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Καρκίνος του Παγκρέατος και ασθενείς. 

Συμβουλές σε ασθενείς, συγγενείς και φίλους.  

Μπορώ πλέον με χαρά και αισιοδοξία να σας ανακοινώσω ότι πέρασαν 8 

χρόνια από τότε που έμαθα ότι με επισκέφτηκε απρόσμενα ένας «φίλος». 

Θα πείτε, ΦIΛΟΣ ;  

Ναι, ξέρω ότι ξαφνιάζει το ΦΙΛΟΣ αλλά πρέπει να πω ότι αν παρέμενε εχθρός 

ίσως σήμερα να μην ήμουν εδώ για να διηγηθώ αυτή την περιπέτεια και το 

κυριότερο να μη σας μεταφέρω κάποιες ΝΟΤΕΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ. Έπρεπε 

πρώτα από όλα να συμφιλιωθώ με την ιδέα της συνύπαρξης και να ξεχάσω το 

άγχος… 

Άρα το πρώτο πράγμα που θα πω σε κάθε ασθενήσαντα είναι ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΙ 

ΤΟ ΑΓΧΟΣ και σε κάθε επαγγελματία ή εθελοντή συμπαραστάτη που 

προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη να τον βοηθήσει να το καταφέρει. 

Σε αυτό αισθάνομαι ότι αρχίζουμε να τα καταφέρνουμε στη χώρα μας διότι 

παραβρέθηκα σε συγκεντρώσεις καρκινοπαθών που μάλιστα είχαν 

φωτογραφηθεί με τις ΟΥΛΕΣ της επέμβασης τους και εκτεθεί, και ομολογώ ότι 

αισθάνθηκα ότι παραβρισκόμουν σε κάποιο πάρτι χαράς… Σε μια 

συγκέντρωση γιορτής. 

Ούτε κατά διάνοια έμοιαζε αυτό που είδα με συγκέντρωση πρώην 

καρκινοπαθών, των συγγενών και φίλων τους. 

Τονίζω ότι δεν διέκρινα την παραμικρή κατήφεια… Δεν είδα την παραμικρή 

σκιά στο βλέμμα τους. Έλαμπαν και περνούσαν ο ένας στον άλλο μηνύματα 

αισιοδοξίας. Ήταν αυτό που κατέφερε, πέρα από εμένα, να περάσει και στους 

άλλους χειρουργηθέντες, ο Χειρουργός μου Γιώργος Τζίμας. Ο άλλος 

σημαντικός γιατρός ήταν ο Ογκολόγος / Αιματολόγος Ανδρέας Σαρρής στα 

χέρια του οποίου αφέθηκα με εμπιστοσύνη χάριν των εξαιρετικών του 

γνώσεων και της τεράστιας εμπειρίας που αποκόμισε ως διευθυντής κλινικής 

στο Ογκολογικό κέντρο MD Andersen, του ΤEXAS. 

Τελικά τα καταφέραμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ. 

Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που θέλω να μεταφέρω σε κάθε 

ανσθενήσαντα. Ο Καρκίνος, ο όποιος καρκίνος επιβάλλει συνεργασία, με 

εκείνους που τον φιλεύουν αρχικά και τον πολεμούν συστηματικά αργότερα 

διαφορετικά θα επικρατήσει ΕΚΕΙΝΟΣ. 
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Δεν παλεύεται η ασθένεια στην μοναξιά ούτε με την άγνοια επιβάλλουν 

κάποιοι χωρίς να αντιλαμβάνονται την ζημιά που κάνουν στους συγγενείς 

τους. 

(Πριν τρεις εβδομάδες έχασα μια πρώτη εξαδέλφη από επιθετικό μεταστατικό 

καρκίνο μετά από αφαίρεση του δεξιού νεφρού της. 

Δυστυχώς η οικογένεια το απέκρυψε από ΟΛΟΥΣ. Οι αδελφές της κλαίγοντας 

μου εκμυστηρεύτηκαν ότι την αγκάλιασαν ΜΟΝΟ νεκρή διότι δεν ήξεραν τι 

συνέβαινε…  Ζούσαν όλοι στο σκοτάδι… Ακόμα και η ασθενής είχε άγνοια του 

πόσο κακό έκανε με τον αποκλεισμό των πάντων από το να της 

συμπαρασταθούν) 

ΜΗ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ... ΜΗ ΣΤΕΡΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ 

ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ. 

Η ΓΝΩΣΗ, Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ (ΟΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το τελευταίο 

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟ 

ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΘΑΥΜΑ. 

Ναι γίνονται και ΘΑΥΜΑΤΑ για τα οποία οι γιατροί αφήνουν πάντα περιθώριο 

χάριν στη δύναμη που έχουμε μέσα μας να τραβήξουμε από την αδράνεια το 

ανοσοποιητικό μας σύστημα νικώντας τον απρόσκλητο ΦΙΛΟ, τον ΚΑΡΚΙΝΟ. 

Το τρίτο λοιπόν πράγμα που θέλω να τονίσω είναι η ΠΙΣΤΗ ότι 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ακόμα και αν έχει χαθεί κάθε ελπίδα… 

διαβάζοντας τις στατιστικές. 

Σε αυτά ΟΛΑ θα προσθέσω το ΧΙΟΥΜΟΡ ή την δύναμη του 

ΑΥΤΟΣΑΡΚΑΣΜΟΥ…  

Ναι προτείνω να αστειεύεστε με τον εαυτό σας και την τύχη σας…  

Προσωπικά, συχνά λέω σε εκείνους που μου τηλεφωνούν, είτε ότι έβαλε 

γραμμή κινητής o Άγιος Πέτρος είτε ότι μετά από αμοιβαίες 

παραχωρήσεις του υποσχέθηκα ότι θα τον δω εν καιρώ… Ασεμε του 

είπα να το αποφασίσω ΕΓΩ… Μη με πιέζεις… Αποκτάς κακή φήμη στη 

ΓΗ…  
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ διότι από αυτήν πήγασαν ΟΛΑ 

Τα πρώτα συμπτώματα, αθώα φαινομενικά, ήρθαν την άνοιξη του 2010. Ένας 

μυϊκός πόνος στην περιοχή πάνω από το δεξιό νεφρό όχι ισχυρός αλλά 

αισθητός καλούσε για διερεύνηση. 

Τα καλοκαιρινά μπάνια δεν είχαν την παραμικρή θετική επίδραση και έτσι 

οδηγήθηκα στο κέντρο υπερηχογραφίας του Δρ. Παύλου Ζουμπούλη, στην 

Κηφισιά, όπου διαγνώστηκα αμέσως με προχωρημένο νεοπλασματικό 

πύκνωμα στην κεφαλή του Παγκρέατος. 

Η ενέργειες ήταν ραγδαίες. Αξονικές, στοχευμένη μαγνητική για προετοιμασία 

χειρουργείου και PET /CT για διερεύνηση τυχόν μεταστάσεων. 

Λόγω του επείγοντος της κατάστασης το πρώτο χειρουργείο επιχειρήθηκε σε 

ένα μήνα από την διάγνωση, στα τέλη Νοεμβρίου του 2010, αλλά ο φόβος 

ανεξέλεγκτων επιπλοκών λόγω του μεγέθους του όγκου που αγκάλιαζε το 

μεσεντέριο σύστημα (αρτηρία και φλέβα), η επέμβαση διεκόπη, μετά από 

7μισυ ώρες, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πλην της αφαίρεσης της ήδη 

κατεστραμμένης χοληδόχου κύστεως. 

Ακολούθησε εντατική χημειοθεραπεία (τριήμερα sessions) με εξαιρετικά 

αποτελέσματα (το CA 19-9 από τις 5.000+ μονάδες κατέβηκε στη φυσιολογική 

ζώνη <37.0 IU/ml) και τον Απρίλιο του 2011, μετά από σμίκρυνση του όγκου 

κατά 33%  (Ο αρχικός όγκος είχε μήκος 4,5 εκατοστά) μπήκα ξανά στο 

χειρουργείο αφημένος στην ελπίδα για το καλλίτερο.  

Πράγματι, μετά από ένα περιπετειώδες και εξαντλητικό χειρουργείο 14μισυ 

ωρών, ανένηψα στην εντατική με το χαμόγελο του χειρουργού Γιώργου 

Τζίμα να με καλωσορίζει με εμπιστοσύνη στον κόσμο των ζωντανών. 

Οι επιπλοκές δεν με ξέχασαν ενώ το στομάχι, μετά την κλασική whipple, πήρε 

6 εβδομάδες να επαναλειτουργήσει. 

Έφυγα μετά από 49 ημέρες από το Νοσοκομείο με το στομάχι να έχει 

επιτέλους επανέλθει την έβδομη εβδομάδα… χωρίς να έχω απαλλαγεί από 

τους αποχευτευτήρες, λόγω της επέμβασης, που διατήρησα επί τρίμηνο. 

Συνέχισα, με ισχυρή χημειοθεραπεία δώδεκα σχημάτων για περίπου ένα 

χρόνο και με κάποιες ενδιάμεσες επιπλοκές που όμως αντιμετωπίστηκαν 

νοσοκομειακά. 

Εκτοτε, επί 7,5 χρόνια, ζω με ελπίδα και κουράγιο χωρίς να έχει εμφανιστεί 

κάποια μετάσταση με ελεγχόμενα τα προβλήματα από τις λοιμώξεις που 

δημιουργεί η whipple, τις λεγόμενες χολαγγειίτιδες.  
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Τι ΑΠΕΚΟΜΙΣΑ 

Πέρα από τις εμπειρίες που ανέφερα στην αρχή, δηλαδή: 

Α) Τον έλεγχο του άγχους 

Β) Την συμπαράσταση των ΑΛΛΩΝ ή το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

Γ) Την ΠΙΣΤΗ ότι ΠΡΑΓΜΑΤΙ μπορούμε να τα ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ. 

ANΑΛΟΓΙΣΤΗΚΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙΣ 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΣΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΝ ΟΛΑ 

ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ. 

Αυτό αποτελεί μια πρωτόγνωρη και συγκλονιστική εμπειρία και 

είναι ένα τεστ στον αγώνα ελέγχου του ΑΓΧΟΥΣ. 

Προσωπικά τα κατάφερα όταν δεν ήξερα, όταν δεν μπορούσα 

να υπολογίσω… όταν ΠΙΣΤΕΥΑ μόνο ότι θα τα καταφέρω. 

Μπήκα στο χειρουργείο με απίστευτη γαλήνη πολύ πριν δεχθώ το 

αναισθητικό φάρμακο. 

ΗΜΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ… 

Ναι αυτό θα πω και σε σας.  

Να είστε έτοιμοι για ΟΛΑ αλλά να ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ότι θα τα 

καταφέρετε. 
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Τα ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ 

Οι εμπειρίες ήταν πολλές και διαφορετικές. 

Ρωτώντας και μαθαίνοντας κατάλαβα ότι πολλοί ασθενείς δεν 

έχουν δυσκολίες κατά την μετεγχειρητική εποχή. 

Δεν ήμουν τόσο τυχερός. 

Οι επιπλοκές ήταν η δεύτεροι απρόσκλητοι φίλοι …  

Βλέπετε, όταν ξεπόρτισα τον πρώτο απρόσκλητο φίλο, τον 

Καρκίνο, εκείνος μου άφησε κάποια ξαδερφάκια του να με 

συντροφεύουν... 

Οι χολαγειίτιδες ήταν η βασική ουρά και συνέπεια της 

κλασσικής (ΜΕΓΑΛΗΣ) whipple. 

Η αφαίρεση της βαλβίδας του Βατ άφηνε τα πεσκέσια των αερίων 

της πέψης ανεξέλεγκτα στο συκώτι και αυτό θύμωνε άγρια και μας 

ταλαιπωρούσε ΟΛΟΥΣ. 

Όμως και αυτό, με συστηματική γαστρεντερολογική καθοδήγηση 

αντιμετωπίστηκε τελικά… και αντιμετωπίζεται ακόμα σε σημαντικό 

βαθμό. 
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Η δική μου συμμετοχή 

Πέρα από το να συγκρατήσω το ΑΓΧΟΣ μου και να πιστεύω 

στο ότι θα καταφέρω εφάρμοσα και το:  

«Συν ΑΘΗΝΑ και Χείρα Κίνει» 

σε κάποιους τομείς. 

Οι γιατροί μου έδωσαν οδηγίες στις οποίες πρέπει να παραδεχτώ 

ότι παρασπόνδισα… θέλοντας πάντα να αντιλαμβάνομαι εμπειρικά 

αυτό που θα εφαρμόσω. 

Ένα από εκείνα που συνειδητοποίησα και συνιστώ ανεπιφύλακτα 

σε ΟΛΟΥΣ είναι να ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ και εκείνοι το κάθε τι στην 

πορεία της αποθεραπείας τους, να καταλαβαίνουν τι σημαίνουν οι 

εξετάσεις τους και ιδιαίτερα το τι ακριβώς τους ωφελεί. 

Να το συζητούν δε ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ με τον γιατρό τους και να μη 

διστάζουν να το επαναλάβουν αν έτσι αισθάνονται καλλίτερα. 

Κάποιες εναλλακτικές πρακτικές και ΜΑΤΖΟΥΝΙΑ με μέτρο, 

ακόμα και αν είναι ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΙ για την ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 

ας τα δοκιμάζετε. 

Τα δοκίμασα, συνεχίζω να τα δοκιμάζω και εκ των 

πραγμάτων ΕΧΩ δει ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

Παναγιώτης Μπαζιωτόπουλος 

 

 

 


