαίνει μη αποτελεσματική, διότι τα ελεύθερα καρκινικά κύτταρα “παγιδεύονται” σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέσα σε νεόπλαστο ιστό
όπου απορροφούνται, κρύβονται και γενικότερα
προφυλάσσονται.
Ι.Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ - Ε.Α.ΧΑΛΚΙΑ - Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ

ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Πάντα πίστευα και δε θα σταματήσω να πιστεύω στη βοήθεια που είναι
ικανός να σου παράσχει ο φίλος, ο
συγγενής, ο συνάνθρωπός σου. Όταν
όμως και όλοι αυτοί βρίσκονται στον
ίδιο ή σε παρόμοιο κυκεώνα με σένα τί γίνεται; από πού να κρατηθείς;
Όμορφα τα λόγια περί ελπίδας που
πεθαίνει τελευταία..., περί αισιοδοξίας..., περί…, περί…, περί…, επί του πρακτέου όμως; Πολλά τα ερωτήματα ,δύσκολες και λιγοστές οι απαντήσεις.
Και σκέφτομαι μέχρι σήμερα ποιος ο
ρόλος του εθελοντή στη νέα πραγματικότητα που όλοι μας βιώνουμε;
Το να ακούσεις έστω την αγωνία,
τον πόνο ενός ανθρώπου είναι κάτι; Θέλω να πιστεύω ότι ένα άγγιγ-

συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος

μα, ένα χάδι, μια αγκαλιά είναι ικανά να σε κάνουν να αισθανθείς λιγότερο μόνος, λιγότερο αβοήθητος λίγο
πιο δυνατός έστω και εφήμερα και πιστεύω αυτό το εφήμερο να γίνει διαρκές. Μπορεί να μην είμαι σε θέση
να σου προτείνω άμεσες λύσεις, αλλά
είμαι εδώ να σε ακούσω, είμαι μαζί
σου κρατώντας σου το χέρι απλά. Σε
κάνει αυτό λίγο καλύτερα; Δεν ξέρω.
Ελπίζω… μακάρι… αλλά… αυτό μπορώ
να κάνω σήμερα. Να βρω μια γωνίτσα με βλάβη και να προσπαθήσω να
τη διορθώσω όπως είπε και μια φίλη
εθελόντρια. Για το αύριο ποιος μπορεί να ξέρει; Και όπως είπε και ο Χαλίλ Γκιμπράν "Το πιο βασανιστικό
μαρτύριο δεν είναι η κόλαση. Κόλαση
είναι η άδεια καρδιά."
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Βιωματικό
Με λένε Μαρία και είμαι 53 ετών. Σήμερα πηγαίνοντας στο Κ.Ε.Φ.Ι. πρώτη φορά για να ζητήσω βοήθεια για ένα διαδικαστικό θέμα, μου έγινε η πρόταση να καταθέσω αν ήθελα σε ένα χαρτί τις σκέψεις
μου, το βίωμά μου ή ό,τι άλλο επιθυμούσα.
Ήταν το Νοέμβριο που μας πέρασε όταν χρειάστηκε να χειρουργηθώ για μια απλή κύστη στην ωοθήκη. Βγαίνοντας από το χειρουργείο και έχοντας
συνέλθει λίγο από τη νάρκωση, ο καλός μου γιατρός που με χειρούργησε μου ανακοίνωσε πως έγινε ολική υστερεκτομή γιατί η κύστη ήταν καρκίνος
και είχε πιάσει και τις δύο ωοθήκες.
Του ζήτησα από την αρχή να μου πει όλη την αλήθεια, γιατί ήθελα να ξέρω, δικαιούμουν να ξέρω
την αλήθεια. Είπε τα πράγματα με το όνομά τους
εξαρχής, μίλησε με αισιόδοξα λόγια σε μένα και
στην οικογένειά μου που ήταν όλοι μαζί μου στο
δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Μου μίλησε για ελπίδα,
για πίστη στο Θεό, για δύναμη, για αγάπη που είδε
να πλανιέται μέσα στο δωμάτιο νοσηλείας μου και
για ελπίδα για το καλύτερο.
Ένιωσα περίεργα, πάγωσα, δεν τρομοκρατήθηκα, ήταν σαν να το περίμενα. Μετά από τόσες ώρες
χειρουργείο και μετέπειτα πόνους, υποψιάστηκα ότι
για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είχε αφαιρεθεί απλά
μια κύστη. Χρειάστηκα χρόνο για να συνέλθω από
το χειρουργείο και από κάποια μετεγχειρητικά προβλήματα στα οποία και επικεντρώθηκα στην αρχή.
Μετά άρχισα να σκέφτομαι τη διαχείριση του όλου
πράγματος. Σκέφτηκα τους δικούς μου και είπα μέσα μου: ευτυχώς που έτυχε σε μένα και όχι σε κάποιο άλλο δικό μου πρόσωπο. Με μένα θα το διαχειριστώ, θα το σκεφτώ, θα ψάξω να βρω τη δύναμη να το παλέψω όσο μπορώ. Ένιωσα ότι έπρεπε να τους προστατεύσω από τον πόνο. Άφησα τον
εαυτό μου στην άκρη για να τον "διαχειριστώ" και
νοιάστηκα να μην πληγωθούν εκείνοι. Τους παρακάλεσα να αποστασιοποιηθούν όσο γίνεται, να μου
προσφέρουν την αγάπη τους κι εγώ τη δική μου,
αλλά να μην εγκλωβιστούν σε φαύλο κύκλο, παρά να δουν την ασθένεια σαν οποιαδήποτε άλλη
ασθένεια. Μέσα μου ένιωθα και νιώθω ότι η υπόθεση πλέον αφορά εμένα και κάποιον "Άλλον". Σε
αυτές τις στιγμές ο άνθρωπος αποκτά ή επαναποκτά άλλου είδους "διασυνδέσεις" από όπου μπορεί να αντλήσει δύναμη και θάρρος.

ΣΚΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, γενικά σαν έλληνες, αλλά και προσωπικά ο καθένας μας, με τα πάσης φύσεως προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητά
μας, ένα είναι σίγουρο. Πρέπει ν΄αντέξουμε!
Κι αυτό δεν θα γίνει από μόνο του. Η δική
μας δύναμη ψυχής θα το κάνει. Συνοδοιπόροι με όλους όσους έχουν τα ίδια ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ θα το περάσουμε το δύσκολο μονοπάτι και... γιατί όχι;;; Θα πάμε βήματα
εμπρός!!! Δανείζομαι εδώ τα λόγια του μεγάλου Έλληνα Νίκου Λυγερού, Του Δάσκαλου,
που ακούραστα, με τη γεμάτη αγάπη καρδιά
του για όλους εμάς, δίνει εδώ και καιρό τη δική του μάχη για το μέλλον των Ελλήνων, το
μέλλον των παιδιών μας.
Κοκκινάκου Ιωάννα

Η οικογένειά μου κι εγώ μαζί έχουμε βιώσει πολύ πόνο από απώλειες πολύ στενών αγαπημένων
προσώπων και ιδιαίτερα νέων. Επιθυμούσα να τους
προστατεύσω. Πολλές φορές ένιωθα και νιώθω ότι
τους στηρίζω αντί να με στηρίζουν. Δεν ξέρω πού
βρίσκω τόση δύναμη εγώ η αδύναμη, η φοβιτσιάρα πολλές φορές. Επιστρατεύω το χιούμορ, ακόμη
και μαύρο χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό πολλές φορές για να ξορκίσω τα σύννεφα που τυχόν θα επισκιάσουν την καθημερινή μας ζωή. Άφησα να μπει για
τα καλά στη ζωή μου και στη ζωή των δικών μου ανθρώπων ο όρος "καρκίνος". Να τον συνειδητοποιήσουν, να νιώσουν ότι είναι απλά μια αρρώστια όχι
απαραίτητα με κακό τέλος, λέγοντάς τον με το όνομά του. Καρκίνος, έ και λοιπόν; Ούτε η πρώτη είμαι
ούτε η τελευταία (που μακάρι να ήμουν).
Και μετά ξεκίνησαν οι χημειοθεραπείες. Έξι τον
αριθμό, τώρα είμαι λίγο πριν το τέλος τους. Δυνατές
λόγω της ιδιαιτερότητας του καρκίνου. Παρενέργειες πολλές. Μερικές μέρες δύσκολες, μετά έρχονται
οι υποφερτές, μετά οι καλές. Τις καλές μέρες τις εκμεταλλεύομαι. Προσπαθώ να κάνω πράγματα που
μου αρέσουν, να πάω μια βόλτα, να ακούσω μουσική, να περάσω καλά με φίλους και συγγενείς, όσους
είναι κοντά μου. Να προχωρήσω μπροστά. Πολεμάω με νύχια και με δόντια να είμαι μέσα στη ζωή.
Όταν λυγίζω, γιατί λυγίζω μερικές φορές ειδικά τις
ώρες της ανημπόριας, επανέρχομαι σαν συλλογίζομαι ότι είμαι σε έναν κόσμο που το ίδιο πρόβλημα
το βιώνουν δυστυχώς ακόμη και μικρά παιδιά, νέοι
άνθρωποι. Όταν βλέπω τους άλλους ασθενείς μέσα
στο τμήμα χημειοθεραπείας που παλεύουν με θάρρος. Βλέπω γύρω μου τί συμβαίνει, βλέπω ανθρώπους που τους έχει γονατίσει η αρρώστια και η ανέχεια, ανθρώπους που βιώνουν τις δύσκολες μέρες
που περνάμε με τον πιο άσχημο τρόπο, ανθρώπους
άστεγους, άνεργους και αφημένους στη μοίρα τους.
Και τότε λέω, εγώ είμαι ένα περιστατικό όχι μεμονωμένο, προσπαθώ να μην εγκλωβιστώ στο πρόβλημά μου τη στιγμή που τόσος κόσμος αγωνιά και έχει
ο καθένας τα δικά του προβλήματα. Σίγουρα το προσωπικό πρόβλημα του καθενός, ειδικά όταν υπάρχει ανημπόρια και πόνος, δεν γιατρεύεται και δεν εκμηδενίζεται όταν βλέπει και τα προβλήματα των άλλων. Όμως το να εντάσσεις τον εαυτό σου στο σύνολο και να βλέπεις ότι είσαι ένα κομμάτι αυτού του

Κ Ο Υ ΡΑΓ ΙΟ Π
ΑΤ Ρ ΙΩ ΤΗ

Ακό μα και άφρα
γκ ος να είσαι
Μην ξεχάσεις πο
τέ την αξία σο υ.
Δ εν υπ άρχει μα χη
τής με χρ ήμ ατα
Α λλά μό νο με ορ
άμ ατα
Κι αν δεν είναι πι
α κανέ να ς πίσω
σο υ
Να σ' ακ ολου θή σε
ι
Σ υνέχισε
Κ αι πρ οχ ώρα πά
ντα μπ ρο σ τά
Για να βρ εις
Του ς άγ νω σ το υς
δικο ύς σο υ
Που έχου ν τα ίδια
πισ τε ύω.
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συνόλου, σε βοηθά να φιλοσοφείς διαφορετικά τα
πράγματα, απ’ τη στιγμή που στο επιτρέπει η κατάστασή σου. Λες, είμαι κι εγώ μέσα σε έναν κόσμο
που αγωνίζεται να επιβιώσει σε αυτόν ή στον άλλο τομέα.
Σε όλο αυτό το οδοιπορικό που δεν έχει τελειώσει
ακόμη δεν ξέρω αν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι που με στηρίζουν, από το κοντινό μου περιβάλλον όσο και από το ευρύτερο, ο γιατρός μου,
η ογκολόγος μου, το νοσηλευτικό προσωπικό, ο
σύλλογος καρκινοπαθών τον οποίο επισκέφτηκα
σήμερα και έγινε η αφορμή να καταθέσω την ψυχή
μου στο χαρτί, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν πόσο
σημαντική είναι η παρουσία τους στη ζωή μας. Ένα
χαμόγελο, μια κουβέντα, μια συζήτηση, μια βοήθεια, μια δόση αγάπης που θα δώσεις και θα πάρεις είναι βάλσαμο για την ψυχή, γιατί τροφή της
ψυχής είναι η αγάπη και μόνο η αγάπη. Αυτή η αγάπη που αναβλύζει από μέσα μου όλο αυτό τον καιρό και που εισπράττω γαληνεύει την ψυχή μου, γιατί σε όλη αυτή την πορεία έχει πολλή μεγάλη σημασία εκτός από το σώμα και η ψυχούλα μας. Νιώθω ευγνωμοσύνη για τη στήριξη της αγαπημένης
μου οικογένειας και των φίλων μου. Νιώθω ευγνωμοσύνη που σε αυτή την περιπέτεια στάθηκαν κοντά μου αγαπημένα άτομα που βίωσαν το ίδιο πρόβλημα με μένα κάποια στιγμή και που στάθηκα κι
εγώ δίπλα τους όταν χρειαζόταν με όλη μου την
αγάπη. Ευχαριστώ τον καλό γιατρό και εξίσου καλό άνθρωπο που με χειρούργησε και το νοσηλευτικό προσωπικό στο Έλενα που χειρουργήθηκα, νοσηλεύθηκα και κάνω τις χημειοθεραπείες μου. Ευχαριστώ τους ογκολόγους και όλες τις νοσηλεύτριες του ογκολογικού τμήματος του Έλενα. Όλοι αυτοί δίνουν σκληρή μάχη σε αντίξοες συνθήκες στο
χώρο της υγείας για να βοηθήσουν, να στηρίξουν,
να θεραπεύσουν. Ευχαριστώ το σύλλογο καρκινοπαθών Κ.Ε.Φ.Ι. που με έκανε να νιώσω αμέσως τη
ζεστασιά και τη θαλπωρή των ανθρώπων της προσφοράς και του εθελοντισμού.
Τέλος, θα ήθελα να πιστεύω ότι όταν διαβάσετε
αυτά τα λόγια εσείς που βιώνετε το ίδιο με μένα θα
δείτε ότι δεν είστε μόνοι, όπως μόνη δεν αισθάνομαι κι εγώ διαβάζοντας κάτι δικό σας ή ερχόμενη σε
επαφή με ανθρώπους που βίωσαν τα ίδια πράγματα. Η ζωή απαιτεί ένα διαρκή αγώνα, που δεν έχει
μόνο ήττες, έχει και νίκες. Σε αυτές ελπίζουμε. Εύχομαι κουράγιο, δύναμη, αγάπη, και υγεία στο σώμα και στην ψυχή μας.
Μ.Τ.
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Πριν σου στείλει ο Θεός τον Σταυρό που σηκώνεις, τον κοίταξε με τα
πάνσοφα μάτια Του, τον εξέτασε
με τη Θεία λογική Του, τον έλεγξε
με την ατέλειωτη δικαιοσύνη Του,
τον θέρμανε στη γεμάτη αγάπη
καρδιά Του, τον ζύγισε καλά με τα
στοργικά Του χέρια, μην τυχόν και
πέσει βαρύτερος απ΄ όσο μπορείς
να σηκώσεις... Και αφού υπολόγισε το θάρρος σου, τον ευλόγησε
και τον απόθεσε στους ώμους σου.
Μπορείς να τον σηκώσεις... Κράτησέ τον και ανέβαινε... από τον Γολγοθά στην Ανάσταση! Αμήν...
Ζωή Γραμματόγλου
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ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ψυχοθεραπεύτρια - Σύμβουλος Διαχείρισης Χρόνιων & Ψυχοσωματικών νοσημάτων
christinavl@hotmail.com

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συχνή απειλή θανάτου για τις γυναίκες χωρίς να κάνει
εξαιρέσεις σε ηλικία και κοινωνική τάξη. Αφορά όλες τις γυναίκες αλλά και όλους όσους έχουν
μια σύντροφο, μητέρα, ξαδέρφη ή φίλη που δίνει μάχη με την ασθένεια. Μας αφορά όλους.
Ποτέ μην παραιτείστε

Η διάγνωση προκαλεί ένα δυνατό σοκ. Ξαφνικά,
όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα μετατρέπονται σε
αβεβαιότητα. Τα θέματα που μας απασχολούσαν
μέχρι εκείνη την στιγμή γίνονται ασήμαντα. Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, η μαστεκτομή, η
χημειοθεραπεία, η ακτινοβολία και λοιπές θεραπείες είναι εμπειρίες που επιφέρουν μεγάλες αλλαγές
στο σώμα, στην ψυχή και στις σχέσεις της γυναίκας,
προκαλώντας αναστάτωση και ταλαιπωρία. Το ενδεχόμενο της επιστροφής του καρκίνου, η πιθανότητα μεταστάσεων και ο φόβος του θανάτου δημιουργούν επιπρόσθετο φόβο και κατάθλιψη.
Δυστυχώς, πολλές γυναίκες, αντιμέτωπες με όλα
αυτά τα εξαιρετικά δύσκολα στάδια, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα γεγονότα και τα συναισθήματα τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απορρίπτουν την διάγνωση, να διακόπτουν την θεραπεία
τους ή να παραδίνονται στην απελπισία.
Η επιλογή της παραίτησης είναι μονόδρομος που
οδηγεί σε επιδείνωση της κατάστασης. Η μόνη επιλογή που περιέχει ελπίδα και ανατροπή είναι η δυναμική και θετική αντιμετώπιση της ασθένειας.
Παρακολουθώντας την πορεία ασθενών σε όλα
τα στάδια, μπορώ να καταθέσω ότι οι γυναίκες που
εστιάζουν στην ίασή τους και όχι στην αρρώστια,
στην ζωή και όχι στον θάνατο- ζουν περισσότερο,

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
J. L. BORGES
Δεν μπορώ να σου πω ποιος είσαι
Ούτε ποιος πρέπει να γίνεις
Μόνο μπορώ να σ΄ αγαπώ όπως είσαι
Και να είμαι φίλος σου.
Δεν μπορώ να αποτρέψω τα παραπατήματά σου
Μόνο μπορώ να σου προσφέρω το χέρι μου
Να κρατηθείς
Και να μην πέσεις.
Δεν μπορώ να σου δώσω λύσεις
Για όλα τα προβλήματά σου
Ούτε έχω απαντήσεις για τις αμφιβολίες
Και τους φόβους σου
Όμως μπορώ να τ΄ακούσω
Και να τα μοιραστώ μαζί σου.
Δεν μπορώ να αποτρέψω τις οδύνες σου
Όταν κάποιες θλίψεις σου σκίζουν την καρδιά
Όμως μπορώ να κλάψω μαζί σου
Και να μαζέψω τα κομμάτια
Για να τη φτιάξουμε ξανά
Πιο δυνατή.
Οι χαρές σου, οι θρίαμβοι και οι επιτυχίες σου
Δεν είναι δικές μου
Όμως ειλικρινά απολαμβάνω
Να σε βλέπω ευτυχισμένο.
Δεν μπορώ ν΄ αλλάξω το παρελθόν
Ή το μέλλον σου
Όμως όταν με χρειάζεσαι
Θα είμαι εκεί, μαζί σου.
Δεν έχω την αξίωση να είμαι ο πρώτος
Ή ο δεύτερος ή ο τρίτος στη λίστα σου
Μου αρκεί που με θέλεις σαν φίλο

Ευχαριστώ που είμαι.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

καλύτερα και έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες
να νικήουν τον καρκίνο.

Ο σημαντικός ρόλος του γιατρού

Η εμπιστοσύνη και η καλή σχέση με τον γιατρό
έχει ιδιαίτερη σημασία για την ψυχολογία της γυναίκας και το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως,
η κακή επικοινωνία και η υπεροπτική συμπεριφορά μερικών γιατρών ακόμη και αν διαθέτουν «καλό όνομα» και κλινική πείρα, επηρεάζουν αρνητικά την θεραπεία. Ανάμεσα σε τόσους πολλούς εξειδικευμένους γιατρούς, να προτιμήσετε εκείνον που
θα σας φερθεί με την ευαισθησία που αρμόζει.

Το μήνυμα της ασθένειας

Ακόμα και η πιο οδυνηρή εμπειρία κρύβει πολύτιμα μαθήματα αν θέλουμε να τα δούμε. Μπορούμε
να την δούμε σαν ευκαιρία για αλλαγή και εξέλιξη
ή σαν μια άδικη τιμωρία. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας, μόνο
η πρώτη επιλογή οδηγεί στην θεραπεία.
Για πολλές γυναίκες η εμπειρία του καρκίνου
υπήρξε η καταλυτική στιγμή για να επανεξετάσουν
ολόκληρη την ύπαρξή τους.
Αυτές οι γυναίκες μαζί με τον καρκίνο κατάφεραν
να θεραπεύσουν ψυχικές συγκρούσεις και αρνητικές καταστάσεις, μεταμορφώνοντας την ζωή τους
προς το καλύτερο σε όλους τους τομείς.
Αντιθέτως, μερικές γυναίκες προτιμούν ακόμη
και να πεθάνουν παρά να αλλάξουν. Εστιάζουν σε
δικαιολογίες, στο παρελθόν, περιμένονταςμοιρολατρικά το χειρότερο.
Προς μεγάλη μου έκπληξη, γνώρισα πολλές γυναίκες που ακόμη και μετά την διάγνωση αρνιόνταν να
διακόψουν το κάπνισμα, την κακή διατροφή και κυρίως το ψυχοφθόρο άγχος για πολύ πιο ασήμαντα
πράγματα από την ίδια την υγεία και την ζωή τους.

«Αν περνάς μέσα από την κόλαση
συνέχισε μέχρι να την διασχίσεις»

Καμία χημειοθεραπεία δεν μπορεί να θεραπεύσει ένα σώμα που το πνεύμα του δεν συμμετέχει

και δεν συνεργάζεται.
Καμία εγχείρηση και καμία αγωγή φαρμάκων δεν μπορεί να προστατεύσει μελλοντικά την
υγεία αν συνεχίζονται οι βλαβερές καταχρήσεις και
οι τοξικές σκέψεις.
Για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δοκιμασίες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περά από
αυτό που μας συμβαίνει αυτή την στιγμή πρέπει να διαθέτουμε πίστη και μια ισχυρή προσωπική φιλοσοφία.
Είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν πολλές δύσκολες μέρες που η πίστη και η ψυχική αντοχή λυγίζουν. Εκείνες ακριβώς τις στιγμές οι γυναίκες που
αντιμετωπίζουν την ασθένεια έχουν ανάγκη από
ένα χέρι που θα τις σηκώσει ξανά στην επιφάνεια.
Έχουν ανάγκη από έναν λόγο που θα τις εμπνεύσει
και θα τις εμψυχώσει. Από ένα πρόσωπο στο οποίο
μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τί νιώθουν.
Αν δεν έχετε κατανόηση από το περιβάλλον σας
ή χρειάζεστε περισσότερη στήριξη, απευθυνθείτε
σε ειδικούς, σε συλλόγους, ομάδες στήριξης και σε
όποιον άλλον νομίζετε ότι μπορεί να σας ακούσει
και να στηρίξει τις δικές σας αποφάσεις.

Ώρα για πραγματική δράση

Από την στιγμή της διάγνωσης -όσο και αν ακούγεται αντιφατικό αν θέλετε να κερδίσετε αυτή την μάχη- διαγράψτε την λέξη "στενοχώρια" από το λεξιλόγιο σας.
Μην περιμένετε τις ιδανικές συνθήκες για να χαρείτε την ζωή .Δείτε την ζωή με πιο ενδιαφέρον και
εκμεταλλευτείτε τον χρόνο όσο καλύτερα μπορείτε.
Συναναστραφείτε ευχάριστα άτομα και δείξτε επιείκεια στους συγγενείς και φίλους που δεν μπορούν
να επιδείξουν κατανόηση και ικανότητες γιατρού, ψυχολόγου και νοσοκόμας σε όλες τις στιγμές.
Αν κάποιος με ρωτούσε τί με δίδαξαν οι ιστορίες
των γυναικών που άγγιξαν την ζωή μου, θα έλεγα
με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει μάταιος αγώνας ούτε ψεύτικη ελπίδα. Όσο ζούμε υπάρχει ελπίδα. Η
ελπίδα είναι πάντα αληθινή και αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για τους μεγαλύτερους αγώνες και τις
σημαντικότερες νίκες.

Το τρίμηνο που πέρασε...
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