ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙ Α Τ Ι Ε Ι Μ Α Ι

ΕΓΩ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

Προχωρηµένος
καρκίνος του µαστού
... και τώρα τι κάνουµε;

Περιεχόµενα
Εισαγωγή
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της Έλενας Γκόγκα

Η σηµασία του να συνεχίζεις
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της Αγγελικής

Μαθαίνω για τη διάγνωσή µου
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του Βασιλείου Μπαρµπούνη
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ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ;

Φροντίζω για την ποιότητα ζωής µου
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της Ιωάννας Σιαφάκα
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΦΑΚΑ
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Νοιάζοµαι για την ψυχική µου υγεία
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της Χριστιάνας Μήτση
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Επιστηµονική επιµέλεια κειµένων
Βασίλειος Μπαρµπούνης, Παθολόγος-Ογκολόγος

Γνωρίζω περισσότερα
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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Εισαγωγή

από την

ΈΛΕΝΑ ΓΚΟΓΚΑ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παθολογίας Ογκολογίας
Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Ά Παθολογική Κλινική
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Γ.Ν. Λαϊκό
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Εισαγωγή
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Ό

ταν ο καρκίνος του
µαστού διασπείρεται
σε άλλο σηµείο του
σώµατος ή διαγιγνώσκεται σε
κάποιο αποµακρυσµένο σηµείο ονοµάζεται µεταστατικός
καρκίνος ή προχωρηµένος
καρκίνος µαστού.

Το θεραπευτικό πλάνο µπορεί
να περικλείει συνδυασµό θεραπειών που έχουν ως στόχο
όλα τα σηµεία του σώµατος
όπως η χηµειοθεραπεία, η ορµονοθεραπεία και οι στοχευµένες θεραπείες. Η ακτινοβολία και η χειρουργική θεραπεία
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
ορισµένες περιπτώσεις για
γυναίκες µε µεταστατική
νόσο.

Η ακτινοβολία συνήθως
χρησιµοποιείται για
τη θεραπεία επώδυνων
οστικών µεταστάσεων
Επιπρόσθετα, µε τη θεραπεία
που έχει στόχο την επιβράδυνση ή την εξάλειψη του καρκί-

νου, ένα σηµαντικό κοµµάτι της
φροντίδας για τον καρκίνο είναι
η ανακούφιση από τα συµπτώµατα της ασθενούς και τις παρενέργειες. Αυτό περιλαµβάνει
την υποστήριξη σωµατικών,
ψυχικών και κοινωνικών αναγκών, µια προσέγγιση που
ονοµάζεται παρηγορητική ή
υποστηρικτική θεραπεία. Εάν η
θεραπεία που έχει στόχο τη
νόσο δεν είναι επιτυχής, η διάγνωση µπορεί να προκαλέσει
άγχος και να είναι δύσκολη η
συζήτηση. Είναι σηµαντικό να
έχει κανείς ειλικρινείς συζητήσεις µε το γιατρό ή τους επαγγελµατίες υγείας και να εκφράζει τα συναισθήµατά του, τις
προτιµήσεις του 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 ναυτία και τον έµετο, τις λοιµώξεις, την κόπωση. Επίσης,
πολλές από τις θεραπείες που
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χρησιµοποιούνται σήµερα είναι λιγότερο εντατικές αλλά
περισσότερο αποτελεσµατικές
από θεραπείες που χρησιµοποιούντο στο παρελθόν. Ο φόβος για τις ανεπιθύµητες ενέργειες της θεραπείας είναι πολύ
συχνός µετά τη διάγνωση της
νόσου και η ενηµέρωση και
συζήτηση αποτελούν τον σηµαντικότερο παράγοντα.

Οι γιατροί και επιστήµονες
πάντα προσπαθούν
να ανακαλύψουν
αποτελεσµατικότερες
θεραπείες για τις
ασθενείς µε καρκίνο
του µαστού
Για να προκύψουν επιστηµονικές πρόοδοι ειναι απαραίτητη
η κλινική έρευνα µε την εθελοντική συµµετοχή ασθενών οι
λεγόµενες κλινικές µελέτες.
Πολλές κλινικές µελέτες εστιάζουν σε καινούργιες θεραπείες αξιολογώντας εάν είναι
ασφαλείς, αποτελεσµατικές

Εισαγωγή

και πιθανά καλύτερες από την
τρέχουσα, καθιερωµένη θεραπεία. Αυτού του είδους οι
µελέτες αξιολογούν νέα φάρµακα ή διαφορετικούς συνδυασµούς φαρµάκων που ήδη
χρησιµοποιούνται ή νέες ακτινοθεραπευτικές ή χειρουργικές τεχνικές. Για να συµµετέχει ασθενής σε κλινική µελέτη
θα πρέπει να ενηµερωθεί από
το γιατρό για το ποιες είναι οι
διαφορές µε την καθιερωµένη
θεραπεία, τους κινδύνους από
τη νέα θεραπεία που µπορεί
να είναι διαφορετικοί από τους
κινδύνους της καθιερωµένης
θεραπείας και να υπογράψει
έντυπο συγκατάθεσης
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Τ

ο να µάθεις να συνεχίζεις
είναι αλήθεια ότι θέλει
απόφαση,
προσπάθεια,
κουράγιο, δύναµη, πίστη,
επιµονή και υποµονή !
Επιτρέψτε µου να σας πω µιαν
ιστορία, την δική µου ιστορία.
Το όνοµα µου είναι Αγγελική.

Η σηµασία του να
συνεχίζεις
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Είµαι µητέρα 3 παιδιών, 30,
26 και 20 ετών, σήµερα.
Σπούδασα νοµικά στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, αλλά δούλεψα 34
χρόνια
ως
τραπεζικός
υπάλληλος καριέρας σε
ελληνική
Τράπεζα.
Διαγνώστηκα µε µεταστατικό
καρκίνο του µαστού το 2015,
ακριβώς την στιγµή που η
καριέρα µου ήταν στο απόγειό
της. Είχα µόλις µια πολύ
σηµαντική προαγωγή σε µια
ψηλή και απαιτητική θέση, την
οποία ήθελα και για την οποία
είχα
κοπιάσει
πολύ.
Είχα αρχικά διαγνωστεί µε
πρώιµο ορµονοεξαρτώµενο
διηθητικό καρκίνο του µαστού
στην ηλικία των 39 ετών, το

η σηµασία του να συνεχίζεις

2001. Τα παιδιά µου ήταν τότε
12, 8 και 2 ετών. Για χάρη τους,
όµως, συγκέντρωσα όλο το
κουράγιο
του
κόσµου,
προσπάθησα
πολύ
και
κατάφερα να συνεχίσω την ζωή
µου, να επιστρέψω στην
κανονικότητα µου και να αφήσω
τον καρκίνο πίσω στα βάθη του
χρόνου. Δεν τον αρνήθηκα
ποτέ, δεν τον αγνόησα. Τον
σεβάστηκα, αλλά και δεν τον
φοβήθηκα. Ήµουν απόλυτα
ακριβής και τακτική µε τις
προβλεπόµενες
απαραίτητες
ε ξ ε τ ά σ ε ι ς .
Ωστόσο 14 χρόνια µετά την
πρώτη διάγνωση, εντοπίστηκε,
κατά την τακτική µου εξέταση,
στον ίδιο µαστό, καρκίνος του
ίδιου τύπου µε τον πρώτο.
Αρχικά θεωρήθηκε µια απλή
περίπτωση υποτροπής και
έγιναν οι προβλεπόµενοι και
απαραίτητοι χειρισµοί. Στην
διάρκεια όµως των εξετάσεων
σταδιοποίησης διαγνώστηκα µε
µετάσταση στα οστά. Είχα ήδη
περάσει στην επόµενη φάση.
Πως ένιωσα; Ούτε λίγο, ούτε
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πολύ σαν να έπεσε εν αιθρία
ένας
κεραυνός
χιλιάδων
µεγατόνων, πάνω σε µένα και
την
οικογένεια
µου.
Ήµουν, όµως, γι άλλη µια φορά
απόλυτα αποφασισµένη να
αφήσω και αυτό πίσω µου. Να
µην αφήσω τον καρκίνο να
επηρεάσει την προσωπική,
οικογενειακή και εργασιακή µου
καθηµερινότητα. Μετά τις
απαραίτητες θεραπείες γύρισα
στην οικογένεια και στην
δουλειά
µου.
Αλλά
οι
υπολογισµοί µου δεν ήταν
σωστοί καθώς µερικούς µήνες
µετά, εντοπίστηκε νέο εύρηµα
στον πνεύµονα. Χρειάστηκε να
υποβληθώ σε µια σειρά
ε β δ ο µ α δ ι α ί ω ν
χηµειοθεραπειών,
για
6
δύσκολους µήνες. Αυτήν την
φορά όµως, το σοκ ήταν
ολοκληρωτικό και απόλυτο και
δεν µπορούσε να συγκριθεί µε
οτιδήποτε
άλλο
πριν.
Παρόλα αυτά, αποφάσισα να
γυρίσω στην δουλειά µου µόλις
ένα µήνα µετά το τέλος των
χηµειοθεραπειών.
Τότε
θεωρούσα ότι αυτή η απόφαση
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η σηµασία του να συνεχίζεις

ήταν η σωστή και ότι η
επιστροφή στην δουλειά ήταν το
ιδανικό φάρµακο για την δική
Ήµουν απόλυτα αποφασισµένη
να αφήσω και αυτό πίσω µου.
µου περίπτωση, όπως είχε
δουλέψει
και
παλιότερα.
Παρέβλεψα ωστόσο το γεγονός
ότι η τελευταία µετάσταση και οι
θεραπείες µε είχαν επηρεάσει
πολύ σε πολλά επίπεδα. Εγώ
είχα την αγωνία και το άγχος να
επιστρέψω στην κανονικότητα
και να πείσω τον εαυτό µου,
πρώτα, και µετά τους άλλους ότι
ήµουν πια καλά. Ήθελα να
πείσω εµένα, την οικογένεια
µου και τους ανθρώπους γύρω
µου ότι είµαι ακόµα δυνατή και
ότι στέκοµαι και πάλι στέρεα στα
πόδια µου. Έκανα λάθος....
Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι οι
προτεραιότητες µου είχαν πλέον
αλλάξει. Δεν µπορούσα να
λειτουργήσω όπως πριν, ούτε
σωµατικά ούτε πνευµατικά. Δεν
ήµουν έτοιµη να ανταποκριθώ
στις αυξηµένες απαιτήσεις της
θέσης µου. Τα συναισθήµατα
πολλά,
το
βάρος
τους
ανυπόφορο. Έτσι όταν ελάχιστο

ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ

ΓΥΝΑΙΚΑ
ς

και έχω πάθο
για ζωή

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ
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καιρό αργότερα παρουσιάσθηκε
µια
ευκαιρία
διαφυγής
δραπέτευσα. Εγκατέλειψα µια
καριέρα για την οποία πάλευα
χρόνια. Όµως τώρα έπρεπε να
παλέψω για την ζωή µου, να
διαχειριστώ την νόσο, να
διαχειριστώ την συνεχιζόµενη
θεραπεία και τις παρενέργειες.
Χρειαζόµουν χρόνο. Όλα είχαν
πλέον αλλάξει, ακόµα και η
εξωτερική µου εµφάνιση, δεν
ήµουν πλέον η ίδια σε κανένα

Είσαι παρούσα,
µε σάρκα και οστά,
ζεις, κινείσαι, υπάρχεις.
τοµέα.
Αποφάσισα τότε να προχωρήσω
σε
συνταξιοδότηση,
µια
απόφαση υπαγορευµένη από
την έντονη συναισθηµατική
πίεση και τον πανικό. Δεν
µπορούσα να δω οτιδήποτε
άλλο σαν προοπτική. Και πώς
αλλιώς; Αφού µετάσταση ήταν
πάντα και µέχρι πριν ελάχιστο
καιρό συνώνυµο του οριστικού
τέλους. Η βιβλιογραφία και τα

στατιστικά ήταν όλα εναντίον.
Δυο χρόνια επιβίωση, το
ανώτερο.
Και εκεί που νοµίζεις πως όλα
είναι δυσοίωνα και εναντίον
σου, ξηµερώνει και η επόµενη
µέρα και η άλλη και η άλλη. Την
µια είσαι καλά, την άλλη όχι, την
µια πρέπει να πας νοσοκοµείο
για θεραπείες και την άλλη ένα
όµορφο
ταξίδι,
ένα
οικογενειακό τραπέζι….και ναι,
είσαι παρούσα, µε σάρκα και
οστά, ζεις, κινείσαι, υπάρχεις.
Στο µεταξύ, σήµερα έχει
αναζωπυρωθεί η εστία στα
οστά, αλλά παρά αυτήν την
ατυχή εξέλιξη, εγώ νιώθω
ακόµα παραγωγική και ενεργή
και αν σήµερα έπρεπε να πάρω
εκείνη την απόφαση, σίγουρα
δεν θα την έπαιρνα, όµως τότε
ήµουν τόσο εύθραυστη, που
«έσπασα» κάτω από την πίεση.
Τώρα όµως που έτσι έχουν τα
πράγµατα,
νιώθω πως
«οφείλω» στον κερδισµένο
χρόνο να προσπαθήσω ώστε να
αλλάξει η θεώρηση του κόσµου
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η σηµασία του να συνεχίζεις

για την µετάσταση. Γιατί καλή η
βιβλιογραφία και τα στατιστικά.
Σήµερα, όµως τα πράγµατα
αλλάζουν καθηµερινά... Με την
βοήθεια της ιατρικής, της
φαρµακοβιοµηχανίας
της
χηµείας, τα νέα καινοτόµα
φάρµακα
και
οι
νέες
τεχνολογίες είναι εδώ και
επηρεάζουν την ζωή µας προς
το καλύτερο.
Ήδη πολυάριθµες ασθενείς µε
µεταστατικό καρκίνο µαστού
είµαστε εδώ, ζούµε και
κινούµαστε ανάµεσα σας,
αρκετές, µάλιστα, και µε
ποιότητα ζωής.
Θέλουµε και πρέπει να
δείξουµε ότι είµαστε εδώ, τώρα,
έχουµε
ανάγκες
και
χρειαζόµαστε
ελπίδα.
Αναζητούµε και έχουµε ανάγκη
σεβασµού, χρόνου, φροντίδας
και αξιοπρέπειας.
Θέλουµε και µπορούµε, όλοι οι
ασθενείς
µε
µεταστατικό
καρκίνο µαστού, να είµαστε
δηµιουργικοί, παραγωγικοί και
κοινωνικά λειτουργικοί. Νοµίζω
ότι καθένας και καθεµία από
µας αισθάνεται ακριβώς το ίδιο.

Όµως αρχικά πρέπει να
συνειδητοποιήσουµε αυτό που
µας
συµβαίνει,
να
το
διαχειριστούµε
και
να
προχωρήσουµε
µε
αυτό.

Μπορούµε να συνεχίζουµε
µε ποιότητα τη ζωή µας.
Εάν όλοι εµείς οι µεταστατικοί
ασθενείς προσπαθούµε όλοι
µαζί και δεν κλεινόµαστε στον
εαυτό µας, µπορούµε να
συνεχίζουµε µε ποιότητα τη ζωή
µας.

ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ

ΚΟΡΗ

η
και έχω ανάγκ
να είµαι παιδί
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ
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Μαθαίνω για τη
διάγνωσή µου
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΟΥ
γράφει ο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Παθολόγος-Ογκολόγος
Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής
Κλινικής
Νοσοκοµείο METROPOLITAN
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µαθαίνω για τη διάγνωσή µου
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Σ

ύµφωνα µε την IARC
(International Agency
for
Research
on
Cancer), ο καρκίνος του µαστού
αποτελεί την πιο κοινή µορφή
καρκίνου µεταξύ των γυναικών, µε περίπου 1.000.000
νέα κρούσµατα παγκοσµίως.
Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες 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 µαστού διαγιγνώσκεται σε πρώιµο στάδιο, δηλαδή χειρουργήσιµο, ποσοστό που στην
Ελλάδα είναι πολύ χαµηλό.
Το υπόλοιπο 40% θα έχει τοπικά προχωρηµένη η µεταστατική νόσο από την αρχή. Στο
ποσοστό αυτό πρέπει να προσθέσουµε όσες ασθενείς υποτροπιάζουν κάθε χρόνο για να
έχουµε µια ακριβή εικόνα της
συχνότητας και του αριθµού
των γυναικών από µεταστατική νόσο και στη χώρα µας.
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Μετάσταση ονοµάζεται η µετακίνηση καρκινικών κυττάρων από τον πρωτοπαθή όγκο,
µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος, σε άλλα σηµεία του οργανισµού και η δηµιουργία
νέων κακοήθων όγκων. Η δυνατότητα µετάστασης είναι
από τα βασικά χαρακτηριστικά
όλων των κακοήθων όγκων
και του καρκίνου του µαστού.
Όταν ο πρωτοπαθής όγκος
προσβάλλει γειτονικούς λεµφαδένες και περιβάλλοντες
ιστούς, η µετάσταση χαρακτηρίζεται τοπική, ενώ αντίθετα
όταν προσβάλλει αποµακρυσµένα όργανα, η µετάσταση
ονοµάζεται αποµακρυσµένη.
Η αποµακρυσµένη µετάσταση
έχει δυσµενέστερη πρόγνωση
για την επιβίωση της ασθενούς από την τοπική. Το 90%
της θνησιµότητας από τον
καρκίνο του µαστού οφείλεται
στην ανάπτυξη αποµακρυσµένης µετάστασης.
Τα καρκινικά κύτταρα µπορούν
να εγκατασταθούν σε οποιοδή-

ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
και έχω
επιθυµίες
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ
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ποτε σηµείο του σώµατος µας.
Συνηθέστερα προσβάλλονται
τα οστά, το ήπαρ, οι πνεύµονες
και ο εγκέφαλος, καθώς και οι
λεµφαδένες, το δέρµα, τα επινεφρίδια και ο άλλος µαστός.

| Συµπτώµατα
Πολλές φορές οι µεταστατικοί
όγκοι αναπτύσσονται δίχως ιδιαίτερα συµπτώµατα και ανακαλύπτονται τυχαία µέσω ακτινογραφιών ή άλλων εξετάσεων
που ζητήθηκαν για άλλες αιτίες. Άλλες φορές εµφανίζονται
συµπτώµατα, ανάλογα µε τη
θέση, το µέγεθος και το όργανο που έχει προσβληθεί. Μεταστάσεις στον πνεύµονα προκαλούν συνήθως δύσπνοια,
στα οστά πόνο, κατάγµατα και
αύξηση του ασβεστίου στο αίµα
, στο ήπαρ ίκτερο, στον εγκέφαλο κεφαλαλγία και ζάλη και
τέλος στον νωτιαίο µυελό αδυναµία και παράλυση. Σπανίως,
διαγιγνώσκεται πρώτα η µετάσταση και στη συνέχεια ανακαλύπτεται ο πρωτογενής καρκινικός όγκος στον µαστό.

| Διάγνωση
Η διάγνωση της µεταστατικής
νόσου τίθεται µε την κλινική
εξέταση και τις διάφορες παρακλινικές εξετάσεις όπως την
ακτινογραφία θώρακος, την
µαστογραφία που αποτυπώνει
ακτινογραφικά την κατάσταση
των µαστών, το υπερηχογράφηµα, το σπινθηρογράφηµα
οστών, την αξονική τοµογραφία, την µαγνητική τοµογραφία
που παράσχει τη δυνατότητα
ακριβέστερης απεικόνισης µιας
περιοχής και την ποζιτρονική
τοµογραφία που συνεχώς κερδίζει έδαφος ιδιαίτερα στην
εξακρίβωση αφανούς µεταστατικής νόσου. Βοήθεια µπορούν να προσφέρουν οι δείκτες όγκου όχι τόσο στην
διάγνωση της µεταστατικής
νόσου, αλλά στην παρακολούθηση της πορείας της. Είναι
σηµαντικό στις περιπτώσεις
όπου είναι εφικτό, να λαµβάνεται βιοψία από την µεταστατική εστία για να επιβεβαιώνεται η διάγνωση, αλλά και για

19

µαθαίνω για τη διάγνωσή µου

να προσδιορίζονται εκ νέου οι
προγνωστικοί παράγοντες και
η επακόλουθη θεραπεία αφού
είναι πλέον γνωστό ότι οι προγνωστικοί και προβλεπτικοί
παράγοντες διαφέρουν τουλάχιστον στο 15% µεταξύ του
πρωτοπαθούς όγκου και της
µεταστατικής εστίας.

Η λήψη υλικού για εξέταση
µπορεί να γίνει µε λεπτή
βελόνα ή κόπτουσα βελόνα ή
µε αφαίρεση τεµαχιδίου από
τον νεοεµφανισθέντα όγκο.

| Αντιµετώπιση
Η αντιµετώπιση του µεταστατικού καρκίνου του µαστού γίνεται µε την χειρουργική επέµβαση, την ακτινοβολία, αλλα
κυρίως µε την ορµονοθεραπεία
την χηµειοθεραπεία και τους
νεότερους στοχευτικούς παράγοντες 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 ακτινοθεραπεία σε προσιτές µονήρεις βλάβες ή σε επώδυνες
οστικές ή εγκεφαλικές µεταστάσεις.
B. Συστηµατική θεραπεία, που
περιλαµβάνει την χηµειοθεραπεία, την ορµονοθεραπεία και
τις στοχεύουσες θεραπείες. Η
συστηµατική θεραπεία διαφέρει από την τοπική διότι στοχεύει στην εξόντωση των καρκινικών όγκων που βρίσκονται
σε διάφορα σηµεία του σώµατος της ασθενούς.

| Παρακολούθηση
Μετά την θεραπεία είναι ανάγκη να γίνονται περιοδικά οι
κατάλληλες εξετάσεις κάτω
από την επίβλεψη έµπειρου
ογκολόγου προκειµένου να
διαπιστωθεί εάν επιτεύχθηκε
πλήρης υποχώρηση της νόσου ή αντίθετα εάν υπάρχει
επιδείνωση ή εµφάνιση νέων
µεταστατικών εστιών, διότι
κάθε µια από τις παραπάνω
εκβάσεις της µεταστατικής νό-
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σου θέλει και την κατάλληλη
αντιµετώπιση.

| Tι πρέπει να ρωτήσω
τον γιατρό µου

ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ

ΜΑΜ
Α
α
ειρ
και έχω όν
µου
για τα παιδιά

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

1. Ποια είναι η συνολική πρόγνωση της ασθένειας µου
στην εποχή µας;
Όχι “πόσο θα ζήσω”, γιατί η απάντηση θα είναι ανακριβής, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,
µεταβάλλεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Η όποια απάντη ση βασίζεται στην πρόγνωση
της οµάδας και όχι του συγκεκριµένου ατόµου που υποβάλλει την ερώτηση. Βεβαίως
υπάρχουν τεχνικοί όροι αλλά
αυτοί είναι δυσνόητοι για όποιον
δεν τους γνωρίζει και η χρήση
τους θα προκαλέσει µεγαλύτερη σύγχυση παρά ωφέλεια.
2. Ποιες είναι οι διαθέσιµες
θεραπείες;

3. Ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για
µένα σύµφωνα µε την µορφή της ασθένειας µου;
4. Ποιες είναι οι άµεσες ανεπιθύµητες ενέργειες της προτεινόµενης θεραπείας;
5. Πώς µπορώ να αντιµετωπίσω τις ανεπιθυµητες ενέργειες της θεραπείας µου;
6. Απο πού µπορώ να ενηµερωθώ περισσότερο για την
νόσο µου;
7. Ποιες µορφές βοήθειας ειναι διαθέσιµες;
8. Ειναι ασφαλές να λάβω µερος σε κλινικές µελέτες και
εάν ναι πως µπορώ να συµµετάσχω;

22

Συν-Αποφασίζω
για την αντιµετώπιση
ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
γράφει ο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Παθολόγος-Ογκολόγος
Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής
Κλινικής
Νοσοκοµείο METROPOLITAN
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| Από τι εξαρτάται η

επιλογή της θεραπείας

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται απο πολλούς παράγοντες
που σχετίζονται αµεσα µε τους
προγνωστικούς και προβλεπτικούς παράγοντες κάθε µίας
ασθενούς. Βασικό ρόλο παιζει
η χρονολογική ηλικία αλλά ακόµα περισσότερο οι δείκτες ζωτικότητας. Ένα άλλο βασικό κριτήριο είναι το διάστηµα που
µεσολάβησε απο την λήξη της
επικουρικής χηµειο/ορµονοθεραπείας και της εµφάνισης της
µεταστατικής νόσου. Αλλά και η
φύση της µεταστατικής νόσου, η
έκτασή της, τα όργανα που έχει
προσβάλλει, η ταχύτητα εξέλιξης και ανάπτυξής της, καθώς
και αν απειλεί άµεσα ή ακόµα
εάν προσβάλλει σηµαντικά την
ποιότητα ζωής της ασθενούς.
Τέλος, το µικρότερο σε σηµασία
κριτήριο, αλλά όχι ασήµαντο,
είναι εάν το συγκεκριµένο φάρµακο είναι διαθέσιµο στη χώρα
µας. Πιο αναλυτικά, όσο µεγαλύτερο είναι το διάστηµα απο το
τέλος της µετεγχειρητικής θε-
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ραπείας µέχρι την επανεµφάνιση της νοσου τόσο καλύτερη
είναι η πρόγνωση και ενδεχοµένως πιο ήπια η εξέλιξή της.

Η επιθυµία της ασθενούς
για πιο ήπιο ή πιο εντατικό
πρόγραµµα θεραπείας
έχει σηµασία
Επίσης η επιθυµία της ασθενούς σχετικά µε την διατήρηση
των µαλλιών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Εάν η νόσος έχει
προσβάλει ζωτικά οργανα
όπως ήπαρ, πνεύµονες, περικάρδιο, µυελό των οστών, η
αντίδρασή µας πρέπει να ειναι
άµεση και εντατική. Αντίθετα
εάν η προσβολή αφορά δέρµα
η λεµφαδένες τότε η αντιµετώπιση της ασθενούς µπορεί να
είναι πιο ήπια. Βεβαίως σηµασία έχει εάν η νόσος είναι ορµονοευαίσθητη οπότε µπορούν
να χρησιµοποιηθούν διάφοροι
ορµονικοί χειρισµοί η εάν είναι
ορµονοανθεκτική οπότε η χηµειοθεραπεία είναι µονόδροµος. Ενίοτε µπορεί να προ-

ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
και έχω
στόχους
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ
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σβληθεί ο εγκέφαλος ή τα οστά
µε έντονους οστικούς πόνους
ή άµεσο κίνδυνο κατάγµατος ή
παράλυσης, σε αυτές τις περιπτώσεις η άµεση εφαρµογή
ακτινοβολίας είναι επιτακτική.
Βασικά η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από παράγοντες
της νόσου αυτής καθεαυτής
αλλά και της ασθενούς. Οι διάφοροι προγνωστικοί και προβλεπτικοί παράγοντες που
χρησιµοποιούµε προέρχονται
από την µελέτη του όγκου ενώ
η έκταση της νόσου, η µορφή

της διασποράς, η κατάσταση
της ασθενούς, οι διάφορες άλλες ασθένειες που µπορεί να
υπάρχουν, η ηµερολογιακή και
η βιολογική ηλικία είναι παράγοντες που σχετίζονται µε την
ασθενή. Σε κάθε περίπτωση
όπου ο όγκος έχει επανεµφανισθεί και είναι προσιτός είναι
χρήσιµο να λαµβάνεται νέα βιοψία γιατί µπορεί να έχουν αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά
του όγκου και η όποια απόφαση για θεραπεία να βασισθεί
σε λάθος πληροφορίες.
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| Πώς µπορώ να διαχειριστώ
άλλες παρενέργειες
της θεραπείας

Η διαχείριση των παρενεργειών είναι υπόθεση οµάδας.Στηρίζεται στις γνώσεις του γιατρού για την παθοφυσιολογία
που κρύβεται κάτω από κάθε
ανεπιθύµητη ενέργεια, την σοβαρότητα που έχει, τους κινδύνους που εγκυµονεί για την
υγεία της ασθενούς και φυσικά
την καλύτερη διαθέσιµη θεραπεία. Στηρίζεται όµως και στην

νοσηλεύτρια η οποία προσεγγίζει την ασθενή µε το πρόβληµα, στην ενθάρρυνση που της
παρέχει, στις άµεσες λύσεις
που θα την ανακουφίσουν,
στην οργάνωση της βοήθειας
που θα της παρασχεθεί. Στηρίζεται στην οικογένεια της ασθενούς που θα φροντίσει για το
κατάλληλο φαγητό, τον άνετο
χώρο, την άµεση βοήθεια και
στην ψυχολόγο ή και την κοινωνική λειτουργό που µπορούν να απαλύνουν µερικά
από τα προβλήµατα που θα πα-

ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ
Μ ΕΛ Ο Σ Τ Η Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
και έχω
δικαιώµατα
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ
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ρουσιασθούν. Πάνω από όλα
όµως στηρίζεται στην ίδια την
ασθενή η οποία εφοδιασµένη
µε ψυχραιµία και γενναιότητα
θα αντιµετωπίσει όλες τις ανεπιθύµητες ενέργειες που θα
παρουσιασθούν χωρίς πανικό.
Θα περιγράψει τα συµπτώµατα
που παρουσιάζει, τα προβλήµατα που προκύπτουν από την
θεραπεία που έλαβε, φάρµακα
και δοσολογία, άλλα φάρµακα
που πιθανόν να λαµβάνει, και
φυσικά την ένταση των ενοχληµάτων της χωρίς να υπερβάλλει ή να τα υποβαθµίζει. Για
τις περισσότερες ανεπιθύµητες
ενέργειες υπάρχουν φαρµακευτικοί ή άλλοι τρόποι αντιµετώπισης. Στην πλειονότητά
τους είναι περαστικές και δεν
αφήνουν κατάλοιπα. Στο τέλος
αποτελούν µόνο µια δυσάρεστη ανάµνηση.
µπορώ να συµµετέχω
| Πώς
σε κλινικές δοκιµές;
Στην εποχή µας υπάρχουν διαθέσιµα αρκετά αξιόλογα και
αποτελεσµατικά φάρµακα για

την αντιµετώπιση του καρκίνου
του µαστού. Χάρη σε αυτά τα
φάρµακα, έχει αυξηθεί η επιβίωση των ασθενών µε µεταστατική νόσο και έχει βελτιωθεί
σηµαντικά η ποιότητα της ζωής
τους. Όµως ο αγώνας συνεχίζεται καθηµερινά για την ανακάλυψη καινούριων φαρµάκων
που θα επιτρέψουν την οριστική νίκη κατά του καρκίνου.

Καθηµερινά γίνονται
µελέτες σε εθνικό
και παγκόσµιο επίπεδο και
µε αυτές η επιστήµη αργά
αλλά σταθερά προχωράει.
Υπάρχει τρόπος κάποια ασθενής να λάβει έγκαιρα ένα υποσχόµενο φάρµακο; Μόνο συµµετέχοντας σε κάποια κλινική
δοκιµή.Τα οφέλη είναι προφανή για το σύνολο των ασθενών
καθώς διαπιστώνεται η αξία ενός
νέου φαρµάκου από το οποίο
θα οφεληθούν όλοι. Για το άτοµο η αξία της συµµετοχής είναι
ότι θα λάβει ένα δραστικό φάρµακο πολύ πριν αυτό κυκλοφο-
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ρήσει στο εµπόριο.Για την ιατρική κοινότητα είναι η γνώση
και η εµπλοκή σε υψηλού επιστηµονικού επιπέδου ιατρικές
πράξεις, ενώ η χώρα µας οφελείται από την εισροή χρήµατος
απο το εξωτερικό.
Όλοι οι ασθενείς που συµµετέχουν είναι ασφαλισµένοι για
πιθανή βλάβη της υγείας τους
σε ανεξάρτητες ασφαλιστικές
εταιρείες. Πριν κάποια ασθενής λάβει µέρος σε κάποια κλινική δοκιµή επανασταδιοποιείται λεπτοµερώς και δωρεάν.
Ακολούθως έχει κατά την διάρκεια της µελέτης αλλά και µετά
αυξηµένη και πλέον προσεκτική 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 ασθενής σε κλινική δοκιµή πρέπει
ο γιατρός της να της εξηγήσει

λεπτοµερώς σε εκείνη και
τους συγγενείς της την φύση
της µελέτης, το προσδοκώµενο όφελος καθώς και τους
πιθανούς κινδύνους. Επίσης
πρέπει να γνωρίζει οτι η συµµετοχή της είναι εθελοντική
και µπορεί να φύγει από την
µελέτη όποτε το θελήσει χωρίς 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 ανάλυση. Είναι µια πρακτική που έχει
προσφέρει στην επιστηµονική
κοινότητα σηµαντικές ανακαλύψεις και έχει αποκαλύψει
πολλά µυστικά του καρκινικού
κυττάρου. Είναι λοιπόν φανερό, ότι η εµπλοκή ασθενών σε
κλινικές µελέτες είναι ασφαλής για την ασθενή και πολλαπλώς οφέλιµη για όλους, µε
την προυπόθεση ότι τηρούνται
οι αυστηροί όροι των κλινικών
δοκιµών.

30

Φροντίζω για την
ποιότητα ζωής µου
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΠΟΝΟ /
ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ
γράφει η

ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΦΑΚΑ
Αναπλ.Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,
Θεραπείας Πόνου, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αντιπ.Ελληνικής Εταιρείας
Παρηγορητικής Αγωγής
Καρκινοπαθών και µη ασθενών
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Η

Παρηγορητική Φροντίδα
ορίζεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας
ως η «ενεργός καθολική φροντίδα των ασθενών και των οικογενειών τους, που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα από νοσήµατα απειλητικά για τη ζωή τους».

Δικαίωµα στην Παρηγορητική
Φροντίδα, έχουν όλοι οι ασθενείς, των οποίων η κύρια νόσος
δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Άτοµα µε καρκίνο, ανίατα
νευρολογικά νοσήµατα, AIDS,
νόσο Alzheimer, τελικού σταδίου καρδιακή, αναπνευστική και
νεφρική ανεπάρκεια, έχουν
ανάγκη Παρηγορητικής Φροντίδας. Σε αυτούς τους ασθενείς
εκτός από τον έλεγχο του πόνου και των συνοδών συµπτωµάτων, ζωτικής σηµασίας είναι
η αντιµετώπιση των ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευµατικών αναγκών τους. Η υποστήριξη αυτών των ασθενών ξεπερνά
τις δεξιότητες και τις αντοχές
ενός µόνο θεράποντος και
απαιτεί πολυδύναµη προσέγγιση από οµάδα ειδικών που µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες
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υγείας (νοσηλευτή, ψυχολό γο, φυσιοθεραπευτή, κοινω νικό λειτουργό) καθώς επί σης από εθελοντές και
πνευµατικούς λειτουργούς. Τα
Κέντρα Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής που λειτουργούν στα µεγάλα νοσοκοµεία
της χώρας µας διαθέτουν εξειδικευµένο προσωπικό, που
εργάζεται εθελοντικά και µπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς
να αντιµετωπίσουν τον πόνο
και άλλα βασανιστικά συµπτώµατα, που προκαλούνται από
την νόσο και από άλλα αίτια.

της κατ’οίκον, σε κέντρα Πόνου
– Παρηγορητικής Φροντίδας
και σε ειδικές νοσηλευτικές µονάδες (hospices – ξενώνες).
Την εµπειρία του πόνου δεν την
έχουν όλοι οι καρκινοπαθείς,
αλλά ένας στους τρεις. Η πιθανότητα εµφάνισής του είναι µεγαλύτερη, εάν η ασθένεια επεκταθεί ή υποτροπιάσει. Τον πόνο
δεν τον αισθάνονται όλοι µε τον
ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει ανάγκη να
είναι κάποιος στωικός ή γενναίος. Ο πόνος χειροτερεύει µε την
αναµονή και µπορεί να χρειασθεί
περισσότερος χρόνος ή µεγαλύτερες δόσεις για να ανακουφιστεί ο ασθενής. Αν ο πόνος δεν
υποχωρεί και επιµένει, ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί σε
γιατρό εξειδικευµένο στην αντιµετώπισή του ή σε Κέντρο Πόνου
και Παρηγορητικής Αγωγής.
Το Κέντρο Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής πρέπει να στελεχώνεται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (αναισθησιολόγο, ειδικό πόνου-παρηγορητικής,ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή,
νευροχειρουργό, χειρουργό),
από άλλους επαγγελµατίες
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Επαρκής ανακούφιση µπορεί
να επιτευχθεί τουλάχιστον στο
75% των καρκινοπαθών που
λαµβάνουν την ιδανική αναλγητική αγωγή, χρησιµοποιώντας απλές τεχνικές, όπως αυτές που προτείνονται από τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.
ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
(Ελληνική Εταιρεία
Παρηγορητικής
Συµπτωµατικής
Αγωγής Καρκινοπαθών
και µη Ασθενών)

Σµολένσκυ 4,
Αθήνα 114 72
Τηλ. 2106457878
Fax: 2103610488
info@grpalliative.gr
www.grpalliative.gr

Για τον ήπιο πόνο θα χρησιµοποιηθούν παρακεταµόλη, ασπιρίνη,
µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη
και ασθενή οπιοειδή (κωδεϊνη).
Για τον µέτριο και σοβαρό
πόνο θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µορφίνη, φεντανύ-

λη, οξυκοδόνη, µεθαδόνη, σε
συνδυασµούς µε αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά και αντιφλεγµονώδη φάρµακα. Αυτά
τα φάρµακα συνήθως λαµβάνονται από το στόµα. Εάν υπάρχει δυσκολία στη λήψη από το
στόµα, θα πρέπει να χορηγηθούν υποδόρια, ενδοφλέβια,
από το ορθό ή διαδερµικά µε
τη µορφή αυτοκόλλητου. Σε
ένα µικρό ποσοστό ασθενών,
όπου ο πόνος δεν αντιµετωπίζεται µε τις προηγούµενες θεραπείες ή επειδή υπάρχουν
πολλές φαρµακευτικές παρενέργειες, θα πρέπει να εφαρµοσθεί επισκληρίδια ή υπαραχνοειδής αναλγησία. Σε αυτή
την περίπτωση γίνεται έγχυση
τοπικών αναισθητικών και οπιοειδών µε τη βοήθεια αντλίας,
κοντά σε νεύρα. Έτσι διακόπτεται η µεταφορά των επώδυνων
µηνυµάτων προς τον εγκέφαλο
και ο ασθενής ανακουφίζεται.
Συµπληρωµατικές θεραπείες,
όπως ψυχολογική υποστήριξη, βελονισµός, φυσιοθεραπείες και χαλάρωση µπορούν
επίσης να βοηθήσουν.
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Νοιάζοµαι για την
ψυχική µου υγεία
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

γράφει η
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΗΤΣΗ
Ψυχολόγος ΜScΨυχοθεραπεύτρια
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αρά την πρόοδο των
θεραπειών στη µάχη
ενάντια στον καρκίνο 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 δεύτερο χρόνο, µετά το τέλος των
θεραπειών του πρώιµου καρκίνου στο µαστό.
Στην πρώτη περίπτωση το σοκ
είναι η πρώτη αντίδραση της
γυναίκας µιας και καλείται να
αντιµετωπίσει όχι µόνο την διάγνωση του καρκίνου, αλλά
και το ότι υπάρχουν εστίες σε
άλλα όργανα.
Στη δεύτερη περίπτωση η γυναίκα καλείται να µπει στη
φάση των διαγνωστικών εξετάσεων για να διαλευκανθούν
πιθανά ύποπτα ευρήµατα που

37

φροντίζω για την ποιότητα της ζωής µου

έχουν εντοπιστεί. Πολλές γυναίκες τροµοκρατούνται στην
ιδέα ότι η ασθένεια που πολέµησαν στο παρελθόν-παρά τις
τυχόν διαβεβαιώσεις των γιατρών ότι δεν πρόκειται να επανέλθει - είναι παρούσα και ότι
θα πρέπει να µπουν σε µία νέα
φάση θεραπειών.
Και στις δύο περιπτώσεις όταν
πια η διάγνωση επιβεβαιώνεται 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 γυναίκα µπορεί να νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο πάνω στην κατάσταση διότι κανείς δεν
µπορεί να της εγγυηθεί την
αποτελεσµατικότητα της θεραπείας και τελικά την επιβίωση.
Ταυτόχρονα, το συναίσθηµα
της απώλειας και του θυµού
κάποιες φορές είναι έντονο,
µιας και πολλές από τις ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο

ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ

ΦΙΛΗ
και έχω
ανθρώπους
γύρω µου

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ
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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 ανέµελης ζωής, της αυτοαποτελεσµατικότητας.
Η αντιµετώπιση των συναισθηµατικών δυσκολιών, είτε
επιτευχθεί από την ίδια την γυναίκα που αρχίζει και προσαρµόζεται στη νέα κατάσταση
µετά το αρχικό σοκ, είτε χρειαστεί να ενισχυθεί και από τη
βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας, ο οποίος να είναι εκπαιδευµένος Ψυχοθεραπευτής,
µπορεί να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για κάθε ασθενή.
Κάποιες γυναίκες µπορεί να
θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται και να ασκούν τις
δραστηριότητες που έκαναν
πάντα, έτσι ώστε να εστιάζουν
τη ζωή τους µακριά από την
ασθένεια. Άλλες µπορεί να
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επαναδιαπραγµατευθούν τη
ζωή τους και να κάνουν οτιδήποτε µέχρι τότε τους φαινόταν
µακρινό ή ανούσιο.
Όποιος και αν είναι ο προσωπικός στόχος της κάθε γυναίκας η αντιµετώπιση αυτών των
δυσκολιών, παρά το ότι µπορεί να είναι δύσκολη, είναι
απαραίτητη µιας και η διάγνωση του µεταστατικού καρκίνου
µαστού, µέσω των συνεχών
ιατρικών επιτευγµάτων, αντιµετωπίζεται πια ως χρόνια
νόσος και όχι απαραίτητα σαν
τελική φάση της νόσου.

Γνωρίζω περισσότερα
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού “Άλµα Ζωής”
www.synexizw.gr
www.almazois.gr
Εταιρεία Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδος

www.hesmo.gr
National Cancer Institute

www.cancer.gov
Metastatic Breast Cancer Network

www.mbcn.org

ΣΥΝΕΧΙΖΩ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ

ΕΓΩ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ

Advanced Breast Cancer

www.advancedbc.org
Susan G. Komen for the Cure®

www.komen.org
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.synexizw.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής»
Τ 210 41 80 006, 210 88 15 444, F 210 41 80 016
Τηλεφωνική Γραµµή Στήριξης: 210 8 253 253
E breastca@otenet.gr, W www.almazois.gr, www.synexizw.gr, www.greecerace.gr
Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» Νοµού Αχαΐας
Τ & F 2610 22 22 74
E breastcapatras@yahoo.com
Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης
Τ 2310 285 181 F 2310 285 183
E info@almazoisthes.gr

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

