Κατανοώντας τη
χημειοθεραπεία

Κατανοώντας τη χημειοθεραπεία
Αυτό το βιβλιάριο θα είναι χρήσιμο αν εσείς ή κάποιος άλλος από
το στενό οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον υποβάλλεται ή
θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.
Η ετοιμασία και ο έλεγχός του έγινε από ιατρούς, κυρίως
ογκολόγους, νοσηλεύτριες και ασθενείς, που όλοι μαζί
συμφωνούν για το τι είναι καρκίνος, πώς γίνεται η διάγνωσή του,
πώς αντιμετωπίζεται και πώς μπορεί να ζει κανείς
με την ασθένεια αυτή.
Αν είστε ασθενής αυτό το βιβλιάριο περιέχει χρήσιμες
πληροφορίες, που πιθανόν να χρειαστείτε ή που θα θέλατε
να συζητήσετε με τον ιατρό σας.
Στην σελίδα 35 υπάρχει χώρος για να καταχωρήσετε
την περιγραφή της θεραπείας σας.

1

Τα κύρια σημεία σε αυτό το βιβλιάριο
Οι πληροφορίες που δίνει είναι σημαντικές και ενημερώνει για
το τι είναι η χημειοθεραπεία και ποιός είναι ο ρόλος της
στη θεραπεία του καρκίνου.
 Τί είναι η χημειοθεραπεία; Σελίδα 6
Είναι θεραπεία με κυτταροστατικά φάρμακα, που σκοπό έχουν
την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.
Από αυτά τα φάρμακα μπορεί να χορηγηθεί μόνο ένα ή και
περισσότερα σε συνδυασμό.
 Πώς χορηγούνται τα φάρμακα; Σελίδα 9
Τα φάρμακα χορηγούνται είτε από το στόμα είτε με ένεση και
φθάνουν στα καρκινικά κύτταρα με την κυκλοφορία του αίματος.
 Πού γίνεται η θεραπεία; Σελίδα 12
Μερικά φάρμακα χημειοθεραπείας μπορούν να δοθούν εντός της
ημέρας, μέσα σε λίγες ώρες, ενώ για κάποια άλλα χρειάζεται
ολιγοήμερη παραμονή στο νοσοκομείο.
Περισσότερες εξηγήσεις για την δική σας χημειοθεραπεία
μπορείτε να ζητήσετε από τον ιατρό σας.
 Ποιες είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων; Σελίδα 14
Εκτός από την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, όλα
σχεδόν τα φάρμακα έχουν και ανεπιθύμητες παρενέργειες.
Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες είναι το αίσθημα
της κατάπτωσης, το πέσιμο των μαλλιών, η μείωση των
λευκών/ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιματοπεταλίων,
η ναυτία και η τάση για εμετό. Οι περισσότερες από αυτές
τις παρενέργειες δεν διαρκούν πολύ και μπορούν να ελεγχθούν
ή να μειωθούν με ανάλογη φαρμακευτική αγωγή.
Μπορείτε να έχετε όλες τις εξηγήσεις για τις παρενέργειες
των φαρμάκων της δικής σας θεραπείας από τον ιατρό ή
από τις νοσηλεύτριες.
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 Πόσο θα επηρεαστεί η καθημερινή σας ζωή από
τη χημειοθεραπεία; Σελίδα 22
Η χημειοθεραπεία επηρεάζει το κάθε άτομο με διαφορετικό
τρόπο.
Εάν παίρνετε χημειοθεραπεία στο σπίτι σε ταμπλέτες ή
καψούλες, τότε η καθημερινή ζωή και οι συνήθειες σας
δεν επηρεάζονται.
Εάν η χημειοθεραπεία επιβάλλεται να σας χορηγείται
στο νοσοκομείο, τότε θα χρειαστείτε να προσαρμόσετε
τις επαγγελματικές υποχρεώσεις σας, ανάλογα με τη χρονική
διάρκεια της θεραπείας και με το βαθμό κόπωσης που
θα επιφέρει.
Εάν εργάζεστε, τότε μπορείτε να ζητήσετε επίδομα ασθενείας
από την ασφάλειά σας ή από τις κοινωνικές ασφαλίσεις.
 Πόσο μπορούν να επηρεασθούν τα συναισθήματα σας;
Σελίδα 28
Μπορεί να διακατέχεσθε από άγχος, φόβο ή κατάθλιψη εξαιτίας
του καρκίνου, της θεραπείας και των επιδράσεών της.
Κύρια αιτία του φόβου είναι το άγνωστο. Μπορείτε να βοηθήσετε
τον εαυτό σας, εάν ενημερωθείτε όσο γίνεται περισσότερο για
την ασθένεια, τη θεραπεία της, αλλά και το πώς να ζείτε με
αυτήν. Μην διστάζετε να ρωτάτε και να επιμένετε μέχρι να πάρετε όλες τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζεστε.
 Από που μπορείτε να πάρετε πληροφορίες;
Σελίδα 38-42
Πολλοί άνθρωποι και οργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν.
Στο πίσω μέρος αυτού του βιβλίου υπάρχει κατάλογος
οργανισμών, που διαθέτουν βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια και
άλλο πληροφοριακό υλικό.
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Εισαγωγή
Αυτό το βιβλιάριο γράφτηκε για να βοηθήσει εσάς, την οικογένεια
και τους φίλους σας να καταλάβετε τί είναι η χημειοθεραπεία.
Ελπίζουμε να απαντήσει σε κάποια από τα ερωτήματα που έχετε
για αυτή τη μορφή της θεραπείας του καρκίνου και για το πώς
θα αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει.
Οι πληροφορίες για τη χημειοθεραπεία χωρίζονται σε ενότητες,
όπως πώς επενεργεί η θεραπεία, πώς χορηγείται και πώς θα
αντιμετωπίσετε μερικές από τις πιο κοινές παρενέργειες.
Πιθανό να μην απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που μπορεί να
έχετε, καθώς υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη
καρκίνου και μια μεγάλη ποικιλία από είδη φαρμάκων
χημειοθεραπείας. Το καλύτερο είναι να συζητήσετε
τις λεπτομέρειες της θεραπείας σας με τον ιατρό σας.

Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιεί αντικαρκινικά φάρμακα,
(κυτταροστατικά) για να καταστρέφει
καρκινικά κύτταρα.

5

Τι είναι χημειοθεραπεία;
Το σχήμα της θεραπείας που θα σας χορηγηθεί εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, ιδιαίτερα από τον τύπο καρκίνου που έχετε,
από ποιό σημείο του σώματος ξεκίνησε, πώς μοιάζουν τα καρκινικά
κύτταρα κάτω από το μικροσκόπιο και πώς είναι διασκορπισμένα ή
αν βρίσκονται σε περισσότερα από ένα σημεία του σώματος.
Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιεί αντικαρκινικά (κυτταροστατικά)
φάρμακα, για να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα. Μπορεί να
αποτελείται από ένα φάρμακο ή περισσότερα, από μια ομάδα
50 περίπου είδη διαφορετικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
σήμερα.
Η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη ή σε συνδυασμό
με ακτινοθεραπεία ή/και χειρουργική επέμβαση.

Τι είναι καρκίνος;
Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια των κυττάρων. Φυσιολογικά όλα τα
κύτταρα αναπαράγονται με ένα ελεγχόμενο τρόπο. Αντίθετα στον
καρκίνο αναπαράγονται ανεξέλεγχτα, σχηματίζοντας μάζες που
ονομάζονται όγκοι, ενώ στη λευχαιμία έχουμε ανεξέλεγκτη
αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων. Μερικές φορές
τα καρκινικά κύτταρα ξεφεύγουν από τον όγκο και κυκλοφορούν
μαζί με το αίμα ή μαζί με το λεμφικό υγρό σε όλο τον οργανισμό.
Έτσι υπάρχει η πιθανότητα να οργανωθούν και να δημιουργήσουν
καινούριους όγκους σε άλλα όργανα του σώματος. Αυτό είναι
γνωστό σαν μεταστάσεις. Το λεμφικό υγρό κυκλοφορεί σε όλο
τον οργανισμό διαμέσου των λεμφαγγείων (λεμφικό σύστημα)
και ενεργεί προστατευτικά εναντίον των μολύνσεων
και του καρκίνου.
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Πώς ενεργούν τα φάρμακα;
Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας επηρεάζουν την ικανότητα του
καρκινικού κυττάρου να αναπαράγεται. Τα επηρεασμένα κύτταρα
καταστρέφονται και τελικά πεθαίνουν. Καθώς τα φάρμακα
μεταφέρονται με το αίμα μπορούν να φτάσουν στα καρκινικά
κύτταρα σε όλο το σώμα.
Τα φάρμακα καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα με διαφορετικούς
τρόπους. Ο συνδυασμός των φαρμάκων επιλέγεται ανάλογα με
τη δράση και την αποτελεσματικότητα που έχει το κάθε φάρμακο.
Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας, μπορούν να επηρεάσουν και τα
υγιή κύτταρα, προκαλώντας έτσι ανεπιθύμητες παρενέργειες.
Παρ’ όλα αυτά τα υγιή κύτταρα, σε αντίθεση με τα καρκινικά,
αναπλάθονται γρήγορα και έτσι οποιαδήποτε ζημιά σε αυτά
συνήθως είναι προσωρινή και οι περισσότερες παρενέργειες
υποχωρούν, μόλις σταματήσει η θεραπεία.
Η χημειοθεραπεία πρέπει να προγραμματίζεται προσεκτικά για να
καταστρέφει προοδευτικά τον καρκίνο καθ’ όλη τη διάρκεια της
θεραπείας, χωρίς να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα υγιή κύτταρα
και τους υγιείς ιστούς.

Ποιός είναι ο σκοπός της χημειοθεραπείας;
 Θεραπεία: Μερικοί όγκοι μπορούν να καταστραφούν
ολοσχερώς με το σχεδιασμό από τον ιατρό μίας σειράς
χημειοθεραπείας.
 Συρρίκνωση του καρκίνου και παράταση της ζωής: Εάν δεν
είναι δυνατή η πλήρης ίαση, τότε η χημειοθεραπεία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να συρρικνωθεί ο καρκίνος και για να
παραταθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.
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Πότε χρησιμοποιείται η χειμειοθεραπεία;
 Μετά από μια εγχείρηση: Η χημειοθεραπεία δίνεται, σε μερικές
περιπτώσεις, μετά από μια χειρουργική αφαίρεση του καρκινικού
όγκου, όπου υπάρχει ο κίνδυνος να παρέμειναν μικροσκοπικά
καρκινικά κύτταρα που είναι αδύνατον να παρατηρηθούν
ακόμη και με μικροσκόπιο.Ο σκοπός είναι να καταστραφούν
αυτά τα κύτταρα.
 Πριν από την εγχείρηση: Η χημειοθεραπεία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πριν την εγχείρηση, για να συρρικνώσει
τον όγκο, έτσι που να αφαιρεθεί πιο εύκολα, όταν είναι πολύ
μεγάλος ή όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε υγιή ιστό και
δυσκολεύει την απευθείας χειρουργική αφαίρεσή του.
Η χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο
λόγο πριν την ακτινοθεραπεία.
 Προχωρημένος καρκίνος: Σε μερικές περιπτώσεις προχωρημένου
καρκίνου η χημειοθεραπεία χορηγείται με στόχο να καταστρέψει
καρκινικά κύτταρα. Συνήθως όμως χορηγείται για να συρρικνώσει
τον καρκίνο, να παρατείνει την ζωή και να βελτιώσει
την ποιότητα της.
 Υψηλή δόση χημειοθεραπείας με μεταμόσχευση μυελού των
οστών ή περιφεριακών κυττάρων από ιστούς: Για μερικά είδη
καρκίνου χορηγείται υψηλή δόση χημειοθεραπείας, ιδιαίτερα
στις περιπτώσεις όπου η αρχική χημειοθεραπεία έχει συρρικνώσει
τον καρκίνο, αλλά παραμένει ο κίνδυνος υποτροπής. Στην
περίπτωση αυτή όμως γίνεται καταστροφή μεγάλου μέρους του
μυελού των οστών και γι’ αυτό γίνεται αντικατάστασή του από
άλλο μυελό ή από αίμα. Τα κύτταρα του μυελού που προορίζονται
να μεταμοσχευθούν, μπορεί να έχουν ληφθεί από τον ίδιο τον
ασθενή πριν τη χορήγηση της θεραπείας, ή από συμβατό δότη.
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Πώς χορηγούνται τα φάρμακα;
Η χημειοθεραπεία χορηγείται με διάφορους τρόπους, σύμφωνα με
το είδος του καρκίνου και σύμφωνα με το είδος των φαρμάκων
που έχουν επιλεγεί για τη θεραπεία. Πιο συχνά χορηγείται με
ένεση σε φλέβα (ενδοφλέβια). Λιγότερο συχνά χορηγούνται από
το στόμα ή με ένεση στο μύ (ενδομυϊκα) ή κάτω από το δέρμα
(υποδόρια). Σε κάποιες περιπτώσεις η χημειοθεραπεία μπορεί να
χορηγηθεί μέσα στο υγρό που βρίσκεται στη σπονδυλική στήλη
(με οσφυονωτιαία παρακέντηση). Η χορήγηση της χημειοθεραπείας
μπορεί να γίνει με ένα ή δύο ή περισσότερους τρόπους. Όπως και
να χορηγούνται τα φάρμακα, στο τέλος εισέρχονται στην
κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρονται σε όλο το σώμα,
για να φτάσουν στα καρκινικά κύτταρα.

Πώς χορηγούνται τα φάρμακα
 Με ενδοφλέβια ένεση (το πιο συνηθισμένο)
 Από το στόμα
 Με υποδόρια ένεση
 Με οσφυονωτιαία παρακέντηση

Αντλίες έκχυσης
Οι αντλίες έκχυσης είναι μια αρκετά διαδεδομένη μέθοδος
χορήγησης χημειοθεραπείας. Αυτές οι φορητές αντλίες, που
κυκλοφορούν σε διάφορους τύπους, χρησιμοποιούνται για να
δίνουν ελεγχόμενη ποσότητα φαρμάκου στο αίμα σε καθορισμένα
χρονικα διαστήματα.
Χορήγηση φαρμάκων με ενδοφλέβια ένεση
Μερικές φορές τα φάρμακα διαλύονται μέσα σε ορρό.
Για να γίνει όμως η ενδοφλέβια χορήγηση, θα πρέπει ο ιατρός ή
η νοσηλεύτρια να βρει την κατάλληλη φλέβα στο χέρι ή στο
βραχίονα και με την τεχνική της φλεβοκέντησης, να τοποθετήσει
σ’ αυτή ένα πολύ λεπτό πλαστικό σωληνάριο (κάνουλα), δια μέσου
του οποίου θα περάσει το φάρμακο σταγόνα-σταγόνα
στην κυκλοφορία του αίματος.

9

Ο άλλος τρόπος χορήγησης ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας είναι
μέσω ενός λεπτού πλαστικού σωλήνα (κεντρική γραμμή) που
τοποθετείται σε μια φλέβα στο στήθος σας. Τα πιο κοινά
παραδείγματα είναι οι γραμμές Hickman και Portocath. Αντίθετα
με την κάνουλα που χρησιμοποιείται σε φλέβα στο χέρι, η
κεντρική γραμμή μπαίνει, αφού σας δοθεί τοπική ή γενική
αναισθησία. Εφ’ όσον τοποθετηθεί η κεντρική γραμμή ράβεται ή
στερεώνεται καλά για να μην βγει από τη φλέβα. Μπορεί να
παραμείνει μέσα στη φλέβα για αρκετούς μήνες. Έτσι αποφεύγεται
η φλεβοκέντηση κάθε φορά που θα κάνετε ενδοφλέβια
χημειοθεραπεία. Η κεντρική γραμμή δίνει τη δυνατότητα να
γίνεται η αιμοληψία για τις αναλύσεις αίματος που χρειάζεται
να κάνετε πριν και μετά από τη χημειοθεραπεία (βλέπε έντυπο
κεντρικής γραμμής).

1. Η κεντρική γραμμή τοποθετείται στο στήθος σας από αυτό εδώ το σημείο.
2. Η γραμμή περνά κάτω από το δέρμα σ’ αυτή εδώ την περιοχή.
3. Βγαίνει προς τα έξω από αυτό εδώ το σημείο.
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Τα δύο πιθανά προβλήματα με αυτή τη γραμμή είναι η μόλυνση
και η απόφραξη. Μια ή δύο φορές τη βδομάδα η γραμμή πρέπει
να ξεπλένεται με ένα φάρμακο που λέγεται ηπαρίνη, για
παρεμπόδισει της απόφραξης από την πήξη του αίματος ή με
φυσιολογικό ορρό. Οι νοσηλεύτριες της ημερήσιας νοσηλείας
μπορούν να σας διδάξουν την τεχνική και να το κάνετε από μόνοι
σας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για μόλυνση.Θα μπορείτε να
κάνετε μπάνιο και δεν θα έχετε πολλούς περιορισμούς στην
καθημερινή σας ζωή. Βεβαιωθείτε ότι αισθάνεστε καλά με την
κεντρική γραμμή και ότι έχετε αντιληφθεί σωστά τον τρόπο
φροντίδας της. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή δυσκολίες,
επικοινωνήστε με τον ιατρό ή τις νοσηλεύτριες.
Εναλλακτικά, ο ιατρός μπορεί να αποφασίσει να τοποθετήσει ένα
άλλο είδος κεντρικής γραμμής, που ονομάζεται περιφερικά
εισερχόμενος κεντρικός φλεβικός καθετήρας.
Η ενδοφλέβια χημειοθεραπεία διαρκεί από μισή ώρα μέχρι μερικές
ώρες και σε κάποιες περιπτώσεις, μερικές μέρες. Εάν διαρκεί
μόνο μερικές ώρες, μπορείτε να φύγετε την ίδια μέρα. Εάν όχι,
θα χρειαστεί να παραμείνετε για ένα χρονικό διάστημα
στο νοσοκομείο.
Χορήγηση φαρμάκων από το στόμα
Η χημειοθεραπεία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί
σε ταμπλέτες ή καψούλες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε
τη θεραπεία στο σπίτι σας. Θα σας δοθούν οδηγίες για το πώς
και πότε θα παίρνετε αυτά τα φάρμακα. Αν η ποσότητα
των φαρμάκων που σας δόθηκε κρίνετε ότι δεν είναι αρκετή,
συζητήστε το με τη φαρμακοποιό, προτού φύγετε από
το νοσοκομείο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε
να παίρνετε αυτά τα φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες
του ιατρού, θα πρέπει να το συζητήσετε μαζί του.
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Πού γίνεται η χημειοθεραπεία;
Μερικά φάρμακα χημειοθεραπείας μπορούν να δοθούν εντός της
ημέρας στο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας του κέντρου. Για κάποια
άλλα χρειάζεται μικρή παραμονή στο τμήμα Εσωτερικών Ασθενών
του κέντρου, ίσως για μία ή δύο μέρες, ή για λίγες εβδομάδες. Ο
ιατρός και οι νοσηλεύτριες θα σας εξηγήσουν με προθυμία πώς
ακριβώς θα γίνεται η δική σας θεραπεία, καθώς και
ο Προγραμματισμός εισαγωγής στο θάλαμο νοσηλείας.

Προγραμματισμός θεραπείας
Ο ιατρός θα λάβει πολλούς παράγοντες υπ’ όψιν καθώς
προγραμματίζεται τη θεραπεία σας. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς
είναι το σημείο που βρίσκεται ο καρκίνος, πόσο και εάν έχει
επεκταθεί και η γενική κατάσταση της υγείας σας.
Αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι ασθενείς, μπορεί να έχουν διαφορετικό
σχήμα χημειοθεραπείας.
Το πόσο συχνά θα κάνετε αυτή τη θεραπεία και το πόσο θα
διαρκέσει, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το είδος του καρκίνου
που έχετε, την ανταπόκριση των καρκινικών κυττάρων στη
χημειοθεραπεία και τις παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν
τα φάρμακα.
Η χημειοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες έως
μερικές μέρες. Αυτό εξαρτάται από το είδος των φαρμάκων που
έχουν επιλεγεί για τη θεραπεία του δικού σας καρκίνου. Συνήθως,
μετά από κάθε θεραπεία του δικού σας καρκίνου. Συνήθως, μετά
από κάθε θεραπεία ακολουθούν μερικές εβδομάδες ξεκούρασης,
για να αναρρώσει ο οργανισμός από τις τυχόν επιπτώσεις.
Ο συνολικός αριθμός των θεραπειών εξαρτάται από την
ανταπόκριση του καρκίνου στα φάρμακα. Μπορεί να πάρει και
μήνες για να ολοκληρωθεί η χημειοθεραπεία σας.
Αν η χημειοθεραπεία σχεδιαστεί να χορηγείται μέσω αντλίας,
μπορεί να δοθεί συνεχόμενα μέσα σε μια περίοδο, που κυμαίνεται
από μερικές μέρες μέχρι και μερικές εβδομάδες.
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Μερικοί ασθενείς που παίρνουν χημειοθεραπεία από το στόμα,
παίρνουν μικρότερες δόσεις για εβδομάδες ή και μήνες προτού
ακολουθήσει περίοδος ξεκούρασης.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει η θεραπεία;
Αυτό εξαρτάται από:
 Τον τύπο του καρκίνου που έχετε
 Τα φάρμακα που παίρνετε
 Το πώς επιδρούν τα φάρμακα στα καρκινικά κύτταρα
 Τις επιπτώσεις και τις επιπλοκές των φαρμάκων
Πριν τη χημειοθεραπεία, συνήθως χρειάζεται να κάνετε ιατρικές
εξετάσεις αίματος και αυτό είναι φανερό ότι παίρνει χρόνο.
Σε μερικές περιπτώσεις θα χρειαστείτε ακτινογραφίες ή
τομογραφίες ή υπέρηχους, που μπορεί να επαναληφθούν
από καιρό σε καιρό.
Όλα τα φάρμακα της χημειοθεραπείας ετοιμάζονται για τον κάθε
ένα ξεχωριστά και γι’ αυτό θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να
ετοιμαστούν από το προσωπικό διάλυσης κυτταροστατικών
φαρμάκων. Για να περάσει πιο εύκολα η ώρα και να ελαττωθεί η
αγωνία σας, θα ήταν ίσως καλό να έχετε μαζί σας ένα βιβλίο ή
περιοδικά.
Ο ιατρός και οι νοσηλεύτριες μπορούν να σας εξηγήσουν όλες
τις λεπτομέρειες της θεραπείας. Καλό είναι να ετοιμάσετε από
πριν ένα κατάλογο με ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε.
Επίσης μπορεί να σας συνοδεύει ένας στενός φίλος ή συγγενής,
ο οποίος και θα σας υπενθυμίσει ότι ξεχάσατε να ρωτήσετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα που υπάρχει στο πίσω
μέρος του βιβλιαρίου αυτού για να σημειώσετε τις ερωτήσεις
που θέλετε να υποβάλετε.
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Αλλαγές στο πρόγραμμα της θεραπείας
Ο ιατρός θα ελέγχει συχνά την αποτελεσματικότητα της
χημειοθεραπείας (και της ακτινοθεραπείας, αν κάνετε
παράλληλα). Γι’ αυτό το λόγο θα χρειαστούν συχνές
αιματολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα
αυτών των εξετάσεων δείχνουν την ανταπόκριση στη θεραπεία.
Μερικές φορές, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
ο ιατρός ίσως χρειαστεί να αλλάξει τη θεραπεία σας, γιατί τα
συγκεκριμένα φάρμακα δεν συρρικνώνουν αρκετά τον καρκίνο.
Αλλάζοντας τα, ίσως πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα.
Περιστασιακά μπορεί να καθυστερήσει η χημειοθεραπεία, γιατί
τα φάρμακα εμποδίζουν το μυελό των οστών να λειτουργεί
ικανοποιητικά (βλέπε σελίδα 19). Με αυτή την καθυστέρηση
δίνεται χρόνος στο μυελό των οστών
να ξαναλειτουργήσει σωστά.
Εάν πρέπει να παρεβρεθείτε σε κάποια σημαντική εκδήλωση ή
θέλετε να πάτε διακοπές, μπορεί να γίνει κάποιου είδους αλλαγή
στο πρόγραμμα της χημειοθεραπείας.

Ποιές είναι οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας;
Δεν προκαλούν όλα τα φάρμακα τις ίδιες παρενέργειες, ενώ
μερικοί άνθρωποι, μπορεί να έχουν ελάχιστες. Οι θεραπείες
προκαλούν διαφορετικές παρενέργειες σε διαφορετικούς
ανθρώπους και αυτές διαφέρουν, από θεραπεία σε θεραπέια.
Να θυμάστε όμως ότι οι παρενέργειες αυτές διαρκούν πολύ λίγο
και, μόλις σταματήσει η θεραπεία υποχωρούν και εξαφανίζονται.
Τα όργανα που επηρεάζονται πιο πολύ από τη χημειοθεραπεία
είναι αυτά των οποίων τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται με πιο
γρήγορο ρυθμό όπως το στόμα, το πεπτικό σύστημα, το δέρμα,
τα μαλλιά, τα νύχια και ο μυελός των οστών (η σπογγώδης ουσία
που περιβάλλεται από τα κόκκαλα και παράγει τα κύτταρα του
αίματος).
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Αν θέλετε να γνωρίσετε περισσότερα για τις παρενέργειες της
χημειοθεραπείας, ρωτήστε τον ιατρό, καθώς αυτος ξέρει
τα φάρμακα που παίρνετε. Παρ’ όλο που οι παρενέργειες
της χημειοθεραπείας μπορεί να είναι δυσάρεστες, πρέπει
να αξιολογούνται σε σχέση με τα οφέλη της. Εάν όμως δεν
μπορείτε να τις αντέξετε, συζητήστε το με τον ιατρό, ο οποίος
μπορεί να σας δώσει φάρμακα που θα βοηθήσουν ή και να κάνει
αλλαγές στο σχήμα της χημειοθεραπείας.

Σχεδόν όλες οι παρενέργειες είναι προσωρινές

Πιθανές παρενέργειες
ορισμένων φαρμάκων χημειοθεραπείας
Το πεπτικό σας σύστημα
Το αίσθημα αδιαθεσίας, που πολλές φορές συνοδεύεται από
ναυτία και εμετό, είναι ένα σύμπτωμα συνδεδεμένο με τη δράση
ορισμένων φαρμάκων χημειοθεραπείας. Πολλά άτομα δεν
παρουσιάζουν τέτοια συμπτώματα, ούτε και όλα τα φάρμακα
έχουν αυτές τις ανεπιθύμητες επιπλοκές.
Τα συμπτώματα αδιαθεσίας προλαμβάνονται ή μειώνονται και
σίγουρα ο ιατρός θα μεριμνήσει γι’ αυτό, αφού θα δώσει οδηγίες
για χορήγηση στεροειδών ή αντιεμετικών φαρμάκων πριν και
μετά τη χημειοθεραπεία. Επίσης, θα σας δοθούν ανάλογα
φάρμακα με όλες τις οδηγίες για να παίρνετε και στο σπίτι για
μερικές μέρες.
Αυτά τα συμπτώματα παρουσιάζονται συνήθως μέσα σε λίγα
λεπτά ή και μετά από αρκετές ώρες από τη χημειοθεραπεία και
διαρκούν μερικές ώρες ή σε σπάνιες περιπτώσεις μερικές μέρες.

Υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα για να σας
βοηθήσουν να μην νιώθετε ναυτία και τάση για εμετό.

15

Κάποια φάρμακα της χημειοθεραπείας μπορεί να προκαλέσουν
διάρροια, ανορεξία ή δυσκοιλιότητα.
Εάν δίνονται στεροειδή παράλληλα με την ένεση της
χημειοθεραπείας, η ποσότητα των στεροειδών είναι πολύ μικρή
για να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά. Συχνά δίνουν μια αίσθηση
ευεξίας, παράλληλα ελαττώνουν την αδιαθεσία και μειώνουν την
ανορεξία (δείτε πιο κάτω) Μερικοί παρατηρούν ότι βάζουν βάρος
με την αύξηση της όρεξης τους.
Χρήσιμες συμβουλές για τη διατροφή
 Εάν νιώθετε ναυτία και τάση για εμετό, ενημερώστε
αμέσως τον ιατρό, για να σας δώσει αντιεμετικά
φάρμακα που συνήθως επενεργούν πολύ καλά.
 Αποφεύγετε να τρώτε ή να ετοιμάζετε φαγητό, όταν
νιώθετε αδιαθεσία ή ναυτία (αναγούλα).
 Αποφεύγετε τα βαριά φαγητά, τα τηγανητά και
τις σάλτσες.
 Τρώτε κρύα ή ελαφρώς ζεστά φαγητά, εάν η έντονη
μυρωδιά του μαγειρέματος σας προκαλεί ναυτία ή εμετό.
 Τρώτε πολλά μικρά γεύματα κατά τη διάρκεια της μέρας
και μασάτε το φαγητό σας καλά.
 Φάτε κάτι ελαφρύ πριν τη χημειοθεραπεία, αλλά όχι
αμέσως μετά τη χημειοθεραπεία.
 Πίνετε αρκετά υγρά γουλιά, γουλιά. Αποφεύγετε όμως
τις μεγάλες ποσότητες υγρών πριν το φαγητό.
 Εάν έχετε διάρροια αποφύγετε τις τροφές με φυτικές
ίνες, τα φρούτα, τα λαχανικά και το γάλα.
 Πίνετε πολλά υγρά, όχι χυμούς, για να αναπληρώσετε τα
χαμένα από τη διάρροια.
 Εάν έχετε δυσκοιλιότητα, τρώτε περισσότερες φυτικές
ίνες φρούτα και λαχανικά. Ο χυμός από δαμάσκηνο και
τα ζεστά ροφήματα συχνά βοηθούν.
 Για να κρατάτε το στόμα σας δροσερό και υγρό, τρώτε
μικρά κομματάκια από μήλο ή ανανά.
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Το στόμα σας
Μερικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν έλκη στο στόμα. Τα
έλκη εμφανίζονται πέντε με δεκαπέντε μέρες μετά τη χορήγηση
των φαρμάκων και εξαφανίζονται μέσα σε τρεις με τέσσερις
εβδομάδες. Αυτά τα έλκη πιθανό να μολυνθούν, έτσι ο ιατρός
θα σας δώσει την κατάλληλη θεραπεία για την αποφυγή ή
την καταπολέμηση της μόλυνσης.
Επίσης μπορεί να έχετε αλλαγές στη γεύση. Το φαγητό μπορεί
να σας φαίνεται πιο αλμυρό, πικρό, ή με γεύση μετάλλου. Η
κανονική γεύση θα επανέλθει, αφού σταματήσει η χημειοθεραπεία.
Χρήσιμες συμβουλές για το στόμα
 Καθαρίζετε το στόμα και τα δόντια σας με απαλές
κινήσεις καθημερινά, πρωί, μεσημέρι και βράδυ,
χρησιμοποιώντας μαλακή οδοντόβουρτσα.
 Να αφαιρείτε και να καθαρίζετε την οδοντοστοιχία σας
καθημερινά, πρωί, μεσημέρι και βράδυ και έπειτα από
κάθε γεύμα.
 Εάν η οδοντόκρεμά σάς μυρίζει άσχημα ή το βούρτσισμα
των δοντιών σάς προκαλεί ναυτία, δοκιμάστε ένα
στοματικό διάλυμα (όπως ένα κουταλάκι μαγειρική σόδα
διαλυμένη σε ένα φλυντζάνι ζεστό νερό).
 Να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα καθημερινά.
 Διατηρήστε τα χείλη σας υγρά, χρησιμοποιώντας
προϊόντα με βαζελίνη.
 Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη, το κάπνισμα,
τα μπαχαρικά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το ξύδι και
τα αλμυρά, διότι μπορεί να αυξήσουν την ανωμαλία στη
γεύση και να βλάψουν το στόμα σας.
 Κρατάτε το στόμα σας υγρό. Προσθέτετε ελαφριές
σάλτσες στα φαγητά, για να καταπίνονται πιο εύκολα και
πίνετε τουλάχιστο ενάμισυ λίτρο από ροφήματα (καφέ ή
τσάι, χυμό φρούτων, λαχανικών και αναψυκτικά).
 Αποφύγετε τους ξινούς χυμούς, όπως το πορτοκάλι και
το γκρέιπφρουτ και προτιμήστε το χυμό μήλου και τα
κρύα φυτικά τσάγια.
 Ενημερώστε τον ιατρό όταν εμφανιστούν έλκη στο
στόμα, έτσι ώστε να προλάβει ή να καταπολεμήσει την
τυχόν μόλυνση.
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Τα μαλλιά και το δέρμα σας
Η απώλεια των μαλλιών είναι από τις πιο γνωστές παρενέργειες
της χημειοθεραπείας. Ορισμένα φάρμακα προκαλούν ελάχιστη ή
καθόλου απώλεια μαλλιών. Κάποια άλλα όμως προκαλούν μερική
ή ολική απώλεια μαλλιών για κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιες
θεραπείες μπορούν επίσης να καταστρέψουν τα μαλλιά, κάνοντας
τα να πέφτουν μια ή δύο βδομάδες μετά την έναρξη της
χημειοθεραπείας. Αν και κατά πόσο θα πέσουν τα μαλλιά,
εξαρτάται από το είδος ή το συνδυασμό των φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται, τη δόση και την αντίδραση του δικού σας
οργανισμού.
Εάν πρόκειται να χάσετε τα μαλλιά σας, θα αρχίσουν να πέφτουν
λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας, αν και
περιστασιακά μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν σε λίγες μέρες.
Μπορεί να πέσουν και οι τρίχες από το υπόλοιπο σώμα. Τα μαλλιά
θα ξαναβλαστήσουν, μόλις σταματήσει η θεραπεία.

Χρήσιμες συμβουλές για τα μαλλιά και το δέρμα
 Εάν πρόκειται να πέσουν τα λλιά από τα φάρμακα, θα
μπορούσατε να τα κόψετε κοντά πριν την έναρξη της
χημειοθεραπείας. Τα μακριά μαλλιά έχουν περισσότερο
βάρος και γι’ αυτό πέφτουν πιο γρήγορα.
 Χρησιμοποιήστε απαλά προϊόντα για τα μαλλιά και
αποφεύγετε το περμανάντ. Επιλέγετε φυτικές βαφές
μαλλιών.
 Χρησιμοποιήστε παιδική βούρτσα και βουρτσίζετε τα
μαλλιά σας απαλά.
 Αποφύγετε τους στεγνωτήρες μαλλιών και τα ρολά. Μην
τρίβετε με την πετσέτα τα μαλλιά σας όταν τα στεγνώνετε.
 Φροντίστε να εφοδιαστείτε με μια περούκα από νωρίς, έτσι
ώστε να μοιάζει όσο το δυνατόν πιο πολύ στα μαλλιά σας.
 Στο ξύρισμα χρησιμοποιήστε ηλεκτρική μηχανή για να
αποφύγετε τα κοψίματα και τα γδαρσίματα.
 Εάν το δέρμα σας ξηραίνεται ή σας προκαλεί φαγούρα,
χρησιμοποιήστε μια ενυδατική κρέμα.
 Τα ψεύτικα νύχια και τα μανικιούρ μπορούν να καλύψουν
τις άσπρες γραμμές που εμφανίζονται στα νύχια σας.
 Όταν βγαίνετε έξω στον ήλιο, βάζετε ένα αντιλιακό
υψηλής προστασίας. Αποφύγετε την πολύωρη έκθεση
στον ήλιο.
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Κάποιοι ασθενείς, προτιμούν να παρεμποδίσουν την απώλεια των
μαλλιών με τη χρήση της παγωμένης σκούφιας. Η παγωμένη
σκούφια περιορίζει τη ροή και την ποσότητα του φαρμάκου προς
το δέρμα της κεφαλής. Δυστυχώς η παγωμένη σκούφια δεν
μπλοκάρει την επίδραση όλων των φαρμάκων. Καλό είναι
πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο να συμβουλευτείτε
τον ιατρό.
Μερικά φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν το δέρμα, κάνοντας το
ξηρό, να έχει φαγούρα ή ελαφρά αποχρωματισμένο. Όλα αυτά
μπορεί να χειροτερέψουν με το κολύμπι, ιδιαίτερα εάν υπάρχει
χλώριο στο νερό. Οποιοδήποτε εξάνθημα πρέπει να αναφερθεί
στον ιατρό. Τα νύχια μπορεί να μεγαλώνουν πιο αργά και μπορεί
να αντιληφθείτε άσπρες γραμμές πάνω τους.
Τα φάρμακα μπορούν να κάνουν το δέρμα πιο ευαίσθητο στο
ηλιακό φως. Προστατέψτε το με ελαφρά ρούχα και αντηλιακές
κρέμες.
Ο μυελός των οστών
Η χημειοθεραπεία μπορεί να μειώσει τον αριθμό των κυττάρων
του αίματος που παράγονται από το μυελό των οστών. Ο μυελός
των οστών είναι ένα σπογγώδες υλικό που βρίσκεται μέσα στα
κόκκαλα και περιέχει κύτταρα του αίματος, που συνήθως
αναπτύσσονται σε τρία διαφορετικά είδη.

Τα τρία είδη κυττάρων που παράγονται από τον μυελό
των οστών:
 Τα λευκά αιμοσφαίρια που είναι απαραίτητα για την
καταπολέμηση.
 Τα ερυθρά αιμοσφαίρια που περιέχουν αιμοσφαιρίνη για
να μεταφέρουν το οξυγόνο σε όλο τον οργανισμό.
 Τα αιμοπετάλια που βοηθούν στην πήξη του αίματος και
εμποδίζουν την αιμορραγία.

19

Λευκά αιμοσφαίρια
Εάν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα είναι
μειωμένος, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για μόλυνση, καθώς
δεν επαρκούν για να καταπολεμήσουν τα μικρόβια.
Εάν ανέβει η θερμοκρασία σώματος πάνω από τους 38°C
(100.5°f) ή αισθανθείτε αδιαθεσία, ακόμη και με κανονική
θερμοκρασία, μιλήστε αμέσως με τον ιατρό.
Καθώς τα λευκά αιμοσφαίρια αποτελούν την πρώτη γραμμή
άμυνας κατά των μολύνσεων, θα πρέπει να βοηθήσει η δράση
τους κατά των μικροβίων με τη βοήθεια αντιβιοτικών. Στις
αιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση των
λευκών αιμοσφαιρίων. Εάν παρατηρηθούν αλλαγές στη
θερμοκρασία σας, όταν τα λευκά αιμοσφαίρια είναι χαμηλά, ίσως
χρειαστεί να σας χορηγηθεί αντιβίωση από το στόμα ή ενδοφλέβια.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μπείτε στο νοσοκομείο. Σε μερικές
περιπτώσεις μπορεί να σας χορηγηθεί θεραπεία με αυξητικούς
παράγοντες για να αυξηθεί η παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων.
Αυτή η θεραπεία αποτελείται από πρωτεΐνες, που σε κανονικές
συνθήκες παράγονται στον οργανισμό και οι οποίες τώρα
μπορούν να παραχθούν εργαστηριακά.
Μερικές φορές η θεραπεία με αυξητικούς παράγοντες
χορηγείται μετά τη χημειοθεραπεία για να ερεθίσει το μυελό των
οστών να παράγει πιο γρήγορα τα λευκά αιμοσφαίρια. Έτσι,
μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος των μολύνσεων.
Τα λευκά αιμοσφαίρια συνήθως βρίσκονται στο χαμηλότερο τους
αριθμό την 7η έως 14η μέρα μετά τη θεραπεία, αλλά αυτό μπορεί
να διαφέρει ανάλογα με το είδος της χημειοθεραπείας.
Ερυθρά αιμοσφαίρια
Εάν μειωθεί ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμοσφαιρίνης)
στο αίμα θα νιώθετε μεγάλη εξάντληση. Επίσης, μπορεί να έχετε
δύσπνοια γιατί μειώνεται η ποσότητα του οξυγόνου που
μεταφέρεται με το αίμα στον οργανισμό σας. Όλα αυτά είναι
συμπτώματα αναιμίας, λόγω χαμηλής αιμοσφαιρίνης. Στις
αιματολογικές εξετάσεις που θα κάνετε κατά τη διάρκεια της
χημειοθεραπείας θα ελέγχεται συχνά και η αιμοσφαιρίνη. Εάν
η αιμοσφαιρίνη ειναι πολύ χαμηλή γίνεται μετάγγιση αίματος.
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Τα σωστά επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα μεταφέρουν πιο
γρήγορα οξυγόνο στους ιστούς του σώματος με αποτέλεσμα να
νιώθετε μεγαλύτερη ενεργητικότητα και λιγότερη δύσπνοια.
Πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να μολυνθεί το αίμα τους από τη
μετάγγιση. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί εξαιρετικά σπάνια, γιατί
γίνεται αυστηρός έλεγχος στο αίμα και στους αιμοδότες.
Αιμοπετάλια
Εάν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι χαμηλός, θα εντοπίζετε
μώλωπες στο σώμα ακόμη και μετά από μικροκτυπήματα, ενώ
μπορεί να σπάζει συχνά η μύτη σας ή να αιμορραγείτε ακόμη και
από μικρά κοψίματα. Εάν μωλωπίζεστε ή αιμορραγείτε ακόμη και
από μικρά κοψίματα. Εάν μωλωπίζεστε ή αιμορραγείτε πολύ
εύκολα, θα πρέπει να εισαχθείτε στο νοσοκομείο για μετάγγιση
αιμοπεταλίων, γι’ αυτό ενημερώστε τον ιατρό αμέσως. Αυτή
η μετάγγιση μοιάζει πολύ με τη μετάγγιση του αίματος, με
τη διαφορά ότι έχουν αφαιρεθεί τα λευκά αιμοσφαίρια και
η αιμοσφαιρίνη. Τα αιμοπετάλλια θα ξεκινήσουν αμέσως δουλειά,
προστατεύοντας σας από μώλωπες και αιμορραγίες. Ο έλεγχος
των αιμοπεταλίων γίνεται παράλληλα με τις αιματολογικές
εξετάσεις.

Χρήσιμες συμβουλές
 Ενημερώστε αμέσως τον ιατρό εάν:
Αναπτύξετε πυρετό (θερμοκρασία πάνω από 38°C ή 100° f).
Μπορεί να χρειαστείτε ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιωτικών.
Αντιληφθείτε οποιοδήποτε μώλωπα ή αιμορραγία κατά τη διάρκεια
ή μετά τη χημειοθεραπεία.

 Φροντίστε να διατηρείτε το σώμα και το περιβάλλον σας
καθαρό.
 Προφυλαχθείτε από τραυματισμούς π.χ. φοράτε γάντια
εάν ασχολείστε με τον κήπο.
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Η χημειοθεραπεία θα επηρεάσει την καθημερινή σας ζωή;
Παρ’ όλο που η χημειοθεραπεία έχει δυσάρεστες παρενέργειες,
μερικοί εξακολουθούν να έχουν μια σχεδόν φυσιολογική ζωή
κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.
Συχνά η χημειοθεραπεία μειώνει αισθητά τα συμπτώματα από τον
καρκίνο και αυτό θα σας ανακουφίσει πάρα πολύ και θα νοιώθετε
καλύτερα. Και όταν ακόμη δε θα νοιώθετε καλά, λόγω πιθανών
παρενεργειών, το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει πριν
από την επόμενη θεραπεία θα σας δώσει το αίσθημα της ανάρρωσης
και της ανακούφισης, οπότε θα μπορείτε να ανταπεξέλθετε και
πάλι στις καθημερινές σας δραστηριότητες είτε αυτές είναι
εργασία είτε κοινωνικές υποχρεώσεις είτε ψυχαγωγία.

Η χημειοθεραπεία μπορεί να σας κάνει να νιώσετε
μεγάλη κούραση.

Πολλοί άνθρωποι νιώθουν μεγάλη κούραση κατά τη διάρκεια
της θεραπείας τους. Αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στην
δράση των φαρμάκων και την προσπάθεια του οργανισμού
να καταπολεμήσει την αρρώστια ή, ακόμη, απλά γιατί δεν κοιμάτε
καλά. Σε άτομα υπερβολικά δραστήρια μπορεί να φαίνεται πολύ
δύσκολο να αντεπεξ΄έλθουν στην συνεχή κόπωση που νιώθουν.
Οι πιο δύσκολες στιγμές πιθανό να είναι προς το τέλος
του προγράμματος της χημειοθεραπείας.
Προσπαθήστε να αποφύγετε οποιεσδήποτε αχρείαστες
δραστηριότητες και ζητήστε από την οικογένειά σας να σας
βοηθήσει στις μικροδουλείες, όπως το ψώνισμα και οι δουλειές
του σπιτιού. Δώστε στον εαυτό σας το χρόνο να ξεκουραστεί και,
εάν εργάζεστε, προσπαθήστε να μειώσετε το χρόνο εργασίας
κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Εάν έχετε προβλήματα
ύπνου, ο ιατρός μπορεί να σας χορηγήσει ελαφριά υπνωτικά.
Μερικές ενδοφλέβιες χημειοθεραπείες μπορεί να χορηγηθούν
την ίδια ημέρα, αλλά εάν θα παραμείνετε στο νοσοκομείο για
περισσότερες μέρες, θα χρειαστεί να κάνετε μερικές αλλαγές
στις καθημερινές σας συνήθειες. Οι πιο πολλοί εργοδότες
δείχνουν κατανόηση, εάν τους εξηγήσετε γιατί θέλετε άδεια
από τη δουλειά σας. Εάν δεν μπορείτε να εργαστείτε, ο ιατρός
θα σας δώσει άδεια ασθενείας. Σύμφωνα με τα κυπριακά
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δεδομένα μπορείτε να έχετε 26 εβδομάδες επίδομα ασθενείας.
Εάν πέραν αυτής της περιόδου εξακολουθείτε να μην μπορείτε
να εργάζεστε, μπορείτε να απαιτήσετε το επίδομα ανικανότητας
για περιορισμένο χρονικό διάστημα από το Τμήμα Ευημερίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μπορεί να είστε δικαιούχοι για κάποια ωφελήματα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της ενδοφλέβιας
χημειοθεραπείας μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να
κάνετε κάποια πράγματα, τα οποία προηγουμένως θεωρούσατε
δεδομένα, αλλά δεν χρειάζεται να στερηθείτε εξ’ ολοκλήρου την
κοινωνική σας ζωή. Δεν θα πρέπει να σταματήσετε να
επισκέπτεστε φίλους ή να βγαίνετε έξω, ιδιαίτερα εάν μπορείτε
να προγραμματίσετε τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για
παράδειγμα, εάν θα βγείτε έξω το βράδυ, φροντίστε να
ξεκουραστείτε αρκετά κατά τη διάρκεια της μέρας. Εάν πάλι να
βγείτε για φαγητό, φροντίστε να διαλέξετε προσεκτικά το
φαγητό σας και να έχετε αντιεμετικά χάπια μαζί σας.
Για τους πιο πολλούς ένα περιστασιακό αλκοολούχο ποτό δεν θα
επηρεάσει τη θεραπεία τους, αλλά θα πρέπει προηγουμένως να
συμβουλευτείτε τον ιατρό.
Εάν θα πάτε διακοπές στο εξωτερικό είναι σημαντικό να θυμάστε
ότι, δεν πρέπει να εμβολιασθείτε με ζωντανούς ιούς, όπως της
πολυομυελίτιδας, της ιλαράς, της ερυθράς, το ΜΜR (νέος
τριπλός ιός της ιλαράς, των μαγουλάδων και της ερυθράς, το
ΒCG (φυματίωση), του κίτρινου πυρετού ή χάπια εναντίον του
τυφοειδούς πυρετού. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε να κάνετε
κάποιους εμβολιασμούς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας,
όπως της διφθερίτιδας, της γρίππης, του τετάνου, της ηπατίτιδας
Α και Β, της λύσσας, της χολέρας και οποιαδήποτε τυφοειδή
ένεση. Ρωτήστε όμως πρώτα τον ιατρό.
Εάν πρόκειται να παρεβρεθείτε σε ένα σημαντικό για σας
κοινωνικό γεγονός, συζητήστε με τον ιατρό σας κατά πόσο
μπορεί να αναβληθεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η
θεραπεία σας έτσι ώστε να αισθάνεστε όσο το δυνατό καλύτερα.
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Η χημειοθεραπεία θα σας προκαλέσει στειρότητα;
Δυστυχώς μερικά είδη χημειοθεραπείας, όχι όμως όλα,
προκαλούν στειρότητα. Η στειρότητα μπορεί να είναι προσωρινή
ή μόνιμη ανάλογα με τα φάρμακα που παίρνετε. Είναι πολύ
σημαντικό να συζητήσετε το ενδεχόμενο αυτό με τον ιατρό πριν
τη θεραπεία. Ο/Η σύντροφός σας μπορεί επίσης να θέλει να
συζητήσετε το θέμα και να εκφράσετε και οι δύο τις επιθυμίες
και τα συναισθήματα σας για το μέλλον. Είναι πολύ πιθανόν η
γυναίκα που κάνει χημειοθεραπεία ή η σύντροφος ενός άντρα
που κάνει χημειοθεραπεία, να μείνει έγκυος κατά τη διάρκεια της
θεραπείας. Η εγκυμοσύνη, όμως, θα πρέπει να αποφεύγεται κατά
τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, γιατί τα φάρμακα μπορεί να
επηρεάσουν το έμβρυο. Γι’ αυτό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε
τον ιατρό για τη χρήση αξιόπιστης μεθόδου αντισύλληψης, όπως
τα προφυλακτικά ή το διάφραγμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της
χημειοθεραπείας.
Για τις γυναίκες
Παρόλο που τα πιο πολλά φάρμακα δεν επηρεάζουν τη γυναικεία
γονιμότητα, μερικά μπορούν να σταματήσουν την παραγωγή
ωαρίων. Στην περίπτωση αυτή, δυστυχώς, δεν μπορείτε να μείνετε
έγκυος, ενώ θα εμφανιστούν και τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης,
δηλαδή θα έχετε ανωμαλία στην εμφάνιση της περιόδου, η οποία
τελικά θα σταματήσει και μπορεί να έχετε εξάψεις, ξηρό δέρμα και
ξηρότητα στον κόλπο.
Ανάλογα με τον καρκίνο που έχετε, ο ιατρός μπορεί να σας δώσει
χάπια με ορμόνες, για να αποφύγετε αυτά τα συμπτώματα.
Δυστυχώς όμως οι ορμόνες δεν μπορούν να ξεκινήσουν την
παραγωγή ωαρίων και έτσι δεν αποφεύγεται η στειρότητα.
Ο ιατρός μπορεί να σας γράψει μια αλοιφή, την οποία μπορείτε να
προμηθευτείτε από τα φαρμακεία, που υγραίνει τον κόλπο και
βοηθά στην άνετη σεξουαλική επαφή.
Εάν η παραγωγή των ωαρίων πρόκειται να ξαναξεκινήσει και η
στειρότητα είναι περιορισμένης διάρκειας, η περίοδος θα
ξαναεπιστρέψει μόλις τελειώσει η χημειοθεραπεία. Αυτό συμβαίνει
περίπου στο ένα τρίτο των γυναικών που έχουν μικρής χρονικής
διάρκειας στειρότητα. Γενικά, όσο πιο νέα είστε, τόσο πιο πιθανόν
είναι να ξαναέχετε περίοδο και να μπορείτε να τεκνοποιήσετε.
Αν ο καρκίνος έχει διαγνωσθεί κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης και
προτού ξεκινήσει η χημειοθεραπεία, είναι αναγκαίο και πολύ
σημαντικό να το συζητήσετε με τον ιατρό, για να επισημάνετε και
να κατανοήσετε τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα της
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υπάρχουσας εγκυμοσύνης, σε σχέση με την ασθένεια και τη
θεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναβληθεί
η χημειοθεραπεία μέχρι να γεννηθεί το μωρό. Αυτό θα εξαρτηθεί
από τον τύπο του καρκίνου, την έκταση της αρρώστιας και το
είδος των φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν.
Είναι επιβεβλημένο να συζητήσετε για την εγκυμοσύνη σας με
τον ιατρό και να πληροφορηθείτε για τους κινδύνους και για τις
υπαλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, προτού πάρετε οποιαδήποτε
απόφαση.
Για τους άντρες
Τα πιο πολλά φάρμακα δεν επηρεάζουν τη γονιμότητα στον
άνδρα, ορισμένα όμως μειώνουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων,
με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ικανότητα γονιμοποίησης του
ωαρίου κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Δυστυχώς,
αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να γινετε πατέρας. Όμως, θα
μπορείτε να κάνετε σεξ και να έρθετε σε οργασμό, όπως πριν
από τη θεραπεία.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη μέθοδο
αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας.
Εάν δεν ολοκληρώσατε την οικογένειά σας πριν την έναρξη της
χημειοθεραπείας μπορείτε να φυλάξετε μέρος από το σπέρμα
σας για μελλοντική χρήση. Εάν μπορεί να γίνει αυτό στην
περίπτωση σας, θα πρέπει να δώσετε πολλά δείγματα του
σπέρματός σας μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτά θα καταψυχθούν
και θα αποθηκευθούν. Όταν αργότερα θα θελήσετε να
τεκνοποιείσετε, τα δείγματα αυτά θα αποψυχθούν και θα
χρησιμοποιηθούν, για να γονιμοποιήσουν τη σύζυγό σας με
τεχνητό τρόπο. Μετά θα ακολουθήσει κανονικά η εγκυμοσύνη.
Γι’ αυτή την υπηρεσία ίσως χρειαστεί να πληρώσετε ένα ποσό.
Εάν προκληθεί στειρότητα από τη χημειοθεραπεία, πολλοί
άνδρες θα εξακολουθήσουν να παραμενουν στείροι, ενώ σε
μερικούς το σπέρμα θα επανέλθει στα κανονικά του επίπεδα.
Σε μερικές περιπτώσεις το σπέρμα θα επιστρέψει έπειτα από
κάποια χρόνια. Ο ιατρός μπορεί να καταμετρά το σπέρμα μετά
το τέλος της θεραπείας και να ελέγχεται η γονιμότητά του.
Ιδιαίτερα ενημερωμένοι όσον αφορά τη στειρότητα πρέπει να
είναι είναι οι νέοι και οι έφηβοι και εάν είναι δυνατόν ποσότητα
από το σπέρμα τους πρέπει να καταψύχεται πριν τη θεραπεία.
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Τα αισθήματα σας για τη στειρότητα
Πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε κατάθλιψη, όταν ανακαλύπτουν ότι
η θεραπεία που θα τους βοηθήσει να καταπολεμήσουν τον
καρκίνο θα τους στερήσει την ικανότητα να κάνουν παιδιά. Η
στειρότητα είναι ιδιαίτερα σκληρή, όταν ακόμη δεν αρχίσατε ή
δεν ολοκληρώσατε την οικογένειά σας. Η αίσθηση της απώλειας
μπορεί να κτυπήσει όλες τις ηλικίες. Μερικές φορές μπορεί να
νιώθετε ότι χάσατε ένα μέρος από τον εαυτό σας. Μπορεί να
νιώθετε λιγότερο ανδισμό η θηλυκότητα λόγω της στειρότητας.
Ιδιαίτερα οι γυναίκες μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο, γιατί
προκαλούνται και σωματικές αλλαγές (όπως η εμμηνόπαυση),
που πλήττουν την αυτοπεποίθηση ακόμη περισσότερο.
Οι αντιδράσεις στον κίνδυνο της στειρότητας διαφέρουν από
άνθρωπο σε άνθρωπο. Πολλοί αισθάνονται ότι υπό τις παρούσες
περιστάσεις, η καταπολέμηση του καρκίνου είναι πιο σημαντική.
Άλλοι το δέχονται ήρεμα ώσπου να τελειώσει η θεραπεία και
ανακαλύπρουν τις πραγματικές συνέπειες, όταν προσπαθούν να
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.
Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη αντίδραση. Μπορεί αν θέλετε
να συζητήσετε τις επιπτώσεις με τον ιατρό, πριν να ξεκινήσετε
τη θεραπεία. Μπορείτε επίσης να συζητήσετε αυτά που σας
τρομάζουν πιο πολύ με κάποιο σύμβουλο ή με άτομα που έχουν
αποθεραπευθεί από τον καρκίνο.
Επίσης και ο σύντροφός σας θα χρειαστεί κατανόηση και
στήριξη. Ίσως χρειαστείτε βοήθεια από κάποιο ειδικό σύμβουλο
σε θέματα γονιμότητας, για να αντεπεξέλθετε στην κατάσταση.
Ο ιατρός μπορεί να σας συστήσει κάποιο ειδικό ή μπορείτε να
έλθετε σε επαφή μαζί του κατευθείαν, επικοινωνώντας με τους
συνδέσμους που αναφέρονται στις τελευταίες σελίδες αυτού
του βιβλιαρίου.

Θα επηρεάσει τη σεξουαλική σας ζωή η χημειοθεραπεία;
Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν φυσιολογική
σεξουαλική ζωή, ενώ σε μερικούς υπάρχει μια προσωρινή μικρή
αλλαγή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
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Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Για
παράδειγμα, οι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται πολύ κουρασμένοι
ή αδύνατοι για να μπορέσουν να έρθουν σε σεξουαλική επαφή.
Εάν η χημειοθεραπεία σας προκαλεί αδιαθεσία, μπορεί να
απέχετε από το σεξ για λίγο καιρό.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί, εάν ανησυχείτε για την επιβίωση σας
από τον καρκίνο, την αντίδραση της οικογένειας ή τα οικονομικά σας.
Αυτές οι αλλαγές είναι βραχυπρόθεσμες και δεν είναι
ανησυχητικές. Το πιο σημαντικό είναι ότι από ιατρικής πλευράς
δεν υπάρχει λόγος να απέχετε από το σεξ, κατά τη διάρκεια της
χημειοθεραπείας σας. Τα ίδια τα φάρμακα δεν επηρεάζουν την
ικανότητα σας να κάνετε και να απολαμβάνετε το σεξ, αλλά ούτε
και βλάπτουν τον σύντροφό σας, ο οποίος θα πρέπει μόνο να
φροντίσει για την αντισύλληψη.

Οι αλλαγές στη σεξουαλική σας ζωή συνήθως
δεν διαρκούν πολύ.
Η μόνη εξαίρεση είναι οι γυναίκες στις οποίες η χημειοθεραπεία
προκαλεί εμμηνόπαυση. Σε αυτές τις γυναίκες μπορεί να
παρατηρηθεί έλλειψη ενδιαφέροντος για το σεξ. Ο ιατρός μπορεί
να δώσει μια ορμονική θεραπεία (Hormone Replacement TherapyHRT) για την αποφυγή αυτών των συμπτωμάτων (δυστυχώς όμως
χωρίς να μπορεί να αποφευχθεί η εμμηνόπαυση). Εάν η ξηρότητα
του κόλπου προκαλεί δυσφορία κατά τη σεξουαλική επαφή,
ο ιατρός μπορεί να χορηγήσει μια αλοιφή για την απάμβλυνση
του προβλήματος ή να χρησιμοποιήσετε τζέλλυ ΚΥ ή άλλα
σκευάσματα όπως ο Replens (που μπορείτε να το πάρετε από το
φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή) για να υγράνετε τον κόλπο.
Για τα περισσότερα είδη καρκίνου δεν υπάρχουν αντενδείξεις
για τη λήψη της ΗRT. Στις μόνες περιπτώσεις που μπορεί να
υπάρχει πρόβλημα είναι στον καρκίνο του μαστού και στον
καρκίνο της μήτρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να
διερευνούνται προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά της λήψης ΗRT.
Εάν ανησυχείτε ότι η χημειοθεραπεία θα επηρεάσει τη σεξουαλική
σας ζωή, συζητήστε το θέμα με τον ιατρό πριν την θεραπεία, εάν
βέβαια βρίσκετε την προσέγγιση του αρκετά φιλική για να του
εμπιστευτείτε αυτού του είδους τις ανησυχίες που έχετε.
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Αυτός θα σας πει σε γενικές γραμμές τις πιθανές επιπτώσεις,
oπ;oτε μετά θα μπορείτε να συζητήσετε αυτό που ίσως αφορά τη
δική σας σεξουαλική ζωή.
Ο σύντροφος σας μπορεί επίσης να ανησυχεί για τη σεξουαλική
σας ζωή, γι’ αυτό θα βοηθούσε να συζητήσετε το θέμα ακόμη κι
αν δεν αναμένεται να επηρεαστεί η σεξουαλική σας ζωή από τα
φάρμακα. Ίσως να βοηθούσε η παρουσία του στη συζήτηση με
τον ιατρό, εφ’ όσον αποφασίσετε να συζητήσετε αυτό το θέμα.
Αντιμετωπίζοντας οποιοδήποτε πρόβλημα, σεξουαλικό ή μη,
παράλληλα με την προσπάθειά σας να καταπολεμήσετε τον
καρκίνο και να αντεπεξέλθετε στη χημειοθεραπεία, μπορεί να
νιώθετε ότι έχετε μπροστά σας ένα βουνό. Να θυμάστε ότι
συμπτώματα όπως η κούραση και η αδιαθεσία που επηρεάζουν τη
σεξουαλική σας ζωή θα εξαφανιστούν, μόλις σταματήσει η
θεραπεία, οπόταν θα έχετε μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή.

Θα επηρεαστούν τα συναισθήματα σας;
Πολλοί άνθρωποι με την ιδέα ότι έχουν καρκίνο και κάνουν
χημειοθεραπεία μπορεί να αισθάνονται άγχος, φόβο και
κατάθλιψη. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να γίνουν ακόμη
χειρότερα με τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στη ζωή τους,
όπως η αλλαγή της καθημερινής τους ρουτίνας για να κάνουν τη
θεραπεία τους, ή για κάτι πιο εμφανές όπως οι επιπτώσεις της
χημειοθεραπείας ή ο κίνδυνος στειρότητας. Εάν νιώσετε έτσι,
είναι σημαντικό να ξέρετε ότι δεν συμβαίνει μόνο σε σας. Οι πιο
πολλοί ασθενείς αισθάνονται όπως εσείς και αντιμετωπίζουν είτε
φόβο, είτε απογοήτευση, είτε θυμό.
Το πρώτο βήμα για να λύσετε το πρόβλημα είναι να βρείτε την
αιτία του. Για παράδειγμα εάν αισθάνεστε ανησυχία, κάντε στον
εαυτό σας ερωτήσεις, όπως «τα φάρμακα θα λειτουργήσουν;», ή
«τι μακροχρόνιες παρενέργειες θα έχουν στην υγεία μου;», ή
«για πόσο καιρό θα εντιμετωπίζω αυτές τις επιπτώσεις;».
Η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί μόλις αρχίσουν να λειτουργούν
τα φάρμακα. Οι επιπλοκές από κάποια φάρμακα, όπως η απώλεια
μαλλιών και η κούραση μπορεί να σας κάνουν να νοιώθετε
άσχημα για την εμφάνισή σας. Η αλλαγή στην καθημερινή σας
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ρουτίνα και ο χρόνος που απαραίτητα χρειάζεστε για τις θεραπείες μπορεί να σας αναστατώσει. Σε μερικές περιπτώσεις
ο καρκίνος μπορεί να αργήσει να ανταποκριθεί στα φάρμακα και
αυτός είναι ένας λόγος ακόμη για να νοιώθετε ανησυχία και
απογοήτευση σε βαθμό κατάθλιψης. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι
ο φόβος για το άγνωστο. Πολλοί ασθενείς φοβούνται για το τί
τους επιφυλάσσει το μέλλον. Μερικοί ανησυχούν για την αλλαγή
στην εικόνα του σώματός τους και φοβούνται για τις επιπτώσεις
της ασθένειας ή της θεραπείας.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το εαυτό σας;
Μόλις καθορίσετε γιατί αισθάνεστε όπως αισθάνεστε, αρχίστε να
καταπολεμάτε τα αρνητικά σας συναισθήματα. Το αντίδοτο του
φόβου είναι η γνώση, γι’ αυτό φροντίστε να μάθετε όσο το
δυνατόν περισσότερα για τις επιπτώσεις που θα έχει η θεραπεία
σας. Συνεχίστε να ρωτάτε μέχρι να καταλάβετε τα πάντα
αναφορικά με την θεραπεία σας. Οι περισσότεροι, ιατροί και
νοσηλευτές, θα χαρούν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα και
να σας ενημερώνουν για την πορεία της θεραπείας σας.

Εάν δεν καταλάβετε κάτι για τη θεραπεία σας, ρωτήστε.
Η ψυχική σας υγεία είναι το ίδιο σημαντική με τη σωματική. Όλοι
χρειάζονται στήριξη σε δύσκολες στιγμές και ο καρκλινος είναι
μια από τις πιο πιεστικές καταστάσεις που μπορείτε να περάσετε.
Συζητήστε τα συναισθήματά σας με κάποιο πρόσωπο του στενού
σας κύκλου, ένα επαγγελματία σύμβουλο, έναν ιερέα ή έναν
κοινωνικό λειτουργό. Ο ιατρός ή η νοσηλεύτρια είναι συχνά πολύ
καλοί στο να σας βοηθήσουν να εξωτερικεύσετε τα συναισθήματά
σας και μπορούν να σας παραπέμψουν σε ένα επαγγελματία
σύμβουλο ή κοινωνικό λειτουργό για περισσότερη βοήθεια, εάν
βέβαια αισθάνεστε αρκετά άνετα για να συζητήσετε προσωπικά
σας θέματα μαζί τους.

Όλοι χρειάζονται στήριξη σε δύσκολες στιγμές.
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Εάν δυσκολεύεστε να αντεπεξέλθετε από την περίοδο της
κατάθλιψης, ο ιατρός μπορεί να σας εισηγηθεί κάποια θεραπεία,
όπως είναι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο βραχυπρόθεσμα μέχρι να
βελτιωθεί η ψυχολογία σας και έχουν λίγες παρενέργειες.
Υπάρχουν τρόποι για να απαλύνουν την όλη πορεία της
χημειοθεραπείας. Προσπαθήστε να κρατήσετε μια θετική στάση.
Είναι εύκολο να λέγεται, αλλά δύσκολο να γίνεται, γι’ αυτό
φροντίστε να μάθετε τι περιλαμβάνει η θεραπεία σας, τι επιπλοκές
θα έχει, τι μπορεί να γίνει γι’ αυτές τις επιπλοκές και για ποιά
πράγματα θα πρέπει να ενημερωθεί ο ιατρός. Η συγκέντρωση
όλων αυτών των πληροφοριών με τη δική σας συμμετοχή, βοηθά
ενεργά στην αντιμετώπιση της αρρώστιας σας. Ρωτήστε και
ξαναρωτήστε, για να καταλάβετε ή κάντε νέες ερωτήσεις, όποτε
βλέπετε τον ιατρό. Αυτό πρέπει να το κάνετε, γιατί εσείς έχετε
το πρόβλημα και εσείς πρέπει να εργαστείτε με τον ιατρό, για να
το αντιμετωπίσετε. (Χρησιμοποιήστε τον πίνακα που υπάρχει στο
τέλος αυτού του βιβλιαρίου για να γράψετε τις ερωτήσεις και τις
απαντήσεις που θα πάρετε (σελίδα 37).
Θα σας βοηθήσει αρκετά αν γνωρίζετε για την όλη εξέλιξη της
θεραπείας σας. Ρωτήστε τον ιατρό, έτσι θα του δώσετε την
ευκαιρία να σας ενημερώνει τακτικά, ακόμη για τυχόν αλλαγές
στη θεραπεία σας σε περίπτωση που η ανεμενόμενη πρόοδός της
δεν είναι ικανοποιητική. Μερικοί ανθρώποι βρίσκουν χρήσιμο να
κρατούν ένα ημερολόγιο για να τη θεραπεία τους. Αυτό έχει
και μια πρακτική χρήση καθώς μπορείτε να εκφράσετε τα
συναισθήματα σας. Για παράδειγμα μπορείτε να σημειώνετε πότε
αισθάνεστε αδιαθεσία και να ελέγχετε αν αυτό είναι μέσα στις
αναμενόμενες παρενέργειες των φαρμάκων της χημειοθεραπείας.
Έτσι μπορείτε να παίρνετε χρήσιμες πληροφοριες σχετικά με τη
μείωση των παρενεργειών.

Ρωτάτε συχνά τον ιατρό για την πρόοδο σας.
Η καταγραφή των σκέψεων σας μπορεί να βοηθήσει να
συγκεντρώσετε ερωτήσεις που θα κάνετε στον ιατρό ή τη
νοσηλεύτρια. Καθώς προχωρά το ημερολόγιο σας, μπορεί να το
βρείτε ενθαρρυντικό να το διαβάζετε και να θυμάστε πώς
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αντιμετωπίσατε πρώτα στάδια. Πολλοί άνθρωποι αντλούν δύναμη,
όταν συνειδητοποιούν πώς αντιμετώπισαν στην αρχή κάποιες
καταστάσεις και πιστεύουν ότι πραγματικά μπορούν να τα
καταφέρουν ακόμη μια φορά. Επίσης στο προσωπικό ημερολόγιο
μπορείτε να σημειώσετε οτιδήποτε σας δυσκολεύει να πείτε
στους άλλους. Αυτό μπορεί να σας προετοιμάσει, για να
συζητήσετε το πρόβλημα ή ακόμη να είναι η διέξοδος, για
να εκφράσετε το θυμό και τη λύπη σας.
Κάνοντας όλα αυτά θα νιώσετε ότι ελέγχετε περισσότερο την
κατάσταση. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν οι τεχνικές
χαλάρωσης και η αρωματοθεραπεία και η συμμετοχή σε ομάδες
στήριξης και ψυχοθεραπείας (σελίδες 38-42). Προσπαθήστε να
βρίσκετε χρόνο για να κάνετε πράγματα σημαντικά για σας, αλλά
μην παρακουράζετε τον εαυτό σας. Βάλτε ρεαλιστικούς
στόχους, που η επίτευξη τους θα σας ανεβάσει τη διάθεση.
Κάντε ελαφριά γυμναστική, για να χαλαρώσετε και να
ηρεμήσετε, αν το συστήνει φυσικά και ο ιατρός σας.
Μερικές φορές η χειρότερη περίοδος είναι αυτή της ανάρρωσης
και της επανόδου στην κοινωνική ζωή. Η περίοδος ανάρρωσης
και εξαφάνισης της αδιαθεσίας, της κούρασης και των
συναισθηματικών επιπτώσεων διαφέρουν από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Μόλις σταματήσει η θεραπεία και δεν επισκέπτεστε πια
το νοσοκομείο μπορεί να νιώσετε μοναξιά και εγκατάλειψη. Τότε
είναι που θα χρειαστείτε περισσότερη στήριξη.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας
 Κατανοήστε τη θεραπεία σας
 Μιλήστε με προσφιλές σας πρόσωπο για τα
συναισθήματά σας
 Κρατήστε ημερολόγιο για τη θεραπεία σας
 Δοκιμάστε τη χαλάρωση
 Ασκηθείτε ελαφρά
 Προσπαθήστε να διατηρήσετε την κοινωνική σας ζωή
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Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι άλλοι;
Παρ’ όλο που πολλές φορές προτιμάτε να μείνετε μόνος με τις
σκέψεις σας, κάποτε νιώθετε πως θέλετε κάποιο κοντά σας, για
να μιλήσετε και να ξαλαφρώσετε. Οι ομάδες στήριξης ασθενών
μπορεί να σας φέρουν σε επαφή με άλλα άτομα που έχουν ή
είχαν παρόμοια θεραπεία. Η συζήτηση με αυτά τα άτομα θα σας
βοηθήσει να εκδηλώσετε αισθήματα, που ίσως οι φίλοι και οι
συγγενείς να μην μπορούν να κατανοήσουν, ενώ παράλληλα
μπορείτε να πληροφορηθείτε πώς αντιμετωπίζουν άλλοι ασθενείς
κάποιες καταστάσεις. Οι οργανώσεις που παρουσιάζονται στις
σελίδες 38 – 42 μπορούν να σας εντάξουν με τέτοιες ομάδες.
Οι φίλοι και οι συγγενείς συνήθως θέλουν να βοηθήσουν να
αντεπεξέλθετε, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι ακριβώς
βιώνετε. Μπορεί να περιμένετε να σας αγκαλιάσουν με αγάπη,
ενώ αυτοί απομακρύνονται και περιμένουν από σας το πρώτο
βήμα. Αυτό συμβαίνει, γιατί συνήθως φοβούνται μην πουν κάτι
που δεν πρέπει ή γιατί νομίζουν ότι θέλετε μόνοι σας να
αντιμετωπίσετε την κατάσταση ή ακόμη γιατί και οι ίδιοι έχουν
πληγωθεί συναισθηματικά. Για να αποφύγετε τις παρεξηγήσεις,
να είστε ειλικρινείς και να τους ενημερώνετε για το πώς πάει η
θεραπεία και για το πώς αισθάνεστε. Έτσι θα μπορέσουν και
αυτοί με την σειρά τους να σας στηρίξουν και να σας
συμπαρασταθούν. Σημαντική βοήθεια μπορεί να πάρει κάποιος
από τους επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, οι οποίοι
έχουν τη γνώση και την ικανότητα να επιλαμβάνονται και να
επιλύουν δύσκολα προβλήματα και καταστάσεις που προκαλούν
σύγχυση, ιδιαίτερα όταν ο συνομιλητής τους, που τον απασχολεί
έντονα και ιδιαίτερα η διάγνωση της ασθένειας του καρκίνου,
δυσκολεύεται να μοιραστεί εύκολα τα συναισθήματά του με
άτομα του στενού φιλικού ή οικογενειακού του περιβάλλοντος,
γιατί το βρίσκει πολύ σκληρό.
Άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν
 Συγγενείς και φίλοι
 Άτομα με εμπειρία στον καρκίνο
 Ομάδες στήριξης ασθενών
 Υπηρεσία ψυχοκοινωνικής στήριξης
 Κοινωνικός λειτουργός
 Πνευματικός ιερέας
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Έρευνες - κλινικές μελέτες
Καθώς ακόμη δεν έχει βρεθεί η θεραπεία που να θεραπεύει όλα
τα είδη καρκίνου, οι ιατροί συνεχίζουν να ψάχνουν για νέους
τρόπους θεραπείας μέσω της κλινικής έρευνας. Έτσι διεξάγεται
και έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και νέων σχημάτων
χημειοθεραπείας. Σε αυτές τις ερευνητικές μελέτες λαμβάνουν
μέρος τα μεγάλα κέντρα θεραπείας του καρκίνου και τα
μεγαλύτερα νοσοκομεία διεθνώς.
Εάν οι πρώτες μελέτες δείξουν ότι μια θεραπεία θα έχει
καλύτερα αποτελέσματα στον καρκίνο από την υπάρχουσα
θεραπεία, τότε οι ιατροί κάνουν δοκιμές για να συγκρίνουν τα
αποτελέσματα της νέας θεραπείας με τα αποτελέσματα των
καθιερωμένων.
Αυτό ονομάζεται ελεγχόμενη κλινική έρευνα και είναι ο μόνος
αξιόπιστος τρόπος για έλεγχο μιας νέας θεραπείας. Συχνά
παίρνουν μέρος σε αυτές τις δοκιμές πολλά νοσοκομεία
διεθνώς. Το Ογκολογικό Κέντρο συμμετέχει σε αρκετές κλινικές
μελέτες.
Για να γίνει η ακριβής σύγκριση μεταξύ των θεραπειών, ο τύπος
της θεραπείας του ασθενή Α επιλέγεται τυχαία, συνήθως από ένα
ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι από το γιατρό που παρακολουθεί
τον άρρωστο. Αυτό γίνεται, γιατί εάν επιλέξει ο ιατρός ή ακόμη
και ο ασθενής τη θεραπεία μπορεί να επηρεάσει ακούσια τα
αποτελέσματα της μελέτης.
Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη έρευνα κάποιοι ασθενείς θα
πάρουν την καλύτερη υπάρχουσα θεραπεία, ενώ κάποιοι άλλοι θα
πάρουν την καινούρια θεραπεία η οποία μπορεί να έχει είτε
καλύτερα είτε παρόμοια αποτελέσματα από την υπάρχουσα. Μια
θεραπεία θεωρείται καλύτερη εφ’όσον έχει μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα κατά του καρκίνου ή γιατί έχει την ίδια
αποτελεσματικότητα κατά του καρκίνου, αλλά λιγότερες
παρενέργειες.
Ο λόγος που ίσως να θέλει ο ιατρός σας να λάβετε μέρος σε μια
τέτοια μελέτη είναι γιατί εάν δεν ελεγχθεί επιστημονικά η νέα
θεραπεία ο ιατρός δεν θα μπορεί να ξέρει ποια θεραπεία είναι η
καλύτερη για τους ασθενείς.
Πριν διεξαχθεί μια έρευνα πρέπει να εγκριθεί από επιτροπή
ηθικής και δεοντολογίας. Ο ιατρός πρέπει να έχει τη
συγκατάθεσή σας πριν σας εντάξει στην κλινική δοκιμή.
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Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζετε γιατί γίνεται η μελέτη,
να καταλάβετε γιατί σας προσκάλεσαν να συμμετάσχετε σε
αυτήν και να κατανοήσετε πώς ακριβώς θα λάβετε μέρος.
Ακόμη και εάν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος στην έρευνα
μπορείτε να αποσυρθείτε σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν αλλάξετε
γνώμη. Η στάση του ιατρού δεν θα αλλάξει με την απόφαση σας.
Εάν αποφασίσετε να μην πάρετε μέρος ή να αποσυρθείτε από
την μελέτη θα σας δοθεί η καλύτερη υπάρχουσα θεραπεία και
όχι η καινούρια με την οποία γίνεται η συγκριτική μελέτη.
Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος στην έρευνα, είναι σημαντικό
να θυμάστε ότι η θεραπεία που παίρνετε δοκιμάστηκε
προσεκτικά σε προηγούμενες μελέτες πριν από την τελική
δοκιμή.
Παίρνοντας μέρος στη μελέτη, βοηθάτε στην προώθηση της
ιατρικής επιστήμης και βελτιώνετε τις προοπτικές για τους
ασθενείς του μέλλοντος.
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Η χημειοθεραπεία σας

Όνομα φαρμάκου

Τρόπος χορήγησης
Ένεση, σιρόπι, χάπια

Μιλήστε με τον ιατρό/νοσηλεύτρια

Αριθμός προγραμματισμένων θεραπειών
Ημερομηνίες
Η θεραπεία θα αξιολογηθεί
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Δόση

Συχνότητα

Σημειώσεις
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Πιθανές ερωτήσεις - απορίες
Οι απαντήσεις θα είναι ανάλογες από τα στάδια της διάγνωσης
και της θεραπείας του κάθε ασθενή.
 Κάθε φορά που θα έρχομαι θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία;
 Πόσο θα διαρκέσει την επόμενη φορά;
 Τι ανέσεις υπάρχουν;
 Τι είδους εξετάσεις θα κάνω;
 Τι περιλαμβάνουν; Eίναι επώδυνες;
 Χρειάζεται κάποια προετοιμασία;
 Πώς ονομάζεται η θεραπεία;
 Τι θα περιλαμβάνει;
 Πώς θα με κάνει να νιώθω;
 Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;
 Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες;
 Πόσο θα διαρκέσουν;
 Θα επηρεαστεί η ερωτική μου δραστηριότητα, για πόσο διάστημα;
 Θα επηρεαστεί η γονιμότητά μου, για πόσο διάστημα;
 Πόσο συχνά θα πρέπει να έρχομαι στο νοσοκομείο;
 Πώς εγώ μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου;
 Τι πρέπει να αποφεύγω;
 Ποιος άλλος μπορεί να μου δώσει βοήθεια ή συμβουλή;
 Πόσο θα επηρεάσει την καθημερινή μου ζωή; (εργασία, οικονομικά,
εμφάνιση κ.τ.λ.)

 Τι μπορεί να γίνει με τη θεραπεία μου την περίοδο των διακοπών;
 Πόσο χρονικό διάστημα αναβολής της θεραπείας μπορώ να έχω;
 Τι γίνεται όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία μου;
Σημειώστε τις δικές σας ερωτήσεις, αν έχετε
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Οργανώσεις Ασθενών
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία
Τηλ.: 22446222, Φαξ: 22316822
Ηλ. Διεύθ.: info@anticancersociety.org.cy
KEΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ»
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία
Τηλ.: 22446315, Φαξ: 22517073
Ιατρική Διευθύντρια: Τηλ.: 22446315 / 22446323
Ηλ. Διεύθ.: arodaphnousa@anticancersociety.org.cy
ΛΕΜΕΣΟΣ
Ευαγόρειο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας
Νικοδήμου Μυλωνά 62, 3095 Λεμεσός
Τηλ.: 25372990, Φαξ: 25346891
Ηλ. Διεύθ.: limassol@anticancersociety.org.cy
ΛAΡNAKA
Καρυάτιδων 44Β, Διαμ. 1, 6042 Λάρνακα
Τηλ.: 24654921, Φαξ: 24634675
Ηλ. Διεύθ.: larnaca@anticancersociety.org.cy
ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Λυκαβητού 8, 8021 Πάφος
Τηλ.: 26947923, Φαξ: 26947923
Ηλ. Διεύθ.: paphos@anticancersociety.org.cy
AMMOXΩΣΤΟΣ
Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι
Τηλ.: 23731110, Φαξ: 23741120
Ηλ. Διεύθ.: famagusta@anticancersociety.org.cy
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συντονίστρια Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Φροντίδας 99586413
Κατ’ Οίκον Φροντίδας: Νοσηλεύτριες
Λευκωσία:
22446335 / 22446315 / 97880686 / 99664201
Λεμεσός:
25372990 / 99389246 / 99664202
Λάρνακα:
24654921 / 99473184 / 99664203 / 99586384
Πάφος:
26947923 / 99694113 / 99389241
Παραλίμνι:
23731110 / 99694112 / 99556536 / 99549205
Υπηρεσία Ψυχολογικής Στηριξης
Λευκωσία:
22446315 / 22446295
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης
Λευκωσία:
22446315 / 22446282
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας/Λεμφοιδήματος
Λευκωσία:
22446315 / 22446327
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Λευκωσία:
22446315 / 22446282
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός:
25372990 / 99694213
Λάρνακα:
24654921 / 99561984
Πάφος:
26947923 / 99549207
Παραλίμνι:
23731110 / 99561984
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ΠΑΣΥΚΑΦ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
Λευκωσία
Χαλκάνωρος 2 & Λιπέρτη γωνία
2000 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
Email: info@pasykaf.org
Λεμεσός
Πίνδου 6, 3035 Λεμεσός
Τηλ: 25747750, Φαξ: 25747668
Email: limasol@pasykaf.org
Λάρνακα
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου, Μέγαρο Καρίδερς, Block A
6ος όροφος, Διαμ. 668, 6023 Λάρνακα
Τηλ: 24665198, Φαξ: 24665193
Email: larnaca@pasykaf.org
Πάφος
Λεωφ. Ελλάδος 84, 8020 Πάφος
Τηλ: 26952478, 26222929 Φαξ: 26221986
Email: pafos@pasykaf.org
Παραλίμνι
Λεωφ. 1ης Απριλίου 226, 5280 Παραλίμνι
Τηλ: 23730460, Φαξ: 23740399
Email: Famagusta@pasykaf.org
Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Ανακουφιστικής Φροντίδας
Νοσηλεύτριες
Λευκωσία:
Λεμεσός:
Λάρνακα:
Πάφος:
Παραλίμνι:

22345444 / 99631230
25747750 / 99687601
24665198 / 99663278
26952478 / 99528585
23730460 / 99634880
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Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
Ψυχολόγοι/Ψυχοθεραπευτές/Κοινωνικοί Λειτουργοί
Λευκωσία:
22345444
Λεμεσός:
25747750
Λάρνακα:
24665198
Πάφος:
26952478
Παραλίμνι:
23730460
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός:
Λάρνακα:
Πάφος:
Παραλίμνι:

25747750 / 99581167
24665198 / 99452913
26952478 / 99418453
23730460 / 99452913

Φυσικοθεραπεύτριες και Κλινικές Λεμφοιδήματος
Λευκωσία:
Λεμεσός:
Λάρνακα:
Πάφος:
Παραλίμνι:

22345444
25747750
24665198
26952478
23730460

Κέντρα Επικοινωνίας και Δραστηριοποίησης Ασθενών με καρκίνο
Λευκωσία:
Λεμεσός:
Λάρνακα:
Πάφος:

22345444
25747750
24665198
26952478

Πρόγραμμα Διακοπής του Καπνίσματος
Λευκωσία:
Λάρνακα:
Πάφος:

22345444
24665198
26952478
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EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ
Τα σπίτια της Europa Donna Κύπρου:
Λευκωσία
Αρκαδίου 7
2414 Έγκωμη
Τηλ.: 22490849, Φαξ: 22491249
info@europadonna.com.cy
Λεμεσός
Βίκτωρος Ουγκώ 7
3022 Λεμεσός
Τηλ.: 25878600, Φαξ: 25878649
Λάρνακα
Γρίβα Διγενή 13
Μέγαρο Σταυράκη, Διαμ. 302
6030 Λάρνακα
Τηλ.: 24664049, Φαξ: 24664059
Πάφος
Λυκαβητού 8
8021 Πάφος
Τηλ.: 26251025, Φαξ: 26251015
Προγράμματα:
Πρόγραμμα Επιστήθιες Φίλες: Προσφέρει στις γυναίκες
που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο
του μαστού τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν την πρώτη μαλακή
πρόσθεση και αργότερα την πρόσθεση εξωτερικής σιλικόνης,
τον ειδικό στηθόδεσμο, ή περούκα, καθώς και στήριξη
από μία επιστήθια φίλη.
Πρόγραμμα ΣτηρίΖΩ: Προσφέρει ψυχολογική στήριξη σε γυναίκες
με διάγνωση καρκίνου του μαστού και στις οικογένειες τους.
Πρόγραμμα ΓνωρίΖΩ: Προσφέρει ενημέρωση για τον καρκίνο
του μαστού με την έκδοση ενημερωτικού υλικού και
τη διοργάνωση διαλέξεων στο κοινό.
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Επιμέλεια κειμένου και σύνταξης
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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3η έκδοση Ιανουάριος 2017
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τράπεζας Κύπρου

Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος, Τ.Θ. 28551, 2080 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ.: +357 22847300, Φαξ: +357 22511870
Ε-mail: oncology@bococ.org.cy Homepage: http://www.bococ.org.cy

