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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

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΖΩΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ

e-mail: kokinaku@yahoo.gr

Ο Σύλλογός μας, έχει τη χαρά 
να σας προσκαλέσει 

στην εκδήλωση 
για την κοπή της πίτας, 

την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 
και ώρα 19.00, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στο  Pulitzer (πλάι στο Χίλτον), 

οδός Βεντήρη 5.

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά 
για μας η παρουσία σας.

Είσοδος ελεύθερη.

Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε 
με την γραμματεία του Συλλόγου, 
έως και την Τετάρτη 
22 Ιανουαρίου 2014,
 για να δηλώσετε την 
συμμετοχή σας.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Ζωή Γραμματόγλου

Η Γενική Γραμματέας
Γεωργία Δρούτσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου ώρα 11:00-15:00 
στα γραφεία του Συλλόγου, τετράωρο σεμινά-
ριο  με τον κ. Κώστα  Μιχαηλίδη, Ψυχοθεραπευ-
τή  Gestalt με θέμα:  
• ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
• ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΚΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ
• Ο ασθενής, η μια πραγματικότητα.
• Ο φροντιστής, η άλλη πραγματικότητα.
• Ο καρκίνος, το χάσμα μεταξύ τους.
• Αν δω μόνο εσένα και τρέξω να σε συναντήσω,  
  το πιο πιθανό είναι να πέσω στο κενό.
• Αν δω μόνο το κενό, και αγνοήσω εσένα, το  
  πιο πιθανό είναι να μείνω ακίνητος, να παρα
  λύσω.
• Εγώ - Καρκίνος - Εσύ
• Έδαφoς - Κενό - Έδαφος
• Για να καλύψω το κενό, χρειάζεται να ενωθούν 
  τα εδάφη. Χρειάζεται μια γέφυρα.
• Για να χτιστεί η γέφυρα χρειάζεται να συνερ 
   γαστούμε. Να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον.
Στο σεμινάριο αυτό θα επιχειρήσουμε, όλοι μαζί 
να χτίσουμε αυτήν τη γέφυρα.
Δηλώσεις Συμμετοχών: Γραμματεία Συλλόγου
(έως και την Τετάρτη 15/01/2014)

2. Την Κυριακή 
26 Ιανουαρίου

και ώρα 19:00 
ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙ-
ΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕ-
ΡΙΜΕΝΟΥΜΕ !!! 

Άλλη μια χρονιά ξεκι-
νά και θέλουμε να την μοι-

ραστούμε μαζί σας!!!!
 Σας θέλουμε όλες και όλους 
κοντά μας αυτήν την ιδιαίτε-
ρη βραδιά!!!! 
Θέλουμε να γιορτάσουμε, να 
ευχηθούμε Υγεία, Αγάπη και 

Αισιοδοξία…
Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη. Πα-

ρακαλούμε   να  δηλώσετε έγκαιρα  τη 
συμμετοχή  σας το  αργότερο  μέχρι  
την  Τετάρτη  22-01-2014.

3. Την Κυριακή 02 Φεβρουαρίου ώρα 11:00-15:00 
στα γραφεία του Συλλόγου, τετράωρο σεμινάριο  
με τον  κ. Γιώργο Σταμάτη, Σύμβουλο Ανάπτυξης 
και Εκπαιδευτή Στελεχών Επιχειρήσεων – Συγγρα-
φέα-Αντιπρόεδρο του Κ.Ε.Φ.Ι. με θέμα: 
“Δημιουργική Διαχείριση του Stress & η Μετα-
τροπή του σε Εύ-αγχος”
Θέματα που θα συζητηθούν στο βιωματικό σεμι-
νάριο:
• Τι είναι stress
• Stress και ανθρώπινη ψυχολογία
• Το «αρνητικό» και το «θετικό» stress (εύ-αγχος)
• Τύποι προσωπικοτήτων και stress
• Αιτίες που προκαλούν το stress
• Τεχνικές διαχείρισης του stress
• Τεχνικές διαχείρισης του θυμού και των 
   αρνητικών συναισθημάτων
• Τεχνικές χαλάρωσης
• Η δημιουργική αξιοποίηση του «θετικού» stress   
  (εύ-αγχος).

4. Την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 
στα γραφεία του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί 
Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Η απαρ-
τία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη είναι παρό-
ντα. H  παρουσία όλων είναι απαραίτητη. 
Ο Σύλλογος δίνει ένα καθημερινό αγώνα για τη 
διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθε-
νών με καρκίνο και για την πρόληψη – έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου. Μπείτε και εσείς σ’ αυτόν 
τον αγώνα. 
Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα!

Με εκτίμηση 
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                     
Ζωή  Γραμματόγλου

Η Γενική Γραμματέας  
Γεωργία  Δρούτσα

Αγαπητά μέλη,
Σας ευχόμαστε μια υπέροχη χρονιά!!!

Ο νέος χρόνος ας είναι ο ορίζοντας για την πραγματοποίηση των ονείρων μας. Ας βρούμε τη δύ-
ναμή μας και  ας εντείνουμε την πίστη μας. Ας είμαστε σε θέση να χαιρόμαστε με τις απλές απο-
λαύσεις που η ζωή έχει να μας προσφέρει και ας αντιμετωπίσουμε γενναία όλες τις προκλήσεις 
που μπορεί να έρθουν στο δρόμο μας. Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι  έχουμε  προγραμματί-
σει διάφορες  εκδηλώσεις  γι’ αυτό  το τρίμηνο.

Η σχέση ασθενούς και ογκολογικού 
νοσηλευτή υπό το πρίσμα της 
παρεχόμενης φροντίδας, της 
αυτονομίας και της εκπαίδευσης
Θεόδωρος Α. Κατσούλας, 
Νοσηλευτής PhD, Λέκτορας Νοσηλευτικής Μονάδων
Εντατικής θεραπείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
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Η σωστή διατροφή είναι πολύ σημαντική για όσους υπο-
βάλλονται σε αντικαρκινική θεραπεία, όπου παρατηρού-
νται αυξημένες πρωτεϊνικές και ενεργειακές (θερμιδικές) 
ανάγκες. Οι βασικοί στόχοι μίας σωστής διατροφής είναι η 
διατήρηση του βάρους και η επιλογή και κατανάλωση υγι-
εινών τροφών που παρέχουν στο σώμα την ενέργεια και 
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός για να 
ανταπεξέλθει. Προλαμβάνονται οι ανεπάρκειες σε μακρο-
θρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες) και 
μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοι-
χεία), ενώ θωρακίζει τον οργανισμό του ασθενούς με απο-
τέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες μολύνσεων. Τέλος 
η σωστή διατροφή συμβάλλει στην μείωση των διατρο-
φικών παρενεργειών από τις αντικαρκινικές θεραπείες και 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. 
Η νόσος του καρκίνου καθώς και οι παρενέργειες των 
αντικαρκινικών θεραπειών επηρεάζουν τις διατροφικές 
συνήθειες του ασθενούς αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
το σώμα χρησιμοποιεί τα θρεπτικά συστατικά. 

Πώς μπορεί η θεραπεία 
να επηρεάσει τη διατροφή;

Χειρουργική Επέμβαση: Η χειρουργική επέμβαση είναι 
η συνηθέστερη μέθοδος αντιμετώπισης αν ο όγκος δεν 
έχει εξαπλωθεί. Η επέμβαση μπορεί να αυξήσει τις διατρο-
φικές απαιτήσεις και την ανάγκη του ασθενούς για σωστή 
διατροφή και θρέψη. Επίσης η χειρουργική επέμβαση μπο-
ρεί να μειώσει τον ρυθμό της διαδικασίας της πέψης και 
να μειώσει την ικανότητα ορθής λειτουργίας του στόματος, 
λαιμού και στομάχου.
Ακτινοθεραπεία: Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί κύμα-
τα ενέργειας για την καταστροφή των καρκινικών κυττά-
ρων, ώστε να μην μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Παρό-
λα αυτά επηρεάζει ταυτόχρονα και υγιή κύτταρα του ορ-
γανιμού. Θεραπείες στο λαιμό, κεφάλι, στήθος ή θώρακα 
μπορεί να προκαλέσουν: ξηροστομία, ερεθισμό στο στόμα 
(βλεννογονίτιδα) και στο λαιμό, δυσκολία στη κατάποση, 
αλλαγή στη γεύση, οδοντιατρικά προβλήματα, αυξημένη 
παραγωγή φλεμάτων και κόπωση. Θεραπεία στο στομάχι 
προκαλεί ναυτία και εμετό, διάρροια, κράμπες και μετεω-
ρισμό (φούσκωμα).
Χημειοθεραπεία: Η χημειοθεραπεία συνίσταται στη χρή-
ση φαρμάκων  που καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα. Η 
θεραπεία αυτή πιθανά να επηρεάζει το πεπτικό σύστημα, 
την επιθυμία και την ικανότητα σίτισης. Συνήθως προκαλεί 
ναυτία και εμετό, απώλεια όρεξης, διάρροια, δυσκοιλιότη-
τα, ερεθισμό στο στόμα (βλεννογονίτιδα) και λαιμό, αύξη-
ση ή απώλεια βάρους, αλλαγή στη γεύση, ουδετεροπενία. 
Ορμονοθεραπεία: Η θεραπεία αυτή μπορεί να περιλαμ-
βάνει τη χρήση φαρμάκων για την αναστολή της παραγω-
γής ορμονών από τον οργανισμό. Χρησιμοποιείται συνή-
θως  για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, του προ-
στάτη, των ωοθηκών και του ενδομητρίου. Μερικοί τύποι 
ορμονοθεραπείας μπορεί να αυξήσουν την όρεξη, αλλα-
γές στην όρεξη του ασθενούς και κατακράτηση υγρών. 
Βιολογική Θεραπεία γνωστή ως ανοσοθεραπεία: Συνί-
σταται στην κινητοποίηση του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος του ασθενούς για την καταπολέμηση του καρκίνου. 
Μπορεί να επηρεάσει την επιθυμία και την ικανότητα σίτι-
σης. Προκαλεί: ναυτία και εμετό, διάρροια, ερεθισμό στο 
στόμα (βλεννογονίτιδα), σοβαρή απώλεια βάρους, ξηρο-
στομία, αλλαγή στη γεύση, μυϊκό πόνο, κόπωση και πυ-
ρετό. 

Οι συνηθέστερες διατροφικές διαταραχές, τα μέτρα αντι-
μετώπισης των οποίων αναφέρονται παρακάτω, είναι το αί-
σθημα της ναυτίας και η απώλεια της όρεξης. 

Οι διατροφικές συστάσεις 
για ασθενείς 

με καρκίνο περιλαμβάνουν:
1. Διατήρηση του σωματικού βάρους και του λίπους 
στο φυσιολογικό επίπεδο (ΔΜΣ = Βάρος (kg)/(ύψος σε μέ-
τρα2)= 18,5-24,99). 
Προσοχή: Θα πρέπει βέβαια να θυμόμαστε ότι υπερβολι-
κό βάρος δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και υπερβάλλον σωμα-
τικό λίπος. Η πραγματική παχυσαρκία έχει σχέση περισσό-
τερο με το ποσοστό του σωματικού λίπους παρά με το σω-
ματικό βάρος. Για την αξιολόγηση του σωματικού λίπους 
απαιτείται χρήση ειδικών μηχανημάτων. 

2. Αναγνώρηση και αντιμετώπιση των διατροφικών δια-
ταραχών που εμφανίζονται λόγω των θεραπειών. 

3.Να καταναλώνετε μικρά και συχνά γεύματα (του-
λάχιστον 6 ημερησίως). Να προσπαθήσετε να τρώτε 3 κύ-
ρια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και 3 ενδι-
άμεσα μικρότερα, ως σνακ (δεκατιανό, απογευματινό, και 
προ του ύπνου).

4. Αποφύγετε τα ροφήματα με πρόσθετη ζάχαρη.  

5. Περιορίστε την  κατανάλωση κόκκινου κρέατος 
και επεξεργασμένου κρέατος.

Αποφύγετε την κατανάλωση μοσχαριού,  χοιρινού και αρ-
νίσιου κρέατος. Καταναλώστε λιγόερο από 500g κόκκινου 
κρέατος την εβδομάδα.

6. Αποφύγετε ή περιορίστε την κατανάλωση αλκο-
ολούχων ποτών, εφόσον καταναλώνετε, στα 2 ημερησί-
ως για τους άνδρες και στο 1 ημερησίως για τις γυναίκες.  

7. Περιορίστε την κατανάλωση αλμυρών τροφίμων 
καθώς και εκείνων που συντηρούνται σε αλάτι ή επεξερ-
γάζονται με αλάτι. Η υψηλή περιεκτικότητα αλατιού στις 
τροφές προκαλεί κατακράτηση υγρών στον οργανισμό. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει λιγότερο από 5γ 
αλατιού (1 κουταλάκι του γλυκού) ημερησίως για τον υγιή 
πληθυσμό. Παραδείγματα τροφίμων με υψηλή περιεκτικό-
τητα σε αλάτι: Μπισκότα, κέικ, γαριδάκια, πατατάκια, αλα-
τισμένο ποπ κόρν και κράκερ, ψωμί, κριτσίνια, κ.α. όλα τα 
αρτοποιήματα, αλατισμένα κονσερβοποιημένα τρόφιμα, 
επεξεργασμένα τρόφιμα (π.χ κρέατα τύπου σαλάμι, πεπε-
ρόνι, χοτ ντογκ, λουκάνικα, ζαμπόν), τρόφιμα ντελικατέ-
σεν και τρόφιμα τύπου φαστ φουντ, παστά ή καπνιστά κρέ-
ατα και ψάρια, έτοιμες σάλτσες-σως, σούπες εμπορίου, κ.α. 

8. Εκμεταλλευτείτε τις στιγμές που αισθάνεστε καλά 
για να φάτε ένα πλούσιο γεύμα. 

9. Επιλέξτε τρόφιμα που είναι εύκολα στην μάση-
ση, κατάποση, πέψη και απορρόφηση ακόμα και όταν εί-
ναι υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. 

10. Ένταξη της φυσικής δραστηριότητας στη καθη-
μερινότητα. Οι διεθνής συστάσεις (US Dietary Guidelines 
2005) για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους 
προτείνουν φυσική  δραστηριότητα μέτριας ή και έντο-
νης εντάσεως (π.χ δυναμικό περπάτημα, ποδήλατο, κολύ-
μπι, αθλήματα), επιπροσθέτως των συνηθισμένων ασχο-
λιών, και διάρκειας 200-300 λεπτών την εβδομάδα (δηλα-
δή, 45 λεπτά τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα). Για κα-
λή υγεία, ευεξία, εκγύμναση του καρδιαγγειακού μας συ-
στήματος, αύξηση της αντοχής και της καρδιοαναπνευστι-
κής μας λειτουργίας καθώς επίσης και για την μείωση του 
κινδύνου ανάπτυξης χρόνιων παθήσεων απαιτείται φυσι-
κή δραστηριότητα μέτριας έντασης το λιγότερο 5 φορές 
την εβδομάδα διαρκείας τουλάχιστον 30 λεπτών (150 λε-
πτά/ εβδομάδα).

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.

Τι 
περιμένουμε 

από τη νέα 
χρονιά

Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου απο-
χαιρετήσαμε μια χρονιά ακόμα, παίρ-
νοντας μαζί της όλα τα όμορφα αλλά 
και τα άσχημα τα οποία βιώσαμε. Αυ-
τή τη χρονιά κάποιοι από μας ίσως μέ-
τρησαν μια απώλεια στη ζωή τους, κά-
ποιοι άλλοι ίσως κέρδισαν κάτι  ή κά-
ποιοι άλλοι βίωσαν και τις δύο εκδο-
χές. 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 τι επιτύχα-
με και σε τι αποτύχαμε, αν τολμήσα-
με 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 απογοητεύε-
στε σκεφτείτε πως μια καινούργια χρο-
νιά έρχεται.

Αυτό είναι το νόημα της πρωτοχρο-
νιάς να έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Μια 
ευκαιρία να συγχωρέσουμε τους γύρω 
μας, να δώσουμε περισσότερα στους 
συνανθρώπους μας και τον εαυτό μας 
και να αγαπήσουμε περισσότερο. Να 
μαζέψουμε στιγμές και να κρατήσου-
με αναμνήσεις στην καρδιά μας. Βγεί-
τε έξω, κοιτάξτε γύρω σας και παρα-
τηρήστε τα πάντα. Δώστε στον εαυτό 
σας την ευκαιρία να δει τον κόσμο πιο 
όμορφο. Αναγνωρίστε την αγάπη και 
καλωσορίστε την. Το μόνο που μπο-
ρεί να μας μεταμορφώσει είναι η αγά-
πη και να μας δώσει ελπίδα.

Έτσι σας ρωτώ: «Τι θα κάνατε αυτή τη 
νέα χρονιά αν γνωρίζατε πως δεν θα 
αποτύχετε;» Είμαι σίγουρη πως εκατο-
ντάδες σκέψεις πέρασαν από το μυα-
λό σας. Και τώρα σας λέω: «Πηγαίνετε 
και κάντε το.»

Κυνηγήστε αυτά που θέλετε, είναι 
εκεί έξω και σας περιμένουν να τα δι-
εκδικήσετε. Μην φοβάστε να αποτύχε-
τε, ακόμα και αν πέσετε να έχετε την 
ψυχική δύναμη να σηκωθείτε. Αυτό εί-
ναι ΖΩΗ.

Εύχομαι αυτή τη νέα χρονιά να εκμε-
ταλλευτείτε όλες τις ευκαιρίες που θα 
σας δοθούν. Να μην ξεχνάτε να εκτιμά-
τε και να είστε ευγνώμων γι’ αυτά που 

σας δίνει η ζωή γιατί κάποια μέ-
ρα μπορεί να σας τα πάρει πί-

σω. Και κάτι τελευταίο, εί-
μαστε όλοι μοναδικοί 

και χαράζουμε τους 
δικούς μας δρόμους 
όπου δεν υπάρ-
χουν σωστοί και 
λάθος παρά μόνο 
εμείς και οι επιλο-
γές μας.

Ζωή 
Γραμματόγλου

Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μαρία Σκουρολιάκου
Επίκουρη Καθηγήτρια Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κλινική Φαρμακοποιός 
Επιστημονική Σύμβουλος Κέντρου Διατροφικής Υποστήριξης και Διαιτολογίας, μαιευτήριο ΙΑΣΩ
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Πλησίαζε το Πάσχα του 1993. 
Εντοπίζω ένα γρομπαλάκι στο στήθος. Το εί-

χα ξαναπιάσει πριν από κάποιους μήνες αλλά 
δεν έδωσα σημασία. Εκείνη την ημέρα θα συ-
ναντούσα μία φίλη και της το είπα. Με πίεσε να 
πάω στο γιατρό. Έβρισκα ένα σωρό δικαιολο-
γίες για να το αποφύγω. Τελικά πήγα και ήταν η 
χειρότερη ημέρα της ζωής μου.

Η διάγνωση ήταν CA δεξιού μαστού. Έχα-
σα τον κόσμο. Δεν πίστευα ότι αφορά εμένα. 
Κοίταζα και ξανακοίταζα την διάγνωση μήπως 
δεν διαβάζω σωστά. Πανικοβλήθηκα. Ο δι-
άδρομος του νοσοκομείου μάκραινε περίερ-
γα. Οι πόρτες δεξιά και αριστερά με πλησίαζαν 
ασφυκτικά και μετά ξεμάκραιναν. Πότε ανέβαι-
ναν προς τα πάνω και πότε εξαφανίζονταν κά-
τω από τα πόδια μου μαζί με τον διάδρομο και 
εγώ περπατούσα στο κενό. Χτύπησα την πόρτα 
του γιατρού με την ελπίδα ότι το CA δεν σημαί-
νει καρκίνος. Όσο γλυκός, όσο τρυφερός και 
εάν ήταν ο γιατρός, με την απάντηση του χάθη-
κα, ένοιωσα να αδειάζω ,έτρεμε το μέσα μου.

Τις επόμενες ημέρες τις έζησα μέσα στον φό-
βο. Ήταν φορές που με έλουζε κρύος ιδρώτας. 
Να μην με χωράει ο τόπος. Δεν μπορούσα να 
αναπνεύσω, ώσπου αποφάσισα να πάρω την 
ζωή μου στα χέρια μου.

Αν υπάρχει έστω μια γυναίκα στον κό-
σμο με τον δικό μου τύπο καρκίνου και ζει 
θα ζήσω και εγώ.

Από εκείνη την στιγμή, άρχισα να σκέπτομαι τί 
θα με κάνει να νοιώσω καλύτερα τις δύσκολες 
ώρες του φόβου και του πανικού.

Ήμουν τυχερή γιατί είχα παρακολουθήσει 
τρία χρόνια σεμινάρια αυτογνωσίας. Παράλλη-
λα έκανα γιόγκα mind control και διαλογισμό. 
Η δουλειά που είχα κάνει με τον εαυτό μου και 
τα εργαλεία που είχα αποκτήσει μέσω του δια-
λογισμού  και του mind control  ήταν τα εφό-
δια μου για να αντιμετωπίσω τον απρόσκλη-
το επισκέπτη.

Ήξερα την αποτελεσματικότητα του οραματι-
σμού. Οραματιζόμουν να το λούζει λευκό θε-
ραπευτικό φώς. Μέσα του κατοικούσαν άπει-
ρα μικρά λευκά ανθρωπάκια που φρόντιζαν 
για την σωστή λειτουργία των κυττάρων μου. 
Έτρεχαν πάνω κάτω και επιδιόρθωναν. Ένοιω-
θα τα κύτταρα μου ευτυχισμένα και δυνατά.

Χειρουργήθηκα Μ.Δευτέρα. 
Είχα την βαθιά πεποίθηση ότι ο γιατρός στο 

χειρουργείο δεν θα είναι μόνος.Θα υπάρχει κά-
ποιος δίπλα του που θα καθοδηγεί το χέρι και 
τις αποφάσεις του. Πίστευα ότι είχα μία ισχυ-
ρή προστασία.

Θα έκανα Πάσχα στο νοσοκομείο εκτός και 
εάν έβγαιναν οι παροχετεύσεις που ήταν μάλ-
λον απίθανο. Εγώ όμως ήθελα να πάω σπίτι 
μου και έβαλα τα ανθρωπάκια μου να δουλεύ-
ουν πυρετωδώς και την Μ.Πέμπτη ήμουν στο 
σπίτι μου.

Βγήκα στην βεράντα και ένοιωσα απόλυτα 
ευτυχισμένη. Γιά πρώτη φορά στην ζωή μου εί-
πα «ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣ». 

Ήταν όλα πανέμορφα, η ημέρα φωτεινή, τα 
λουλούδια μου, εγώ...

Αποφάσισα να ζήσω.
Ακολούθησαν οι ακτινοβολίες. Την ημέρα 

που πήγα να συζητήσω με την ακτινοθεραπεύ-
τρια δεν θα έλεγα ότι ήμουν και τόσο ψύχραι-
μη. Φορούσα μία δερμάτινη φούστα και όση 
ώρα μου μιλούσε έτριβα το δάχτυλο πάνω 
στην φούστα  τόσο που την έσκισα

Εκεί γνώρισα και τον σημαντικότερο άνθρω-
πο που έχω στην ζωή μου. Με στήριξε όλο το 
διάστημα της θεραπείας. Με έκανε να πιστέψω 
σε εμένα. Μου έκλεινε ραντεβού όταν τελείω-
νε τα περιστατικά του και μιλούσαμε ατελείω-
τες ώρες. Μου σύστησε βιβλία που θα με βο-
ηθούσαν. Είναι πολύ τυχεροί οι ασθενείς που 
τον έχουν γιατρό τους. Ήταν σχολαστικός, όχι 
μόνο στον σχεδιασμό της θεραπείας μου, αλλά 
και στον τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας 
από εμένα. Νιώθω απέραντη αγάπη και απέρα-
ντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτόν και χαίρομαι που 
μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω δημόσια τα 
συναισθήματα μου προς τον τότε γιατρό μου 
και τώρα αγαπημένο φίλο Γιώργο Πισσάκα.

Ο καρκίνος με αφύπνισε.  Ήταν μεγάλη η ανα-
τροπή που έφερε στην ζωή μου. Άρχισα να 
σκέπτομαι τι δεν πήγε καλά. Άρχισα να παρα-
τηρώ τις σκέψεις μου και τα συναισθήματα που 
μου γεννούσαν. Συνειδητοποίησα ότι στην ζωή 
μου κυριαρχούσε το μαύρο. Κάνοντας μία ανα-
δρομή στα προηγούμενα χρόνια είδα ότι πά-
ντα εστίαζα στο αρνητικό. Είχα κάποιες πεποι-
θήσεις και ήμουν παγιδευμένη σε αυτές. Αυτές 
καθόριζαν τις σκέψεις μου. Όλα αυτά τα χρόνια 
είχαν συμβεί και καταπληκτικά πράγματα στην 
ζωή μου. Δεν μπορούσα όμως να τα δω έτσι. 
Έβλεπα μόνο την αρνητική τους πλευρά.

Αποφάσισα να απαλλαγώ από τις παλιές μου 
πεποιθήσεις.

Η ζωή μου χωρίζεται σε δύο φάσεις. Προ καρ-

κίνου και μετά τον καρκίνο. Πόσο χαμένα χρό-
νια τα πρώτα!! Πόση γκρίνια!! Πόση μιζέρια!! 

Ξυπνούσα κάθε πρωί και έλεγα «Πάλι ξημέ-
ρωσε». Όταν άκουγα να λένε ότι το σημαντικό-
τερο πράγμα στην ζωή είναι η υγεία απαντού-
σα «τι να την κάνω την υγεία όταν δεν είμαι ευ-
τυχισμένη». Και δεν ήμουν ευτυχισμένη, γιατί 
επέλεγα το μισοάδειο ποτήρι. Έβλεπα την πίσω 
πλευρά του φεγγαριού την σκοτεινή.

Αποφάσισα να αλλάξω οπτική.
 Έβρισκα πάντα κάτι θετικό σε όλα. Ακόμα και 

τον καρκίνο μου τον είδα θετικά. Με έμαθε να 
ζω, να χαίρομαι την ζωή. Να ζω την κάθε στιγ-
μή. Να ζω στο τώρα. Η ζωή είναι τώρα. Ούτε 
χθες ούτε αύριο. Ότι έγινε, έγινε και ότι είναι να 
γίνει θα το αντιμετωπίσω.

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε 
και έχουν συμβεί πολλά.

Ερωτεύτηκα….Χώρισα…Πληγώθηκα…
Πόνεσα…Έκλαψα…Γέλασα…Διασκέδασα....
Δούλεψα…Αγχώθηκα…..

Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή είμαστε ζωντα-
νοί. Οι πεθαμένοι δεν έχουν προβλήματα. Αυ-
τή είναι και η ομορφιά της ζωής .Δεν πλήττεις. 
Εκεί που είσαι στα μαύρα τάρταρα και σέρνεσαι 
στα πατώματα,συμβαίνει κάτι και πετάς στον 
έβδομο ουρανό,αρκεί να έχεις τα μάτια της ψυ-
χής σου ανοιχτά και να βλέπεις το δώρο που 
κουβαλάει μαζί του κάθε πρόβλημα.

Εμένα ο καρκίνος μου έφερε αρκετά δώρα.
Ένα από αυτά είναι οι καταπληκτικοί άνθρωποι 
που έφερε γύρω μου.

Ανθρώπους που αγαπώ πολύ. Ανθρώπους 
που εκτιμώ και σέβομαι. Ανθρώπους που απο-
τελούν για εμένα πρότυπο προσφοράς και 
αγάπης. Και άλλους που θαυμάζω απεριόρι-
στα για τον τρόπο και την δύναμη που αντιμε-
τωπίζουν την πορεία της ασθένειας.

Αρκετούς από αυτούς τους συνάντησα στο 
Κ,Ε,Φ.Ι. Την Ζωή, την Μαρία, την Βλασία ,την 
Αναστασία, τον Θανάση……..Τους θαυμάζω 
και τους αγαπώ όλους τόσο πολύ!!!!!!

Θα ήθελα να δώσω και ένα μήνυμα.
Να φροντίζουμε για την ψυχική και σωματική 

μας υγεία.Να αφουγκραζόμαστε το σώμα μας. 
Να είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και να 
έχουμε εμπιστοσύνη στη ζωή. Κάθε δυσκολία 
δεν έρχεται μόνη. Κάτι κουβαλάει μαζί της. Συ-
νήθως είναι ένα δώρο, αρκεί τα μάτια της ψυ-
χής να είναι ανοιχτά και να το δουν.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Μαίρη  Χήναρη

ΒιωματικόΒιωματικό

Μέρες γιορτινές που ζήσαμε, θεώρησα κα-
λό να παραθέσω εδώ , αντί για σκέψεις δικές 
μου, τα λόγια ενός άξιου Ιεράρχη της εποχής 
μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρά-
μας Παύλου, καθώς αγγίζουν καίρια τους τα-
ραγμένους καιρούς που ζούμε.

Κοκκινάκου Ιωάννα  

«Ἀπό τή στιγμή τῆς γεννήσεώς μας εἴμαστε 
δέσμιοι τοῦ χρόνου, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θα-
νάτου. Ὁ πιστός δέν κλείνει τά μάτια. Παρατη-
ρεῖ τήν πραγματικότητα χωρίς τούς μεγεθυ-
ντικούς φακούς τῆς ἡττοπάθειας.Δέν ὑπερτο-
νίζει τίς δυσκολίες. Ἀτενίζει τίς δύσκολες  κα-
ταστάσεις μέ τό βλέμμα καί τήν καρδιά ὑψω-
μένα στόν οὐρανό.Ἀπελπιστικές καταστάσεις 
ὑπάρχουν μόνο γιά τόν ἄνθρωπο πού δέν ἔμα-
θε νά ἐλπίζει καί νά στηρίζει τήν ἐλπίδα του 
στόν παντοδύναμο Θεό. Γιά τόν ἄνθρωπο τῆς 
πίστεως, τίποτα δέν εἶναι ἀπελπιστικό. Ἐλπίζει 
καί ἐκεῖ πού ὅλα φαίνονται σκοτεινά.Χαμογε-
λάει καί στή θλίψη μέ ἕνα οὐράνιο χαμόγελο. 
Καί στά πιό μεγάλα ἀδιέξοδα περιμένει τό χέ-
ρι τοῦ Θεοῦ νά τοῦ ἀνοίξει μέ τρόπο θαυμα-
στό πόρτες ἄγνωστες.

 Στις μέρες μας μέ πρόσχημα τήν οἰκονομι-
κή κρίση κάποιοι πουλημένοι πνευματικά, ξε-
πουλοῦν ὄχι μόνο τά ὑλικά μά καί τίς πνευμα-
τικές ἀξίες τοῦ τόπου μας.Ἕνα χτυπητό πα-
ράδειγμα εἶναι ἡ σταδιακή κατάργηση τῆς Κυ-
ριακάτικης ἀργίας. Πλῆγμα στήν πίστη, στήν 
οἰκογένεια, στούς ἐργαζόμενους, στίς παρα-
δόσεις τοῦ τόπου μας, στούς μικρομεσαίους 
ἐπιχειρηματίες. Τί ἔπαθε ἡ ἐποχή μας καί θε-
σπίζει «ἀντικοινωνικά ὡράρια» μεταθέτοντας 
ὅρια καί ὅρους πού ὁ Θεός ὅρισε ;Ἡ Κυρια-
κή εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν Κύριο, διό-
τι τήν ἡμέρα αὐτή ὁ Θεάνθρωπος ἀναστήθη-
κε. Εἶναι ἡ ἡμέρα πού πανηγυρίζουμε τόν θρί-
αμβο τῆς Ἀναστάσεως καί δοξάζουμε τόν φι-
λάνθρωπο Θεό πού μᾶς χάρισε τή δυνατότη-
τα τῆς σωτηρίας μας.

Οἱ μεγαλύτεροί μας ἔζησαν πολέμους ,στε-
ρήσεις καί ὅμως ἔδειξαν ἀξιοθαύμαστη  ὑπο-
μονή καί δύναμη καί ἀπό τά συντρίμμια δη-
μιούργησαν μιά μεταπολεμική Ἑλλάδα καλύ-
τερη.Εἶχαν κτίσει τή ζωή τους σέ γερά θεμέ-
λια, τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τή δικαιοσύνη, τήν 
ἐργατικότητα, τήν ἐγκράτεια, τήν ἀλληλοβοή-
θεια, τήν ὑπομονή.

Στά χρόνια μας  πολλοί ξέχασαν, περιφρό-
νησαν ἤ ἀπαξίωσαν αὐτές τίς ἀρετές καί τό 
μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι τό εὔκο-
λο κέρδος, ἡ διασκέδαση, ἡ ἐπίδειξη, ἡ προ-
βολήἜτσι φτάσαμε νά θεωροῦμε τήν ἀλή-
θεια καί τήν ἀρετή ἀνοησία καί τό ψεῦδος 
καί τήν ἀπάτη κατόρθωμα καί ἐξυπνάδα.Ἡ 
κατάργηση τῆς Κυριακάτικης ἀργίας στό-
χο ἔχει τό κέρδος καί τήν ὑποταγή μας ὥστε 
ὅπως ἔλεγε ὁ Φώτης Κόντογλου : «νά μᾶς 
ἀφήσουνε χωρίς πίστη, χωρίς παράδοση, 
χωρίς οἰκογένεια, χωρίς τίποτε δικό μας».                                                                                                 
Οἱ πολιτικοί μας ταγοί παρά τοῦ ὅτι στή συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί, οἱ πράξεις τους πόρρω 
ἀπέχουν ἀπό τίς ἐπιταγές τῆς πίστεώς μας 
καί ὑπηρετοῦν τά σχέδια τῆς νέας ἐποχῆς.                                                                                                                       
Στούς χαλεπούς καιρούς πού ζοῦμε ἡ Ὀρθό-
δοξη πίστη μας πρέπει νά διαφυλαχθεῖ ὡς κό-
ρη ὀφθαλμοῦ, διότι εἶναι τό μόνο μετερίζι πού 
μᾶς ἀπομένει καί τό ὁποῖο ἐγγυᾶται τό μέλλον 
τοῦ ταλαιπωρημένου λαοῦ μας.»

Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

ΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ;

Χριστούγεννα για τους περισσότερους είναι μελομακάρονα, γιρλά-
ντες, πολύχρωμα φωτάκια και στολίδια. Για κάποιους άλλους πάλι είναι 
καινούρια ρούχα και παπούτσια, παραπάνω φιλιά και αγκαλιές, εκδρομές 
με φίλους….. Χριστούγεννα όμως στην πραγματικότητα σημαίνει κάτι το 
εντελώς διαφορετικό.

Για μένα Χριστούγεννα είναι τα χαρούμενα, όμορφα ματάκια του μι-
κρού Ιησού, καθώς –μέσα στη φάτνη –αντικρύζει τα λαμπερά , γεμάτα 
αγάπη μάτια της μητέρας του, που τον κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της, για 
να μην της κρυώσει.

Την ιστορία την ξέρετε…..Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ.
Επαναλαμβάνεται εδώ και πλέον από 2.000 χρόνια. Ο Χριστός έρχε-

ται κάθε μέρα για να γεννηθεί μέσα στις καρδιές μας, αλλά δυστυχώς πο-
λύ συχνά τις βρίσκει κλειστές.Ζητά θέση μέσα σ΄αυτές, αλλά δεν του προ-
σφέρεται.

Κι όμως δεν μας εγκαταλείπει, είναι δίπλα μας. Ειδικά δίπλα στον πο-
νεμένο και βασανισμένο άνθρωπο της εποχής μας. Στον άνθρωπο που 
έχασε τον προσανατολισμό του, για να του πει πως υπάρχει σωτηρία, πως 
υπάρχει βράχος πάνω στον οποίο μπορεί άφοβα να σταθεί.

Χριστούγεννα επίσης είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι μόνοι, άν-
θρωποι μακριά απ΄την πατρίδα τους, παιδάκια στα ορφανοτροφεία χωρίς 
την αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά, παππούδες και γιαγιάδες που δεν 
έχουν κοντά τους τα εγγονάκια τους να τους πουν παραμύθι.

Άνθρωποι πάνω σ΄ένα κρεβάτι παρέα με τον πόνο, τον οποίο μόνο 
κάποια αναλγητικά κι αυτά για λίγες ώρες μόνον μπορούν να απαλύνουν.

Χριστέ, Εσύ ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς Κύρι-
ος και Σωτήρ ημών,καταξίωσέ μας να ξεσκουριάσουμε τις πόρτες της καρ-
διάς μας και να σου ανοίγουμε σε κάθε κτύπημά σου. Εσύ, ο προστάτης 
των αδικημένων, προστάτεψε την πατρίδα μας από εσωτερικούς και εξω-
τερικούς εχθρούς, δώσε δύναμη στους αδυνάτους, υγεία σε όλο 
τον κόσμο, δικαιοσύνη στους αδικημένους, εργασία και εκπλή-
ρωση κάθε προσδοκίας ειδικά στα νιάτα, απίστευτες 
χαρές και απρόσμενη ευτυχία 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!!!!!!!!!

Νικόλαος Αφεντούλης
Ιατρός

Τα τελευταία χρόνια έλαβε χώρα μια σημαντική αλλαγή στην αντιμετώ-
πιση της νόσου και στον τρόπο περίθαλψης των ασθενών. Το μηχανιστικό βι-
οϊατρικό μοντέλο αντικαταστάθηκε από το βιοψυχοκοινωνικό ή ολιστικό μο-
ντέλο, το οποίο εισήγαγε νέες έννοιες στις επιστήμες υγείας, όπως η ποιότη-
τα ζωής και ανέδειξε την ισχυρή δυναμική της σχέσης που αναπτύσσεται με-
ταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας.

Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των νοσηλευτών και των ασθενών εί-
ναι πολυδιάστατη και καθορίζεται από έννοιες όπως η παρεχόμενη φροντί-
δα, η αυτονομία, η εκπαίδευση, η προσωπικότητα, οι πεποιθήσεις, οι αξίες 
και το περιβάλλον. Παρ’ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιγραφεί μια τό-
σο πολύμορφη διαπροσωπική σχέση, θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε 
κάποια από τα κύρια δομικά της στοιχεία, όπως διαμορφώνονται σε ένα σύγ-
χρονο σύστημα υγείας, υπό το βάρος ασφυκτικών κοινωνικοοικονομικών 
και πολιτισμικών περιορισμών.

Η φροντίδα καθορίζεται ως η διανοητική, ψυχολογική, πνευματική και 
φυσική προσφορά ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση των 
αναγκών του πάσχοντα και η προαγωγή της ευεξίας του. Περιέχει ισοδύνα-
μα την εξατομικευμένη και με ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες της κουλτούρας 
του ασθενούς φροντίδα, τη δημιουργία θεραπευτικών σχέσεων που προ-
άγουν το αυτοθεραπευτικό δυναμικό του ασθενούς, αλλά και την επιδέξια 
εφαρμογή κλινικών διαδικασιών που εμπεριέχουν συνδυασμό γνώσεων, 
ηθικής και συναισθημάτων. 

Η φροντίδα προσεγγίζεται μέσα από τις διαφορετικές και αλληλοσυμπλη-
ρούμενες διαστάσεις της, όπως την ανθρωπολογική διάσταση, η οποία ανα-
γνωρίζει ότι η υγεία, η νόσος και η θεραπεία είναι τμήματα της πολιτισμικής 
ταυτότητας κάθε ανθρώπου, την ανθρωπιστική διάσταση, τη διάθεση δηλα-
δή ενός ατόμου να ευεργετήσει κάποιον άλλον όταν βρίσκεται στην κατάλλη-
λη θέση, τόσο από πλευράς ισχύος όσο και από πλευράς σχέσης και την ψυ-

χοκοινωνική διάσταση, την ανάπτυξη διαπροσωπικής θεραπευτικής σχέσης 
μέσα από τις έννοιες της προσοχής, του ενδιαφέροντος και της περιποίησης.

Η προσφορά φροντίδας πρέπει να εμπεριέχει ορισμένα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά προκειμένου να θεμελιωθεί μια σχέση αμοιβαιότητας και εμπι-
στοσύνης, που αν λείψουν δημιουργείται αντίθετα ένας απροσπέλαστος 
φραγμός. Σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η προσβασιμότητα και η ισότη-
τα στη νοσηλευτική φροντίδα καθώς και η συναισθηματική υποστήριξη και 
η αποτελεσματική επικοινωνία. Η έννοια της επικοινωνίας ξεπερνά τα στε-
νά όρια της πληροφόρησης και περιλαμβάνει τη μετάδοση συναισθημάτων, 
σκέψεων και ανησυχιών, αποζητώντας έτσι τη θεραπευτική μορφή της επι-
κοινωνίας!

Οι ασθενείς πιστεύουν ότι στην κλινική πράξη η επικοινωνία παραμένει 
επίμονα μονόπλευρη, καθιστώντας δύσκολο να ενημερωθούν ικανοποιητι-
κά για την υγεία τους και να ανακουφιστούν με την έκφραση των ανείπωτων 
αναγκών τους, των ανησυχιών τους και των συναισθημάτων τους. Εκφρά-
ζουν σε διάφορες φαινομενολογικές μελέτες την αντίληψη ότι οι νοσηλευτές 
και γενικά οι επαγγελματίες υγείας υποτιμούν την ικανότητά τους να διαχειρι-
στούν πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση της υγείας τους.

Έχει φανεί ότι η επαρκής πληροφόρηση βελτιώνει την ικανοποίηση των 
ασθενών. Έτσι, η σύγχρονη τάση στις επιστήμες υγείας είναι η αυτονομία 
του ασθενούς στη λήψη των αποφάσεων. Η σχέση φροντιστών και ασθενών, 
περνά σταδιακά, από το παραδοσιακό πατερναλιστικό πρότυπο, σε ένα νέο 
πρότυπο, εκείνο της συναίνεσης ύστερα από ενημέρωση. 

Η συγκατάθεση μετά από ενημέρωση αποσκοπεί τόσο στην ηθική διά-
σταση της διατήρησης της αυτονομίας και αυτοδιάθεσης του ασθενή, όσο και 
στη νομική διάσταση της εφαρμογής της θεραπείας σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς και το δίκαιο. Τα στάδια που ακολουθούνται είναι: α) η παροχή πλη-
ροφοριών για τη νόσο, τη θεραπεία, τα οφέλη, τους κινδύνους καθώς και γε-
νικές πληροφορίες για τις δομές και το προσωπικό που εμπλέκονται στη θε-
ραπεία, β) η κατανόηση των πληροφοριών και η ανταπόκριση σε αυτές (επι-
πλέον πληροφόρηση, επεξήγηση, συζήτηση επί προσωπικών αντιλήψεων 
κλπ) και γ) η συμμετοχή, σύμφωνα με τις επιθυμίες, στη λήψη αποφάσεων 
για την αγωγή.

Επιπλέον, οι ασθενείς επιθυμούν, η φροντίδα να τους παρέχεται από ικα-
νούς κλινικά νοσηλευτές με τεχνικές ικανότητες, γεγονός που το θυμούνται 
ακόμα και χρόνια μετά την περιπέτεια της υγείας τους. Αντίθετα η εμπειρία 
μιας συμπεριφοράς μη φροντίδας ενισχύει την τραγικότητα των καταστάσε-
ων που βιώνουν.

Το τρίμηνο που πέρασε... 

Λαϊκό Νοσοκομείο, τμήμα 
χημειοθεραπειών, 

Ημερίδα, “καρκίνος
              .....μπορεί να νικηθεί”,                      

Δημιουργικό, με εκδηλώσεις και ομιλίες 
                              το τρίμηνο που πέρασε.

24 Νοεμβρίου 2013
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παραμονές Χριστουγέννων  οι εθελοντές του ΚΕΦΙ μοίρασαν 
δώρα και ευχές στους ασθενείς.

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.

στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

Η σχέση ασθενούς και ογκολογικού 
νοσηλευτή υπό το πρίσμα της 

παρεχόμενης φροντίδας, της 
αυτονομίας και της εκπαίδευσης

Θεόδωρος Α. Κατσούλας, 
Νοσηλευτής PhD, Λέκτορας Νοσηλευτικής Μονάδων 

Εντατικής θεραπείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ


