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χρησιμοποιούνται σήμερα εί-

ναι λιγότερο εντατικές αλλά 

περισσότερο αποτελεσματικές 

από θεραπείες που χρησιμο-

ποιούντο στο παρελθόν. ο φό-

βος για τις ανεπιθύμητες ενέρ-

γειες της θεραπείας είναι πολύ 

συχνός μετά τη διάγνωση της 

νόσου και η ενημέρωση και 

συζήτηση αποτελούν τον ση-

μαντικότερο παράγοντα. 

Για να προκύψουν επιστημονι-

κές πρόοδοι ειναι απαραιτητη 

η κλινική ερυνα  με την εθελο-

ντική συμμετοχή ασθενών οι 

λεγομενες κλινικές μελέτες. 

πολλές κλινικές μελέτες εστι-

άζονται σε καινούριες θερα-

πείες αξιολογώντας εάν είναι 

ασφαλείς, αποτελεσματικές 

και πιθανά καλύτερες από την 

τρέχουσα, καθιερωμένη θε-

ραπεία. Αυτού του είδους οι 

μελέτες αξιολογούν νέα φάρ-

μακα ή διαφορετικούς συνδυ-

ασμούς φαρμάκων που ήδη 

χρησιμοποιούνται ή νέες ακτι-

νοθεραπευτικές ή χειρουργι-

κές τεχνικές. Για να συμμετέ-

χει ασθενής σε κλινική μελέτη 

θα πρέπει να ενημερωθεί από 

το γιατρό για το ποιες είναι οι 

διαφορές με τη καθιερωμένη 

θεραπεία, τους κινδύνους από 

τη νέα θεραπεία που μπορεί 

να είναι διαφορετικοί από τους 

κινδύνους της καθιερωμένης 

θεραπείας και να υπογράψει 

έντυπο συγκατάθεσης 

Εισαγωγή

οι γιατροί και επιστήμονες 

πάντα προσπαθούν 

να ανακαλύψουν 

αποτελεσματικότερες 

θεραπείες για τους 

ασθενείς με καρκίνο 

του μαστού

Ό ταν ο καρκίνος  του 

μαστού διασπείρεται 

σε άλλο σημείο του 

σώματος ή διαγιγνώσκεται σε 

κάποιο απομακρυσμένο ση-

μείο ονομάζεται μεταστατικός 

καρκίνος ή υποτροπή καρκί-

νου του μαστού. 

Το θεραπευτικό πλάνο μπορεί 

να περικλείει συνδυασμό θε-

ραπειών που έχουν ως στόχο 

όλα τα σημεία του σώματος 

όπως η χημειοθεραπεία, η ορ-

μονοθεραπεία και οι στοχευ-

μένες θεραπείες. η ακτινοβο-

λία και η χειρουργική θεραπεία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις για 

γυναίκες με μεταστατική 

νόσο.  

Επιπρόσθετα, με τη θεραπεία 

που έχει στόχο την επιβράδυν-

ση ή την εξάλειψη του καρκί-

νου, ένα σημαντικό κομμάτι της 

φροντίδας για τον καρκίνο είναι 

η ανακούφιση από τα συμπτώ-

ματα του ασθενούς και τις πα-

ρενέργειες. Αυτό περιλαμβάνει 

την υποστήριξη σωματικών, 

ψυχικών και κοινωνικών ανα-

γκών, μια προσέγγιση που 

ονομάζεται παρηγορητική ή 

υποστηρικτική θεραπεία. Εάν η 

θεραπεία που έχει στόχο τη 

νόσο δεν είναι επιτυχής, η διά-

γνωση μπορεί να προκαλέσει 

άγχος και να είναι δύσκολη η 

συζήτηση. Είναι σημαντικό να 

έχει κανείς ειλικρινείς συζητή-

σεις με το γιατρό ή τους επαγ-

γελματίες υγείας και να εκφρά-

ζει τα συναισθήματά του, τις 

προτιμήσεις τους και τις ανη-

συχίες του. 

ο καρκίνος και η θεραπεία του 

μπορεί να προκαλέσει σωρεία 

ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Εχουν γίνει μεγάλα βήματα 

στην αντιμετώπισή τους όπως 

στη μείωση του πόνου, τη ναυ-

τία και τον έμετο, τις λοιμώ-

ξεις, την κόπωση. Επίσης, 

πολλές από τις θεραπείες που 

η ακτινοβολία συνήθως

χρησιμοποιείται για

τη θεραπεία επώδυνων 

οστικών μεταστάσεων
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Τι θέλω από σένα 
γιατρέ μου

Ο	ΙΔΙΟΣ	Ο	ΓΙΑΤΡΟΣ	ΜΟΥ	ΔΕΝ	ΜΕ	ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ

ΑΛΛΑ	ΠΟΛΕΜΑΕΙ	ΣΤΟ	ΠΛΑΙ	ΜΟΥ

της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
Γ Ι ΑΤ Ι  Ε Ι Μ Α Ι 
ΓΥΝΑΙΚΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

και έχω πάθος  
για ζωή

Ό λα άλλαξαν σε μια 

εξέταση ρουτίνας. πα- 

ρακέντηση, βιοψία και 

η διάγνωση, καρκίνος του μα-

στού. 

η γη έφυγε κάτω από τα πόδια 

μου. πώς είναι δυνατόν, αφού 

από μικρή ηλικία έκανα τακτικό 

προληπτικό έλεγχο;  ΓΙΑΤΙ σε 

μένα; ΓΙΑΤΙ; Απόγνωση, φό-

βος, οργή, μελαγχολία… Σκε-

φτόμουν μήπως ήταν η αρχή 

του τέλους. οΧΙ, δε μπορεί…

Γνώριζα τόσες γυναίκες που 

νόσησαν και ήταν καλά. Σκε-

φτόμουν πως ευτυχώς υπάρ-

χουν γιατροί, χειρουργεία και 

εξειδικευμένες θεραπείες. Έτσι 

σταδιακά το αποδέχτηκα και 

άρχισα πάλι να ελπίζω.  Έδειξα 

απόλυτη εμπιστοσύνη στους 

γιατρούς μου και αυτό με βοή-

θησε να είμαι ψύχραιμη.

Βγαίνοντας από το χειρουρ-

γείο θυμάμαι την ανακούφιση, 

την αισιοδοξία και τη δίψα για 

ζωή που ένιωθα! Ακολούθη-

σαν χημειοθεραπείες, παρε-

νέργειες, μαλλάκια που πέ-

φτουν, άγχος για τις πρώτες 

εξετάσεις … και όλα καθαρά! 

Στο πίσω μέρος του μυαλού 

μου υπήρχε η υποτροπή. 

Σύμφωνα με τα ιατρικά δε-

δομένα, στην ηλικία μου, με 

όγκο τριπλά αρνητικό, χωρίς 

υποστήριξη από ορμονολο-

γικά φάρμακα υπάρχει πάντα 

ο κίνδυνος. δεν ήξερα εάν 

έπρεπε να χαρώ για όσα είχα 

καταφέρει ή να μείνω με το 

άγχος μια ζωή.  

Να κάνω μόνο συχνές εξετά-

σεις, να εύχομαι για το καλύ-

τερο και…βλέπουμε; περίμε-

να από τον ογκολόγο μου να 

μου δώσει μια εναλλακτική 

λύση.

Γνώριζα ότι είναι εξαίρετος επι-

στήμονας, με μεγάλη εμπειρία 

και καταξιωμένος στη δουλειά 

του. Τον εμπιστευόμουν απόλυ-

τα. Και επιπλέον αυτός ακολου-

θούσε τα βήματα της ιατρικής. 

Eίμαι «ελεύθερη νόσου»!
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σύμμαχο στον αγώνα μου, 

νιώθω πιο ασφαλής. η αγω-

νία μου μειώνεται, ο θυμός 

μου καταλαγιάζει και ο  φόβος 

μου ξεθωριάζει. Ακολουθώ 

πιστά τις οδηγίες του γιατρού 

μου και κάνω ένα βηματάκι τη 

φορά χωρίς να σκέφτομαι τη 

συνέχεια. 

Αρχίζω πάλι να ΕλπΙΖΩ… Έχω 

πολλούς ΣΤοΧοΥΣ και οΝΕΙ-

ΡΑ να πραγματοποιήσω! 

η ΖΩη είναι μπροστά μου!

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
Γ Ι ΑΤ Ι  Ε Ι Μ Α Ι 

ΚΟΡΗ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

και έχω ανάγκη 
να είμαι παιδί

Αν δεν υπάρχει κάτι που ‘χει ήδη 

δοκιμαστεί, τι μπορεί να κάνει 

παραπάνω; Είχα συνειδητοποιή-

σει πλέον ότι δεν είναι «θεός». 

Αν όμως με βλέπει περισσό-

τερο σαν ΑΝΘΡΩπο παρά 

σαν ασθενή, θα κάνει κάποια 

έρευνα για νέα φάρμακα, θα 

ψάξει για πειραματικά πρωτό-

κολλα που μπορεί να με βοη-

θήσουν.

Στις ετήσιες εξετάσεις μου 

μετά το χειρουργείο, περίμενα 

ευχάριστα νέα, για να αρχίσω 

τη διαδικασία της πλαστικής 

αποκατάστασης! Το πόρισμα 

όμως δείχνει διογκωμένους 

αδένες και μικροαλλοιώσεις 

στον πνεύμονα. Το σύμπαν 

συνωμοτεί εναντίον μου; η 

βιοψία σε αδένα θετική. Κά-

ποιο «κυτταράκι» μου ξέφυγε. 

πανικός και ήμουν μόνο 33 

χρονών. 

ξεκίνησα άμεσα νέο σχήμα 

φαρμάκων, το οποίο δεν φά-

νηκε να βοηθάει ιδιαίτερα. «Τι 

κάνουμε τώρα γιατρέ μου;»

Εκείνος μου κρατάει το χέρι, 

μου λέει να κάνω κουράγιο 

και υπομονή, γιατί είμαι νέα 

ακόμη και έχω δυνάμεις να 

παλέψω. Υπάρχουν αρκετά 

ακόμη δοκιμασμένα σχήματα 

θεραπειών, πολλές κλινικές 

μελέτες που θα  μπορούσαν 

να με βοηθήσουν και άλλες 

επιλογές νέων θεραπειών 

που θα μπορούσαμε να εκμε-

ταλλευτούμε. Κυρίως όμως, 

ο ίδιος ο γιατρός μου δεν με 

εγκαταλείπει αλλά πολεμάει 

στο πλάι μου.

Με όλη την καλή διάθεση, επι-

κοινώνησε και συνεργάστηκε 

με γνωστό μου γιατρό από το 

εξωτερικό, οι οποίοι αποφάσι-

σαν από κοινού το τρίτο σχήμα 

θεραπειών.

Έχοντας σίγουρα άλλο ένα 

Όχι, δε θα χρειαστεί… 

Τέρμα οι μαύρες σκέψεις! 

Το «ξεφορτώθηκα» 

και ΕΙΜΑΙ ΚΑλΑ!
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Μαθαίνω για τη 
διάγνωσή μου

ΤΙ	ΣΗΜΑΙΝΕΙ	ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ	ΚΑΡΚΙΝΟΣ	ΜΑΣΤΟΥ

ΤΙ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΡΩΤΗΣΩ	ΤΟ	ΓΙΑΤΡΟ	ΜΟΥ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ		
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ

Παθολόγος-Ογκολόγος
Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής  

Κλινικής   
Νοσοκομείο METROPOLITAN
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
Γ Ι ΑΤ Ι  Ε Ι Μ Α Ι 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

και έχω 
επιθυμίες

Σύμφωνα με την IARC 

(International Agency 

for Research on 

Cancer), ο καρκίνος του μαστού 

αποτελεί την πιο κοινή μορφή 

καρκίνου μεταξύ των γυναι-

κών, με περίπου 1.000.000 

νέα κρούσματα παγκοσμίως. 

Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναί-

κες στην Αμερική και 1 στις 9 

στην Ευρώπη θα νοσήσει από  

καρκίνο του μαστού κάποια 

στιγμή στη ζωής της. 

Στην Ευρώπη, το 60% των 

κρουσμάτων καρκίνου του μα-

στού διαγιγνώσκεται σε πρώι-

μο στάδιο, δηλαδή χειρουργή-

σιμο, ποσοστό που στην 

Ελλάδα αγγίζει μόλις το 10%. 

Το υπόλοιπο 40% θα έχει το-

πικά προχωρημένη η μεταστα-

τική νόσο από την αρχή. Στο 

ποσοστό αυτό πρέπει να προ-

σθέσουμε όσες ασθενείς υπο-

τροπιάζουν κάθε χρόνο για να 

έχουμε μια ακριβή εικόνα της 

συχνότητας και του αριθμού 

των γυναικών από μεταστατι-

κή νόσο και στη χώρα μας. 

Μετάσταση ονομάζεται η με-

τακίνηση καρκινικών κυττά-

ρων από τον πρωτοπαθή όγκο, 

μέσω της κυκλοφορίας του αί-

ματος, σε άλλα σημεία του ορ-

γανισμού και η δημιουργία 

νέων κακοήθων όγκων. η δυ-

νατότητα μετάστασης είναι 

από τα  βασικά χαρακτηριστικά 

όλων των κακοήθων όγκων 

και του καρκίνου του μαστού.

Όταν ο πρωτοπαθής όγκος 

προσβάλλει γειτονικούς λεμ-

φαδένες και περιβάλλοντες 

ιστούς, η μετάσταση χαρακτη-

ρίζεται τοπική, ενώ αντίθετα 

όταν προσβάλλει απομακρυ-

σμένα όργανα, η μετάσταση 

ονομάζεται απομακρυσμένη. 

η απομακρυσμένη μετάσταση 

έχει δυσμενέστερη πρόγνωση 

για την επιβίωση της ασθε-

νούς από την τοπική. Το 90% 

της θνησιμότητας από τον 

καρκίνο του μαστού οφείλεται 

στην ανάπτυξη απομακρυσμέ-

νης μετάστασης.

Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν 

να εγκατασταθούν σε οποιοδή-
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να προσδιορίζονται εκ νέου οι 

προγνωστικοί παράγοντες και 

η επακόλουθη θεραπεία αφού 

είναι πλέον γνωστό ότι οι προ-

γνωστικοί και προβλεπτικοί 

παράγοντες διαφέρουν του-

λάχιστον στο 15% μεταξύ του 

πρωτοπαθούς όγκου και της 

μεταστατικής εστίας. 

|	Αντιμετώπιση
η αντιμετώπιση του μεταστατι-

κού καρκίνου του μαστού γίνε-

ται με την χειρουργική επέμβα-

ση, την ακτινοβολία, αλλα 

κυρίως με την ορμονοθεραπεία 

την χημειοθεραπεία και τους 

νεότερους στοχευτικούς παρά-

γοντες και διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες:

Α. την τοπική θεραπεία  που 

περιλαμβάνει αφαίρεση της 

μεταστατικής εστίας εάν είναι 

εφικτή όπως σε μια  δερματική 

τοπική υποτροπή και την ακτι-

νοθεραπεία σε προσιτές μο-

νήρεις βλάβες ή σε επώδυνες 

οστικές ή εγκεφαλικές μετα-

στάσεις. 

B. Συστηματική θεραπεία, που 

περιλαμβάνει την χημειοθερα-

πεία, την ορμονοθεραπεία και 

τις στοχεύουσες θεραπείες. η 

συστηματική θεραπεία διαφέ-

ρει από την τοπική διότι στο-

χεύει στην εξόντωση των καρ-

κινικών όγκων που βρίσκονται 

σε διάφορα σημεία του σώμα-

τος της ασθενούς.

|	Παρακολούθηση
Μετά την θεραπεία είναι ανά-

γκη να γίνονται περιοδικά οι 

κατάλληλες εξετάσεις κάτω 

από την επίβλεψη έμπειρου 

ογκολόγου προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν επιτεύχθηκε 

πλήρης υποχώρηση της νό-

σου ή αντίθετα εάν υπάρχει 

επιδείνωση ή εμφάνιση νέων 

μεταστατικών εστιών, διότι 

κάθε μια από τις παραπάνω 

εκβάσεις της μεταστατικής νό-

η λήψη υλικού για εξέταση 

μπορεί να γίνει με λεπτή 

βελόνα ή κόπτουσα βελόνα ή 

με αφαίρεση τεμαχιδίου από

τον νεοεμφανισθέντα όγκο.

ποτε σημείο του σώματος μας. 

Συνηθέστερα  προσβάλλονται 

τα οστά, το ήπαρ, οι πνεύμονες 

και ο εγκέφαλος, καθώς και οι 

λεμφαδένες, το δέρμα, τα επι-

νεφρίδια και ο άλλος μαστός.

|	Συμπτώματα
πολλές φορές οι  μεταστατικοί 

όγκοι αναπτύσσονται δίχως ιδι-

αίτερα συμπτώματα και ανακα-

λύπτονται τυχαία μέσω ακτινο-

γραφιών ή άλλων εξετάσεων 

που ζητήθηκαν για άλλες αιτί-

ες. Άλλες φορές  εμφανίζονται 

συμπτώματα, ανάλογα με τη 

θέση, το μέγεθος και το όργα-

νο που έχει προσβληθεί. Με-

ταστάσεις στον πνεύμονα προ-

καλούν συνήθως δύσπνοια, 

στα οστά πόνο, κατάγματα και 

αύξηση του ασβεστίου στο αιμα 

, στο ήπαρ ίκτερο, στον εγκέ-

φαλο κεφαλαλγία και ζάλη και 

τέλος στον νωτιαίο μυελό αδυ-

ναμία και παράλυση. Σπανίως, 

διαγιγνώσκεται πρώτα η μετά-

σταση και στη συνέχεια ανακα-

λύπτεται ο πρωτογενής καρκι-

νικός όγκος στον μαστό. 

|	Διάγνωση
η διάγνωση της μεταστατικής 

νόσου τίθεται  με την κλινική 

εξέταση και τις διάφορες παρα-

κλινικές εξετάσεις όπως την 

ακτινογραφία θώρακος, την 

μαστογραφία που αποτυπώνει 

ακτινογραφικά την κατάσταση 

των μαστών, το υπερηχογρά-

φημα, το σπινθηρογράφημα 

οστών, την αξονική τομογρα-

φία, την μαγνητική τομογραφία 

που  παράσχει τη δυνατότητα 

ακριβέστερης απεικόνισης μιας 

περιοχής και την ποζιτρονική 

τομογραφία που συνεχώς κερ-

δίζει έδαφος ιδιαίτερα στην 

εξακρίβωση αφανούς μετα-

στατικής νόσου. Βοήθεια μπο-

ρούν να προσφέρουν οι δεί-

κτες όγκου όχι  τόσο στην 

διάγνωση της μεταστατικής 

νόσου, αλλά στην παρακολού-

θηση της πορείας της. Είναι 

σημαντικό στις περιπτώσεις 

όπου είναι εφικτό, να λαμβά-

νεται βιοψία από την μεταστα-

τική εστία για να επιβεβαιώνε-

ται η διάγνωση, αλλά και για 
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σου θέλει και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση.

|		Tι	πρέπει	να	ρωτήσω	
τον	γιατρό	μου

1.  ποια είναι η συνολική πρό-

γνωση της ασθένειας μου 

στην εποχή μας

Όχι πόσο θα ζήσω, γιατί η απά-

ντηση θα είναι ανακριβής, εξαρ-

τάται από πολλούς παράγοντες, 

μεταβάλλεται διαρκώς τα τε-

λευταία χρόνια  η οποία απάντη-

ση βασίζεται στην πρόγνωση 

της ομάδας και όχι του συγκε-

κριμένου ατόμου που υποβάλ-

λει την ερώτηση. Βεβαίως 

υπάρχουν τεχνικοί όροι αλλά 

αυτοί είναι δυσνόητοι για όποιον 

δεν τους γνωρίζει και η χρήση 

τους θα προκαλέσει μεγαλύτε-

ρη σύγχυση παρά ωφέλεια.

2.		ποιες είναι οι διαθέσιμες 

θεραπείες 

3.	 ποια είναι η καλύτερη θε-

ραπευτική προσέγγιση για 

μένα σύμφωνα με την μορ-

φή της ασθένειας  μου

4.		ποιες είναι οι άμεσες ανεπι-

θύμητες ενέργειες της προ-

τεινόμενης θεραπείας

5.		πως μπορώ να αντιμετωπί-

σω τις ανεπιθυμητες ενέρ-

γειες της θεραπείας μου

6.		Απο που μπορώ να ενημε-

ρωθώ περισσότερο για την 

νόσο μου.

7.		ποιες μορφές βοήθειας ει-

ναι διαθέσιμες 

8.  Ειναι ασφαλές να  λάβω με-

ρος σε κλινικές μελέτες και 

εάν ναι πως μπορώ να συμ-

μετάσχω; 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
Γ Ι ΑΤ Ι  Ε Ι Μ Α Ι 

Μ Α Μ Α

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

και έχω όνειρα 

για τα παιδιά μου
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Συν-Αποφασίζω  
για την αντιμετώπιση 

ΑΠΟ	ΤΙ	ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ	Η	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΤΗΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΩΣ	ΜΠΟΡΩ	ΝΑ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ	ΑΛΛΕΣ	ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΤΗΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΩΣ	ΜΠΟΡΩ	ΝΑ	ΣΕΜΜΕΤΑΣΧΩ	ΣΕ	ΚΛΙΝΙΚΕΣ	ΜΕΛΕΤΕΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ		
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ

Παθολόγος-Ογκολόγος
Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής  

Κλινικής   
Νοσοκομείο METROPOLITAN
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
Γ Ι ΑΤ Ι  Ε Ι Μ Α Ι 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

και έχω  
στόχους 

|		Από	τι	εξαρτάται	η	
επιλογή	της	θεραπείας

η επιλογή της θεραπείας εξαρ-

τάται απο πολλούς παράγοντες 

που σχετίζονται αμεσα με τους 

προγνωστικούς και προβλεπτι-

κούς παράγοντες καθε μίας 

ασθενούς. Βασικό ρόλο παιζει 

η χρονολογική ηλικία αλλα ακό-

μα περισσότερο οι δείκτες ζωτι-

κότητας. Ένα αλλο βασικό κρι-

τήριο ειναι το διάστημα που 

μεσολάβησε απο την λήξη της 

επικουρικής χημειο/ορμονοθε-

ραπείας και της εμφάνισης της 

μεταστατικής νόσου. Αλλά και η 

φύση της μεταστατικής νόσου, η 

έκτασή της, τα όργανα που έχει 

προσβάλλει, η ταχύτητα εξέλι-

ξης και ανάπτυξής της, καθώς 

και αν απειλεί άμεσα ή ακόμ, 

εάν προσβάλλει σημαντικά την 

ποιότητα ζωής της ασθενούς. 

Τέλος, το μικρότερο σε σημασία 

κριτήριο, αλλά όχι ασήμαντο, 

είναι εάν το συγκεκριμένο φάρ-

μακο είναι διαθέσιμο στη χώρα 

μας. πιο αναλυτικά, όσο μεγα-

λύτερο είναι το διάστημα απο το 

τέλος της μετεγχειρητικής θε-

ραπείας μέχρι την επανεμφάνι-

ση της νοσου τόσο καλύτερη 

είναι η πρόγνωση και ενδεχο-

μένως πιο ήπια η εξέλιξη της. 

Επίσης η επιθυμία της ασθε-

νούς σχετικά με την διατήρηση 

των μαλλιών πρέπει να λαμβά-

νεται υποψη. Εάν η νόσος έχει 

προσβάλλει ζωτικά οργανα 

όπως ήπαρ, πνεύμονες, περι-

κάρδιο, μυελό των οστών, η 

αντίδρασή μας πρέπει να ειναι 

άμεση και εντατική. Αντίθετα 

εάν η προσβολή  αφορά δέρμα 

η λεμφαδένες τότε η αντιμετώ-

πιση της ασθενούς μπορεί να 

είναι πιο ήπια. Βεβαίως σημα-

σία έχει εάν η νόσος είναι ορ-

μονοευαίσθητη οπότε μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν διάφοροι 

ορμονικοί χειρισμοί η εάν είναι 

ορμονοανθεκτική οπότε η χη-

μειοθεραπεία είναι μονόδρο-

μος. Ενίοτε μπορεί να προ-

η επιθυμία της ασθενούς 

για πιο ήπιο η πιο εντατικό

 πρόγραμμα θεραπείας

έχει σημασία
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
Γ Ι ΑΤ Ι  Ε Ι Μ Α Ι 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

και έχω  
δικαιώματα  

σβληθεί ο εγκέφαλος ή τα οστά 

με έντονους οστικούς πόνους 

η άμεσο κίνδυνο κατάγματος ή 

παράλυσης, σε αυτές τις περι-

πτώσεις η άμεση εφαρμογή 

ακτινοβολίας είναι επιτακτική.

Βασικά η επιλογή της θεραπεί-

ας εξαρτάται από παράγοντες  

της νόσου αυτής καθεαυτής 

αλλά και της ασθενούς. οι διά-

φοροι προγνωστικοί και προ-

βλεπτικοί παράγοντες που 

χρησιμοποιούμε προέρχονται 

από την μελέτη του όγκου ενώ 

η έκταση της νόσου, η μορφή 

της διασποράς, η κατάσταση 

του ασθενούς, οι διάφορες άλ-

λες ασθένειες που μπορεί να 

υπάρχουν, η ημερολογιακή και 

η βιολογική ηλικία είναι παρά-

γοντες που σχετίζονται  με την 

ασθενή. Σε κάθε περίπτωση 

όπου ο όγκος έχει επανεμφανι-

σθεί και είναι προσιτός είναι 

χρήσιμο να λαμβάνεται νέα βι-

οψία γιατί μπορεί να έχουν αλ-

λάξει βασικά χαρακτηριστικά 

του όγκου και η όποια απόφα-

ση για θεραπεία να βασισθεί 

σε λάθος πληροφορίες.

|		Πώς	μπορώ	να	διαχειριστώ	
άλλες	παρενέργειες	
της	θεραπείας

η διαχείριση των παρενεργει-

ών είναι υπόθεση ομάδας.Στη-

ρίζεται στις γνώσεις του για-

τρού για την παθοφυσιολογία 

που κρύβεται κάτω από κάθε 

ανεπιθύμητη ενέργεια, την σο-

βαρότητα που έχει, τους κινδύ-

νους που εγκυμονεί για την 

υγεία της ασθενούς και φυσικά 

την καλύτερη διαθέσιμη θερα-

πεία. Στηρίζεται όμως και στην 

νοσηλεύτρια η οποία προσεγ-

γίζει την ασθενή με το πρόβλη-

μα, στην ενθάρυνση που της 

παρέχει, στις άμεσες λύσεις 

που θα την ανακουφίσουν, 

στην οργάνωση της βοήθειας 

που θα της παρασχεθεί. Στηρί-

ζεται στην οικογένεια της ασθε-

νους που θα φροντίσει για το 

κατάλληλο φαγητό, τον άνετο 

χώρο, την άμεση βοήθεια και 

στην ψυχολόγο ή και την κοι-

νωνική λειτουργό που μπο-

ρούν να απαλύνουν μερικά 

απο τα προβλήματα που θα πα-



28 29 συν-αποφασίζω για την αντιμετώπιση

ρήσει στο εμπόριο.Για την ια-

τρική κοινότητα είναι η γνώση 

και η εμπλοκή σε υψηλού επι-

στημονικού επιπέδου ιατρικές 

πράξεις, ενώ η χώρα μας οφε-

λείται από την εισροή χρήματος 

απο το εξωτερικό.

Όλοι οι ασθενεις που συμμετέ-

χουν είναι ασφαλισμένοι για 

πιθανή βλάβη της υγείας τους 

σε ανεξάρτητες ασφαλιστικές 

εταιρείες. πριν κάποια ασθε-

νής λάβει μέρος σε κάποια κλι-

νική δοκιμή επανασταδιοποιεί-

ται λεπτομερώς και δωρεάν. 

Ακολούθως έχει κατά την διάρ-

κεια της μελέτης  αλλά και μετά 

αυξημένη και πλέον προσεκτι-

κή παρακολούθηση με άμεση 

αντιμετώπιση οποιασδήποτε 

εμφανιζόμενης ανεπιθύμητης 

ενέργειας. Αξίζει να τονισθεί 

ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν 

μέρος σε κλινικές μελέτες 

έχουν καλύτερη έκβαση από 

εκείνες που δεν συμμετέχουν.

Για να συμμετάσχει μια ασθε-

νής σε κλινική δοκιμή πρέπει 

ο γιατρός της να της εξηγήσει 

λεπτομερώς σε εκείνη και 

τους συγγενείς της την φύση 

της μελέτης, το προσδοκώμε-

νο όφελος  καθώς και τους 

πιθανούς κινδύνους. Επίσης 

πρέπει να γνωρίζει οτι η συμ-

μετοχή της είναι εθελοντική 

και μπορεί να φύγει απο την 

μελέτη όποτε το θελήσει χω-

ρίς να είναι αναγκασμένη να 

δώσει εξηγήσεις, διατηρώντας 

στο ακέραιο το δικαίωμά της 

για την καλύτερη διαθέσιμη 

θεραπεία. Μερικές φορές οι 

ερευνητές ζητούν αίμα ή ιστό 

από την αρχική βιοψία προς 

φύλαξη και μελλοντική ανάλυ-

ση. Είναι μια πρακτική που έχει 

προσφέρει στην επιστημονική 

κοινότητα σημαντικές ανακα-

λύψεις και έχει αποκαλύψει 

πολλά μυστικά του καρκινικού 

κυττάρου. Είναι λοιπόν φανε-

ρό, ότι η εμπλοκή ασθενών σε 

κλινικές μελέτες είναι ασφα-

λής για την ασθενή και πολλα-

πλώς οφέλιμη για όλους, με 

την προυπόθεση ότι τηρούνται 

οι αυστηροί όροι των κλινικών 

δοκιμών. 

ρουσιασθούν. πάνω από όλα 

όμως στηρίζεται στην ίδια την 

ασθενή η οποία εφοδιασμένη 

με ψυχραιμία και γενναιότητα 

θα αντιμετωπίσει όλες τις ανε-

πιθυμητες ενέργειες που θα 

παρουσιασθούν χωρίς πανικό. 

Θα περιγράψει τα συμπτώματα 

που παρουσιάζει, τα προβλή-

ματα που προκύπτουν από την 

θεραπεία που έλαβε, φάρμακα 

και δοσολογία, άλλα φάρμακα 

που πιθανόν να λαμβάνει, και 

φυσικά την ένταση των ενο-

χλημάτων της χωρίς να υπερ-

βάλλει η να τα υποβαθμίζει. Για 

τις περισσότερες ανεπιθύμητες 

ενέργειες υπάρχουν φαρμα-

κευτικοί ή άλλοι τρόποι αντιμε-

τώπισης. Στην πλειονότητά 

τους είναι περαστικές και δεν 

αφήνουν κατάλοιπα. Στο τέλος 

αποτελούν μόνο μια δυσάρε-

στη ανάμνηση.

|		Μπορώ	να	συμμετάσχω	
σε	κλινικές	δοκιμές;

Στην εποχή μας υπάρχουν δια-

θέσιμα αρκετά αξιόλογα και 

αποτελεσματικά φάρμακα για 

την αντιμετώπιση του καρκίνου 

του μαστού. Χάρη σε αυτά τα 

φάρμακα, έχει αυξηθεί η επιβί-

ωση των ασθενών με μεταστα-

τική νόσο και έχει βελτιωθεί 

σημαντικά η ποιότητα της ζωής 

τους. Όμως ο αγώνας συνεχί-

ζεται καθημερινά για την ανα-

κάλυψη καινούριων φαρμάκων 

που θα επιτρέψουν την οριστι-

κή νίκη κατά του καρκίνου.

Υπάρχει τρόπος κάποια ασθε-

νής να λάβει έγκαιρα ένα υπο-

σχόμενο φάρμακο; Μόνο συμ-

μετέχοντας σε κάποια κλινική 

δοκιμή.Τα οφέλη είναι προφα-

νή. Για το σύνολο των ασθε-

νών, διαπιστώνεται η αξία ενός 

νέου φαρμάκου από το οποίο 

θα οφεληθούν όλοι. Για το άτο-

μο η αξία της συμμετοχής είναι 

ότι θα λάβει ένα δραστικό φάρ-

μακο πολύ πριν αυτό κυκλοφο-

Καθημερινά γίνονται 

μελέτες σε εθνικό 

και παγκόσμιο επίπεδο και 

με αυτές η επιστήμη αργά 

αλλά σταθερά προχωράει.
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Φροντίζω για την 
ποιότητα ζωής μου

ΤΙ	ΕΙΝΑΙ	Η	ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ	ΦΡΟΝΤΙΔΑ	

ΠΩΣ	ΜΠΟΡΩ	ΝΑ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ	ΤΟΝ	ΠΟΝΟ	/

ΙΑΤΡΕΙΑ	ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ	ΠΟΝΟΥ	

της ΙΩΑΝΝΑΣ	ΣΙΑΦΑΚΑ

Αναπλ.Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, 
Θεραπείας Πόνου, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντιπ.Ελληνικής Εταιρείας  
Παρηγορητικής Αγωγής  

Καρκινοπαθών και μη ασθενών
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υγείας (νοσηλευτής, ψυχολό-

γος, φυσιοθεραπευτής, κοινω-

νικός λειτουργός) καθώς επί-

σης από εθελοντές και 

πνευματικούς λειτουργούς. Τα 

Κέντρα πόνου και παρηγορη-

τικής Αγωγής που λειτουρ-

γούν στα μεγάλα νοσοκομεία 

της χώρας μας διαθέτουν εξει-

δικευμένο προσωπικό, που 

εργάζεται εθελοντικά  και μπο-

ρεί να βοηθήσει τους ασθενείς 

να αντιμετωπίσουν τον πόνο 

και άλλα βασανιστικά συμπτώ-

ματα, που προκαλούνται από 

την νόσο και από  άλλα αίτια.

Επαρκής ανακούφιση μπορεί 

να επιτευχθεί τουλάχιστον στο 

75% των καρκινοπαθών που 

λαμβάνουν την ιδανική αναλ-

γητική αγωγή, χρησιμοποιώ-

ντας απλές τεχνικές, όπως αυ-

τές που προτείνονται από τον 

παγκόσμιο οργανισμό Υγείας.

Για τον ήπιο πόνο θα χρησιμοποι-

ηθούν παρακεταμόλη, ασπιρίνη, 

μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 

και ασθενή οπιοειδή (κωδεϊνη).

Για τον μέτριο και σοβαρό 

πόνο θα πρέπει να χρησιμο-

ποιηθούν μορφίνη, φεντανύ-

λη, οξυκοδόνη, μεθαδόνη, σε 

συνδυασμούς με αντικαταθλι-

πτικά, αντιεπιληπτικά και αντι-

φλεγμονώδη φάρμακα. Αυτά 

τα φάρμακα συνήθως λαμβά-

νονται από το στόμα. Εάν υπάρ-

χει δυσκολία στη λήψη από το 

στόμα, θα πρέπει να χορηγη-

θούν υποδόρια, ενδοφλέβια, 

από το ορθό ή διαδερμικά με 

τη μορφή αυτοκόλλητου. Σε 

ένα μικρό ποσοστό ασθενών, 

όπου ο πόνος δεν αντιμετωπί-

ζεται με τις προηγούμενες θε-

ραπείες ή επειδή υπάρχουν 

πολλές φαρμακευτικές παρε-

νέργειες, θα πρέπει να εφαρ-

μοσθεί επισκληρίδια ή υπαρα-

χνοειδής αναλγησία. Σε αυτή 

την περίπτωση γίνεται έγχυση 

τοπικών αναισθητικών και οπι-

οειδών με τη βοήθεια αντλίας, 

κοντά σε νεύρα. Έτσι διακόπτε-

ται η μεταφορά των επώδυνων 

μηνυμάτων προς τον εγκέφαλο 

και ο ασθενής ανακουφίζεται.

Συμπληρωματικές θεραπείες, 

όπως ψυχολογική υποστήρι-

ξη, βελονισμός, φυσιοθερα-

πείες και χαλάρωση μπορούν 

επίσης να βοηθήσουν. 

Η 
παρηγορητική φροντίδα 

ορίζεται από τον παγκό-

σμιο οργανισμό Υγείας 

ως η «ενεργός καθολική φροντί-

δα των ασθενών και των οικογε-

νειών τους, που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα από νοσήματα απει-

λητικά για τη ζωή τους». 

δικαίωμα στην παρηγορητική 

φροντίδα, έχουν όλοι οι ασθε-

νείς, των οποίων η κύρια νόσος 

δεν ανταποκρίνεται στη θερα-

πεία. Άτομα με καρκίνο, ανίατα 

νευρολογικά νοσήματα, AIDS, 

νόσο Alzheimer, τελικού σταδί-

ου καρδιακή, αναπνευστική και 

νεφρική ανεπάρκεια, έχουν 

ανάγκη παρηγορητικής φροντί-

δας. Σε αυτούς τους ασθενείς 

εκτός από τον έλεγχο του πό-

νου και των συνοδών συμπτω-

μάτων, ζωτικής σημασίας είναι 

η αντιμετώπιση των ψυχολογι-

κών, κοινωνικών και πνευματι-

κών αναγκών τους. η υποστήρι-

ξη αυτών των ασθενών ξεπερνά 

τις δεξιότητες και τις αντοχές 

ενός μόνο θεράποντος  και 

απαιτεί πολυδύναμη προσέγγι-

ση από ομάδα ειδικών που μπο-

ρεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 

της κατ’οίκον, σε κέντρα πόνου 

– παρηγορητικής φροντίδας 

και σε ειδικές νοσηλευτικές μο-

νάδες (hospices – ξενώνες). 

Την εμπειρία του πόνου δεν την 

έχουν όλοι οι καρκινοπαθείς, 

αλλά ένας στους τρεις. η πιθα-

νότητα εμφάνισής του είναι με-

γαλύτερη, εάν η ασθένεια επε-

κταθεί ή υποτροπιάσει. Τον πόνο 

δεν τον αισθάνονται όλοι με τον 

ίδιο τρόπο. δεν υπάρχει ανάγκη να 

είναι κάποιος στωικός ή γενναί-

ος. ο πόνος χειροτερεύει με την 

αναμονή και μπορεί να χρειασθεί 

περισσότερος χρόνος ή μεγαλύ-

τερες δόσεις για να ανακουφι-

στεί ο ασθενής. Αν ο πόνος δεν 

υποχωρεί και επιμένει, ο ασθε-

νής θα πρέπει να απευθυνθεί σε 

γιατρό εξειδικευμένο στην αντι-

μετώπισή του ή σε Κέντρο πόνου 

και παρηγορητικής Αγωγής. 

Το Κέντρο πόνου και παρηγο-

ρητικής Αγωγής πρέπει να στε-

λεχώνεται από γιατρούς διαφό-

ρων  ειδικοτήτων (αναισθησιο- 

λόγο, ειδικό πόνου-παρηγορη- 

τικής, ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, 

νευροχειρουργό, χειρουργό), 

από άλλους επαγγελματίες 

Σμολένσκυ 4, 

Αθήνα 114 72

Τηλ. 2106457878

Fax: 2103610488

info@grpalliative.gr

www.grpalliative.gr

ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.	
(Ελληνική Εταιρεία 

παρηγορητικής

Συμπτωματικής

Αγωγής Καρκινοπαθών

και μη Ασθενών)
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Νοιάζομαι για την  
ψυχική μου υγεία

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	&	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ	ΜΗΤΣΗ

Ψυχολόγος ΜSc- 
Ψυχοθεραπεύτρια 
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
Γ Ι ΑΤ Ι  Ε Ι Μ Α Ι 

Φ Ι Λ Η

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

και έχω  
ανθρώπους  
γύρω μου 

Π αρά την πρόοδο των 

θεραπειών στη μάχη 

ενάντια στον καρκί-

νο του μαστού, ένα ποσοστό 

των γυναικών που νοσούν 

θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει 

μία διάγνωση προχωρημένου 

καρκίνου του μαστού. Αυτό  

μπορεί να συμβεί κατά την 

αρχική φάση της διάγνωσης 

της πρωτοπαθούς εστίας στο 

μαστό –η οποία τη στιγμή της 

διάγνωσης έχει προσβάλλει 

ήδη άλλα όργανα, είτε σε δεύ-

τερο χρόνο, μετά το τέλος των 

θεραπειών του πρώιμου  καρ-

κίνου  στο μαστό.

Στην πρώτη περίπτωση το σοκ 

είναι η πρώτη αντίδραση της 

γυναίκας μιας και καλείται να 

αντιμετωπίσει όχι μόνο την δι-

άγνωση του καρκίνου, αλλά 

και το ότι υπάρχουν εστίες σε 

άλλα όργανα. 

Στη δεύτερη περίπτωση η γυ-

ναίκα καλείται να μπει στη 

φάση των διαγνωστικών εξε-

τάσεων για να διαλευκανθούν  

πιθανά ύποπτα ευρήματα  που 

έχουν εντοπιστεί.  πολλές γυ-

ναίκες τρομοκρατούνται στην 

ιδέα ότι η ασθένεια  που πολέ-

μησαν στο παρελθόν-παρά τις 

τυχόν διαβεβαιώσεις των για-

τρών ότι δεν πρόκειται να επα-

νέλθει - είναι παρούσα και ότι 

θα πρέπει να μπουν σε μία νέα 

φάση θεραπειών. 

Και στις δύο περιπτώσεις όταν 

πια η διάγνωση επιβεβαιώνε-

ται  ο φόβος, γίνεται έντονος: 

φόβος για τις νέες θεραπείες, 

για το μέλλον, την ταλαιπωρία 

αλλά κυρίως φόβος για την 

αβεβαιότητα που συνοδεύει 

μία διάγνωση κακοήθειας σε 

απομακρυσμένα όργανα. 

λόγω της αβεβαιότητας, η γυ-

ναίκα μπορεί να νιώσει ότι χά-

νει τον έλεγχο πάνω στην κα-

τάσταση διότι κανείς δεν 

μπορεί να της εγγυηθεί την 

αποτελεσματικότητα της θερα-

πείας και τελικά την επιβίωση. 

Ταυτόχρονα, το συναίσθημα 

της απώλειας και του θυμού 

κάποιες φορές είναι έντονο, 

μιας και πολλές από τις ασθε-

νείς με προχωρημένο καρκίνο 
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Γνωρίζω περισσότερα

Εταιρεία ογκολόγων – παθολόγων Ελλάδος

www.hesmo.gr

National Cancer Institute

www.cancer.gov

Metastatic Breast Cancer Network

www.mbcn.org/

Advanced Breast Cancer 

www.advancedbc.org/

Susan G. Komen for the Cure®

www.komen.org

ΑΛΛΕΣ	ΠΗΓΕΣ	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

μαστού, αντιμετωπίζουν τον 

εαυτό τους σαν ηττημένο από 

τη μάχη με την ασθένεια που 

τόσες άλλες γυναίκες έχουν 

καταφέρει να «νικήσουν» και 

να παραμείνουν υγιείς. η 

απώλεια μάλιστα μπορεί να 

πάρει πολλές διαστάσεις: 

απώλεια της υγείας, της ανέ-

μελης ζωής, της αυτό-

αποτελεσματικότητας.

η αντιμετώπιση των συναι-

σθηματικών δυσκολιών,  είτε 

επιτευχθεί από την ίδια την γυ-

ναίκα που αρχίζει και προσαρ-

μόζεται στη νέα κατάσταση 

μετά το αρχικό σοκ, είτε χρεια-

στεί να ενισχυθεί και από τη 

βοήθεια ειδικού ψυχικής υγεί-

ας, ο οποίος να είναι εκπαι-

δευμένος Ψυχοθεραπε υτής, 

μπορεί να σημαίνει διαφορετι-

κά πράγματα για κάθε ασθενή. 

Κάποιες γυναίκες  μπορεί να 

θέλουν να συνεχίσουν να ερ-

γάζονται και να ασκούν τις 

δραστηριότητες που έκαναν 

πάντα, έτσι ώστε να εστιάζουν 

τη ζωή τους μακριά από την 

ασθένεια. Άλλες μπορεί να 

επαναδιαπραγματευθούν τη 

ζωή τους και να κάνουν οτιδή-

ποτε μέχρι τότε τους φαινόταν 

μακρινό ή ανούσιο. 

Όποιος και αν είναι ο προσω-

πικός στόχος της κάθε γυναί-

κας η αντιμετώπιση αυτών των 

δυσκολιών, παρά το ότι μπο-

ρεί να είναι δύσκολη, είναι 

απαραίτητη μιας και η διάγνω-

ση του μεταστατικού καρκίνου 

μαστού, μέσω των συνεχών 

ιατρικών επιτευγμάτων, αντι-

μετωπίζεται  πια ως χρόνια 

νόσος και όχι απαραίτητα σαν 

τελική φάση της νόσου. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ 
Γ Ι ΑΤ Ι  Ε Ι Μ Α Ι 

Ε Γ Ω
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες που προορίζονται για
γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε
καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη

συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.



Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης
210 8 253 253

Για περισσότερες πληροφορίες
www.agonizomai.gr

Πανελλήνιος	Σύλλογος	Γυναικών	με	Καρκίνο	Μαστού	Άλμα	Ζωής
Αριστοτέλους 79 – 81, 104 34, πλατεία Βικτωρίας - Αθήνα

T 210 41800 06, 210 8815444, F 210 4180016
Τηλεφωνική	Γραμμή	Στήριξης: 210 8 253 253 

E breastca@otenet.gr, W www.almazois.gr
 

Σύλλογος	Γυναικών	με	Καρκίνο	Μαστού	Άλμα	Ζωής	Ν.	Αχαϊας
Γούναρη 37 4ος όροφος, πάτρα, 26221

T	&	F 2610 222274
E	info@almazoispatras.gr, W	www.almazoispatras.gr

Σύλλογος	Γυναικών	με	Καρκίνο	Μαστού	Άλμα	Ζωής	Ν.	Θεσσαλονίκης
Γρηγορίου παλαμά 15 ,54622,Θεσσαλονίκη 

T	2310285181, F	2310285183
E	info@almazoisthes.gr, W	www.almazoisthes.gr

www.facebook.com/almazois
www.twitter.com/almazois	
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