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Προστάτης
Γιατί οι άνδρες πρέπει  

να φροντίζουν  
τον προστάτη τους;
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Η πύλη της ανοσοθεραπείας
Η ανοσοθεραπεία αποτελεί έναν επιπλέον τρόπο 
αντιμετώπισης του καρκίνου. Η ανοσοθεραπεία 

είναι γνωστή από πολλές δεκαετίες
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Μύθοι & αλήθειες για τη σίτηση 
καρκινοπαθούς

Κάποια από αυτά τα ‘’γιατροσόφια’’ έχουν επιστημονική 
βάση, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν ότι δεν αρκεί μόνο αυτό
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Γίνε εθελοντής  
στο Κ.Ε.Φ.Ι.

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 33ο
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΑΘΗΝΩΝ
Φαραντάτων 34 & Μιχαλακοπούλου, τ.κ. 11527 Γουδί  
(4ος όροφος) Τηλ.: 210 6468222, 210 3244390
www.anticancerath.gr info@anticancerath.gr

Στο Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. ο εθελοντισμός ξεκινά με την απλή 
και ανθρώπινη διάθεση για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη 

του ασθενή με καρκίνο. Η γνωριμία, η ενεργητική ακρόαση 
και η συντροφιά είναι μία δυνατότητα που ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. 

προσφέρει σε όσους και όσες επιθυμούν να συνδράμουν το 
έργο μας και να προσφέρουν εθελοντικά, προς όφελος του 

ασθενή με καρκίνο-εξυπηρετούμενου. Η πρακτική υποστήριξη 
του ασθενή με καρκίνο στη διεκπεραίωση αναγκαίων θεμάτων 

σχετικών με τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούται, 
αποτελεί επίσης μία ουσιαστική εκδήλωση εθελοντισμού, 

στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Η ικανοποίηση και 
η πληρότητα που συνοδεύουν την εθελοντική προφορά είναι 

το κοινό δώρο, που προσφέρουμε μεταξύ μας, ασθενείς και 
εθελοντές. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών οργα-

νώνεται από το Σύλλογο Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων 
- Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών με την εθελοντική υποστήριξη του 
Κέντρου Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής “Βίλχελμ Ράιχ”. 

Βασικοί πυλώνες της εκπαίδευσης αποτελούν:
● Η προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία του εθελοντή.

● Η επαρκής ενημέρωσή του γύρω από τα πρακτικά θέματα 
της παροχής βοήθειας.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και απευθύνεται σε 
όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες 

τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς και σε επαγγελματίες 
υγείας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε τρόπους στήριξης 
και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας στην επαφή τους 

με άτομα που πάσχουν από καρκίνο καθώς και στο άμεσο 
περιβάλλον αυτών.

Ομάδα Εκπαίδευσης Εθελοντών (Διάρκεια: 1 έτος) 
Η εκπαιδευτική ομάδα είναι κλειστή και ο αριθμός συμμετε-

χόντων είναι περιορισμένος.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

α. Απολυτήριο Λυκείου
β. Συνέντευξη (κατόπιν ραντεβού).

Σημ.: Για την επιλογή των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα προηγείται συνέντευξη.

Τόπος διεξαγωγής: Γραφεία Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., Φαρα-
ντάτων 34, Γουδί.

Αν κι εσείς έχετε τη διάθεση και επιθυμείτε να γίνετε εθελο-
ντής στο Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. ξεκινήστε με τη συμπλήρωση της 

Αίτησης Εθελοντή. Θα μας δώσει χαρά να σας συναντήσουμε 
και να συζητήσουμε από κοντά για το ενδιαφέρον σας.

Σας περιμένουμε!
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές  

επικοινωνήστε με το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. στα τηλ.: 210 6468222, 
210 3244390 και 210 6447002.

Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 - 20:00  
& Παρασκευή 10:00 - 18:00

ιατρικό 4 Προστάτης

5 Μελάνωμα

6 Ανοσοθεραπεία

βιωματικό 8 “Mία ανυποψίαστη καπνίστρια”

ημερίδα 10 Αντικαπνιστική Εκστρατεία

12 Μελάνωμα

εκδηλώσεις 11 «Τάι τσι στο Πάρκο»

13 Ολιστικές, Ενεργειακές & 
Εναλλακτικές Θεραπείες

14 15ο συνέδριο CML HORIZONS

διατροφή 15 Μύθοι & αλήθειες για  
τη σίτηση καρκινοπαθούς

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
POINT: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε. 58-60,  
17778 Ταύρος, Τηλ.: 210 9595683,  
210 9589775, Fax.: 210 9589536
e-mail: point@point.com.gr
www: printingpoint.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΚΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: ΤΡΙΑΔΑ ΜΠΡΑΜΗ



4

ιατρικό › προστάτης

ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΏΧΗ,  
Ακτινοθεραπευτής- ογκολόγος  
www.akoslife.com 

Παρέχει ένα μέρος του υγρού που είναι απαραίτητο για την εκ-
σπερμάτιση, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει το σπέρμα με απα-
ραίτητες θρεπτικές ουσίες. Είναι κατά συνέπεια ξεκάθαρο ότι 

ο προστάτης είναι ένα όργανο με ουσιαστική συμμετοχή στη σεξουα-
λική λειτουργία, που με τη σειρά της είναι λογικό να επηρεάζεται 
από τις παθήσεις του, που είναι η προστατίτιδα, η καλοήθης υπερ-
πλασία και ο καρκίνος. Oι προστατίτιδες είναι ο κυριότερος λόγος για 
τον οποίο οι άνδρες, ηλικίας μικρότερης των 50 ετών, επισκέπτονται τον 
ουρολόγο τους. Εκδηλώνονται όταν μικρόβια ή άλλοι μικροοργανισμοί 
προκαλέσουν φλεγμονή στον αδένα. Τα συμπτώματα της προστατίτιδας 
μπορεί να είναι ηχηρά, όπως υψηλός πυρετός και δυσκολία κατά την 
ούρηση ή ήπια (χρόνια προστατίτιδα) με τη μορφή πόνου και ευαισθη-
σία στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, δυσκολία κατά την ούρηση 
αλλά και σεξουαλικές δυσλειτουργίες όπως διαταραχές της ερωτικής 
επιθυμίας, της στύσης και της εκσπερμάτισης. Η έγκυρη διάγνωση και 
θεραπεία είναι υψίστης σημασίας. 

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι μια από τις πλέον συ-
χνές παθήσεις που προσβάλλουν τους άνδρες μέσης ηλικίας και άνω. Η 
διόγκωση του προστάτη αδένα αυξάνεται με την ηλικία. Ο διογκωμένος 
προστάτης φράζει την ουρήθρα με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει μια 
σειρά δυσκολιών κατά την ούρηση με συμπτώματα πολύ ενοχλητικά 
με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του. Επιπροσθέτως είναι 
και πολύ επιρρεπής σε στυτική δυσλειτουργία και σε διαταραχές της 
εκσπερμάτισης. Η χειρουργική πια αφαίρεση του προστάτη αδένα γί-
νεται από την ουρήθρα χωρίς τομές. Οι τεχνικές που συστήνονται σή-
μερα είναι ελάχιστα επεμβατικές, σχεδόν αναίμακτες με ελάχιστο χρόνο 
παραμονής στο νοσοκομείο, γρήγορη ανάρρωση και με πολύ καλά 
λειτουργικά αποτελέσματα, όπως ενδοσκοπική εκτομή με laser, ενδο-
σκοπική εκτομή δια βελόνης ή με μικροκύματα, τα προστατικά stents, 
η ηλεκτροεξάχνωση. Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται συνήθως 
στις μεγάλες ηλικίες και είναι ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος στους 
άνδρες των δυτικών κοινωνιών και αποτελεί τη δεύτερη μετά τον καρ-
κίνο του πνεύμονα, αιτία θανάτου από νεοπλασματική νόσο.

Τα τελευταία 20 χρόνια η συχνότητα του κλινικού καρκίνου έχει αυ-
ξηθεί πολύ λόγω των ευαίσθητων μεθόδων διάγνωσης σε συνδυα-
σμό με την αυξημένη ευαισθητοποίηση των ανδρών για προληπτικό 
έλεγχο. Το PSA έχει γίνει πλέον παγκοσμίως εξέταση ρουτίνας σε συν-
δυασμό με τη δακτυλική εξέταση, το διορθικό υπερηχογράφημα και 
τη βιοψία προστάτη βοηθά τόσο στη σταδιοποίηση της όσο και στη 

Γιατί οι άνδρες  
πρέπει να φροντίζουν  
τον προστάτη τους; 
Ο προστάτης είναι ένας από τους σημαντικότερους 

αδένες στον οργανισμό των ανδρών και βρίσκεται 

κάτω από την ουροδόχο κύστη. 

λήψη των ορθών θεραπευτικών αποφάσεων. 
Όλοι οι άλλοι ασθενείς με τοπικά εντοπισμένους όγκους, πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με ριζική θεραπεία. Οι τεχνικές της ριζικής προστατε-
κτομής έχουν πάρα πολύ βελτιωθεί και στα χέρια έμπειρων χειρουργών 
έχουν πολύ καλά αποτελέσματα για την εγκράτεια των ούρων και την 
στυτική λειτουργία. Άλλες ριζικές θεραπείες είναι η εξωτερική Ακτινοθε-
ραπεία, η Βραχυθεραπεία, η Ορμονοθεραπεία. 

Η ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΊΑ ΔΊΝΕΊ ΑΝΑΊΜΑΚΤΗ ΛΥΣΗ
Η βραχυθεραπεία είναι η εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων δια μέσω 

του περίνεου- υπό την καθοδήγηση του διορθικού υπερήχου- στον προ-
στάτη αδένα. Η μέθοδος εφαρμόζεται από εξειδικευμένη ομάδα ουρο-
λόγου και ακτινοθεραπευτή ογκολόγου κυρίως στα πρώιμα στάδια και 
δίνει αποτελέσματα εφάμιλλα του χειρουργείου. Μάλιστα, με το συνδυα-
σμό ακτινοθεραπείας και βραχυθεραπείας, επιτυγχάνονται υψηλά ποσο-
στά πλήρους ίασης στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, 
εφάμιλλα των πρώιμων σταδίων, αναίμακτα και χωρίς παρενέργειες.

Οι θεραπείες του καρκίνου του προστάτη προκαλούν συνήθως 
στους ασθενείς προβλήματα στυτικής λειτουργίας. Με την μέθοδο της 
βραχυθεραπείας η υψηλή δόση ακτινοθεραπείας, εφαρμόζεται απευ-
θείας στον προστάτη, καταστρέφοντας τα καρκινικά κύτταρα, χωρίς να 
δημιουργούνται προβλήματα στη στυτική λειτουργία. Η εφαρμογή της 
βραχυθεραπείας πραγματοποιείται άπαξ και επιφέρει πλήρη ίαση στα 
πρώιμα στάδια σε ποσοστό 98%. Στα τοπικά προχωρημένα στάδια ο 
συνδυασμός της με την εξωτερική ακτινοθεραπεία οδηγεί σε υψηλότερα 
ποσοστά ίασης, από κάθε άλλη μέθοδο μεμονωμένα». Η βραχυθεραπεία 
εφαρμόζεται στην Ελλάδα πάνω από μία δεκαετία με επιτυχία. Σημεία 
κλειδιά για τις θεραπευτικές αποφάσεις είναι η αποτελεσματικότητα σε 
συνδυασμό με το στάδιο της νόσου, η προτίμηση του ασθενούς και η 
επίδραση οποιασδήποτε θεραπείας στην σεξουαλική λειτουργία του 
άνδρα. Όμως μη ξεχνάμε ότι υπάρχει πρόληψη του καρκίνου του προ-
στάτη η οποία διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Η πρωτογε-
νής πρόληψη αφορά τις διατροφικές συνήθειες των ανδρών. Η ελατ-
τωμένη πρόσληψη του κόκκινου κρέατος και η αυξημένη κατανάλωση 
λαχανικών και βιταμινών E& D, και ιχνοστοιχείων, έχουν προστατευτικό 
ρόλο. Η δευτερογενής πρόληψη απευθύνεται στο μαζικό πληθυσμό για 
πρώιμη διάγνωση και συνιστάται στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο των 
ανδρών άνω των 50ετών με Δακτυλική εξέταση και PSA. Διαπιστωμένοι 
παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, η φυλή και η κληρονομικότητα. Οι 
άνδρες είναι συνήθως απρόθυμοι να επισκεφτούν τον ουρολόγο επειδή 
εκτιμούν ότι τα συμπτώματα σχετίζονται με την ηλικία, την αποστροφή 
για την δακτυλική εξέταση, φόβο διάγνωσης καρκίνου ή επιπλοκών από 
πιθανή εγχείρηση.

http://www.akoslife.com/
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ιατρικό › μελάνωμα

Το αντηλιακό  
μας προστατεύει  
από το μελάνωμα 

Τα πιτσιρίκια χρειάζονται ιδιαίτερη προ-
στασία από τον ήλιο, αλλά δεν έχουν 
ανάγκη από γονεϊκές υστερίες. Σαν παι-
διά που είναι, δεν πρόκειται να καθίσουν 
κάτω από την ομπρέλα, γι’ αυτό πρέπει 
να προσέχουμε να μην τσουρουφλι-
στούν και να τους βάζουμε αντηλιακό 
κάθε μέρα, φροντίζοντας να το ανανε-
ώνουμε τακτικά. Να θυμάστε πως, ό,τι κι 
αν γράφει η συσκευασία, μετά από δύο 
ώρες τα φίλτρα του αντηλιακού έχουν 

καταστεί φωτο-ανενεργά. Επίσης, αποφύ-
γετε τα αντηλιακά προϊόντα με εκείνα τα 
εξωφρενικά υψηλά SPF, που προκαλούν 
αλλεργικές αντιδράσεις, καθώς είναι τίγκα 
στα ισχυρά χημικά (και συνεπώς ερεθιστι-
κά και αλλεργιογόνα) συστατικά. Επίσης, 
must για την προστασία των παιδιών από 
τη UV ακτινοβολία είναι το καπέλο και τα 
γυαλιά ηλίου. Στα νήπια, φροντίστε να 
βρέχετε το καπέλο για να τους κρατά το 
κεφαλάκι τους δροσερό.

ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΓΌΝΕΪΚΕΣ ΥΣΤΕΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Κάθε χρόνο, η ασθένεια «με-
τρά» 200 νέα περιστατικά 
και 100 θανάτους από τη 

νόσο στην πατρίδα των μαγευτι-
κών νησιών και των δαντελωτών 
ακρογιαλιών. Ας δούμε γιατί συμ-
βαίνει αυτό και πώς μπορούμε να 
αλλάξουμε την εικόνα.

Παρότι έχουν γραφτεί πολλά για 
το μελάνωμα στα εγχώρια μίντια, 
οι περισσότεροι Έλληνες παρα-
μένουν απροστάτευτοι στο «σκο-
τεινό» άγγιγμα του ήλιου, δίνοντας 
βάση σε έναν διαδεδομένο, αλλά 
αστήρικτο, αστικό μύθο που θέλει 
το αντηλιακό να μας δημιουργεί 
έλλειψη βιταμίνης D. Θεωρώντας 
λοιπόν τον μύθο αληθινό, το 40% 
του πληθυσμού της πατρίδας μας 
δεν φορά αντηλιακό στην παρα-
λία, ούτε στην πόλη, την ώρα που 
το 80% της ακτινικής γήρανσης 
και των προκαρκινικών αλλοιώσε-
ων οφείλονται στον ήλιο, που μας 
«λούζει» χειμώνα-καλοκαίρι όταν 
κυκλοφορούμε στους δρόμους 
της πόλης. Όπως εξηγούν ο καθη-
γητής δερματολογίας Δημήτρης 
Ρηγόπουλος, πρόεδρος της Ελλη-
νικής Δερματολογικής και Αφρο-
δισιολογικής Εταιρείας, και ο ανα-
πληρωτής καθηγητής Αλέξανδρος 
Κατούλης, η συστηματική χρήση 

αντηλιακού μειώνει κατά 40% τον κίνδυνο μελανώματος (της πιο επιθετικής μορφής δερματι-
κού καρκίνου) και κατά 50% τον κίνδυνο για τους άλλους δερματικούς καρκίνους, όπως είναι το 
βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Απουσία αντηλιακού, τα ηλιακά εγκαύμα-
τα δεν δημιουργούν μόνο ενόχληση και ξεφλούδισμα, αλλά αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου για καρκίνο στη μετέπειτα ζωή, με τα παιδιά που έχουν υποστεί πέντε ή περισσότερα 
εγκαύματα να έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πάθουν μελάνωμα ως ενήλικες.

SOS TIP: Ακόμη πιο επιβλαβές για την υγεία του δέρματος είναι το σολάριουμ, 
καθώς οκταπλασιάζει τον κίνδυνο για κακόηθες μελάνωμα.

Ο ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΏΣΣΑ ΤΏΝ ΑΡΊΘΜΏΝ
Στην πατρίδα μας, έχουμε 200 νέα περιστατικά μελανώματος ετησίως και 

100 θανάτους από μελάνωμα, ενώ υψηλό είναι και το κόστος της νόσου. 
Στις ΗΠΑ, όπου εκτιμάται ότι 87.000 άνθρωποι θα πεθάνουν το 2017 από 
μελάνωμα, το ετήσιο κόστος του μελανώματος ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ, 
με τους μη μελανωματικούς καρκίνους να κοστίζουν άλλα 4,8 δισ. ευρώ και 

το σύνολο της ιατρικής δαπάνης να αγγίζει τα 8,1 δια. ευρώ. Για την πρόληψη 
και την έγκαιρη διάγνωση των δερματικών καρκίνων η ΕΔΑΕ, σε συνεργασία 

με την εταιρεία καλλυντικών Pierre Fabre και τα εργαστήρια Avène, διοργάνωσε 
εβδομάδα δωρεάν δερματολογικών εξετάσεων, με τους ειδικούς να επισημαίνουν 

πως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε αν δεν έχουμε σπίλους (δερματικές ελιές), ούτε να τους 
αφαιρούμε χωρίς λόγο, καθώς 3 στα 4 μελανώματα εμφανίζονται σε υγιές δέρμα και μόνο 1 στα 
4 μελανώματα εμφανίζεται σε προϋπάρχοντα σπίλο.

ΤΗΣ ΑΛΈΞΙΑΣ ΣΒΏΛΟΥ  

Ζούμε σε μία από τις πιο ηλιόλουστες χώρες της 
Ευρώπης και το τίμημα για αυτό διαφαίνεται στα 
επιδημιολογικά στοιχεία του κακοήθους μελανώματος,  
της πιο επιθετικής μορφής δερματικού καρκίνου,  
που οφείλεται στη UV ακτινοβολία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΌΛΌΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΦΡΌΔΙΣΙΌΛΌΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Ανοσοθεραπεία 
στον καρκίνο

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί έναν επιπλέον τρόπο 

αντιμετώπισης του καρκίνου. Η ανοσοθεραπεία 

είναι γνωστή, έστω και εμπειρικά, από πολλές 

δεκαετίες. Ακόμη και στο παρελθόν εκείνο, οι 

επιστήμονες αναγνώριζαν ότι το ανοσοποιητικό 

σύστημα του οργανισμού ήταν η πρώτη γραμμή 

άμυνας εναντίον του καρκίνου.

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί έναν επιπλέον τρόπο 
αντιμετώπισης του καρκίνου. Η ανοσοθεραπεία είναι 
γνωστή, έστω και εμπειρικά, από πολλές δεκαετίες. Ακόμη 

και στο παρελθόν εκείνο, οι επιστήμονες αναγνώριζαν ότι το 
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού ήταν η πρώτη γραμμή 
άμυνας εναντίον του καρκίνου.

Οι πρόσφατες εξελίξεις της μοριακής βιολογίας έχουν συμβάλλει 
ώστε η δομή και λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος να έχουν 
πλήρως διαλευκανθεί. Η δομή αποτελείται βασικά από ορισμένα 
κύτταρα όπως τα Τ και Β λεμφοκύτταρα, τα δενδρικά κύτταρα και 
τα κύτταρα φυσικοί φονιάδες. Η δομή αυτή συμπληρώνεται από 
χημικές ουσίες που υπεισέρχονται στον ανοσοποιητικό μηχανισμό. 

ΜΗΧΑΝΊΣΜΟΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
Η δημιουργία του καρκινικού κυττάρου αποτελεί ερέθισμα 

εγρήγορσης του ανοσοποιητικού μηχανισμού. Το καρκινικό κύτταρο 
φέρει στην επιφάνεια του ουσίες που λέγονται αντιγόνα. Τα αντιγόνα 
αυτά προσλαμβάνονται και προσροφώνται από τα δενδριτικά 
κύτταρα που μετατρέπονται σε αντιγονοπαρουσιαστικά. Τα κύτταρα 
αυτά ενεργοποιούν τα Τ-λεμφοκύτταρα τα οποία μαθαίνουν 
να αναγνωρίζουν τα αντιγόνα. Έτσι τα Τ-λεμφοκύτταρα μέσω 
της γνωριμίας τους με τα αντιγόνα, αναγνωρίζουν τα καρκινικά 
κύτταρα και προσκολλώνται επάνω τους. Κατά την ένωση του 
Τ-λεμφοκυτταρου και καρκινικού κυττάρου αναπτύσσονται δυνάμεις 
που άλλες ενισχύουν αυτήν την ένωση και άλλες την αναστέλλουν. 
Έτσι αναπτύσσεται μια ισορροπία, που άλλοτε γέρνει προς το μέρος 
του Τ-λεμφοκυτταρου, που έχει σαν αποτέλεσμα την ισχυροποίησή 
του, και, έτσι την καταστροφή του καρκινικού κυττάρου, και άλλοτε 
γέρνει προς το μέρος του καρκινικού κυττάρου που έχει σαν 
αποτέλεσμα την διαφυγή του.

Οι δυνάμεις αυτές γίνονται και ελέγχονται διαμέσου ορισμένων 
ρυθμιστικών “σημείων” που έχουν διάφορα ονόματα. Τα πλέον 
γνωστά και μελετημένα είναι το PD-1, PD-L1, CTLA-4 που παίζουν 

Πάρις Κοσμίδης, Παθολόγος - Όγκολόγος,  
Διευθυντής Β’ Παθολογικής - Όγκολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

ρόλο ανασταλτικό στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων από 
τα Τ-λεμφοκύτταρα.

Η σύγχρονη ανοσοθεραπεία έχει εκμεταλλευθεί αυτήν την γνώση 
και με την βοήθεια της κλινικής έρευνας έχει αποδειχθεί ο νέος 
πυλώνας στην θεραπεία του καρκίνου. Ανοσοθεραπευτικά φάρμακα 
αναστέλλουν την λειτουργία των ρυθμιστικών σημείων PD-1, PD-
L1, CTLA-4 με αποτέλεσμα την ενίσχυση της λειτουργίας των Τ-
λεμφοκυττάρων που έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των 
καρκινικών κυττάρων. Τα ανοσοθεραπευτικά αυτά φάρμακα είναι 
μονοκλωνικά αντισώματα, πολλά εκ των οποίων έχουν εγκριθεί από 
τις αρχές και μπαίνουν σιγά – σιγά στην καθημερινή κλινική εφαρμο-
γή. Καρκίνοι που μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί στις θεραπείες αυ-
τές είναι του πνεύμονος, του νεφρού, της ουροδόχου κύστης καθώς 
επίσης το μελάνωμα και κακοήθειες του αιμοποιητικού συστήματος. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
  Μελάνωμα
Το μελάνωμα, εφ’όσον δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, είναι πολύ 

επιθετική νόσος στην μεταστατική του μορφή. Περίπου το 75% των 
ασθενών ζει για 1 χρόνο. Νέες, επαναστατικές, καινοτόμες θεραπείες 
έχουν ανακαλυφθεί. Η μετάλλαξη στο γονίδιο B-RAF προσφέρει 
το έδαφος για στοχευμένες θεραπείες. Επίσης η ανοσο-ογκολογία 
έχει σημαντικά συμβάλλει στην καλύτερη επιβίωση που αρκετές 
φορές γίνεται μακροχρόνια. Το αντι-CTLA-4 αντίσωμα είναι ένα 
κλασικό παράδειγμα και η χρήση του είναι ευρύτατη. Τα αντι-PDL-1 
αντισώματα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης έχουν πρόσφατα 
αποδείξει σε κλινικές μελέτες μεγάλο όφελος. Σε ασθενείς με με-
ταστατικό μελάνωμα που είχαν λάβει και άλλες θεραπείες, τα φάρ-
μακα αυτά παρουσίασαν ανταποκρίσεις 32%, ενώ όταν δόθηκε σαν 
αρχική θεραπεία, η επιβίωση των ασθενών για τουλάχιστον 1 χρόνο 
ήταν 73%. Πρόσφατα χορηγήθηκαν ανοσοθεραπευτικά φάρμακα 
μαζί, ανεξάρτητα αν οι ασθενείς είχαν λάβει προηγουμένως άλλη 
θεραπεία. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι 88% των ασθενών 
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ζούσαν στα 2 χρόνια, κάτι που είναι άκρως εντυπωσιακό για την 
ασθένεια αυτή. Τελευταία, ερευνητές χρησιμοποίησαν το αντι-
CTLA-4 αντίσωμα σε αρχικές μορφές μελανώματος, αμέσως μετά 
το χειρουργείο, με ελπιδοφόρα αποτελέσματα. 

  Καρκίνος πνεύμονος
Ο καρκίνος του πνεύμονος έχει μελετηθεί πάρα πολύ τα 

τελευταία χρόνια σε σχέση με την ανοσοθεραπεία. Τα αντι-PD-1, 
αντι-PD-L1 μονοκλωνικά αντισώματα έχουν αποδείξει ότι η απο-
τελεσματικότητα τους είναι δεδομένη. Σήμερα χρησιμοποιούνται 
στο πλακώδες και αδενικού τύπου καρκίνωμα που ανήκουν στην 
κατηγορία του μη μικροκυτταρικού καρκινώματος του πνεύμο-
νος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η επιλογή της ανοσοθερα-
πείας είναι μετά την χημειοθεραπεία και μετά την επιδείνωση του 
καρκίνου. Η έρευνα, βέβαια, συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν η 
ανοσοθεραπεία έχει θέση και ευθύς εξαρχής με την έναρξη της 
αρρώστιας που δεν μπορεί να χειρουργηθεί. 

Στην παρούσα φάση, η ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του 
πνεύμονος έχει αποδείξει ότι οι ασθενείς ζουν περισσότερο και 
καλύτερα. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς που ζουν επί 
μακρόν. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς 
δεν εμφανίζουν παρενέργειες τέτοιες που να επηρεάζεται η 
ποιότητα και η ζωή τους. Είναι γενικά πολύ καλά ανεκτή. Οι 
σοβαρές παρενέργειες είναι σπάνιες. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη 
διαφορά από την χημειοθεραπεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της 
ανοσοθεραπείας είναι η διαπίστωση ότι είναι αποτελεσματική 
ακόμη και στους ασθενείς εκείνους που πρόσφατα διέκοψαν 
το κάπνισμα ή εξακολουθούν να καπνίζουν. Αξιοσημείωτο είναι 
επίσης το γεγονός ότι η θεραπεία αυτή δεν απαιτεί διανυκτέρευση 
των ασθενών στο νοσοκομείο αλλά μπορεί να γίνει σε καλά 
οργανωμένη μονάδα ημερήσιας θεραπείας κάτω από την 
επίβλεψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

Τελευταίες έρευνες έχουν εντάξει στην ανοσοθεραπεία τον 

καρκίνο του νεφρού, της ουροδόχου κύστης, της περιοχής του 
τραχήλου. Επίσης ορισμένες αιματολογικές κακοήθειες.

ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΕΣ ΕΠΊΠΤΏΣΕΊΣ
Ένα μειονέκτημα της ανοσοθεραπείας, όπως και με όλα τα νέα 

φάρμακα είναι το υψηλό κόστος. Σε κοινωνίες που η οικονομία 
ασφυκτιά ή σε αναπτυσσόμενες χώρες η επιβάρυνση στον 
προϋπολογισμό των ασφαλιστικών ταμείων είναι μεγάλη. 

Η προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας κατευθύνεται προς 
την εντόπιση των ασθενών εκείνων που θα έχουν την μεγαλύτερη 
πιθανότητα να βοηθηθούν ώστε το κόστος να δικαιολογείται. 
Όπως και με άλλα φάρμακα έτσι και με την ανοσοθεραπεία η 
χρησιμοποίηση βιοδεικτών αποτελεί την πλέον υποσχόμενη λύση. 

Βιοδείκτες είναι ουσίες που ανιχνεύονται στην βιοψία του 
καρκίνου ή στο αίμα που η παρουσία τους μπορεί να προβλέψει 
την θετική αποτελεσματική έκβαση της θεραπείας. Οι βιοδείκτες 
αποτελούν κλειδί σήμερα στην αντιμετώπιση του καρκίνου όταν 
μάλιστα χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα ακριβά φάρμακα. Η στρατηγική 
αυτή αποτελεί την βάση για εξοικονόμηση πόρων προς όφελος 
των ασθενών, διότι τα ακριβά φάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο σε 
εκείνους τους ασθενείς που προβλέπεται όφελος. 

Στην ανοσοθεραπεία και ιδιαίτερα του καρκίνου του πνεύμονος, 
ο βιοδείκτης που εντατικά ερευνάται σήμερα είναι το PD-L1. Είναι 
μία χρώση που γίνεται στο κομμάτι του όγκου που έχει αφαιρεθεί 
για να γίνει η βιοψία. Εκφράζεται στα καρκινικά κύτταρα και είναι 
από το πλέον σημαντικά “ρυθμιστικά σημεία” που συμβάλλουν 
στην ένωση καρκινικού κυττάρου με το Τ-λεμφοκύτταρο. Είναι το 
σημείο που δρουν τα αντι-PD-1 και αντι-PD-L1 ανοσοθεραπευτικά 
φάρμακα. Αν και η αξία του αποτελέσματος της έκφρασης του PD-

L1 δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί, υπάρχουν μελέτες που 
θεωρούν ότι όσο πιο θετική είναι η χρωστική έκφρα-

ση του PD-L1 τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα 
οφέλους του ασθενούς με καρκίνο από την 

ανοσοθεραπεία. Βεβαίως χρειάζεται πε-
ρισσότερη τεκμηρίωση. Εφόσον όμως 
αποδειχθεί η αξία του βιοδείκτη, τότε οι 
ρυθμιστικές κρατικές αρχές θα έχουν 
την δυνατότητα να δικαιολογήσουν 
το αυξημένο κόστος σε σχέση με το 
όφελος που θα προσφέρεται σε συ-
γκεκριμένους ασθενείς με καρκίνο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΊΚΑ 
H ανοσοθεραπεία έχει μπει πλέον στην 

κλινική πράξη, που αν και διανύει τα πρώτα 
της βήματα έχει δώσει βροντερό παρόν.

 • Η δράση της ανοσοθεραπείας γίνεται μέσω 
της ενεργοποίησης και ενίσχυσης του ανοσοποιη-

τικού μηχανισμού που είναι υπεύθυνος για την εξαφάνιση 
του καρκίνου.
 •  Οι παρενέργειες της ανοσοθεραπείας είναι ήπιες, συνήθως, και 
καλά ανεκτές από τους ασθενείς.
 •  Η δυνατότητα επιλογής των ασθενών είναι μία σημαντική πα-
ράμετρος για να δικαιολογηθεί το κόστος.
 •  Βιοδείκτες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επιλογή και η 
χρώση PD-L1 είναι πολλά υποσχόμενη.

Πηγή Δημοσίευσης:  
http://www.kosmidisoncology.com

H 
ανοσο-
θεραπεία 
στον καρκίνο 
του πνεύμονος 
έχει αποδείξει ότι 
οι ασθενείς ζουν 
περισσότερο και 
καλύτερα. Μάλι-
στα υπάρχουν και 
κάποιοι ασθε-
νείς που ζουν 
επί μακρόν
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“Mία ανυποψίαστη καπνίστρια”

Ο νομάζομαι Παπαφράγκου Ελένη και εργάζομαι σε με-
γάλη ασφαλιστική εταιρεία. Δανείζομαι τον όρο από την 
επικαιρότητα των ημερών και θα πω ότι είμαι και εγώ μία 

Survivor όχι από τη ζούγκλα αλλά από τον καρκίνο.
 Η δική μου ιστορία ξεκινά το 2009, ήμουν μία ανυποψίαστη 

καπνίστρια με οικογένεια, παιδιά, δουλειά, έντονη καθημερινότη-
τα και ασταμάτητο άγχος. Όσο αυξανόταν το άγχος αυξανόταν και 
ο αριθμός των τσιγάρων. Εξάλλου οι καπνιστές βρίσκουν διάφο-
ρες δικαιολογίες για να μπορούν να δικαιολογούν την εξάρτησή 
τους. Παραδείγματος χάρη καπνίζουν όταν λυπούνται, όταν χαί-
ρονται και φυσικά όταν αγχώνονται.

 Εγώ το μόνο σύμπτωμα που είχα και παρατηρούσα τον τε-
λευταίο καιρό, πριν αντιμετωπίσω κατάματα την πραγματικότητα, 
ήταν ότι αισθανόμουν λίγο πιο κουρασμένη από ότι συνήθως. 
Μπήκα στη διαδικασία να κάνω κάποιες αιματολογικές εξετάσεις 
και ρευματολογικούς δείκτες. Ευτυχώς για μένα, ο ρευματολόγος 
που επισκέφτηκα επέμενε να κάνω και μία ακτινογραφία θώρα-
κος. Σίγουρα δεν αποτελώ εξαίρεση μέσα στα εκατομμύρια αν-
θρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με μία τέτοια ασθένεια και 
για αυτό δεν θα σταθώ στην αναπαραγωγή και ανάλυση συναι-
σθημάτων, όπως τεράστιος φόβος, τεράστια απορία, τεράστιο 
κενό και αδυναμία συγκροτημένης σκέψης. Ήμουν φανατική κα-
πνίστρια και αρνούμενη να ακούσω οτιδήποτε και οποιονδήποτε 
ως τότε.

 Η διάγνωση ήταν πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα δεξιού πνεύ-

μονα. Αφού πέρασα διάφορα στάδια άρνησης και θλίψης μπόρε-
σα να συγκροτήσω τις δυνάμεις μου έχοντας 3 μεγάλα στηρίγ-
ματα. Το πρώτο στήριγμά μου, η απεριόριστη πίστη στο Θεό που 
μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη, τόση που δεν με αναγνώριζα 
ούτε εγώ. Δεύτερο στήριγμά μου, οι δικοί μου άνθρωποι που 
δημιούργησαν γύρω μου ένα δυνατό πλέγμα αγάπης, όχι μόνο 
συναισθηματικά αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, δεν με άφησαν 
μόνη ούτε λεπτό. Αυτό μου έδωσε αιτίες λόγους και ελπίδες 
για να παλέψω σαν θεριό. Τρίτο στήριγμα μου, ένα ασφαλιστικό 
συμβόλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης που τόσο καιρό διέθετα 
στους άλλους ανθρώπους, αλλά εγωιστικά, όπως πολλοί άν-
θρωποι, πίστευα ότι δεν θα το χρειαστώ ποτέ εγώ η ίδια. Αυτό το 
στήριγμά μου έδωσε κάτι επίσης σημαντικό. Την επιλογή και τη 
σιγουριά ότι δεν θα επιβαρύνω οικονομικά κανέναν και κυρίως 
την οικογένειά μου.

 Το επόμενο στάδιο έπρεπε να είναι άμεσο και γρήγορο. Δηλαδή 
να οργανώσω τη μάχη μου και τη ζωή μου. Λόγω επαγγελματικής 
μου ιδιότητας γνωρίζω σπουδαίους μαχόμενους επιστήμονες σε 
πολλά κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία. Χρωστάω ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στον κύριο Γουγουλάκη το πνευμονολόγο μου, το 
θωρακοχειρουργό κύριο Κοσμά Ηλιάδη και τον ογκολόγο μου 
κύριο Ανδρέα Πετούνη. Η αντιμετώπιση ήταν ριζική, μου πρότει-
ναν και έκανα πλήρη δεξιά πνευμονεκτομή ένα 7ωρο σοβαρό 
χειρουργείο και μετά εντατική, στη συνέχεια μετά την ανάρρωση, 
αρκετές χημειοθεραπείες.

 Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι σαφώς βλέπω και τη ζωή 
μου και τις αξίες και τη δουλειά μου διαφορετικά. Υπάρχει πάντα 
το πριν και το μετά. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι το 
κάπνισμα είναι μία πολύ δυνατή εξάρτηση που όμως αντιμετωπί-
ζεται και κόβεται σε μία μέρα. Το μεγάλο λάθος που έκανα εγώ, 
είναι ότι σε μένα λειτούργησε ένας κακός σύμβουλος, ο φόβος. 
Είναι καλύτερα να λειτουργεί η λογική, η δύναμη και η θέληση. 

Να είναι επιλογή μας και τρόπος ζωής.
Ελένη Παπαφράγκου

 Η δική μου ιστορία ξεκινά το 2009, ήμουν 

μία ανυποψίαστη καπνίστρια με οικογένεια, 

παιδιά, δουλειά, έντονη καθημερινότητα 

και ασταμάτητο άγχος. Όσο αυξανόταν 

το άγχος αυξανόταν και ο αριθμός των 

τσιγάρων.



Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ παρακολουθώντας από τις 
αρχές Ιουνίου, την αρνητική εξέλιξη στο θέμα της πρόσβασης των ογκο-
λογικών ασθενών σε νέα φάρμακα, διαπιστώνει ότι για άλλη μία φορά 
το θύμα θα είναι οι ογκολογικοί ασθενείς. 

Ο νέος νόμος στο άρθρο 89 εισάγει καθαρά δημοσιονομικά κριτήρια 
περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, που θα πλήξουν ιδιαίτερα 
τους ογκολογικούς ασθενείς. Ο λόγος είναι ότι έχουν εγκριθεί ή πρόκει-
ται να εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αρκετά νέα 
αντινεοπλασματικά φάρμακα, τα οποία οι ογκολόγοι, απαιτείται να έχουν 
στη διάθεσή τους ώστε να μπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη θερα-
πεία για κάθε ασθενή. Τα νέα φάρμακα είναι κυρίως ανοσοθεραπείες ή 
άλλα εξειδικευμένα αντινεοπλασματικά φάρμακα για τον καρκίνο.

Ως ασθενείς και ως πολίτες γνωρίζουμε τις αδυναμίες της οικονομίας 
και δεν απαιτούμε την άκριτη έγκριση των πάντων. Όμως έστω και με 
ιατρικά κριτήρια, τα νέα ακριβά φάρμακα πρέπει να είναι διαθέσιμα για 
όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος είναι μια 
πολύ ακριβή ασθένεια για τον ασθενή και την οικογένειά του, ιδιαίτερα 
τώρα στα χρόνια της κρίσης που η συμμετοχή έφθασε το 34% χωρίς να 
υπολογίζεται το επιπλέον κόστος στις ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλει 
ο καρκίνος. Είναι επίσης πολύ ακριβή και για το δημόσιο σύστημα υγεί-
ας αλλά από την επιστημονική ογκολογική κοινότητα και το Υπουργείο 
Υγείας περιμένουμε. Άλλη μια φορά το ΥΥΚΑ επιχειρεί με ανορθόδοξο 
τρόπο να συγκρατήσει τη φαρμακευτική δαπάνη, χωρίς να έχει ταυτόχρο-
να φροντίσει για την οργάνωση του χώρου της ογκολογικής περίθαλψης 
. Χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα παρακάτω θέματα:
1. Η έλλειψη πληθυσμιακού Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών που θα 
επέτρεπε τον δυνητικό υπολογισμό των ασθενών, που θα ήταν υποψή-
φιοι για θεραπεία με νέα φάρμακα, καθιστά αδύνατο ακόμη και τον κατά 
προσέγγιση υπολογισμό ανά μορφή καρκίνου του δυνητικού ετήσιου 
αριθμού ασθενών, άρα και του κατά προσέγγιση απαιτούμενου προϋπο-
λογισμού κόστους.
2. Η ανυπαρξία σύγχρονου, αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου, με δικό του προϋπολογισμό, 
προσωπικό, δικτύωση με όλους τους εταίρους της ογκολογίας, καθιστά 
αδύνατο κάθε σχεδιασμό παρεμβάσεων. 
3. Χωρίς την ύπαρξη των ανωτέρω εργαλείων αλλά και προηγμένων 
συστημάτων #ΒigData που θα επιτρέπουν την ανάλυση κόστους ανά 
μορφή καρκίνου, ασθενή, φάρμακο, γεωγραφική περιφέρεια, το Υπουρ-
γείο θα βαδίζει στα τυφλά επιχειρώντας μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης με οριζόντια μέτρα, που πλήττουν άνισα, τους ασθενείς και 
ιδιαίτερα, τους οικονομικά ευάλωτους.
4. Η Ελλάδα δεν διαθέτει Οργανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογίας 
Υγείας που θα μπορούσε να αναλάβει το έργο της αξιολόγησης των 
νέων φαρμάκων, αλλά θεσπίζει με το άρθρο 89 κανόνες που δεν έχουν 
καμία σχέση με επιστημονικά κριτήρια.
Τα ανωτέρω καθιστούν σαφές ότι αν οι Έλληνες ασθενείς με καρκίνο πε-
ριμένουν ένα νέο φάρμακο να κυκλοφορεί σε τουλάχιστον εννέα χώρες 
μέλη της ΕΕ, να αποζημιώνεται σε έξη και από τις έξη οι τρείς να είναι με-
ταξύ των μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών, θα περιμένουν περισσότερο 
από 2-3 χρόνια, όταν γι αυτούς ο χρόνος μετρά αντίστροφα και όταν 
πολλοί, με σπάνιους καρκίνους, βρίσκονται στην κατηγορία της μη κα-
λυπτόμενης ιατρικής ανάγκης. Για τα περισσότερα νέα φάρμακα που 
πρόκειται να εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, οι 
ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 89 Ν. 4472/2017 είναι απλά απαγορευ-
τικές για την κυκλοφορία και αποζημίωσή τους στη χώρα μας. 

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μη καλυπτόμενη ιατρική ανάγκη, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θέσπισε προγράμματα πρώι-
μης πρόσβασης των ασθενών σε νέα φάρμακα ή την ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων, που στοχεύουν ακριβώς στην κάλυψη μη άλλως καλυ-
πτόμενης ιατρικής ανάγκης. Ο ΕΟΦ έχει επίσης εντάξει προγράμμα-
τα πρώιμης πρόσβασης φαρμάκων, όμως πόσοι ογκολογικοί ασθενείς 
έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε αυτά; Τί λόγο ύπαρξης έχουν τα προ-
γράμματα πρώιμης πρόσβασης όταν νέοι νόμοι τα ακυρώνουν;
Η αποσπασματική λήψη μέτρων, χωρίς καμία πρότερη επικοινωνία και 
διαβούλευση με τους εταίρους στο χώρο της ογκολογίας, τις επιστημο-
νικές ιατρικές εταιρείες και τους εκπρόσωπους των ασθενών, δημιουργεί 
σοβαρά ερωτηματικά και αποτελεί σαφές βήμα οπισθοδρόμησης για την 
ογκολογική περίθαλψη. Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, οι 
ελλείψεις επιστημονικού προσωπικού, τα συνεχή οριζόντια μέτρα και η 
έλλειψη εκσυγχρονισμού έχουν φτάσει σε οριακό σημείο την παροχή 
υπηρεσιών και στους τρεις πυλώνες της ογκολογίας: τη χειρουργική, τη 
θεραπευτική/φαρμακευτική και την ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση. 
Επειδή και οι τρεις πυλώνες είναι αλληλένδετοι, πιστεύουμε ότι τα 
νέα μέτρα περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, θα περιορίσουν 
σημαντικά την θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών μορφών καρκίνου.

Τα νέα φάρμακα αντιμετωπίζονται στη χώρα μας ως ο μοναδικός «ένο-
χος» για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ παραβλέπεται το 
γεγονός ότι: 

• κατά τεκμήριο μειώνουν τους χρόνους νοσηλείας (αποσυμ-
φόρηση νοσοκομείων με παράλληλη μείωση του κόστους νο-
σηλείας ), 

• προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή, 
• επεκτείνουν το προσδόκιμο ζωής και 
• για πολλούς ασθενείς με καρκίνο αποτελούν την μοναδική ή 

την τελευταία επιλογή θεραπείας, ενώ 
• βελτιώνουν την ικανότητα προς εργασία και παραγωγικότητα . 
Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι η σχέση καρκίνου – ποιότητας ζωής 

- απασχόλησης των ασθενών – παραγωγικότητας δεν απασχολούν 
τους λαμβάνοντες αποφάσεις για τις πολιτικές υγείας, αφού δεν επιχει-
ρείται να εκτιμηθούν τα δυνητικά οφέλη που προκύπτουν. Η ΕΛΛ.Ο.Κ. και 
τα μέλη της, 27 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο από όλη την Ελλάδα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών, ζητήσαμε 
επισήμως από τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Υγείας: 

• Να προχωρήσει άμεσα στην κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου

• Nα σχεδιάσει και να λειτουργήσει άμεσα πληθυσμιακό Εθνι-
κό Αρχείο Νεοπλασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευ-
ρωπαϊκό Οδηγό.

• Να εξαιρέσει άμεσα τους ογκολογικούς ασθενείς και τα νέα αντι-
νεοπλασματικά φάρμακα από τις διατάξεις του άρθρου 89 του 
Ν. 4472/2017

• Να διευκολύνει και να επιταχύνει τη διαδικασία πρόσβασης στα 
προγράμματα πρώιμης πρόσβασης του ΕΟΦ

• Να εξετάσει την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση της 
ESMO (European Society Medical Oncology) για την 
έγκριση τιμολόγησης και αποζημίωσης για τη χρήση του 
εργαλείου μεγιστοποίησης του κλινικού οφέλους, για την 
οποία ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, έχουμε, από κοινού με 
την ΕΟΠΕ-Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, υποβάλει 
σχετική επιστολή.
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Ο νέος νόμος 4472/2017 για την 
έγκριση και αποζημίωση των νέων 
αντινεοπλασματικών φαρμάκων
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ημερίδα › αντικαπνιστική εκστρατεία

Καρκίνος του Πνεύμονα και 
Αντικαπνιστική Εκστρατεία
«Δεν καπνίζω.  
Επιλέγω τη Ζωή!!!»

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-

Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών 

«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών και οι Γυ-

ναίκες στην Ογκολογία W4O, 

σε συνεργασία με την Πνευ-

μονολογική Κλινική του Νο-

σοκομείου Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ» διοργάνωσαν Επι-

στημονική Ημερίδα, την Τε-

τάρτη 31 Μαΐου 2017 και 

ώρα 17:00-21:00, στην Λέσχη 

Αξιωματικών Ενόπλων Δυ-

νάμεων (Ρηγίλλης 1, Αθήνα - 

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ»), με 

είσοδο ελεύθερη για το κοινό 

και δωρεάν σπιρομετρήσεις 

για τους ενδιαφερόμενους.

νου παθητικού καπνίσματος, με αποδέκτες κυρί-
ως τα παιδιά.Με την ολοκλήρωση της παρουσί-
ασης του Κου Ζέτου, τη σκυτάλη παρέλαβε η Κα 
Ελένη Γαλάνη, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διδάκτο-
ρας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Senior Clinical 
Fellow, Guy’s and St. Thomas Hospital, London, 
η ομιλία της οποίας είχε θέμα «Κάπνισμα, Καρκί-
νος Πνεύμονα & Γυναίκα & Εφαρμογή του Αντι-
καπνιστικού Νόμου». Η Κα Γαλάνη αναφέρθηκε 
πρωτίστως στους παράγοντες που ευθύνονται 
για την εμφάνιση της συγκεκριμένης ασθένειας 
και ξεκάθαρα υπέδειξε το κάπνισμα ως τον κύ-
ριο -σίγουρα όχι μοναδικό-παράγοντα ο οποίος 

κατά 87% (!) ευθύνεται για την καρκινογένεση στον πνεύμονα. Ακο-
λούθησαν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν με εύληπτο 
τρόπο σε σχέση με τη συμπτωματολογία του καρκίνου του πνεύ-
μονα, τον τρόπο διάγνωσης της ασθένειας, και φυσικά την αντιμε-
τώπισή του (χειρουργείο, ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, νέα φάρμα-
κα). Για τις γυναίκες ασθενείς που όπως τονίστηκε και από την Κα 
Γαλάνη για μια ακόμη φορά μετά τον Κο Ζέτο, ολοένα κι αυξάνουν, 
παρουσιάστηκε μια νέα συντεταγμένη του προβλήματος, η οποία 
έχει να κάνει με το διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς της ασθένειας 
στο γυναικείο φύλο. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία-παρουσίαση της Κας Δανάης 
Μπισιρτζόγλου, MD, PhD, Πνευμονολόγου-Εντατικολόγου, Επιμε-
λήτριας Α’, Πνευμονολογική Κλινική Γ.Α.Ν.Α «Άγιος Σάββας» με θέμα 
«Διακοπή Καπνίσματος». Η Κα Μπιζιρτζόγλου εξ αρχής κατέταξε το 
κάπνισμα στις λεγόμενες εθιστικές διαταραχές και αφιέρωσε με-
γάλο μέρος της ομιλίας της στην ψυχική και σωματική εξάρτηση 
από τον καπνό και τη νικοτίνη ειδικότερα. Αναφέρθηκε εμπεριστα-
τωμένα στη δυσκολία διακοπής του καπνίσματος, και στο λεγόμε-
νο σύνδρομο στέρησης που προκύπτει ως φυσική συνέπεια της 
εξάρτησης του καπνιστή από τη νικοτίνη. Τόνισε ότι η διακοπή του 
καπνίσματος φαντάζει ως κάτι ιδιαίτερα δύσκολο στους καπνιστές 
καθώς το κάπνισμα είναι συνήθεια κατά βάση ασυναίσθητα συνδε-
δεμένη με συμπεριφορές κοινωνικές ή και ψυχολογικές ακόμη, πχ 
καλή παρέα-καφές και τσιγάρο. Έτσι, οδηγηθήκαμε στο συμπέρα-
σμα ότι είναι μια χρόνια πάθηση, η οποία για να θεραπευθεί προ 

Η Ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα & Χαιρετι-
σμό της Κας Ζωής Γραμματόγλου, Προέδρου 
Δ.Σ. Συλλόγου Καρκινοπαθών - Εθελοντών 

- Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών & Μέλους Δ.Σ. 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου -ΕΛΛ.Ο.Κ., η οποία 
αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στα υψηλά ποσοστά θνησι-
μότητας από τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου και 
στα δύο φύλα, και τις διαγνωσμένες δυσκολίες στην 
επιτυχή αντιμετώπισή της. Η Κα Γραμματόγλου, υπο-
γράμμισε πως «παρά την σοβαρότητα του νοσήματος, 
η εκτεταμένη έρευνα των τελευταίων ετών όσον αφο-
ρά την θεραπεία και την πρόληψη, έχει ως αποτέλε-
σμα την βελτίωση της επιβίωσης χωρίς υποτροπή 
αλλά και της συνολικής επιβίωσης. Αυτό που πρέπει 
να γίνει συνείδηση είναι ότι η μάχη με τον καρκίνο είναι 
συλλογική προσπάθεια, μια ευθύνη που τη μοιράζεται 
ο ασθενής με την οικογένεια του και με τον γιατρό. Εί-
ναι πλέον ξεκάθαρο στις μέρες μας ότι η διάγνωση 
του καρκίνου δεν συνεπάγεται τον θάνατο, εκτός και 
αν ο ασθενής εγκαταλείψει τον εαυτό του και χάσει τη 
θέληση να παλέψει».

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε και η Κα Ιωάν-
να Καραβάνα, Πρόεδρος Δ.Σ Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας και 
μέλος Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ, η οποία 
αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς 
με καρκίνο, ειδικότερα δε οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας. 
Ειδικότερα, η Κα Καραβάνα αναφέρθηκε στη δυσκολία διακοπής 
του καπνίσματος και την ανάγκη αντιμετώπισής του ως «χρόνιας 
νόσου» που απαιτεί ενημέρωση, πρόληψη κι επιτυχή διαχείριση. 

Ακολούθησε η πρώτη, πολύ κατατοπιστική ομιλία του Κου Ζέτου 
Αθανάσιου, Πνευμονολόγου, Επιμελητή Α› της Πνευμονολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου Γ.Α.Ν.Α «Άγιος Σάββας» για τις «Βλαβε-
ρές Συνέπειες του καπνού» εκτός του καρκίνου του πνεύμονα. Πιο 
συγκεκριμένα, ο ιατρός αναφέρθηκε πρώτα στη χρόνια αποφρακτι-
κή πνευμονοπάθεια και τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τονίζοντας ότι 
η μεν ΧΑΠ θα είναι πλέον η τρίτη αιτία θανάτου ασθενών και των 
δύο φύλων το 2020 και ότι ο αριθμός των γυναικών που νοσούν 
αυξάνεται απειλητικά συνεχώς λόγω του καπνίσματος. Υπογράμμι-
σε ότι οι καπνιστές έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες πρόωρου και 
αιφνίδιου θανάτου κυρίως από ισχαιμική καρδιοπάθεια. Τέλος, πα-
ρουσίασε τη συσχέτιση του καπνίσματος με πληθώρα άλλων οργα-
νικών προβλημάτων όπως είναι οι απλές λοιμώξεις, η πρόωρη γή-
ρανση του δέρματος και ο αποχρωματισμός των νυχιών/δοντιών, 
η οστεοπόρωση, ο σακχαρώδης διαβήτης, το πεπτικό έλκος, η αν-
δρική ανικανότητα, ο καρκίνος ουροδόχου κύστεως, οι ενοχλήσεις 
στον οφθαλμό, η περιοδοντίτιδα και/ή τερηδόνα κ.α. Μέρος της 
ομιλίας του Κου Ζέτου αφιερώθηκε και στις συνέπειες του λεγόμε-
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› εκδήλωση

«Τάι τσι στο Πάρκο»απαιτείται ιατρική και ψυχολογική παρακο-
λούθηση κι ενίοτε και φαρμακευτική αγωγή. 

Τέλος, η Κα Έλενα Λινάρδου, PhD 
Imperial College London, Παθολόγος Ογκο-
λόγος, Αν. Διευθύντρια Α’ Ογκολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan, 
ολοκλήρωσε τον κύκλο των ομιλιών/πα-
ρουσιάσεων ιατρών με την ομιλία της με 
θέμα: «Ο ρόλος της Ανοσοθεραπείας & των 
Βιοδεικτών στον Καρκίνο του Πνεύμονα». 
Παρουσιάστηκαν συμπεράσματα κλινικών 
μελετών ανοσοθεραπείας για την εν λόγω 
ασθένεια, και υπογραμμίστηκε από την ειση-
γήτρια ότι η «χρήση βιοδεικτών αποτελεί το 
κλειδί για την εύρεση των ασθενών εκείνων 
που θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος από 
την ανοσοθεραπεία, μειώνοντας έτσι την οι-
κονομική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας». 
Στο κλείσιμο της παρουσίασής της, η Κα Λι-
νάρδου επισήμανε την ανάγκη καλλιέργειας 
στο λαό μας αντικαπνιστικής κουλτούρας 
και την άμεση εφαρμογή του αντικαπνιστι-
κού νόμου. 

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την πα-
ρουσία της Κας Ελένης Παπαφράγκου, 
ασθενούς, η οποία μοιράστηκε μαζί μας 
την προσωπική της εμπειρία. Ακολούθη-
σε ενδιαφέρουσα συζήτηση με το κοινό. Η 
εκδήλωση υλοποιήθηκε επιτυχώς με την 
επίσημη χορηγία των Bristol-Myers Squibb, 
GENESIS Pharma, ROCHE HELLAS Α.Ε. & 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, καθώς επίσης 
και της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων.

Τ ο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου - 
ΕλΙΕΚ & οι Γυναίκες στην Ογκολογία W4O διορ-
γάνωσαν την 6η Ημερίδα Ενημέρωσης Κοινού, με 

θέμα: «Καρκίνος της γυναίκας & κληρονομικότητα», το 
Σάββατο 20 Μαΐου 2017 & ώρες 18:00-21:00, στο ξενο-
δοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθε-
λοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών εκπροσωπήθηκε από την κα 
Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρο Δ.Σ. 
Συλλόγου & Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛ.Ο.Κ., 
η οποία συμμετείχε στην ενότητα 
«Προγράμματα Ελέγχου Κληρονο-
μικότητας στην Ελλάδα. Ο ρόλος 
των Εθελοντικών Οργανώσεων», 
με θέμα: «Στη μάχη για τον καρκί-
νο δεν είσαι μόνη».

6Η ΗΜΕΡΊΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΟΊΝΟΎ «ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΗΣ 
ΓΎΝΑΊΚΑΣ & ΚΛΗΡΟΝΟΜΊΚΟΤΗΤΑ»

Με αφορμή την 8η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καρκίνου των Ωοθηκών, ο Σύλλογος Καρκινο-

παθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών 
και η Ομάδα Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο «Εριφύ-
λη» σε συνεργασία με την σχολή «Τριαντάφυλλο Τάι Τσι 
Τσουάν»,  διοργάνωσαν  εκδήλωση με τίτλο «Τάι τσι στο 
Πάρκο», στο Πάρκο Ελευθερίας. Το Τάι Τσι Τσουάν είναι 
μια κινέζικη ενεργειακή και πολεμική τέχνη που βασίζεται 
στις αρχές της κινέζικης παραδοσιακής ιατρικής και βοηθάει 
τον ασκούμενο να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση, 
αλλά και την πνευματική. Το Πάρκο Ελευθερίας βρίσκεται 
απέναντι από το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», ένα νοσοκομείο στο οποίο, πολλές από 
εμάς έχουμε νοσηλευτεί, αφού εκεί είναι η πανεπιστημιακή κλινική για τους γυναικολο-
γικούς καρκίνους. Ήταν μια ευκαιρία να ενωθούμε με γυναίκες από όλο τον κόσμο σε 
αυτό το παγκόσμιο κίνημα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε, ότι όλες οι γυναίκες που αγα-
πάμε θα πληροφορηθούν για αυτό το είδος καρκίνου. Κάθε μία γυναίκα στον κόσμο 
μπορεί να νοσήσει με τον καρκίνο των ωοθηκών, ή σιωπηλό δολοφόνο όπως λέγεται, 
αφού οι δείκτες επιβίωσης του είναι χαμηλότεροι από οποιαδήποτε άλλη μορφή γυναι-
κολογικού καρκίνου, κυρίως λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τα συμπτώμα-
τά του αλλά και λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης. Εκτιμάται ότι σχεδόν 250.000 
γυναίκες σε όλο τον κόσμο διαγιγνώσκονται με καρκίνο των ωοθηκών σε ετήσια βάση, 
ενώ 140.000 χιλιάδες γυναίκες χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους λόγω αυτής της μορ-
φής καρκίνου. Η προσέλευση ήταν μεγάλη από παλιούς φίλους του Κ.Ε.Φ.Ι., αλλά και 
καινούργιους και τα σχόλια όλων πολύ θετικά. Η άσκηση στον ανοιχτό χώρο δίνει μια 
άλλη διάσταση στην όλη εμπειρία. Μια φίλη, η οποία βρισκόταν στο νοσοκομείο με 
τον πατέρα της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν όλοι αυτοί οι ασθενείς ήταν στα πάρκα 
και έκαναν τάι τσι θα ήταν καλύτερα. Χρειάζεται εκ νέου η σύνδεση με τον αέρα και τα 
δέντρα... για να αντιληφθεί κανείς ότι η φύση είναι μεγαλύτερη από τον ίδιο και μέσα σε 
αυτή να μπορεί να συνδέεται και να «ακούει» βαθύτερα.»

 Σας περιμένουμε όλους στην επόμενη συνάντησή μας, να βρεθούμε ξανά και να 
ασκηθούμε! 

Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: «Το 
Τραύμα του εθελοντή. Κίνητρο ή 
εμπόδιο στην παροχή βοήθειας;»

Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών & το Κέντρο Ψυχοθεραπείας 
ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ, με συντονίστρια την κα Κόμη Μαριλένα, Ψυ-
χοπαιδαγωγό -Ψυχοθεραπεύτρια, πραγματοποίησαν Βιω-

ματικό Σεμινάριο με θέμα: «Το Τραύμα του εθελοντή. Κίνητρο ή 
εμπόδιο στην παροχή βοήθειας;», την Τετάρτη 21/06/2017, ώρα 
16:00-20:00. Τα προσωπικά μας βιώματα, ακόμα κι εκείνα που 
έχουν ξεχαστεί, αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο ανα-
πτύσσονται τα κίνητρα και οι ικανότητές μας στη σχέση παροχής 
βοήθειας. Τα πιο τραυματικά από αυτά χρωματίζουν- με έμμεσο 
τρόπο- τις σχέσεις μας με τους άλλους, με τη θετική αλλά και την 
αρνητική έννοια. Η δυνατότητα να προσεγγίσουμε το τραύμα μας 
και να αποκτήσουμε επίγνωση της επιρροής του, μας βοηθά να το 
μετασχηματίσουμε από εμπόδιο σε βοηθό και σύμμαχο. Το σεμι-
νάριο κινήθηκε γύρω από αυτή τη θεματική με τελικό στόχο την 
ενδυνάμωση της εθελοντικής προσφοράς και την αύξηση της αυ-
τεπίγνωσης ως εθελοντές, στη σχέση με τον εαυτό μας, το περιβάλ-
λον και τον ασθενή. Το Σεμινάριο απευθύνθηκε αποκλειστικά στο 
Δίκτυο Εθελοντών του Συλλόγου « Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, με στόχο την 
ενδυνάμωση και στήριξή του.
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ημερίδα › μελάνωμα

Η Ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα & Χαιρετισμό της κας Ζωής 
Γραμματόγλου, Προέδρου Δ.Σ. Συλλόγου Καρκινοπαθών - 
Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών & Μέλους Δ.Σ. 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛ.Ο.Κ., η οποία ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: «Ο Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. τα 13 τελευταία χρόνια, αγωνίζεται 
για ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
στην Ελλάδα, το οποίο, θα παρέχει στους ασθενείς ισότιμη και έγκαιρη 
πρόσβαση στις καλύτερες και ασφαλέστερες θεραπείες και φάρμακα, 
θα στηρίζει την καινοτομία, ενισχύοντας παράλληλα την έρευνα και 
την ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών και φαρμάκων, θα μαθαίνει 
τους πολίτες μέσω της σωστής και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης 
να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την υγεία τους και θα 
διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του δικτύου διανομής φαρ-
μάκων. Επιπροσθέτως, στην ενημέρωση σχετικά με νέους τρόπους 
αντιμετώπισης τους μελανώματος αναδεικνύεται, ότι εάν διαγνωστεί 
και αντιμετωπιστεί όσο ο όγκος είναι λεπτός και δεν έχει εισβάλει βαθιά 
στο δέρμα είναι θεραπεύσιμο. Επομένως, τεράστια σημασία αποτελεί η 
πρώιμη ανίχνευση και η πρόληψη του μελανώματος».

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε και η κα Ιωάννα Καραβάνα, 
Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας, ως μέλους του Δ.Σ. 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, η οποία αφενός αναφέρθηκε 
στους σκοπούς και στόχους της νεοσύστατης ΕΛΛ.Ο.Κ, η οποία αποτε-
λεί τη φωνή 26 Συλλόγων Ασθενών πανελληνίως και αφετέρου στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο, ειδικότερα δε 
οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας. Η έναρξη της πρώτης επιστη-
μονικής ενότητας πραγματοποιήθηκε από την κα Μιχαέλα Πλάκα, Δερ-
ματολόγο - Αφροδισιολόγο, Ακαδημαϊκό Υπότροφο ΕΚΠΑ, Ογκολογικό 
Τμήμα, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», η οποία αναφέρθηκε στις «Μετα-
βολές σε σπίλο. Πότε πρέπει να επισκεφθώ τον ιατρό», επεσήμανε τα 
χαρακτηρίστηκα των σπίλων, αλλά και πότε αυτά υποδηλώνουν με-
λάνωμα, ένα κακοήθη όγκο που προέρχεται από τα μελανινοκύτταρα 
και εμφανίζεται κατεξοχήν στο δέρμα (σπανιότερα, στον οφθαλμό στις 
μήνιγγες ή σε άλλους βλεννογόνους) τους παράγοντες κινδύνου, αλλά 
και τους τρόπους διάγνωσης. Επίσης, εστίασε στα μέτρα πρόληψης, 
μέσω της αυτοεξέτασης στα σημάδια, τα οποία είναι άξια προσοχής 
(αύξηση της διαμέτρου, αλλαγές στη μορφολογία, εμφάνιση συμπτω-
ματολογίας, κνησμός, αιμορραγία), αλλά και την ετήσια εξέταση σπί-
λων (Δερματοσκόπηση) από το δερματολόγο.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη έλαβε ο κος Κωνσταντίνος Πιστολάς, Πλα-
στικός Χειρουργός, Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ο οποίος εκπροσώπη-
σε την κα Θεοδώρα Πετρακοπούλου, Πλαστικό Χειρουργό, Α.Ο.Ν.Α. «Ο 
ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», λόγω απουσίας της στο εξωτερικό, αναφέρθηκε στη 

«Χειρουργική αντιμετώπιση του μελανώματος». Αναλυτικότερα, εστία-
σε στα χαρακτηριστικά του μελανώματος (φαινοτυπικά-κλινικά), αλλά 
και στους κλινικούς τύπους αυτού, με σκοπό την λεπτομερή ανάλυ-
ση της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Σχετικά με τη σταδιοποίηση του 
ασθενούς, επεσήμανε το ολόσωμο λεμφαγγειοσπινθηρογράφημα, 
αλλά και την ανίχνευση του Λεμφαδένα φρουρού μέσω της βιοψίας, 
όπου μπορούν να εντοπίσουν προ εγχειρητικά τους ασθενείς με πιθα-
νή διήθηση ή μικρομετάσταση. Ακολούθησε η ομιλία της κας Κωνστα-
ντίνας Τσίβου Φραγκιά, Παθολογοανατόμου, Επιστημονικής Διευθύ-
ντριας Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου HistoBio Diagnosis (HBD), 
Προέδρου ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, Οργανισμού Πρόληψης & Αντιμετώπισης 
Μελανώματος, με θέμα: «Το μικροσκόπιο όπλο του μελανώματος εξα-
τομικευμένα για κάθε ασθενή», όπου έδωσε μεγάλη έμφαση στη σω-
στή διάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη προγνωστικούς και προβεπτικούς 
δείκτες. Στα πλαίσια της φαρμακογενωμικής ανέδειξε την ανάγκη προ-
αγωγής συνδυασμού της στοχεύουσας θεραπείας με περισσότερα του 
ενός φάρμακα ή και με ανοσοθεραπευτικά πρωτόκολλα.

Με τη σειρά του ο κος Θεοφάνης Ειρ. Φλώρος, Md Παθολόγος - 
Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός Π.Ν., μας μίλησε για την «Ανοσοθερα-
πεία στο Μελάνωμα», αφού αναφέρθηκε στον ανοσολογικό κύκλο του 
καρκίνου, καθώς και στα κλινικά δεδομένα για την ανοσοθεραπεία στο 
κακόηθες μελάνωμα, έδωσε έμφαση στην προληπτική επικουρική ανο-
σοθεραπεία, αλλά και στο διαφορετικό προφίλ τοξικότητας σε σχέση 
με την κλασική χημειοθεραπεία.

Η ολοκλήρωση της πρώτης ενότητας έγινε από την κα Δέσποινα 
Κατσώχη, Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο, Πρόεδρο ΑΚΟΣ, με αναφορά 
στο «Ρόλο της Ακτινοθεραπείας στον Δερματικό Καρκίνο». Συγκεκρι-
μένα, έγινε αναφορά στο δέρμα και την επιδερμίδα, καθώς και στους 
«εχθρούς» αυτής (ηλιακή ακτινοβολία - κάπνισμα), με έμφαση στο σύ-
νηθες βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το Σάρκωμα Καπόσι και τη νόσο 
Bowen, ολοκληρώνοντας με την σημασία της πρόληψης σε πρωτογε-
νή (φωτοπροστασία) και δευτερογενή (έγκαιρη διάγνωση) επίπεδο. Η 
δεύτερη ενότητα ξεκίνησε με την κα Βάλια Κεφαλά, Καθηγήτρια, Τμήμα 
Αισθητικής & Κοσμητολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) 
Αθήνας, η οποία εστίασε στις «Βλαβερές επιπτώσεις της ηλιακής ακτι-
νοβολίας στο δέρμα και την αναγκαιότητα προστασίας με τη χρήση 
αντηλιακών προϊόντων», η οποία μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης 
μελανώματος, ενώ η προετοιμασία του δέρματος μέσω της διατροφής 
(καρότα, σπανάκι, πεπόνι,κ.α.) συμβάλει στην ομαλή απορρόφηση του 
ήλιου στο δέρμα. Η ενότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσία της κας 
Ελένης Κυριακοπούλου, ασθενούς, η οποία μοιράστηκε την προσωπική 
της εμπειρία και ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με το κοινό. 

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών διοργάνωσε Επιστημονική 
Ημερίδα, την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 και ώρα 17:00-21:00, στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων (Ρηγίλλης 1, Αθήνα -ΑΙΘΟΥΣΑ «ΤΕΛΕΤΩΝ»), με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

«Μελάνωμα  
- Νέα Δεδομένα 
για τον Δερματικό 
Καρκίνο»



› εκδηλώσεις

Ο Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθε-
λοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών στο πλαίσιο των δράσεων 

της Ελληνικής Συμμαχίας για τον Μεταστατι-
κό Καρκίνο του Μαστού (w4life), προχώρησε 
στη δημιουργία Ομάδας Ασθενών με Μετα-
στατικό Καρκίνο Μαστού. Η ομάδα υποστή-
ριξης Ασθενών με Μεταστατικό Καρκίνο Μα-
στού του Συλλόγου είναι ανοιχτή, δεν υπάρχει 
σταθερός αριθμός μελών και οι ασθενείς μπο-
ρούν να συμμετέχουν όποτε θελήσουν, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Η ομάδα λειτουργεί 
με δυναμικό τους ανθρώπους, οι οποίοι κάθε 
φορά φέρνουν και καταθέτουν στο κέντρο της 
ομάδας τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Κύ-
ριο μέλημα αποτελούν οι ιδιαίτερες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ΜΚΜ, 
ως απόρροια της ασθένειας. Οι ψυχοθεραπευ-
τικές παρεμβάσεις βελτιώνουν τους ανοσο-
βιολογικούς μηχανισμούς, την ποιότητα ζωής, 
τα ψυχικά συμπτώματα όπως άγχος, κατάθλι-
ψη, αλλά και την συναίνεση στην θεραπευτική 
διαδικασία, η οποία φαίνεται με την σειρά της 
να βελτιώνει την παράμετρο της επιβίωσης.

Στόχοι της Ανοιχτής Ομάδας Υποστήρι-
ξης Ασθενών με ΜΚΜ είναι:
›  Να μιλήσουν τα μέλη σχετικά με το βίωμά 

τους.
›  Να λάβουν την απαραίτητη γι’ αυτούς ψυχο-

λογική υποστήριξη.
›  Να βρουν χρήσιμους, βοηθητικούς τρόπους 

διαχείρισης των οδυνηρών συναισθημάτων, 
τόνωσης του ηθικού και μείωσης του άγ-
χους.
Η δυνατότητα συζήτησης θεμάτων, όπως ο 

θάνατος, η καταπολέμηση και μείωση της κα-
τάθλιψης, αλλά και προσφορά νοήματος και 
ενδιαφέροντος για τη ζωή. Οι συναντήσεις της 
Ανοιχτής Ομάδας Ασθενών με ΜΚΜ πραγ-

ματοποιούνται κάθε Δευτέρα και ώρα 17:00 
- 18:00 στα γραφεία του Συλλόγου και συντο-
νίζονται από ψυχοθεραπεύτριες. Η εφαρμογή 
w4life.gr για smartphones (έξυπνα κινητά) 
και tablets που απευθύνεται σε ασθενείς με 
μεταστατικό καρκίνο μαστού (ΜΚΜ) και τις 
οικογένειές τους είναι λειτουργική και σας κα-
λούμε να την κατεβάσετε. 

Η εφαρμογή είναι συμβατή με λογισμικό 
iOS και Android. Έχει στόχο να κάνει πιο εύ-
κολη την καθημερινότητα των ασθενών με 
ΜΚΜ και να βοηθήσει στην επικοινωνία τους 
με ιατρούς, νοσοκομεία, συλλόγους ασθε-
νών και κοινωνικές υπηρεσίες. Η εφαρμογή 
παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης χαρτο-
γραφημένων υπηρεσιών, επικοινωνίας μέσω 
τηλεφώνου ή email και διαδικτυακής πλοή-
γησης. Εάν ο χρήστης το επιλέξει, αποτυπώνει 
στο χάρτη τη θέση του και μπορεί να δει τις 
υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε μικρή ακτί-
να από το σημείο όπου βρίσκεται. Επιπλέον, 
η εφαρμογή υποστηρίζει υπενθυμίσεις για 
προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού ή προ-
γραμματισμένες θεραπείες και επίσης δίνει τη 
δυνατότητα καταγραφής καθημερινών δρα-
στηριοτήτων, παρενεργειών από φάρμακα και 
συναισθηματικών ή φυσικών αλλαγών, μέσω 
απαντήσεων σε απλές ερωτήσεις. Ο χρήστης 
μπορεί να αποθηκεύσει για δική του χρήση 
τις σχετικές πληροφορίες, να τις στείλει στον 
ιατρό του, ή αν το επιλέξει στην Ελληνική 
Συμμαχία για τον Μεταστατικό Καρκίνο του 
Μαστού για να χρησιμοποιηθούν σε έρευνα. 
Η έκβαση των ασθενών με μεταστατικό καρ-
κίνο μαστού (ΜΚΜ) έχει βελτιωθεί σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια. Όμως οι ασθενείς αυτές 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις και 
ανάγκες σε σχέση με τις ασθενείς με πρώιμο 
καρκίνο μαστού. Εκτιμάται ότι στη χώρα μας 
6.000 γυναίκες ζουν με ΜΚΜ. 

Ο μιλία με θέμα «Ολιστικές Θεραπείες - Ενεργειακές 
Θεραπείες - Εναλλακτικές Θεραπείες»

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φί-
λων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών σε συνεργασία με την 
Σχολή Ολιστικών Θεραπευτών - Holistic School Greece 
διοργάνωσαν Ομιλία με θέμα: «Ολιστικές Θεραπείες - 
Ενεργειακές Θεραπείες - Εναλλακτικές Θεραπείες», την 
Τετάρτη 17 Μαΐου, στα γραφεία του Συλλόγου μας, με 
Συντονίστρια την κα Βασιλική Καναβάκη.

«Κάθε άνθρωπος λειτουργεί ως τρισυπόστατη ύπαρ-
ξη: Πνεύμα - Ψυχή - Σώμα, δηλαδή: Νους - Συναίσθημα 
- Πράξεις. Στις μέρες μας, παρατηρούμε μια αναθεώρηση 
των απόψεων, περί υγείας, η οποία μας φέρνει πίσω, σε 
εποχές πιο προσωπικών μορφών θεραπείας (εξατομι-
κευμένων) και μας βοηθά να βρίσκουμε νέους δρόμους, 
για να αντιμετωπίζουμε την υγεία και τη θεραπεία.  Ο ολι-
στικός θεραπευτής βλέπει την ασθένεια, σε σχέση με τον 
οργανισμό και ως σύνολο της ύπαρξης. Υγεία θεωρείται 
η ισορροπία των σωματικών, πνευματικών και νοητικών 
πλευρών της ζωής. Αν αυτή η ισορροπία διαταραχτεί, 
ακολουθεί η ασθένεια. Το άτομο, θεωρείται ως το μόνο 
πρόσωπο το οποίο μπορεί συνειδητά, να διατηρήσει αυ-
τήν την ισορροπία.»

Με ευθύνη για την Holistic School Greece, 
Καναβάκη Βασιλική

Ολιστικές, Ενεργειακές & 
Εναλλακτικές Θεραπείες

ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΎ ΚΑΡΚΊΝΟΎ  
ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ
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εκδηλώσεις ‹

Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δη-
μόσιας Υγείας με την υποστήριξη του Συλλόγου Καρκι-

νοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών 
πρόκειται να πραγματοποιήσει μελέτη για το ταξίδι των ασθε-
νών με καρκίνο του προστάτη στο ελληνικό σύστημα υγεί-
ας. Η μελέτη θα επιχειρήσει να καταγράψει τυχόν εμπόδια, 
καθυστερήσεις και ανισότητες στην πρόσβαση των ασθενών 
με καρκίνο του προστάτη στις υπηρεσίες υγείας. Στόχος είναι 
να συμβάλλουμε στο σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων και βελτίωσης των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς.

Συμμετοχή στην έρευνα - Διαδικασία
Αν έχετε βιώσει τον καρκίνο του προστάτη, έχετε διαγνωστεί 
μετά το 2014 και θέλετε να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συλλόγου 

Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» 
Αθηνών και να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Δευτέρα – Πέμπτη 10:00-20:00 & 
Παρασκευή 10:00-18:00
Οι ερευνητές θα επικοινωνήσουν μαζί σας προκειμένου να 
απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την πάθηση και 
την εμπειρία σας από τις υπηρεσίες υγείας. 
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την Κυρία Ελευθερία Καραμπλή, στον Το-
μέα Οικονομικών της Υγείας, στο τηλέφωνο 213-2010241.
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι εμπιστευτικά. Μπορείτε 
επίσης να αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή ή να μη συμμε-
τάσχετε στην έρευνα χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους.
Η έρευνα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της εται-
ρείας Astellas

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΎΝΑ ΓΊΑ ΤΟ ΤΑΞΊΔΊ 

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΎ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

Φρανκφούρτη 2017  
15ο συνέδριο  
CML HORIZONS,  
26 - 28 Μαΐου
Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, με παρουσία των κ.κ. Ζωής Γραμ-

ματόγλου, Προέδρου Δ.Σ., Αθανασίας Σαμαρά, Επικεφαλής 
Ομάδας Ασθενών με ΧΜΛ & Γεωργίου Αναστασόπουλου, ασθε-

νούς συμμετείχε στην συνεδρία με θέμα τον Εθελοντισμό που αφορού-
σε την Ευρώπη, με ομιλητή τον Jan Geisler. Ο Geisler αναφέρθηκε στις 
πηγές που μπορούν οι Σύλλογοι Ασθενών να συλλέξουν πληροφορια-
κό υλικό, αναφερόμενος σε ΕCCO, ESMO και EHA, ενώ στην συνέχεια 
επεσήμανε τη δύναμη των Συλλόγων Ασθενών να ακουστούν σε θέμα-
τα που αφορούν την έρευνα και τη σημασία της εκπαίδευσης τους σε 
θέματα ουσιώδη αναφορικά με τα φάρμακα. Πραγματοποιήθηκαν ια-
τρικές συνεδρίες που αφορούσαν στον τρόπο αντιμετώπισης της ΧΜΛ 
ανάλογα με την φάση της νόσου, στο ρόλο άλλων θεραπειών, όπως της 
ανοσοθεραπείας και της ιντερφερόνης και επίσης πως γίνεται η αντιμε-
τώπιση της νόσου σε χώρες, όπου η πρόσβαση στις εξετάσεις και την 
θεραπεία είναι δύσκολη.

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με το θέμα της παύσης της θεραπείας, όταν 
ο ασθενής βρίσκεται σε πλήρη μοριακή ανταπόκριση και το πως αυτό 
θα γίνει με επιτυχία . O Giora Sharf αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας 
ομάδας στο facebook, η οποία απευθύνεται σε ασθενείς που είναι σε 
TFR και η οποία δέχεται αποκλειστικά άτομα που είναι εκτός θεραπείας. 
Στην Ενότητα του Εθελοντισμού παρουσιάστηκαν σημαντικές πληροφο-
ρίες για την πρόσβαση στην θεραπεία σε ανεπτυγμένες και μη χώρες. 
Έκπληξη προκάλεσε η αναφορά, πως σε 25 χώρες του κόσμου δεν 

Το Συνέδριο ξεκίνησε το πρωινό της 25ης Μαΐου με 
χαιρετισμούς και ομιλίες που αφορούσαν εισαγωγικές 
έννοιες σε σχέση με την νόσο και την θεραπεία που 
ακολουθείται για την αντιμετώπισή της, ποια είναι 
τα φάρμακα πρώτης γραμμής, καθώς επίσης και με 
αναφορά στον όρο ΤFR (treatment free remmission), 
δηλαδή την κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής 
σταματά να λαμβάνει το φάρμακο και παραμένει η 
PCR μη ανιχνεύσιμη ή σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

υπάρχει καθόλου θεραπεία και μοριακές εξετάσεις, καθώς επίσης και 
ότι υπάρχουν χώρες που δεν δέχονται ούτε ανθρωπιστική βοήθεια και 
οι ασθενείς καταλήγουν. Οι συνεδρίες εναλλάσσονταν στο ιατρικό και 
εθελοντικό κομμάτι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με θέματα αναφοράς στις 
μακροχρόνιες παρενέργειες, την εγκυμοσύνη και την γονιμότητα, καθώς 
επίσης και τα γενόσημα, με ιδιαίτερους προβληματισμούς αναφορικά με 
την αποτελεσματικότητα και τις επιδράσεις στους ασθενείς.

Παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις δια-
φόρων Συλλόγων Ασθενών και το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την τελε-
τή βράβευσης του καλύτερου poster με νικήτρια την Jana Pelouchova.

Αθανασία Σαμαρά
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› διατροφή

Μύθοι  
& αλήθειες 
για τη σίτηση 

καρκινοπαθούς

Τσικρικού Ηλιάνα1, Μαρίκου Φωτεινή1, Γκότσης Έυθύμιος2  
1401ΓΣΝΑ/Διαιτολογικό Τμήμα/cBSc, 2401ΓΣΝΑ/Διαιτολογικό Τμήμα/Διευθυντής

Κάποια από αυτά τα ‘’γιατροσόφια’’ έχουν επιστημονική βάση, 
ωστόσο λίγοι γνωρίζουν ότι δεν αρκεί μόνο αυτό. Σκοπός 
του άρθρου είναι να παρακινήσει τον αναγνώστη στον έλεγ-

χο αξιοπιστίας της πηγής που μας προτείνει ‘’τα μαγικά φίλτρα’’. 
Πηγή μας θέλουμε να είναι επίσημος οργανισμός που ασχολείται 
αποκλειστικά με την κλινική προσέγγιση των περιστατικών αυ-
τών,μέσω μελετών,αναλαμβάνει υπεύθυνα να εκδώσει συστάσεις ( 
εφαρμόσιμες προτάσεις, που να τυγχάνουν επαρκής επιστημονικής 
τεκμηρίωσης). 

ΔΗΜΟΦΊΛΕΊΣ ΑΝΤΊΚΑΡΚΊΝΊΚΕΣ ΔΊΑΊΤΕΣ
  Αστικός μύθος: ‘’Θαυματουργές’’ αντικαρκινικές δίαιτες που 
θωρακίζουν τον οργανισμό μας, υπόσχονται να καταπολεμήσουν 
τον καρκίνο, να προλάβουν την εμφάνιση αυτού ή και τις μετέπει-
τα μεταστάσεις του.
  Αλήθεια: ‘’ΔΕΝ συστήνονται διαιτητικά σχήματα όπως οι 
‘’αντικαρκινικές δίαιτες’’ οι οποίες περιορίζουν την ενεργειακή 
πρόσληψη σε ασθενείς με ή σε ρίσκο κακής θρέψης /υποσιτι-
σμού.‘’
*ESPEN Congress 2014, ESPEN guidelines (strength of 

recommendation: Strong)
Δηλαδή, αυτές οι ‘’ειδικές δημοφιλείς-

ανορθόδοξες δίαιτες‘’, η κατανάλωση υπερ-
τροφών (superfoods) και η βοτανοθεραπεία, 
φαίνονται να έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα 
και πιθανόν να επιβαρύνουν την θρέψη του ασθενούς στην πε-
ρίπτωση που περιορίζουν τη λήψη άλλων ενεργειακά πυκνών 
τροφών, σε ασθενείς με ή σε κίνδυνο για κακή θρέψη.

Οι πιο επικαιροποιημένες συστάσεις για καρκινοπαθείς προ-
τείνουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δηλαδή την διατήρηση υγιούς 
σωματικού βάρους, μια υγιεινή διατροφή, αυξημένη σε φρούτα, 
λαχανικά, ολικής άλεσης προϊόντα, και χαμηλή σε λίπος, κόκκινο 
κρέας, αλκοόλ.

ESPEN Congress 2014, ESPEN guidelines
Συμπληρώματα Αντιοξειδωτικών κατά τη διάρκεια της Χη-

μειοθεραπείας - Ακτινοθεραπείας
  Αστικός μύθος: Υπάρχει πιθανή συσχέτιση του στρες 
με τη εμφάνιση μορφών καρκίνου. Σε αυτή την ορθώς τεκμη-
ριωμένη θεωρία καρκινογένεσης βασίστηκαν κάποιοι για να 
προωθήσουν την ανεξέλεγκτη χρήση συμπληρωμάτων αντιοξει-
δωτικών, πιστεύοντας ότι έτσι θα αναστείλουν τον παθογενετικό 
μηχανισμό της καρκινογένεσης.
  Αλήθεια: Δεδομένα από κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι συ-
μπληρωματική χορήγηση υψηλών δόσεων αντιοξειδωτικών 
κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας μειώνει τον τοπικό έλεγχο 
του όγκου και μειώνει την επιβίωση των καρκινοπαθών. Λόγω 
της πιθανότητας βλαπτικής επίδραση της συμπληρωματικής θε-
ραπείας με αντιοξειδωτικά, πρέπει να αποθαρρύνεται η χορήγη-
ση τους κατά της ακτινοθεραπεία.
Επιπλέον χορήγηση αντιοξειδωτικών σε μεγάλες δόσεις μόνα 

ή σε συνδυασμό μπορεί να ενισχύουν την δράση κυτταροτοξι-
κών φαρμάκων ή/και να μειώνει την τοξικότητα τους, χωρίς να 
μειώνουν την ογκολογική τους αποτελεσματικότητα.

J Natl Cancer Inst 2008;100:773-783
*ESPEN is the European Society of Parenteral and Enteral 

Nutrition

Διατροφικά ‘’μαγικά γιατροσόφια’’ για την πρόληψη ή και 

αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου, διαχέονται καθημερινά με 

τον πιο επιτηδευμένο τρόπο. Καταλήγοντας έτσι στην παραπλάνηση 

των ατόμων που είναι ήδη καταπονημένοι λόγω της νόσου ή των 

οικείων τους εμπιστευόμενοι μη τεκμηριωμένες πληροφορίες.
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