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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Τα σημεία των καιρών αποδεικνύουν ακόμη μια φορά την ου-
σιαστική ανάγκη ύπαρξης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(ΜΚΟ) και την απαραίτητη συνεργασία της πολιτείας με αυτές σε 
ζωτικά και άλυτα θέματα στον τομέα υγείας. Το νέο νομοσχέδιο 
του Υπ. Εσωτερικών κάνει λόγο πλέον για Κοινωφελείς Οργα-
νώσεις Πολιτών (ΚΟΠ) αντί για ΜΚΟ, χωρίς όμως η αλλαγή του 
ονόματος να φέρνει και την απάντηση ή τη λύση στα τεράστια 
καθημερινά πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης 
και ασθενής με καρκίνο.
Σε μια τέτοια εποχή, που δυστυχώς δεν ευνοεί τις αξίες της 
συμμετοχικής δημοκρατίας και της ουσιαστικής διαβούλευσης 
μεταξύ κράτους και κοινωνίας πολιτών, ο ρόλος του Συλλόγου 
μας καλείται να γίνει περισσότερο δυναμικός και πολύπλευρος 
με στοχευμένες δράσεις, βελτιώνοντας αφενός τα δυνατά του 
σημεία, ενσωματώνοντας αφετέρου στοιχεία όπως η εξωστρέ-
φεια, η ευελιξία, η καινοτομία, η συμπόρευση και συνέργεια 
με άλλες Ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις και η περαιτέρω 
ανάδειξη και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς.  
Το 2014, το «Κ.Ε.Φ.Ι.», ολοκληρώνοντας 10 χρόνια ζωής και 
δράσης, συνεχίζει να εντοπίζει τα σημαντικά ελλείμματα που 
παρουσιάζονται στην ενημέρωση για την καθημερινή διεκδίκη-
ση των αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου, που αντιμε-
τωπίζει καρκίνο και παράλληλα αγωνίζεται να αποδείξει το αυ-
τονόητο, το δικαίωμα σε μία ζωή με αξιοπρέπεια.
Με τον ενθουσιασμό που κουβαλώ μέσα μου, από τον καιρό 
που ήμουν εθελόντρια στο Σύλλογο, τη σημερινή χαρά να ερ-
γάζομαι για τους σκοπούς του μετά από την τιμητική για μένα 
πρόσκληση του ΔΣ να αναλάβω τα καθήκοντα της Διεύθυνσης 
και την προσωπική ευθύνη να συμβάλλω στη βιωσιμότητα και 
ανάπτυξή του, σας προσκαλώ σε μία ανοιχτή επικοινωνία μετα-
ξύ μας με στόχο την κοινή πορεία. 
Η παρουσία σας στο «Κ.ΕΦ.Ι.» είναι ουσιαστική και ζωτικής ση-
μασίας στο καθημερινό έργο του. Η συμμετοχή σας σε όσες δρά-
σεις «τρέχουν» μέχρι σήμερα και σε όσες σχεδιάζονται και πρό-
κειται να υλοποιηθούν, όπως και οι παρατηρήσεις και οι προτά-
σεις σας ενδυναμώνουν τη θέση μας στην κοινωνική ανθρώπινη 
προσφορά και μας συσπειρώνουν ακόμη περισσότερο στην προ-
σπάθεια αλλαγής της μίζερης πραγματικότητας με αποδέκτες της 
όλους εμάς, ασθενείς,  μέλη, φίλους και εθελοντές.
Εύχομαι σε όλους μας καλή συνέχεια με Υγεία, Έμπνευση και 
Δημιουργική Συνεργασία!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ειρήνη Κουτελά

Γενική Διευθύντρια Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.»
ikoutela@anticancerath.gr

Αγαπητά μέλη,
Καλό Φθινόπωρο, με υγεία για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους, θετική ενέργεια 
και δημιουργικότητα.
Ο Σύλλογός μας με μια σειρά από εκδηλώσεις και προγράμματα μας παρακινεί όλους, 
μέλη και εθελοντές, για ενεργή συμμετοχή και εθελοντική δράση. Μάχιμοι και δυνα-
τοί στον κοινό μας αγώνα, έχουμε προγραμματίσει τα παρακάτω:

1. Κάθε Δευτέρα  18.00-19.30 
Ομάδα στήριξης ασθενών και φροντιστών, στα γραφεία του Συλλόγου. 
Συντονίστριες: Χριστοδήμου Έφη, 

Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοιτος του Ε.Ι.Ν.Α.
Ροβόλα Γεωργία,  
Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοιτος του 
Ε.Ι.Ν.Α.- Κοινωνιολόγος MSc

2. Εκπαίδευση εθελοντών μονοετούς φοιτήσεως 
Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. με την εθελοντική υποστήριξη  
του κέντρου Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης  Βίλχελμ Ράιχ. Υπεύθυνη προγράμμα-
τος Μαριλένα Κόμη.
Συντονίστριες: Κυριακοπούλου Μαρία, 

Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοιτος του Ε.Ι.Ν.Α.
Μαρινάκου Εύη, 
Σωματική ψυχοθεραπεύτρια. Απόφοιτος του Ε.Ι.Ν.Α.

3.Κάθε δεύτερη Τετάρτη Εποπτεία εθελοντών.
Επόπτης: Αυγουστάτος Γιάννης  Ψυχίατρος –Ψυχοθεραπευτής. 

4. Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 17:00-19:00 
Ο Σύλλογος προσκαλεί τους ασθενείς  με  ΧΜΛ στα γραφεία του Συλλόγου για την 
ενημέρωση γύρω από τη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία. 
Συντονιστής: Παναγιώτης Παναγιωτίδης,

Αιματολόγος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ - 1η Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό.

5. Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου  η Ημερίδα μας με τον ίδιο τίτλο πάντα, «ΚΑΡΚΙ-
ΝΟΣ... ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ»
στο  Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ από 9:30-18:00.Επιστήμονες από το χώρο της υγείας θα μας 
ενημερώσουν για την πρόληψη και θεραπεία του ΚΑΡΚΙΝΟΥ.
Ο Σύλλογος δίνει έναν καθημερινό αγώνα για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας 
ζωής των ασθενών με καρκίνο και για την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση της νόσου. 
Μπείτε και εσείς σ’ αυτόν τον αγώνα. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα!

Με φιλικούς χαιρετισμούς και ευχές για ένα 
όμορφο και δημιουργικό Φθινόπωρο.

Για το ΔΣ
 Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Ζωή Γραμματόγλου  Γεωργία Δρούτσα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ

του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Παθολόγος-Ογκολόγος, 

Διευθυντής Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

της ΖΩΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ
 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Μιλώντας με 
τον Ασθενή
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
γιατρού και ασθενούς είναι μια βασική κλινική 
λειτουργία που δεν μπορεί να μεταβιβασθεί 

ή να ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα...
Οι διαπροσωπικές ικανότητες του γιατρού 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση 
και τη συμμόρφωση του ασθενούς και 

επηρεάζουν θετικά την έκβαση της υγείας...
Η ολοένα μικρότερη ικανοποίηση του κοινού από 
το ιατρικό επάγγελμα σχετίζεταισε μεγάλο βαθμό 

με ελλείμματα στην κλινική επικοινωνία“.

Το να μιλά ένας γιατρός στον ασθενή του, ειδικά όταν αυτό που πρέ-
πει να ειπωθεί είναι η ανακοίνωση μιας σοβαρής/απειλητικής για τη 
ζωή ασθένειας, απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες επικοινωνίας. Αυτές 
οι δεξιότητες μαθαίνονται και αν και μπορεί κάποιος γιατρός να μην 
γνωρίζει εκ των προτέρων το πώς να μιλήσει στον ασθενή του, με λί-
γη προσωπική δουλειά μπορεί να μάθει το πώς να το κάνει. Οι για-
τροί συχνά φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά με τον ασθενή τους γιατί 
πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους αυξήσουν το άγχος και το 
φόβο αλλά η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη. Το να μοιρά-
ζεστε ειλικρινά και να συζητάτε με τον ασθενή, τους μειώνει το φόβο 
και εμψυχώνει τον ασθενή.

Κάποιοι φόβοι που έχουν οι 
ασθενείς είναι οι ακόλουθοι:

- Η ένταση του πόνου
- Η ανικανότητα να τα βγάλουν πέρα.
- Ότι θα πεθάνουν μόνοι τους.
- Ότι μπορεί να θαφτούν ζωντανοί.
- Ότι τα πράγματα που τους προτείνονται 
  θα είναι είτε άχρηστα είτε πολύ επώδυνα.

Πολλοί ασθενείς βρίσκουν καθησυχαστικό το γεγονός ότι ο γιατρός 
τους, τους μιλά ειλικρινά. Ο λόγος είναι απλός. Ο φόβος λιγοστεύει 
όταν τον μοιραζόμαστε. Η αρρώστια ή ο επικείμενος θάνατος δεν θα 
εξαφανιστούν αλλά ο φόβος του ασθενή θα λιγοστέψει και θα τον βο-
ηθήσει να πάρει ορθές αποφάσεις για τη θεραπεία του και τη ζωή του.

Βασικές πληροφορίες
 Βρείτε χρόνο για τον ασθενή σας. Το πεντάλεπτο δεν είναι αρκετό.
 Βρείτε τον κατάλληλο χώρο για να κάνετε αυτή τη 

συζήτηση (στο ιατρείο μπορεί να είναι πιο εύκολα τα 
πράγματα, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όμως πολλοί 
γιατροί δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν ένα ιδιωτι-
κό προφυλαγμένο χώρο.)
 Ζητήστε από τον ασθενή σας να καθήσει. (Μπορεί 

να ζαλιστεί, μπορεί να λιποθυμήσει.)
 Μιλήστε με απλές, κατανοητές λέξεις για την 

ασθένειά του χωρίς να προσθέτετε ιατρικούς 
όρους που μπορεί να αποπροσανατολίσουν ή 
να μπερδέψουν τον ήδη μπερδεμένο και φοβι-
σμένο ασθενή.
 Δώστε λίγο χρόνο στον ασθενή σας να αφο-

μοιώσει τις πληροφορίες που του μεταφέρατε. 
Μείνετε δηλαδή για λίγο σιωπηλοί.
 Ρωτήστε τον ασθενή σας τί κατάλαβε ότι 

πρέπει να κάνει για να βεβαιωθείτε ότι δεν 
έχει παρανοήσει τα λεγόμενά σας. (Πολλοί 
έμπειροι γιατροί θα σας διαβεβαιώσουν ότι 
άλλα πράγματα είπαν στους ασθενείς τους και 
άλλα πράγματα κατανόησαν εκείνοι. Θυμηθείτε 
είναι μια δύσκολη στιγμή γεμάτη άγχος.)
 Πείτε στον ασθενή σας ότι θα είστε διαθέσιμος 

για εκείνον σε ό,τι χρειαστεί και τηρήστε την υπόσχε-
σή σας.

Με τον όρο μεταστατικός καρκίνος, περιγράφεται ο καρκίνος, που έχει εξαπλω-
θεί σε απομακρυσμένα όργανα από την αρχική πρωτοπαθή εστία. Ο μεταστατικός 
καρκίνος είναι το πλέον προχωρημένο στάδιο της νόσου (στάδιο 4). Τα καρκινικά 
κύτταρα μεταναστεύουν από την αρχική εστία, με το αίμα ή την λέμφο και εγκαθί-
στανται σε άλλα σημεία του σώματος, όπου συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να 
πολλαπλασιάζονται. Ο καρκίνος του μαστού κάνει μεταστάσεις κυρίως στα οστά, 
τον υπεζωκότα, τους πνεύμονες και το ήπαρ, μπορεί όμως να δώσει μεταστάσεις 
σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
Σε ποσοστό 10%, ο καρκίνος του μαστού, παρουσιάζεται σαν μεταστατικός από 
την αρχή της διάγνωσης. Ο εξ΄αρχής μεταστατικός καρκίνος σημαίνει ότι ή είναι τα-
χέως εξελισσόμενος ή ότι είναι παραμελημένος και δεν διαγνώσθηκε έγκαιρα. Με-
ταστατικός είναι και ο καρκίνος που υποτροπιάζει μετά την αρχική διάγνωση και 
αντιμετώπιση πρώιμου καρκίνου. Μπορεί να υποτροπιάσει τοπικά,  περιοχικά ή με 
απομακρυσμένες μεταστάσεις .Η τοπικο-περιοχική υποτροπή διαγιγνώσκεται με 
την κλινική εξέταση, τη μαστογραφία ή το υπερηχογράφημα μαστού. Για τη διά-
γνωση των απομακρυσμένων μεταστάσεων, χρειάζονται άλλες εξετάσεις, όπως το 
σπινθηρογράφημα οστών , η ακτινογραφία θώρακος, οι αξονικές ή οι μαγνητικές 
τομογραφίες και τέλος εξετάσεις αίματος με καρκινικούς δείκτες.

Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού 
εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα, που 

εξαρτώνται από τη θέση των μεταστάσεων.
Ο μεταστατικός καρκίνος πρέπει, όπως και ο πρώιμος, να αντιμετωπίζεται από 
ομάδα γιατρών  (ογκολόγος, χειρουργός, ακτινοθεραπευτής, παθολογοανατόμος). 
Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία των ασθενών με την ομάδα των γιατρών και 
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι παρότι ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού είναι ανί-
ατος, υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές που έχουν σαν στόχο την επιμήκυνση της 
επιβίωσης και τη διατήρηση της καλύτερης ποιότητας ζωής. Τα νεώτερα φάρμακα 
συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των δύο αυτών στόχων και υπάρχει βάσι-
μη ελπίδα βελτίωσης με την συνεχή ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η 
επιλογή της θεραπευτικής στρατηγικής εξαρτάται από τη βιολογία του όγκου και 
κλινικούς παράγοντες. Ένα ποσοστό ασθενών θα ωφεληθεί από εντατικοποιημένη 
τοπικο-περιοχική θεραπεία. Οι υπόλοιποι ασθενείς θα αντιμετωπιστούν με συστη-
ματική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, βιολογικούς παράγοντες) ή 
και με υποστηρικτική αγωγή. Το εύρος της επιβίωσης κυμαίνεται ανάλογα από με-
ρικούς μήνες έως και πάρα πολλά χρόνια και εξαρτάται από τη βιολογική συμπερι-
φορά της νόσου και από τον τύπο, τη θέση και την έκταση των μεταστάσεων. Η εξα-
τομικευμένη πρόγνωση δεν είναι απόλυτα εφικτή. Μόλις μερικά χρόνια πριν η δι-
άγνωση μεταστατικού καρκίνου μαστού, εθεωρείτο άμεσα απειλητική για τη ζωή. 
Το 1970, μόνο το 10% των ασθενών επιβίωναν πέραν της πενταετίας. Σε πρόσφατη 
μελέτη , το ποσοστό αυτό αγγίζει πλέον το 40%. Ο μεταστατικός καρκίνος του μα-
στού επομένως, προσεγγίζεται πλέον σαν χρόνια νόσος. Δεν είναι εφικτή η ίαση, 
είναι όμως εφικτή η μακρά επιβίωση. Κάποιες γυναίκες θα επιβιώσουν και πέραν 
της δεκαετίας και μάλιστα με έλεγχο των συμπτωμάτων και καλή ποιότητα ζωής.
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όΜιλώντας με 

τον Ασθενή

Συνέχεια στη σελίδα 4

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
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ό Στην αρχή φόβος, πανικός, δίχως 
πληροφορίες για τη νόσο μου που 
μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα 
καν πως υπάρχει.
Δύσκολοι οι πρώτοι μήνες μέχρι να 
σταθεροποιηθεί η θεραπεία.
Στην  διαδρομή αυτή μεγάλη τύχη  η 
αιματολόγος μου. Τρομερή «τύπισ-
σα». Εξαιρετική γιατρός και υπέρο-
χος άνθρωπος.
Όλα πήραν τον δρόμο τους. Η θε-
ραπεία μου, η καθημερινότητά μου. 
Δεν με απασχολούσε πια η νό-
σος αλλά το να βρεθώ με ανθρώ-
πους που συμπάσχουν, που έχουν 
τις ίδιες ανάγκες  με μένα, που θέ-
λουν  να μοιραστούν όσα τους συμ-
βαίνουν.
Τυχαία στο διαδίκτυο έμαθα πως η 
22η Σεπτεμβρίου είναι η παγκόσμια 
ημέρα για την ΧΜΛ. Έτσι γνώρισα 
την Έμυ, μια πολύ δυναμική προ-
σωπικότητα που όπως και εγώ έχει 
ΧΜΛ.
Η Έμυ με σύστησε κι ήρθα σε επαφή  
με το Κ.ΕΦ.Ι, τον σύλλογο καρκινοπα-
θών,  όπου γνώρισα την Κα Γραμμα-
τόγλου, άνθρωπο με αισθήματα αν-
θρωπισμού και καλοσύνης, και την 
Κα Σκοτίδα.
Οι Κυρίες Γραμματόγλου και Σκοτίδα 
μου πρότειναν να συμμετάσχω στο 
cml HORIZONS 2014 στο Βελιγράδι.

Το ταξίδι στο Βελιγράδι ήταν ένα τα-
ξίδι που πραγματικά διεύρυνε τους 
ορίζοντές μου. Κατ΄ αρχάς γνώρισα 
ασθενείς, γιατρούς απ΄ όλο τον κό-
σμο καί εκπροσώπους της NOVARTIS  
που ήταν η χορηγός εταιρεία του συ-
νεδρίου. Εμαθα για τις καινούριες 
θεραπείες, για τις παρανέργειες, για 
το τί σημαίνει πραγματική ανταπό-
κριση στην θέραπεία, για τα γενόση-
μα. Για την μεταμόσχευση.
 Υπέροχες συμβουλές για το πώς 
πρέπει να ζούμε την καθημερινότη-
τά μας, ψυχολόγους που πραγματικά 
με βοήθησαν να πιστέψω πόσο ση-
μαντική είμαι μέσα από αυτή την ιδι-
αιτερότητά μου όπως και την σημα-
ντικότητα που έχει το σεξ στην ζωή 
εμάς των «ιδιαιτέρων».
Ξεχωριστό αφιέρωμα στο πώς μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε το  δι-
αδίκτυο για να βοηθήσουμε σε όλο 
τον κόσμο πάσχοντες με ΧΜΛ.
Και για το τέλος το καλύτερο. Μια 
υπέροχη ξενάγηση στην πόλη και 
γεύμα στο παλάτι.
Το Βελιγράδι ήταν μια υπέροχη εμπει-
ρία.
Θέλω να συνεχιστεί και να μπορέσω 
μέσα από την εμπειρία μου με την 
ΧΜΛ να βοηθάω τον συνάνθρωπο.

        Αθανασία Σαμαρά

Σκέψεις-απόψειςΣκέψεις-απόψεις
Αν εξετάσουμε τη μέχρι τώρα πορεία μας, όλοι θα διαπιστώ-
σουμε ότι μοιάζει με μια γραμμική παράσταση. Άλλοτε η γραμ-
μή βρίσκεται ψηλά -ίσως διατηρείται λίγο- στη συνέχεια κατε-
βαίνει, χαμηλώνει, φθάνει έως και το μηδέν πολλές φορές, πα-
ραμένει όσο παραμένει και μετά η ίδια πορεία. Άνοδος - κάθο-
δος, Χαρά - λύπη, ενθουσιασμός - απογοήτευση, αισιοδοξία 
- απαισιοδοξία, συμπάθεια - αντιπάθεια και οι εναλλαγές δεν 
έχουν τέλος. Είναι ωραία και βολικά όταν έχουμε τη γραμμή σε 
υψηλά σημεία. Τί γίνεται μέσα μας όταν αρχίζει ο κατήφορος; Η 
θεωρία γνωστή τοις πάσι!  
Θάλασσα μονίμως ακύμαντη δεν υπάρχει. Ούτε ουρανός για 
πάντα ασυννέφιαστος ούτε ημέρα που δεν εναλλάσσεται με 
τη νύχτα. Μια χαρά τα πάμε λοιπόν με τη θεωρία. Στην πράξη 
όμως; Τότε αρχίζουν τα πώς και τα γιατί. Αδυνατούμε να εξηγή-
σουμε γιατί συμβαίνουν άσχημα πράγματα σε μας, που κατά την 
κρίση μας δεν φταίξαμε σε τίποτα. Γιατί άνθρωποι καλοί, δίκαι-
οι να υποφέρουν; Είναι σωστό αυτό; Μία είναι η ζωή, θα πουν 
κάποιοι. Και είναι κρίμα να έχει τόσο πόνο. Είναι όμως έτσι; Σκέ-
ψεις κάνω και αναζητώ απάντηση. 
Και θυμούμαι Εκείνον, τον τέλειο, τον μόνον αναμάρτητον, 
τον μόνον δικαιούμενον και δυνάμενον να μην υποφέρει ταπει-
νώσεις, εξευτελισμούς, μαρτύριο και σταυρικό θάνατο. Και θυ-
μούμαι ότι όλα αυτά τα υπέφερε εκουσίως για μένα, για μας, για 
να σβήσει με το Πανάγιο αίμα Του τις δικές μου, τις δικές μας 
αμαρτίες. Και πέρασε από τον τάφο και την τρίτη ημέρα αναστή-
θηκε. Για να έχω και εγώ, για να έχουμε όλοι μας ελπίδα όχι τό-
σο εδώ, σ΄ αυτήν την πρόσκαιρη, σύντομη ζωούλα μας, αλλά 
στην αιωνιότητα. Εκεί που τίποτα δεν τελειώνει. Για πάντα. 

Θυμάμαι... και ευχαριστώ ...
και δοξάζω τον Κύριό μου και Θεό μου.

Κοκκινάκου Ιωάννα

Η ζάχαρη είναι τροφοδότης του καρκίνου. Σταμα-
τώντας τη ζάχαρη απομακρύνουμε μία σημαντική 
τροφοδοσία του καρκίνου. Σημείωση: τα υποκατά-
στατα ζάχαρης που παρασκευάζονται με ασπαρτάμη εί-
ναι επιβλαβή. Ένα καλύτερο φυσικό υποκατάστατο είναι 
το μέλι και η μελάσα αλλά σε μικρή ποσότητα. Το επι-
τραπέζιο αλάτι περιέχει χημικές προσθήκες για να απο-
κτά το λευκό του χρώμα. Καλύτερη εναλλακτική είναι το 
θαλασσινό αλάτι. 

Το γάλα προκαλεί το σώμα να παράγει βλέννα ιδί-
ως στην γαστρεντερική οδό. Ο καρκίνος τρέφεται 
από τη βλέννα. Διακόπτοντας το γάλα και υποκα-
θιστώντας το με γάλα σόγιας ή αμυγδάλων χω-
ρίς προσθήκες γλυκαντικών, τα καρκινικά κύττα-
ρα εξασθενούν. 

Τα καρκινικά κύτταρα ευδοκιμούν σε όξινο περιβάλ-
λον. Μία διατροφή βασισμένη στο κρέας είναι όξι-
νη και το καλύτερο είναι να τρώμε ψάρι και ελάχι-
στο κοτόπουλο παρά χοιρινό και μοσχάρι. Το κρέ-

ας επίσης περιέχει αντιβιοτικά, αυξητικές ορμόνες 
και παράσιτα που είναι επιβλαβή ειδικά σε άτομα 
με καρκίνο.

Μία διατροφή που αποτελείται κατά 80% από φρέ-
σκους χυμούς και λαχανικά, σιτηρά ολικής άλε-
σης, σπόρους, ξηρούς καρπούς και φρούτα βοη-
θά να τεθεί το σώμα σε αλκαλικό περιβάλλον. Πε-
ρίπου το 20% μπορεί να αποτελείται από μαγει-
ρεμένα γεύματα που περιλαμβάνουν φασόλια. Οι 
χυμοί από φρέσκα λαχανικά παρέχουν ζωντανά 
ένζυμα που απορροφούνται εύκολα και εισέρχο-
νται στον οργανισμό μέσα σε 15 λεπτά τρέφοντας 
και ενισχύοντας την ανάπτυξη υγιών κυττάρων. 

Για την πρόσληψη ζωντανών ενζύμων και τη δημι-
ουργία υγιών κυττάρων δοκιμάστε να πιείτε φρέ-
σκο χυμό λαχανικών και να φάτε ωμά λαχανικά 
2 με 3 φορές τη μέρα. Τα ένζυμα καταστρέφονται 
σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. 

Αποφεύγετε τον καφέ, το τσάι και την σοκολάτα που 
περιέχουν μεγάλες ποσότητες καφεΐνης. Το πράσι-
νο τσάι είναι η καλύτερη εναλλακτική και διαθέτει 
αντικαρκινικές ιδιότητες. Το νερό να είναι καθαρι-
σμένο ή φιλτραρισμένο για την αποφυγή τοξινών 
και βαρέων μετάλλων. Το αποσταγμένο νερό εί-
ναι όξινο, αποφύγετέ το. 

Η ζωική πρωτείνη είναι δύσκολο να αφομοιωθεί 
και απαιτεί πολλά πεπτικά ένζυμα. Το άπεπτο κρέ-
ας παραμένει στα έντερα, αποσυντίθεται και οδη-
γεί σε μεγαλύτερη συσσώρευση τοξικών ουσιών.

Τα τοιχώματα των καρκινικών κυττάρων αποτελού-

νται από μία σκληρή πρωτεϊνική στοιβάδα. Απο-
φεύγοντας ή μειώνοντας την κατανάλωση κρέα-
τος απελευθερώνονται περισσότερα ένζυμα που 
επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα και επιτρέπουν 
στην άμυνα του οργανισμού να καταστρέφουν τα 
καρκινικά κύτταρα. 

Ορισμένα υποκατάστατα ενισχύουν το ανοσοποιητι-
κό (αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία) 
για να μπορέσουν τα δικά του κύτταρα «δολοφό-
νοι» του οργανισμού να καταστρέφουν τον καρ-
κίνο. Άλλα υποκατάστατα όπως η βιταμίνη Ε είναι 
γνωστό πως προκαλούν απόπτωση ή προγραμ-
ματισμένο κυτταρικό θάνατο, τη φυσιολογική μέ-
θοδο του σώματος να απορρίπτει κατεστραμμένα, 
ανεπιθύμητα ή αχρείαστα κύτταρα. 

Ο καρκίνος είναι μία ασθένεια του μυαλού, του σώ-
ματος και του πνεύματος. Ένα ενεργό και θετικό 
πνεύμα μπορεί να βοηθήσει τον μαχητή του καρ-
κίνου να επιβιώσει. 

Ο θυμός και η πικρία θέτουν το σώμα σε ένα αγχώ-
δες και όξινο περιβάλλον. Μάθετε να αγαπάτε, να 
χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε τη ζωή. 

Τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούν να ευδοκιμή-
σουν σε οξυγονωμένα περιβάλλοντα. Η καθη-
μερινή άσκηση και οι βαθιές αναπνοές βοηθούν 
στην διοχέτευση περισσότερου οξυγόνου στα 
κύτταρα. Η οξυγονοθεραπεία είναι μία ακόμη μέ-
θοδος που χρησιμοποιείται για την καταστροφή 
καρκινικών κυττάρων.

Βέρα Σιατερλή

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΘΗΝΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ξεκίνησε το 2010 με  μια απλή 
εξέταση αίματος. Η διάγνωση χρόνια μυελογενής λευχαιμία.

Δύσκολη χρονιά το 2010 γεμάτη απώλειες...

ΤελευΤαία ενημερωση σχετικά με τον καρκίνο από το παγκοσμίου 
φήμης κορυφαίο αμερικάνικο Νοσοκομείο John Hopkins 

Μετά από σειρά ετών που η χημειοθεραπεία 
εθεωρείτο ως η μόνη διέξοδος καταπολέμη-
σης του καρκίνου, το John Hopkins αναφέρει 
πως υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος. Ένας 
αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του 
καρκίνου είναι η εξασθένηση των καρκινικών 
κυττάρων με το να μην τα τρέφουμε με τροφές 
που χρειάζονται για να πολλαπλασιαστούν. 
Με τι τρέφεται ο καρκίνος; 



Κ.Ε.Φ.Ι
Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών
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Η επικοινωνία με έναν άνθρωπο 
που νοσεί είναι κάτι πολύ περισ-
σότερο από «καλές δεξιότητες». 
Εμπεριέχει το ρίσκο (εκ μέρους 
του γιατρού) να εμπλακεί προ-
σωπικά με τον ασθενή. Και αυτό 
ισοδυναμεί εξ΄αρχής με απώλεια.

Κάτω από ειδικές συνθήκες 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τις παρακάτω φράσεις για 
να βοηθήσετε παραπάνω 

τον ασθενή σας.
  Μιλήστε για την επιθυμία σας να 
μάθετε τι σκέφτεται: «Αναρωτιέ-
μαι ποιες είναι οι σκέψεις που έχεις 
γύρω από το θέμα της ασθένειάς 
σου. Είμαι εδώ για να σε ακούσω.»

  Αν ο ασθενής δείχνει να φοβάται 
πείτε: «Σε βλέπω φοβισμένο/η και 
φοβάμαι και εγώ αλλά θέλω να ξέ-
ρεις ότι είμαι πρόθυμος/η να μιλή-
σουμε για οτιδήποτε σε απασχο-
λεί.” Μετά απλά ακούστε:

  Αν ο ασθενής είναι σε άρνηση ή 
δεν θέλει να μιλήσει, σεβαστείτε 
αυτήν του την ανάγκη. Απλά αφή-
στε το μήνυμα ότι, η πόρτα σας εί-
ναι ανοιχτή αν αλλάξει γνώμη.

  Παραπέμψετε τον ασθενή σας σε 
έναν ειδικό της ψυχικής υγείας χω-
ρίς να του «κλείνετε την πόρτα.» 
Πείτε κάτι σαν: «Στο νοσοκομείο 
υπάρχουν οι ειδικοί που μπορούν 
να σας βοηθήσουν να κατανοήσε-
τε καλύτερα τη φάση που περνάτε. 

Θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντε-
βού και έπειτα να τα ξαναπούμε;»

Πώς να μιλήσετε σε έναν 
άνθρωπο που πεθαίνει.

Οι άνθρωποι που πεθαίνουν είναι 
καταδικασμένοι να πεθαίνουν μέσα 
στη μοναξιά και την απομόνωση. Κα-
τά ένα περίεργο τρόπο, μοιάζει ο θά-
νατος στη σημερινή εποχή, να είναι 
κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν θέ-
λουν να μιλούν για αυτό. Ο γιατρός 
πολλές φορές θέλει να πει γρήγο-
ρα τα νέα και να δώσει ελπίδες ακό-
μα και όταν αυτές πραγματικά δεν 
υπάρχουν. Αν και σε πολλά νοσοκο-
μεία υπάρχουν πλέον οι κοινωνικές 
υπηρεσίες (με ψυχολόγους, συμβού-
λους ψυχικής υγείας ή κοινωνικούς 
λειτουργούς) που μπορούν να πα-
ραπέμψουν τον ασθενή τους, οι ίδιοι 
οι ασθενείς θα ωφεληθούν διπλά αν 
πάρουν το μήνυμα ότι, μπορούν να 
μιλήσουν και με το γιατρό τους για 
το θέμα αυτό.
Μιλώντας για μια ασθένεια απειλητι-
κή για τη ζωή στην οικογένεια μπορεί 
να είναι μια μεταμορφωτική εμπειρία 
για την οικογένεια και τον ίδιο τον 
άρρωστο. Όταν μία μορφή εξουσί-
ας (όπως είναι ο γιατρός) μιλά ανοι-
χτά, με σεβασμό για το θάνατο, δίνει 
το μήνυμα ότι όλα μπορούν να ειπω-
θούν. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό 
προσωπικό, θα χρειαστεί να θυμού-
νται ότι οι απέναντί τους έχουν αν-
θρώπους που φοβούνται, είναι αγ-
χωμένοι, μπερδεμένοι ή και θυμω-

μένοι –ανεξάρτητα αν το δείχνουν ή 
όχι. Το μυστικό για μία καλή επικοι-
νωνία με τον ασθενή είναι να θυμό-
μαστε συνειδητά ότι μπορεί να βρε-
θούμε και εμείς από την «άλλη πλευ-
ρά του γραφείου».
Ας δούμε τα συναισθήματα που βιώ-
νει κάποιος ασθενής στην ενημέρω-
ση του από το γιατρό του για μια εγ-
χείρηση, μία ιατρική εξέταση ή μια 
ασθένεια απειλητική για τη ζωή.

Τα στάδια:
Αρχικό σοκ: «Τι έγινε;». Μπορεί να 
συνοδεύεται από άρνηση: «Αδύνα-
το, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε 
μένα».
Θυμός: «Γιατί σε μένα; Γιατί τώρα;».
Διαπραγμάτευση: «Τι έγινε; Γιατί 
έγινε; Πού έφταιξα;». Μπορεί να συ-
νοδεύεται από ενοχές και τάση επι-
στροφής.
Θλίψη: «Δεν υπάρχει τίποτα χειρό-
τερο από αυτό» Η αυτοπεποίθηση 
φτάνει στο κατώτατο σημείο.
Αφύπνιση: «Ότι έγινε, έγινε και 
πρέπει να προσαρμοστώ και να το 
αντιμετωπίσω»
Λήψη αποφάσεων: «Θα το αντιμε-
τωπίσω έτσι. Θα πάω να δώ έναν άλ-
λο γιατρό, θα μείνω με τον δικό μου, 
θα κάνω και άλλες εξετάσεις κ.ο.κ »
Πραγματοποίηση των αποφάσε-
ων: «Θα κάνω την εγχείριση, την 
εξέταση κ.α».
Αποδοχή, αρχειοθέτηση: «Τι διδά-
χτηκα από αυτήν μου την εμπειρία;».
Καλό είναι να θυμόμαστε ότι τα πα-

ραπάνω στάδια δεν είναι γραμμι-
κά αλλά ακολουθούν μία κυκλική 
πορεία. Αυτή η κυκλική πορεία, εί-
ναι διαφορετική για κάθε άτομο.

Χρειάζεται αρκετή προσπάθεια να 
επανα - εκπαιδευθούν στο να «ακού-
σουν» τον ασθενή. Χρειάζεται να 
αφήσουν στην άκρη στερεότυπα, 
προσωπικές αντιλήψεις και να ρισκά-
ρουν  να φανούν πιο ανθρώπινοι 
απ ό́τι υπολογίζουν. Το κέρδος από 
αυτή την στάση, θα είναι ότι, το λει-
τούργημα που ασκούν θα πραγμα-
τοποιήσει τον αρχικό του σκοπό. Θα 
βρούν νόημα σε αυτό που κάνουν.

Γραμματόγλου Ζωή

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ:

Γιορτή εθελοντισμού 
στον πεζοδρομο 
Αποστολού πΑύλού

 28-9-14 

Το τρίμηνο που πέρασε... 

 27-9-14 

Αρχή εθελοντικήσ περοδού τού 

κ.ε.Φ.ι με θειΑ λειτούρΓιΑ στον 

ι.νΑο ΑΓ.ΓεωρΓιού Ακροπολήσ

12-10-14 
“ΓύνΑικεσ στήν οΓκολοΓιΑ”.

μεΓΑρο μούσικήσ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Κ.Ε.Φ.Ι
Ο Όμιλος UNESCO Πειραιώς και 
Νήσων στο πλαίσιο της διάλεξης 
που πραγματοποιήθηκε την Δευ-
τέρα 13 Οκτωβρίου στις 7.00μ.μ. 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δημαρχείου της Νίκαιας (Παναγή 
Τσαλδάρη 10, Νίκαια) σχετικά με 
τη φιλοσοφία του μεγαλύτερου 
ανθρωπιστή φιλοσόφου, του Σω-
κράτη, απένειμε στον σύλλογό μας 
το βραβείο της ΟΥΝΕΣΚΟ λόγω της 
σημαντικής δράσης του -όπως ετό-
νισαν -στο χώρο της ανθρωπιστι-
κής προσφοράς και συνεχάρη τον 
σύλλογο γι΄αυτό του το έργο.Το 
βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του 
συλλόγου μας η εθελόντρια Ανα-
στασία Λάγαρη της οποίας η προ-
σφορά στις δράσεις του συλλόγου 
είναι  ουσιαστική και ανεκτίμητη.

Συνέχεια από τη σελίδα 2

 20-10-14 

ομιλιΑ προεδρού τού κ.ε.Φ.ι. 

Ξενοδοχειο ΑμΑλιΑ

 30-9-14 

σύνεντεύΞή τύπού 

στΑ ΓρΑΦειΑ τού ι.σ.Α


