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Ζούμε σε ένα κόσμο, που κατακλύζεται από απρόβλεπτα γεγονότα και εφιαλτικές 

ανατροπές, που τη διαχείρισή τους ουδείς μπορεί να προετοιμάσει. Ένας τέτοιος 

μέγας σεισμός είναι  το να βρεθείς μπροστά στην οδύνη μιας αιφνίδιας διάγνωσης 

Λευχαιμίας. Το θέμα που μου ζητήθηκε να αναπτύξω είναι  : «Οι προβληματισμοί 

και οι αγωνίες του ασθενή με ΧΜΛ». Μια νόσος που πριν κάμποσα χρόνια 

παρέπεμπε  με συνοπτικές διαδικασίες στο θάνατο, αφοπλίστηκε χάρις στη 

θεραπεία που της πρόσφερε η πρόοδος της Ιατρικής έρευνας. Ωστόσο δεν παύει να 

είναι μια μόνιμη έγνοια στη ζωή αυτού που εισέβαλε, τουλάχιστον, με τα τρέχοντα 

ιατρικά δεδομένα. Θέλω να ζητήσω προκαταβολικά την κατανόησή σας  για το ότι η 

ιατρική μου ιδιότητα αναπόφευκτα επηρεάζει το ύφος της παρούσας ομιλίας, σαν 

ασθενή με ΧΜΛ.                                                                                               

 Η νόσος αυτή, όπως είναι γνωστό, διαγιγνώσκεται  συνήθως τελείως τυχαία. Αυτό 

έχει σαν συνέπεια τον τρομακτικό αιφνιδιασμό, γιατί  συνήθως τα συμπτώματα, 

που αναδρομικά συνδυάζονται, είναι τόσο άτυπα, που δεν γεννούν υποψία για 

αυτό που θα ακουστεί! Μέχρι να ολοκληρωθεί η διάγνωση και να μπεις στο 

θεραπευτικό κανάλι περνάς από 40 κύματα. Τα ερωτήματα που σε κατακλύζουν 

σχετίζονται με τη βαρύτητα, το είδος, το προσδόκιμο ζωής, τα βάσανα μιας  πιθανής  

βάναυσης θεραπείας, τις επιπτώσεις   στην επαγγελματική, κοινωνική, 

οικογενειακή, προσωπική  σου ζωή, την αιτία, τους φόβους  κληρονομικότητας, τα 

ερωτηματικά  σχετικά με την  ασφαλιστική σου κάλυψη. Οι απαντήσεις  που 

απεγνωσμένα περιμένεις πρέπει να έρθουν από  Α. το γιατρό σου,  Β. την Πολιτεία, 

Γ. το στενό σου περιβάλλον, Δ. τον εαυτό σου.                

              1.  Η νόσος  ΔΕΝ είναι κληρονομική  και τα αίτιά της δεν είναι ξεκάθαρα. 

Απλά πληρώνεις την γονιδιακή αταξία δυο χρωματοσωμάτων ,που σου ανατρέπει 

ΟΛΗ τη ζωή… Η νόσος αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά με στοχευμένη θεραπεία 

αορίστου διαρκείας και είναι καλώς ανεκτή. Η ζωή σου συνεχίζεται φυσιολογικά σε 

όλους τους τομείς με προτροπή για καλή ποιότητα διατροφής, ξεκούρασης, 

άσκησης, επικοινωνίας ,περιορισμό του στρες και θετική σκέψη.                                                                                                                                             

             2.Τα φάρμακα, οι εξετάσεις παρακολούθησης και η δυνητική 

νοσοκομειακή υποστήριξη παρέχονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο ασθενής 

όμως ,τέτοιους καιρούς που ζούμε, δεν είναι παράλογο που  αμφιβάλλει για  το 

εύρος της ασφαλιστικής του κάλυψης και την δυνατότητα της ανεμπόδιστης 



πρόσβασης στη  μακρά θεραπεία του. Συνειδητοποιεί ,ειδικά την τρέχουσα 

περίοδο, που έχουν αρθεί οι κόκκινες γραμμές σχετικά με την κοινωνική πρόνοια, 

ότι το θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε ανθρώπινο ον, να ζήσει μια ευπρεπή ζωή, 

εφόσον υπάρχει τρόπος, αμφισβητείται! Στους μεταφυσικούς φόβους λοιπόν   που 

κάθε ογκολογικός ασθενής κατακλύζεται, προστίθενται  φόβοι υπαρκτοί και 

κοντινοί!  .  Άλλωστε  βλέπουμε πως ο πλανήτης  μας έχει πολυμορφία στάσης 

απέναντι στο θέμα.  Υπάρχουν συστήματα που δεν καλύπτουν, άρρωστοι 

ανασφάλιστοι, χώρες φτωχές, που στριμώχνονται    να εξασφαλίσουν ακριβές 

θεραπείες . Ωστόσο όμως γίνεται προσπάθεια να βρεθούν λύσεις και εκεί 

χρειάζεται επαγρύπνηση, ασκώντας πίεση στους διαχειριστές της Υγείας, να μην 

στερούν  στον πάσχοντα  το αύριο και το μεθαύριο   με το πρόσχημα του 

εξορθολογισμού των εξόδων στην υγεία .                                                                                                                                           

                         Σε αυτή την υπόθεση το πρώτο αγκάθι είναι το κόστος. Ας 

φανταστούμε το σοκ που υπέστη   το ασφαλιστικό σύστημα στο σκέλος της 

υγειονομικής περίθαλψης, όταν από τη μια στιγμή στην άλλη, στα τέλη της 

δεκαετίας του -90 άρχισαν να συνταγογραφούνται  φάρμακα, που σε σχέση με τα 

μέχρι τότε χορηγούμενα κόστιζαν υπέρογκα ποσά εκσφενδονίζοντας  το κόστος    

στα ύψη!                                                                                                                                                 

Το δεύτερο αγκάθι είναι η ανάγκη θεραπείας εφόρου ζωής .Όλα τα νοσήματα που 

απαιτούν  συνεχή θεραπεία  στριμώχνουν τους πάσχοντες. Το ίδιο συμβαίνει και 

εδώ. 

Η επανάσταση στην αιματολογία με την ανακάλυψη των ΤΚΙ’S ανέτρεψε τον ζοφερό 

ορίζοντα αυτής της νόσου. Αυτά τα φάρμακα έχουν τόσο γρήγορο και εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα ,που ενισχύει το ηθικό του ασθενή και το αίσθημα ικανοποίησης του 

γιατρού του. Έχουν όμως και παρενέργειες. Αυτό που διαπίστωσα  από πρώτα χέρι, 

είναι ότι ο θεραπευόμενος  δεν στέκει στις σοβαρές, που απασχολούν το γιατρό. 

Αυτές από άμυνα τις απωθεί, τις προσπερνά. Αν  βρεθεί τυχερός και δεν 

προκύψουν, κατατρύχεται με τις ελαφρότερες, που ωστόσο του σημαδεύουν την 

καθημερινότητα και πλήττουν βάναυσα την εικόνα του. Αντιστέκεται και ενίοτε 

επιχειρεί αυτόβουλα κρύβοντάς το κι από το γιατρό να  διακόψει  το φάρμακο, γιατί 

δεν αντέχει τους περιορισμούς  που σχετίζονται με τη λήψη του. Θλίβεται γιατί 

νοιώθει κουρασμένος. Δυσφορεί  όταν δέχεται  βάρβαρη επίθεση  ο ναρκισσισμός  

του, όταν αραιώνουν και  αδυνατίζουν τα μαλλιά του, ξεραίνεται  το δέρμα του, τον 

ταλαιπωρεί η ξηροφθαλμία,  τον δέρνουν αλύπητα οι κράμπες και  διαπιστώνει πως  



η θεραπεία τον  γερνά.  Νοιώθει στερημένος από τις χαρές του ήλιου, αφού δεν 

πρέπει να πάρει λίγο χρώμα σε μια χώρα ειδικά με τόσο μακρύ και τόσο όμορφο 

καλοκαίρι  !  Πιέζεται όταν πρέπει να αποφεύγει πολυσύχναστους  χώρους τον 

καιρό των ιώσεων και στερείται τη χαρά να απολαύσει όσο κόκκινο κρασάκι θέλει  

με την  παρέα του  .Φοβάται  ,γιατί κάπου το πήρε το μάτι του, μήπως το φάρμακό 

του προκαλέσει κι άλλο καρκίνο. Μπλέκεται με όσα διαβάζει στο διαδίκτυο. 

Ανησυχεί με το ενδεχόμενο να του συνταγογραφήσει  φάρμακο για άλλο 

παράλληλο πρόβλημα κάποιος γιατρός, που αγνοεί το κατεβατό των 

αλληλεπιδράσεων με το βασικό του φάρμακο. Τέλος  θυμώνει ,που ο γιατρός του 

κρούει τον κώδωνα της ανάγκης αδιάλειπτης λήψης του  

                  To τρίτο αγκάθι είναι η διακοπή της θεραπείας. Αυτή επιχειρείται επί 

του παρόντος  βάσει ερευνητικών πρωτοκόλλων. Απαιτείται: α. σχολαστική 

ενημέρωση του ασθενή, περιγραφή των φάσεων που αναμένονται και της στενής εκ 

νέου παρακολούθησης μετά  από μια μακρά φάση χαλαρότητας β. Επισήμανση του 

υψηλού ποσοστού υποτροπής και ανάγκης επανέναρξης της θεραπείας  γ. Εξήγηση 

του πόσο αξίζει το εγχείρημα και πόσο κοστίζει το τίμημα. Πρέπει ο  ίδιος 

συνειδητά να πάρει το ρίσκο. Θέλει διάλογο, όχι εντολές. Όσο δύσκολη και 

στρεσσογόνα  είναι η μακρόχρονη θεραπεία ,άλλο τόσο είναι και η διακοπή της.  Ο 

γιατρός είναι τεχνικός σύμβουλος. Ο ασθενής  αποφασίζει, αφού συγκεντρώσει τα 

δεδομένα.  

ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                  Το τέταρτο αγκάθι είναι τα γενόσημα. Εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα α. Τι 

πράγματι  ξέρουμε; και β. Τι κάνουμε για να το βελτιώσουμε; Είναι μεγάλο θέμα. 

Ό,τι  ισχύει για τα άλλα φάρμακα ισχύει και για τα ογκολογικά. Το  gleevec  ήδη είδε  

να μπαίνουν στο χορό τα αδελφάκια του. Η γενική  διεθνής άποψη  είναι ότι τα 

καλά γενόσημα είναι ασφαλή και χορηγούνται χωρίς προβλήματα, αρκεί να 

περιφρουρείται η ποιότητα στην   διαδικασία βιομηχανικής  παραγωγής και 

διάθεσής τους. Τα περισσότερα γενόσημα που παράγονται στη Δύση είναι υψηλής 

ποιότητας.  Τα TKI’S το 2015  παγκοσμίως ήταν  5 πρωτότυπα και 77 γενόσημα. Οι 

ασθενείς τα δέχονται   αν δεν υπάρχει άλλη λύση και αν πεισθούν ότι οι φορείς 

επιτήρησης  με κλινικά συγκριτικά δεδομένα δίνουν  το ΟΚ. Ζητούν διαφάνεια στη 

ροή πληροφοριών, ζητούν να μην αλλάζουν συνεχώς φάρμακο για να βλέπουν την 

απόδοσή του και αν προκύψουν ανεπιθύμητες δράσεις ή απώλεια της 

ανταπόκρισης να πηγαίνουν στο πρωτότυπο ή άλλο γενόσημο. Εξυπακούεται ότι η 



παρακολούθηση θα πρέπει να είναι στενότερη. Οι ασθενείς με ΧΜΛ δεν μάχονται 

τα γενόσημα .Διεκδικούν τα ΚΑΛΑ φάρμακα, είτε αυτά  είναι πρωτότυπα είτε 

γενόσημα! Ζητούν επίσημη πληροφόρηση, όχι ψιθύρους, τη στιγμή που 

δικαιολογημένα  αναρωτιούνται  γιατί ενώ έχουν ένα φάρμακο ,που τους χαρίζει 

εδώ και χρόνια μια ανεμπόδιστα υγιή ζωή , να τη θέσουν σε κίνδυνο δοκιμάζοντας  

ένα άλλο ,στο όνομα της εξοικονόμησης κόστους. Ελπίζουν πως ο γιατρός τους θα 

πάρει θέση αν διαπιστώσει κάποια ανεπιθύμητη απόκλιση. Όλα αυτά δεν είναι 

παραξενιές . Είναι η γενική αμφισβήτηση της κοινωνίας για την ποιότητα των 

ελέγχων, την αξιοπιστία των εργαστηρίων, τις αλήθειες και τα ψέματα που 

λέγονται. Όμως αγαπητοί μου στην εποχή των γενοσήμων  ζούμε και με αυτά 

καλούμαστε να συντονιστούμε.                                 

                   3.Εξασφάλιση ποιοτικού παρακλινικού ελέγχου .Ο εξοπλισμός, τα μέσα, 

η τεχνογνωσία κοστίζουν. Ο ασθενής προβληματίζεται για την ποιοτική εξασφάλιση 

των εξειδικευμένων ακριβών εξετάσεων, που χωρίς αυτές η νόσος αδυνατεί να 

παρακολουθείται και που αυτές καθορίζουν την κατάλληλη προσαρμογή στη 

θεραπεία.                                                                        

                4.  Κόπωση Συστήματος Υγείας. Μπορεί να μην είναι ο τύπος ασθένειας 

που άμεσα απαιτεί νοσηλεία ,όμως οι ελλείψεις στα νοσοκομεία  φοβίζουν, για το 

ενδεχόμενο εισαγωγής. Για μια νόσο που μαζί της κληρονομείς και τον  θεραπευτή 

της, πρέπει να εξασφαλίσεις πρώτα ότι ΥΠΑΡΧΕΙ για να σε επιβιβάσει στο 

θεραπευτικό όχημα μιας ζωής και μετά να διαθέτει ευήκοα ώτα  για να σε ακούσει 

και  ενσυναίσθηση για να σου αγγίξει την ψυχή, παρά την εξάντληση μιας μακράς  

ημέρας  υποχρεώσεων ή μιας εξουθενωτικής εφημερίας και με άλλους 10 να 

περιμένουν έξω από το γραφείο του…  Μπορεί να ακούγεται πολυτέλεια ,με τις 

ελλείψεις προσωπικού, αλλά έχεις ανάγκη την ουσιαστική επαφή.                                                                                                                                

                5.Το στενό περιβάλλον ,η οικογένεια και οι φίλοι  στηρίζουν και 

αλληλοστηρίζονται μαθαίνοντας να ζουν, να συνομιλούν ,να ενεργούν  σαν η ΧΜΛ 

του αγαπημένου τους να είναι ΜΟΝΟ ένα κομμάτι της ζωής του ,ΟΧΙ όλη του η ζωή!  

Ευρύτερο περιβάλλον είναι  το επαγγελματικό. Εκεί καθορίζει το παιχνίδι ο ασθενής 

σχετικά με την γνωστοποίηση του θέματος ή όχι. Στον δημόσιο τομέα τα πράγματα 

είναι πιο εύκολα. Η μονιμότητα της εργασίας επιτρέπει κάποια ευελιξία. Στον 

ιδιωτικό τομέα ,ιδιαίτερα με τις τρέχουσες συνθήκες ,που η προσφορά εργασίας 

είναι όπως  την ξέρουμε, αντιμετωπίζεσαι αμείλικτα αυστηρά… Η επιείκεια είναι 

είδος προς εξαφάνιση, και το στίγμα μιας σοβαρής ασθένειας  αποτελεί, εκτός αν 



έχεις την τύχη ενός καλού εργοδότη, αφορμή απόλυσης, συνάρτηση της οποίας 

είναι  ο κλονισμός της ασφαλιστικής σου ισορροπίας.  Ευρύ περιβάλλον είναι και η 

διεθνής κοινότητα των ασθενών με ΧΜΛ, που οργανώνεται, επαγρυπνεί, 

επικοινωνεί μέσω κοινωνικής δικτύωσης και εκδηλώσεων  για ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τη διαθέσιμη φροντίδα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί 

διευκολύνεται η διεθνής  προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ των σχετικών 

φορέων, προκειμένου να βρεθεί η σωστή και ενιαία προσέγγιση στη θεραπεία και 

παρακολούθηση, ενθάρρυνση της έρευνας ,αυστηρός έλεγχος της παραγωγής και 

διάθεσης  γενοσήμων  φαρμάκων.                                                                                                                                  

                 6.Τέλος άφησα τον διάλογο με τον εαυτό σου. Δικαιολογημένα θυμώνεις, 

μπλέκεσαι, φοβάσαι ,αμφισβητείς. Όμως παράλληλα ψάχνεις και βρίσκεις 

χαραμάδες να μπει φως, να τιθασεύσεις  τους εφιάλτες σου. Αξιοποιείς τις 

πληροφορίες, την αυθεντική ελπίδα που δίνουν, λες  ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, όχι από 

συνήθεια αλλά από πεποίθηση, γιατί είσαι τυχερός που αρρώστησες την εποχή που 

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ! Και σκέπτεσαι  και ενεργείς θετικά. Και συνεχίζεις το ταξίδι  

που μπορεί να είχε αγωνιώδη αφετηρία  μπορεί να χρειάστηκαν βαρετές στάσεις, 

αλλά  δεν παύει να είναι  συναρπαστικό γιατί έχει αισιόδοξο και ασφαλή 

προορισμό!!!   

                                                                   ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


