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Εισαγωγή
Αυτό το έντυπο θα είναι χρήσιμο αν εσείς ή κάποιο άλλο άτομο
από το περιβάλλο σας έχει διαγνωστεί με κακόηθες
μεσοθηλίωμα.
Οι πληροφορίες που δίνονται είναι σημαντικές και βοηθούν
στην καλύτερη κατανόηση της ασθένειας, τις αιτίες που πιθανό
να ευθύνονται στην ανάπτυξη της ασθένειας, τα συμπτώματα,
τις διαγνωστικές μεθόδους και τις υπάρχουσες θεραπείες.
Η καθοδήγηση και οι προτάσεις για την καλύτερη θεραπευτική
αντιμετώπιση που θα πρέπει να χορηγηθεί στον κάθε ασθενή
ξεχωριστά είναι ξεκάθαρα αποκλειστική αρμοδιότητα του
θεράποντα ιατρού ο οποίος γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό τους.
Αρκετοί ασθενείς επιθυμούν να γνωρίζουν με λεπτομέρεια όλες
τις διαδικασίες που αφορούν τη διάγνωση και το είδος της
θεραπείας που θα ακολουθήσουν. Ο ιατρός και η ομάδα υγείας
είναι οι πλέον αρμόδιοι για να δώσουν όλες τις εξειδικευμένες
πληροφορίες και να απαντήσουν στα ερωτήματα και τις απορίες.
Στο πίσω μέρος αυτού του εντύπου παραθέτουμε ειδικό χώρο για
διευκόλυνση του ασθενή να καταγράφει πριν από το ραντεβού
του τις ερωτήσεις που έχει καθώς και τις απαντήσεις που θα
πάρει.
Επίσης στις τελευταίες σελίδες του εντύπου θα βρείτε τα
ονόματα και τις διευθύνσεις των εθελοντικών οργανώσεων
των ασθενών με καρκίνο που λειτουργούν στον τόπο μας και να
πληροφορηθείτε για τις δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρουν
όταν και εφόσον αποταθείτε κοντά τους.
Αν οι πληροφορίες αυτού του εντύπου σας έχουν βοηθήσει
μπορείτε να το εισηγηθείτε και σε άλλα άτομα που ανήκουν στο
περιβάλο σας. Η ενημέρωση θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν
τις δικές σας ανάγκες σε επίπεδο πραγματικής και
ποιοτικής συμπαράστασης.
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Τι είναι το μεσοθηλίωμα
Το μεσοθηλίωμα είναι σπάνιο είδος κακοήθη όγκου ο οποίος
αναπτύσσεται στο μεσοθήλιο. Το μεσοθήλιο είναι μια λεπτή
μεμβράνη η οποία περιβάλλει τα όργανα της κοιλιάς και
του θώρακα. Το μεσοθήλιο που περιβάλλει τα άνω όργανα
της κοιλιάς ονομάζεται περιτόναιο, το μεσοθήλιο που περιβάλλει
την καρδιά ονομάζεται περικάρδιο και το μεσοθήλιο που
περιβάλλει τους πνεύμονες ονομάζεται υπεζωκότας.
Οι κύριες μορφές μεσοθηλιώματος είναι: το μεσοθηλίωμα του
υπεζωκότα και το περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα.

Αιτία ανάπτυξης μεσοθηλιώματος
Η πιο συχνή αιτία ανάπτυξης μεσοθηλιώματος είναι ο
άσβεστος/αμίαντος. 9 στα 10 περιστατικά μεσοθηλιώματος έχουν
σαν αιτία την έκθεση τους σε ίνες άσβεστου/αμιάντου.
Ο άσβεστος/αμίαντος είναι ορυκτό και χρησιμοποιείται κυρίως
σαν πρώτη ύλη για την κατασκευή οικοδομικών υλικών και
επίσης από τις διάφορες βιομηχανίες για την κατασκευή φρένων,
οικιακών συσκευών και άλλων ειδών καθ’ότι δύσκολα
αναφλέγεται. Επηρεάζει άτομα που εισπνέουν ίνες
άσβεστου/αμιάντου κατά την διάρκεια της εργασίας τους καθώς
και τα άτομα του περιβάλλοντος τους αφού οι ίνες μεταφέρονται
στα σπίτια τους με τα παπούτσια, τα ρούχα, τα μαλλιά κτλ.
Το κακόηθες μεσοθηλίωμα αναπτύσσεται περισσότερο στους
άντρες παρά στις γυναίκες. Χρονικά εμφανίζεται περίπου
σε 30 χρόνια μετά την έκθεση σε ίνες άσβεστου/αμιάντου.

Πετρώματα και μορφές άσβεστου/αμιάντου
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει διάγνωση
μεσοθηλιώματος και σε άτομα που δεν είχαν εκτεθεί ποτέ σε
άσβεστο και τα αίτια δεν είναι ακόμη γνωστά. Εντελώς σπάνια
μπορεί να σχετίζεται με την έκθεση σε ραδιενέργεια.
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Το μεσοθηλίωμα δεν είναι μεταδοτική ασθένεια
και δεν σχετίζεται με μεταλλαγμένο γονίδιο.

Κακόηθες μεσοθηλίωμα υπεζωκότα (pleural mesothilioma)
Ο υπεζοκώτας αποτελείται από 2 μεμβράνες (μεσοθήλιο),
την εσωτερική μεμβράνη) και την εξωτερική μεμβράνη οι οποίες
εξάπτονται μεταξύ τους.Η εσωτερική μεμβράνη καλύπτει τους
πνεύμονες και η εξωτερική μεμβράνη καλύπτει το θωρακικό
τοίχωμα. Οι δύο αυτές μεμβράνες εφάπτονται μεταξύ τους και
ενδιάμεσα παράγουν υγρό που τις βοηθά να κινούνται ελεύθερα
- χωρίς να γίνεται τριβή- κατά την αναπνευστική λειτουργία.
Όταν αναπτυχθεί κακόηθες μεσοθηλίωμα ο υπεζωκότας
διογκώνεται και προκαλεί πιεστικά προβλήματα στον πνεύμονα
και πιθανό να αυξηθεί η παραγωγή και η παρουσία υγρού
ανάμεσα στις δύο μεμβράνες.

Αριστερό μεσοθηλίωμα υπεζωκότα
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Περιτοναϊκό κακόηθες μεσοθηλίωμα
Το περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα είναι η δεύτερη συνηθέστερη
μορφή κακοήθειας που η εμφάνιση της έχει σαν κύρια αιτία
την επαγγελματική ή την περιβαλλοντική έκθεση σε ίνες
άσβεστου / αμιάντου. Είναι πολύ σπάνια μορφή καρκίνου
που επηρεάζει το περιτόναιο.
Το περιτόναιο είναι ένας λεπτός χιτώνας που επικαλύπτει,
συγκρατεί και λυαίνει τα σαλάχια. Αποτελείται από 2 μεμβράνες
την εσωτερική που περιβάλλει τα σαλάχια και την εξωτερική
που εφάπτεται πάνω στα τοιχώματα κοιλιάς.

Διάσπαρτα οζίδια στο περιτόναιο
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Τα συμπτώματα
Τα συμπτώματα στο αρχικό στάδιο της ασθένειας είναι συνήθως
άτυπα και δεν συνδέονται με την ασθένεια.
Τα κύρια συμπτώματα είναι:
Για το μεσοθηλίωμα του υπεζοκώτα
 δυσκολία στην αναπνοή
 πόνος στην περιοχή του θώρακα
 απώλεια βάρους/ανορεξία
 πυρετός
 νυκτερινός ιδρώτας
 αλλαγή φωνής
 βήχας που επιμένει

Για το περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα
 ναυτία/εμετός
 ανορεξία/απώλεια βάρους
 εφίδρωση/πυρετός
 κοιλιακός πόνος
 διάταση κοιλιάς/ασκήτιδα
 αναιμία
 διάρροια/δυσκοιλιότητα
 οζίδια κάτω από το δέρμα της κοιλιάς

Πως γίνεται η διάγνωση
Η διαπίστωση και η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται
με ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο (κυρίως με την ακτινογραφία
θώρακος και την αξονική τομογραφία) και με βιοψία.
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 Ακτινογραφία θώρακος
Είναι απλή ακτινογραφία απεικονίζει τα όργανα που βρίσκονται
μέσα στο θώρακα όπως η τραχεία, οι βρόγχοι, οι πνεύμονες,
το διάφραγμα, η καρδιά και οι πλευρές.

Απεικόνιση ακτινογραφίας θώρακα
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 Αξονική τομογραφία (εξέταση εκλογής)
Η αξονική τομογραφία, είναι εξειδικευμένη ακτινολογική
εξέταση η οποία απεικονίζει σε διαφορετικές τομές
τα εσωτερικά όργανα του σώματος. Είναι ανώδυνη εξέταση
και διαρκεί συνήθως από 10-20 λεπτά. Στην αξονική τομογραφία
χρησιμοποιείται μικρή δόση ακτινοβολίας που δεν επηρεάζει
ούτε εσάς αλλά ούτε και τους γύρω σας. Στους ασθενείς που
πιθανό να χρειάζονται κάποια προετοιμασία για να κάνουν αυτή
την εξέταση, ο ακτινολόγος / ακτινογράφος θα δώσει σχετικές
οδηγίες από πριν.
Για καλύτερη απεικόνιση των ευρημάτων χορηγείται, πριν ή κατά
τη διάρκεια της εξέτασης σκιαγραφική ουσία, με ενδοφλέβια
έκχυση ή και υπό μορφή ροφήματος.

Αξονικός τομογράφος
 Μαγνητική τομογραφία
Η διαδικασία για αυτή την εξέταση είναι παρόμοια με αυτή της
αξονικής τομογραφίας με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται
μαγνητισμός αντί ακτίνες Χ.
Χορηγείται συνήθως ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία και
η εξέταση διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
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Ο μαγνητικός τομογράφος είναι ένα θορυβώδες μηχάνημα
γι’ αυτό θα σας χορηγηθούν ωτοασπίδες για περιορισμό
της ενόχλησης από τους κρότους. Για συντροφιά μπορεί
να παραμείνει στο δωμάτιο εξέτασης και κάποιο φιλικό
ή συγγενικό άτομο. Λόγω του υψηλού μαγνητισμού θα πρέπει
να αφαιρέσετε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που θα φοράτε.
 Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων
(PETscan- Positron Emission Tomography)
Αυτή η εξέταση δεν χρησιμεύει και πολύ για τη διάγνωση του
μεσοθηλιώματος. Ο ιατρός μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να
συστήσει αυτήν την εξέταση συμπληρωματικά εάν και εφ΄όσον
δεν ικανοποιούν τα ευρήματα των άλλων διαγνωστικών μέσων.
Αυτή η εξέταση γίνεται προς το παρόν σε ειδικά ακτινολογικά
κέντρα του εξωτερικού. Πριν από την εξέταση χορηγείται
με ενδοφλέβια έκχυση ραδιοενεργό σάκχαρον. Συνήθως
δεν συνιστάται σε άτομα με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη.
Η εξέταση διαρκεί 30΄λεπτά περίπου. Ο ασθενής μετά την
εξέταση αποχωρεί με κατάλληλες οδηγίες ακτινοπροστασίας
για το περιβάλλον του.
 Bιοψία
Γίνεται με τον κυτταρολογικό και τον ιστοπαθολογικό έλεγχο
δειγμάτων από την περιοχή όπου υπάρχει υποψία κακοήθειας.
Θεωρείται το βασικότερο διαγνωστικό μέσο για την
οριστικοποίηση της διάγνωσης. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες
που χρησιμοποιούνται είναι:
- Aναρρόφηση δείγματος πλευρικού ασκητικού υγρού.
Η διαδικασία αναρρόφησης υγρού γίνεται με τοπική αναισθησία
και τη χρήση λεπτής βελόνας συνδεδεμένης με σύριγγα.
Η βελόνα διαπερνά το δέρμα και οδηγείται στο σημείο όπου
υπάρχει παρουσία πλευριτικού ασκητικού υγρού. Το δείγμα
αποστέλλεται για κυτταρολογικό έλεγχο σε ιστοπαθαλογικό
εργαστήριο.
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Ανεξάρτητα από το εύρημα παρουσίας ή μη καρκινικών
κυττάρων ο ιατρός προβαίνει και σε ιστοπαθολογικό έλεγχο
αρκετών δειγμάτων από ιστούς.
πνεύμονες
συκώτι
στομάχι
περιτόναιο
ασκητικό
υγρό

Τεχνικές παρακέντησης/αναρρόφησης ασκητικού υγρού
- Βιοψία υπεζωκότα
Αυτή η διαγνωστική μέθοδος αποσκοπεί στη λήψη δείγματος
κυττάρων από τον υπεζωκότα. Το δείγμα εξετάζεται σε
ιστοπαθολογικό εργαστήριο για να διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι
καρκινικών κυττάρων. Η βιοψία γίνεται κάτω από τοπική
αναισθησία σε ακτινολογικό τμήμα με τη χρήση ειδικής
βελόνας που καθοδηγείται στο ακριβές σημείο με την
ταυτόχρονη βοήθεια υπερηχογράφου ή αξονικού τομογράφου.

Τεχνική βιοψίας υπεζωκότα
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- Θωρακοσκόπηση
Η θωρακοσκόπηση δίνει τη δυνατότητα στο θωρακοχειρούργο
να δει και να εντοπίσει απευθείας την επηρεασμένη περιοχή του
υπεζωκότα. Επίσης κατά τη διάρκεια της θωρακοσκόπισης
ο θωρακοχειρούργος μπορεί να ελέγξει όλη την περιοχή γύρω
στους πνεύμονες και να πάρει τα αναγκαία δείγματα για
ιστοπαθολογικό έλεγχο (βιοψία). Κάποιοι ιατροί παίρνουν
εικόνες από την περιοχή με τη χρήση ειδικής βιντεο-κάμερας και
που πιθανόν να είναι χρήσιμες για άλλες ιατρικές εφαρμογές
όπως π.χ. πλευροδεσία.
Η θωρακοσκόπηση μπορεί να γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία
στο χειρουργείο. Ο θωρακοχειρούργος οδηγεί το θωρακοσκόπιο
μέσα στο θώρακα διαμέσου τομής που γίνεται εξωτερικά
στο θωρακικό τείχωμα. Το θωρακοσκόπιο είναι ένας εύκαμπτος
σωλήνας που στην άκρη του διαθέτει φως και κάμερα.
- Μεσοθωρακοσκόπιση
Γίνεται στις περιπτώσεις όπου ο ιατρός θέλει να ελέγξει και να
πάρει δείγματα για βιοψία από τους λεμφαδένες του
μεσοθωράκιου (διάστημα μεταξύ των πνευμόνων) Η διαδικασία
γίνεται κάτω από γενική αναισθησία σε χειρουργείο. Εισάγεται
εύκαπτος σωλήνας (όπως και στη θωρακοσκόπηση) διαμέσου
τομής που γίνεται εξωτερικά στη βάση του λαιμού (αρχή του
θώρακα).
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- Ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα
(EBUS – Endobroachial Ultrasound scan)

Αυτή η διαγνωστική εξέταση γίνεται στις περιπτώσεις όπου οι
λεμφαδένες του θώρακα εντοπίζονται διογκωμένοι γύρω από
τους πνεύμονες. Για να γίνει η εξέταση χορηγείται στον ασθενή
ελαφριά νάρκωση. Ο ιατρός καθοδηγεί τον εύκαμπτο σωλήνα
του βρογχοσκοπείου από το στόμα στην τραχεία και ακολούθως
στους πνεύμονες. Η απεικόνιση γίνεται στην οθόνη του
υπερηχογράφου. Ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει
το μέγεθος του όγκου και να δει τον βαθμό διόγκωσης των
λεμφαδένων. Επίσης έχει τη δυνατότητα να πάρει με ευκρίνεια
δείγματα για βιοψία.
Λαπαροσκόπηση
Η λαπαροσκόπηση είναι διαγνωστική μέθοδος και χρησιμοποιείται
συνήθως για την εξέταση των σπλάχνων. Γίνονται συνήθως μία ή
δύο τομές στην περιοχή της κοιλιάς από το χειρούργο ο οποίος
στη συνέχεια θα διαπεράσει το λαπαροσκόπιο. Με τη χρήση
ειδικών εργαλείων θα πάρει μικρά δείγματα ιστού για βιοψία.
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Παράγοντες που καθορίζουν την πρόγνωση της ασθένειας
Η πρόγνωση της ασθένειας και η επιλογή της θεραπείας
εξαρτώνται από τους πιο κάτω παράγοντες:
 Το στάδιο του καρκίνου
 Το μέγεθος του όγκου
 Αν ο όγκος μπορεί να αφαιρεθεί εξολοκλήρου χειρουργικά
 Η ποσότητα του υγρού στους πνεύμονες ή στην κοιλιά
 Η ηλικία και η γενική κατάσταση του ασθενή
 Ο τύπος του μεσοθηλιώματος και η μικροσκοπική εικόνα των
καρκινικών κυττάρων
 Το ακριβές σημείο εμφάνισης του όγκου ή της υποτροπής της νόσου

Σταδιοποίηση
Η σταδιοποιηση του όγκου περιγράφει το μέγεθος του όγκου και
τα σημεία διασποράς του από την αρχική του θέση.
 στάδιο 1 ο όγκος εντοπίζεται τοπικά στον υπεζωκότα πλησίον
του πνεύμονα, της καρδιάς, στο διάφραγμα ή και στον πνεύμονα.
 στάδιο 2 θεωρείται σημείο έναρξης προχωρημένου σταδίου.
Ο όγκος εντοπίζεται εκτός από τον υπεζωκότα και σε
λεμφανέδες του θώρακα.
 στάδιο 3 ο όγκος έχει διασπαρεί σε ένα ή περισσότερα σημεία
στο θωρακικό τοίχωμα στο κέντρο του θώρακα, στην καρδία,
στο διάφραγμα, στο περιτόναιο (κοιλιά) και στους παραπλήσιους
λεμφανέδες.
 στάδιο 4 ο όγκος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα
ή ιστούς.
Σύστημα σταδιοποιήσης ΤΝΜ
Είναι ένα δυνατό εργαλείο για τους ιατρούς αφού δίνει πλήρη
περιγραφή για την εικόνα του όγκου, των λεμφαδένων και των
μεταστάσεων (Τ tumor – N nodes – M medastasis).
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Η θεραπευτική αντιμετώπιση
Το θεραπευτικό σχήμα που θα προτείνει ο ιατρός είναι
βασισμένο στο στάδιο της ασθένειας και της γενικής
κατάστασης του ασθενή (performance status).
Οι βασικές θεραπευτικές προτάσεις είναι:
 Χειρουργική αντιμετώπιση
Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου σπάνια προτείνεται εκτός
και αν έχει διαγνωστεί στα πολύ αρχικά στάδια. Συνήθως
οι περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται για ιατρική εξέταση
μετά που θα εμφανιστούν τα συμπτώματα και που εμφανώς
ο όγκος δεν είναι σε αρχικό στάδιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το
θεραπευτικό σχήμα προγραμματίζεται και αποσκοπεί βασικά στον
έλεγχο και στον περιορισμό των συμπτωμάτων και
στην παράταση ζωής και όχι στην αποθεραπεία.
Γενικά η ριζική χειρουργική αντιμετώπιση βοηθά μόνο ένα πολύ
μικρό αριθμό ασθενών με μεσοθηλίωμα.
Περιστασιακά προτείνονται δύο είδη χειρουργικής
αντιμετώπισης.
 Eκτομή υπεζωκότα/αποφλοίωση
Είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος χειρουργικής αντιμετώπισης
Μπορεί να γίνει αφαίρεση του όγκου και μέρος του υπεζωκότα ή
αφαίρεση όλου του υπεζωκότα και του σύστοιχου πνεύμονα.
Αυτός ο χειρουργικός χειρισμός βοηθά στην καταστολή της
παραγωγής υγρού στους πνεύμονες και καλυτέρευση της
αναπνευστικής λειτουργίας. Επίσης περιορίζει την πιθανότητα
πρόκλησης πνευμοθώρακα.
 Πλευροδεσία
Η πλευροδεσία είναι χειρουργική διαδικασία κατά την οποία ο
ιατρός χρησιμοποιεί χημικές ουσίες ή φάρμακα μεταξύ των δύο
μεμβρανών του υπεζοκώτα με σκοπό την επούλωση/επικάλυψη
των μεμβρανών και την παρεμπόδιση της παραγωγής υγρού
στους πνεύμονες.
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 Ολική πνευμονεκτομή (EPP-Εxτrα Pleural Pneumonectomy)
Σπάνια επιχειρείται σήμερα αυτή η χειρουργική επέμβαση η
οποία περιλαμβάνει την ολική ή μερική αφαίρεση του όγκου και
των ιστών γύρο από τον όγκο, αφαίρεση του υπεζωκότα, του
διαφράγματος, το περικάρδιο και όλο τον επηρεασμένο πνεύμονα.
Αυτό το είδος της επέμβασης εμπερικλείει πολλούς και
σοβαρούς μετεγχειρητικούς κινδύνους, επίσης δεν είναι βέβαιο
το θεραπευτικό αποτέλεσμα και η στόχευση για την παράταση
της επιβίωσης.
Για εκείνους τους ασθενείς όπου είναι δυνατή η χειρουργική
αφαίρεση του ογκου συνιστάται η χημειοθεραπεία ή/και
η ακτινοθεραπεία.
 Λαπαρατομή
Η Λαπαρατομή αφορά την ανοικτή χειρουργική επέμβαση
στην κοιλιά, όπου ο χειρούργος θα εξετάσει προσεκτικά
τα όργανα της κοιλιάς και θα πάρει δείγματα για ιστοπαθολογικό
έλεγχο (βιοψία). Η λαπαρατομή είναι χειρουργικός χειρισμός στις
περιπτώσεις περιτοναϊκού μεσοθηλιώματος.
Χημειοθεραπεία
Η χημειοθεραπεία περιλαμβάνει αντικαρκινικά φάρμακα τα οποία
δρουν συστηματικά διαμέσου της κυκλοφορίας του αίματος αν
χορηγηθούν ενδοφλέβια ή από το στόμα και μπορεί να φθάσουν
στα καρκινικά κύτταρα σε όλο το σώμα και δρουν περιφερειακά
πάνω στα καρκινικά κύτταρα της περιοχής αν χορηγηθούν
ενδοραχιαία, ενδοκοιλιακά ή σε άλλη κοιλότητα του σώματος.
Με τη χημειοθεραπεία γίνεται προσπάθεια περιορισμού της
ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων.
Υπερθερμική χημειοθεραπεία
Είναι στοχευμένη χημειοθεραπεία που έχει μελετηθεί για την
θεραπεία του περιτοναϊκού μεσοθηλιώματος. Χορηγείται
ενδοπεριτοναϊκά μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας μετά από θερμική επεξεργασία
χορηγούνται μέσα και έξω από την κοιλιά.
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Ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία είναι επίσης θεραπεία του καρκίνου που
χρησιμοποιεί υψηλές δόσεις ακτίνων Χ ή άλλα είδη ακτινοβολίας.
Στοχεύει τον περιορισμό της ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού
των καρκινικών κυττάρων. Μπορεί να χορηγηθεί εξωτερικά
διαμέσου του δέρματος ή εσωτερικά απευθείας ή πλησίον του
όγκου με ειδικά καλώδια ή με ειδικές βελόνες ή καθετήρες
(βραχοθεραπεία). Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από το
είδος του όγκου και το στάδιο του καρκίνου.
Βιολογικές θεραπείες
Οι βιολογικές θεραπείες χορηγούνται με σκοπό την ενδυνάμωση
του ανοσοποιητικού συστήματος και στοχεύουν στην ενίσχυση
του αμυντικού συστήματος του οργανισμού για την
καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων.

Η Ιατρική παρακολούθηση
Με την επιβεβαίωση της διάγνωσης ο ασθενής παρακολουθείται
και παίρνει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή που
συναποφασίζεται από ομάδα ειδικών ιατρών και άλλους
επαγγελματίες υγείας. Αυτή η ομάδα αποτελείται από:
Πνευμονολόγο
Θωρακοχειρούργο / Χειρούργο
Παθολόγο ογκολόγο
Ακτινοθεραπευτή ογκολόγο
Ιστοπαθολόγο
Ιατρόν ανακουφιστικής φροντίδας
Ειδική νοσηλεύτρια/τή πνεύμονα
Φυσιοθεραπεύτρια
Ψυχολόγο
Κοινωνική λειτουργό
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Ο ασθενής ενημερώνεται λεπτομερώς για την κατάσταση της
υγείας του καθώς και για το θεραπευτικό σχήμα που αποφασίζει
η ομάδα των ειδικών. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να
προταθούν δύο είδη θεραπευτικών σχημάτων. Ο ασθενής έχει
το δικαίωμα να επιλέξει τη θεραπεία που θεωρεί καλύτερη για
τον ίδιο.
Η απόφαση του ασθενή είναι σεβαστή και υπογράφει στο ειδικό
έντυπο συγκατάθεσης την επιλογή του. Η ιατρική ενημέρωση
του ασθενή περιλαμβάνει:
- το είδος και τη διάρκεια της θεραπείας
- το όφελος της θεραπείας
- άλλες υπάρχουσες θεραπείες
- τους κινδύνους και τις παρενέργειες της θεραπείας

Κλινικές δοκιμές
Η συμμετοχή κάποιων ασθενών σε κλινικές δοκιμές μπορεί να
είναι και η καλύτερη θεραπευτική επιλογή. Στις κλινικές δοκιμές
χορηγούνται τα νέα φάρμακα και συγκρίνονται τα αποτελέσματα
τους με τις υφιστάμενες θεραπείες ως προς την ασφάλεια και τη
θεραπευτική τους δράση.
Τα άτομα που συμμετέχουν ενημερώνονται λεπτομερώς για τη
διαδικασία και υπογράφουν το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης.
Τόσο τα άτομα που θα πάρουν την υπάρχουσα θεραπεία όσο και
τα άτομα που θα πάρουν την νέα θεραπεία επιλέγονται τυχαία
μέσω του υπολογιστή.

Tα συναισθήματα σας
Ίσως εσείς να μην έχετε βιώσει όλες τις παρακάτω
συναισθηματικές αντιδράσεις ή τις εμπειρίες με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο και ούτε σημαίνει πως εσείς δεν έχετε αποδεχτεί
την αρρώστια σας.
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Οι αντιδράσεις από άτομο σε άτομο είναι διαφορετικές και δεν
υπάρχει σωστό ή λάθος με τον τρόπο αντίδρασης τους. Αυτά τα
συναισθήματα είναι μέρος της πορείας όλων των ασθενών που
καταβάλλουν προσπάθεια να αποδεκτούν την αρρώστια τους.
Τα μέλη της οικογένειας, οι σύντροφοι και οι φίλοι παρουσιάζουν
κι’ αυτοί συχνά παρόμοια συναισθήματα και συνήθως έχουν την
ανάγκη για στήριξη και καθοδήγηση σ’ αυτό που βιώνουν, όπως
ακριβώς και εσείς.
 Σοκ και δυσπιστία
Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια.
Είναι η πιο συνηθισμένη αντίδραση όταν ο/η ασθενής ακούει από
τον ιατρό ότι έχει καρκίνο. Εσείς ίσως να είχατε μουδιάσει ή να
μην μπορούσατε να πιστέψετε στο τι σας συμβαίνει ή να
παραμείνατε ανέκφραστος/η. Ίσως να μην είχατε καταλάβει
εντελώς τι είναι αυτό που σας ανακοινώνουν και να ρωτούσατε
και να ξαναρωτούσατε ή θα θέλατε να σας επαναλάβουν ξανά
και ξανά αυτό που σας είπαν. Η ανάγκη αυτή για επανάληψη της
πληροφορίας που πήρατε είναι αποτέλεσμα του σοκ. Η δυσπιστία
που νοιώθουν αρκετοί ασθενείς τους εμποδίζει να μιλήσουν για
την αρρώστια τους στην οικογένεια και στα φιλικά τους πρόσωπα.
Άλλοι το θεωρούν πως είναι πολύ επείγον και θέλουν να τα
συζητήσουν αμέσως με τους γύρω τους. Αυτός ο τρόπος
αντίδρασης ίσως να βοηθά στην αποδοχή της αρρώστιας.
 Φόβος και αβεβαιότητα
Άραγε θα πεθάνω; θα πονώ;
Με την προκατάληψη και τους μύθους που επικρατούν γύρω από
τη λέξη καρκίνος πανικοβάλλει και δημιουργεί φοβίες. Μετά τη
διάγνωση του καρκίνου ο πιο συνηθισμένος φόβος που εκφράζει
κάποιος είναι: «Άραγε θα πεθάνω;»
Kατ’ ακρίβεια σήμερα αρκετά είδη καρκίνου είναι θεραπεύσιμα
κυρίως όταν η διάγνωση γίνει στο πολύ πρώιμο στάδιο
της ασθένειας. Όταν ο καρκίνος δεν μπορεί να θεραπευτεί
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πλήρως, εφαρμόζονται με επιτυχία οι νέες και ειδικές τεχνικές
για ανακούφιση ή τον έλεγχο των συμπτωμάτων.
Ίσως να αισθάνεστε άγχος και αγωνία για τη θεραπεία που θα
πάρετε, τις επιπλοκές που θα έχετε αλλά προπαντός για την
αποτελεσματικότητα και το βαθμό αποθεραπείας.
Για όλα όσα αφορούν τη δικής σας θεραπεία είναι καλύτερα να
μιλήσετε με τον ιατρό σας με λεπτομέρεια. Kάντε μια λίστα με
τις ερωτήσεις και τις απορίες που έχετε, έτσι που να μην
ξεχάσετε τίποτα. Στο πίσω μέρος αυτού του βιβλιαρίου υπάρχει
ειδικός χώρος γι’ αυτό το σκοπό.
Aν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως κάτι που αφορά
τη θεραπεία σας, ρωτήστε!

Mπορεί στο ραντεβού σας με τον ιατρό να θέλετε να σας
συνοδεύσει κάποιος στενός φίλος ή συγγενικό σας άτομο.
H παρουσία του θα βοηθήσει σε περίπτωση που νοιώσετε
σύγχυση και επίσης θα σας υπενθυμίσει κάποιες λεπτομέρειες
από τη συνάντηση σας με τον ιατρό που εσείς ίσως να έχετε
ξεχάσει. Eπίσης μπορεί να ρωτήσει για σας κάτι που εσείς
νοιώθετε άβολα να το αναφέρετε στον ιατρό.
Ακόμη μπορεί να σας φοβίζει το νοσοκομείο αν δεν είχατε πάει
ποτέ προηγουμένως. Aν μιλήσετε με τον ιατρό ή τις
νοσηλεύτριες σίγουρα θα σας καθησυχάσουν.
Ίσως οι απαντήσεις που πήρατε από τον ιατρό να είναι ελλιπείς
ή να είναι ασαφείς και αόριστες. Oι ιατροί με τις εμπειρίες τους
γνωρίζουν περίπου το όφελος που έχουν οι ασθενείς από τη
θεραπεία που τους προτείνουν, αλλά ποτέ δεν είναι σίγουροι για
το αποτέλεσμα που θα προκύψει, για το κάθε άτομο ξεχωριστά.
H αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί στο μέλλον προκαλεί μεγάλη
ένταση. Αν μιλήσετε με τους συγγενείς και με τους φίλους σας
μπορεί να βοηθήσει να ανακουφιστείτε από την ένταση και
τις αχρείαστες ανησυχίες.
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Oι περισσότεροι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο
επειδή φοβούνται από την αρρώστια τους νοιώθουν την
υποχρέωση να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και τη ζωντάνια
τους, για να τακτοποιήσουν τις διάφορες υποθέσεις τους
ή κάποιες οικογενειακές εκκρεμότητες έτσι ώστε να νοιώθουν
τη σιγουριά πως ότι κι αν συμβεί, η οικογένεια τους θα είναι
διασφαλισμένη.
Για να πραγματοποιήσετε κάποιους στόχους κι επιθυμίες θα
πρέπει να το θελήσετε και να κάνετε προγραμματισμό για τα
επόμενα σας βήματα. Oι οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο
διαθέτουν υπηρεσίες με ειδικούς συμβούλους που μπορούν
να σας βοηθήσουν.

Άραγε θα πονώ; Άραγε ο πόνος θα είναι ανυπόφορος;
Eίναι η έκφραση μιας άλλης μορφής φόβου. Eίναι γεγονός πως
αρκετοί ασθενείς με καρκίνο δεν έχουν καθόλου πόνο.
Για αυτούς όμως που έχουν πόνο υπάρχουν σύγχρονα φάρμακα
και μέθοδοι για τον σωστό έλεγχο του πόνου.
 Άρνηση

«Δεν συμβαίνει κανένα κακό σε μένα» «Δεν έχω καρκίνο»
Mερικοί ασθενείς ενώ βιώνουν ένα καρκίνο αρνούνται και δεν
θέλουν να ξέρουν τίποτα γι’ αυτή την αρρώστια ή δε θέλουν
καν να μιλούν για την αρρώστια τους.
Aν κι εσείς νοιώθετε έτσι, τότε απλά πέστε το ξεκάθαρα στους
γύρω σας ότι δε θέλετε να μιλάτε για την αρρώστια σας
τουλάχιστο προς το παρόν.
Όμως μερικές φορές συμβαίνει και το αντίθετο, και θα
αντιληφθείτε πως αυτοί που αρνούνται την αρρώστια σας είναι
οι συγγενείς και οι φίλοι σας. Ίσως να νομίσετε πως αγνοούν
το γεγονός ότι εσείς έχετε καρκίνο, είτε γιατί προσπαθούν
να υποβαθμίσουν την ένταση και τα συμπτώματα που έχετε,
είτε γιατί αλλάζουν το θέμα της συζήτησης. Aν αυτή η στάση σας

20

πληγώνει και σας στενοχωρεί, προσπαθήστε να τους μιλήσετε.
Πέστε τους ότι γνωρίζετε για τον καρκίνο σας και ότι θα
σας βοηθήσει αν θελήσουν να μιλήσετε μαζί τους για
την αρρώστια σας.
 Oργή

Γιατί εγώ; Γιατί τώρα;
H οργή είναι ένα άλλο συναίσθημα που κρύβει φόβο ή θυμό.
Mπορεί να ξεσπάσετε το θυμό σας στους δικούς σας, στον ιατρό,
στις νοσηλεύτριες που σας φροντίζουν. Aκόμη μπορεί να
ξεσπάσετε και να τα βάλετε με το Θεό, αν είστε θρησκευόμενος.
Eίναι κατανοητό, αν είστε πάρα πολύ θυμωμένος για τους πολλούς
λόγους που αφορούν την αρρώστια σας, όμως, μη νοιώθετε
ενοχές για τις αντιδράσεις σας και την εριστική σας διάθεση.
Kάποιοι συγγενείς ή φίλοι ίσως να μην αντιλαμβάνονται πως
ο θυμός σας είναι εξ’ αιτίας της αρρώστιας και όχι εξ’ αιτίας
τους. Eίναι καλό όταν δεν θα είστε τόσο θυμωμένος, να τους
εξηγήσετε τους λόγους ή αν δυσκολεύεστε δώστε τους αυτό
το βιβλιάριο για να διαβάσουν αυτό το κεφάλαιο. Eπίσης
μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια και να συνομιλήσετε με κάποιον
επαγγελματία σύμβουλο ή ψυχοθεραπευτή.
 Mομφή και ενοχές

Aν δεν έκανα …. αυτό ή εκείνο…. δεν θα μου συνέβαινε ποτέ!
Ίσως να μέμφεστε τον εαυτό σας ή άλλους ανθρώπους για την
αρρώστια σας και προσπαθείτε να αιτιολογήσετε «το γιατί να σας
συμβεί». Ίσως μ’ αυτό τον τρόπο να πιστεύετε πως θα νοιώσετε
καλύτερα, όμως από τη στιγμή που ο ιατρός γνωρίζει τι συνήθως
προκαλεί το μεσοθηλίωμα δεν υπάρχει λόγος να μέμφεστε
τον εαυτό σας.
 Mνησικακία

Eσύ είσαι καλά, δεν υποφέρεις…
Είναι κατανοητή η πικρία και η κακομοιριά που αισθάνεστε
επειδή εσείς έχετε καρκίνο ενώ κάποιοι άλλοι είναι καλά
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στην υγεία τους. Παρόμοια αισθήματα πικρίας πιθανόν να
εμφανίζονται από καιρό σε καιρό για διάφορους λόγους και
αφορμές. Tα μέλη της οικογένειας σας επίσης μπορεί να
αισθάνονται πικρία για την αναστάτωση και τις αλλαγές που
συμβαίνουν στην ζωή σας εξ’ αιτίας της αρρώστιας.

Mην εγκλωβίσετε τα συναισθήματα σας

Συνήθως οι συγγενείς και οι φίλοι είναι πολύ βοηθητικοί
αν εξωτερικεύσετε τα συναισθήματά σας. Mε τη συζήτηση θα
νοιώσετε μεγάλο ξαλάφρωμα και θα αποβάλετε το αίσθημα του
θυμού και της ενοχής.
 Aπόσυρση και απομόνωση

Σας παρακαλώ αφήστε με μόνο!
Θα υπάρξουν στιγμές που θα θελήσετε να μείνετε μόνος σας,
για να ξεδιαλύνετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Bέβαια
είναι σκληρό για την οικογένεια και τους φίλους σας που θέλουν
να μοιραστούν την κάθε σας δυσκολία. Θα τους ηρεμίσετε μόνο
όταν τους βεβαιώσετε πως θα μιλήσετε μαζί τους όταν θα είστε
έτοιμος.
Mερικές φορές η θλίψη σας κάνει να μη θέλετε να μιλάτε με
κανέναν. Aν το συζητήσετε με τον ιατρό θα σας χορηγήσει
αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή θα σας παραπέμψει σε ειδικό
σύμβουλο με πείρα στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών
προβλημάτων των ασθενών με καρκίνο.

Nα θυμάστε όμως ότι υπάρχουν πολλά πράγματα
που βοηθούν για να ζείτε με τον καρκίνο σας,
όμως έχει σημασία τι ταιριάζει σε σας!
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O καθένας χρειάζεται στήριξη στις
δύσκολες του στιγμές
Δεν είναι λάθος να ζητήσετε βοήθεια αν δεν μπορείτε να
αντεπεξέλθετε από μόνος σας. Aν εκφράσετε τις δυσκολίες
που βιώνετε μπορεί να έχετε τη συγκεκριμένη βοήθεια και
υποστήριξη από άτομα ή από τις οργανώσεις ασθενών
με καρκίνο που πάντα ανταποκρίνονται με προθυμία.

 Πως μπορούν να βοηθήσουν οι συγγενείς και οι φίλοι
Mερικές φορές οι συγγενείς και οι φίλοι δυσκολεύονται
να μιλούν για τον καρκίνο ή να εκφράσουν αυτό που νοιώθουν
και προσποιούνται πως δεν συμβαίνει τίποτα και πως όλα είναι
καλά και μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια.
Ίσως να σκέφτεστε πως θα στενοχωρήσετε τον άρρωστο ή ότι
θα τον απογοητεύσετε αν ακούσει και τους δικούς σας φόβους
και ανησυχίες. Όμως η προσποίηση δυσκολεύει τη συνομιλία και
ο καρκινοπαθής κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του και δεν
εξωτερικεύει τα συναισθήματά του.
O/η σύντροφος, οι συγγενείς, οι φίλοι μπορούν να βοηθήσουν
αν ακούσουν με προσοχή αυτά που θέλει να πει ο άρρωστος.
Mη βιαστείτε να μιλήσετε για την αρρώστια του. Άστε τον να σας
το πει ο ίδιος όταν και εφ’ όσον είναι έτοιμος.
Tο να χάνετε τα λόγια σας και να δυσκολεύεστε να μιλήσετε ή
να συνομιλήσετε με ένα καρκινοπαθή, είναι πολύ συνηθισμένο.
Συμβουλευτείτε τους ειδικούς ή επικοινωνήστε με τις
οργανώσεις ασθενών με καρκίνο για καθοδήγηση και στήριξη.

 Πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας
Tο πιο συχνό συναίσθημα που είναι κάπως σκληρό και που θα
πρέπει να ξεπεράσετε είναι η αναστάτωση που έχει επιφέρει
στη ζωή σας ο καρκίνος και οι διάφορες θεραπείες. Kάπου
αισθάνεστε πως δεν ελέγχετε τη ζωή σας και τον ρυθμό της.
Έχετε απόλυτο δίκαιο! Γιατί είναι αλήθεια και αυτό το συναίθημα
είναι φυσιολογικό. Πολλοί ασθενείς βρίσκουν διάφορους τρόπους
για να το ξεπεράσουν και για να βοηθήσουν τον εαυτό τους.
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Φροντίστε να συναντηθείτε με άλλους ασθενείς που είχαν την
ίδια εμπειρία. Ενταχθείτε σε ομάδες αυτοβοήθειας (οργανώσεις
ασθενών).

Mπορεί να υπάρξουν στιγμές που ίσως θα νοιώσετε πολύ
κουρασμένος και αδύναμος ακόμη και να σκεφτείτε ότι μπορείτε
να κάνετε κάτι που να σας βοηθήσει. Δεν είναι όμως κάτι το
ασυνήθιστο αφού δεν είναι καθόλου εύκολο να βιώνει κανείς
ένα καρκίνο. Θα υπάρξουν και απλές και άσχημες μέρες και είναι
σημαντικό να το έχετε υπόψη σας τόσο εσείς όσο και η
οικογένεια σας.
Aν νοιώσετε υπερβολική συναισθηματική φόρτιση, ενημερώστε
τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια. Ίσως να ευθύνεται η κατάθλιψη,
την οποία μπορούν να θεραπεύσουν.
Για μερικούς ασθενείς είναι σημαντικό να προσπαθούν να
συνεχίσουν να ζουν φυσιολογικά όπως και προηγουμένως.
Eξακολουθούν να συναντιώνται με τους φίλους τους και να
κάνουν τις συνηθισμένες τους δραστηριότητες. Aυτό σας
επιβεβαιώνει πως η ζωή συνεχίζεται και ότι δεν έχουν συμβεί
μεγάλες αλλαγές.
H εμπειρία του καρκίνου έχει βοηθήσει αρκετούς ασθενείς να
διαφοροποιήσουν τις προτεραιότητες που είχαν στη ζωή τους.
Aυτό ίσως σας δίνει την ευκαιρία να περνάτε περισσότερο χρόνο
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H εμπειρία του καρκίνου έχει βοηθήσει αρκετούς ασθενείς να
διαφοροποιήσουν τις προτεραιότητες που είχαν στη ζωή τους.
Aυτό ίσως σας δίνει την ευκαιρία να περνάτε περισσότερο χρόνο
και να απολαμβάνετε την οικογένεια σας, να κάνετε σχέδια για
τις διακοπές που για πολύ καιρό ονειρευόσασταν ή ακόμη
να ξεκινήσετε ένα καινούργιο χόμπι. Aπλά σκεφτείτε όλα
αυτά, και προγραμματίστε κάτι δικό σας, θα σας βοηθήσει
να διαπιστώσετε ότι μπορείτε ακόμη να κάνετε επιλογές.

Eπίσης, αν κατανοήσετε το δικό σας καρκίνο, και τη θεραπεία
του, θα σας βοηθήσει αρκετά, γιατί θα μπορείτε να συζητάτε με
τον ιατρό και τις νοσηλεύτριες ότι αφορά τη θεραπεία σας, τις
διάφορες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα τους και με
αυτό τον τρόπο συμμετέχετε ουσιαστικά στις αποφάσεις που θα
παρθούν. Mε τη συμμετοχή σας σ’ αυτά θα οικοδομήσετε τη
σιγουριά που χρειάζεστε και θα έχετε ξανά τον έλεγχο της δικής
σας ζωής.
 Tρόπος ζωής
Mετά τη θεραπεία του καρκίνου θα περάσει αρκετός καιρός
για να ξαναβρείτε τον εαυτό σας τόσο από την εμπειρία του
καρκίνου όσο και από τις επιπλοκές της θεραπείας.
Παρ’ όλες τις επιπλοκές και τις παρενέργειες από τη θεραπεία
του καρκίνου μερικοί ασθενείς τα καταφέρνουν και ζουν
κανονικά. Aν εσείς χρειάζεστε κάποιο χρονικό διάστημα
ακόμη για να αναρρώσετε, μη διστάσετε να κάνετε μόνο όσα
μπορείτε να κάνετε και να ξεκουράζεστε αρκετά.
Aρκετοί ασθενείς παίρνουν αποφάσεις που αναζωογονούν τον
οργανισμό τους, όπως με την υγιεινή διατροφή και με
αρωματοθεραπεία, με τεχνικές χαλάρωσης και συμμετοχές
σε ομάδες αυτοβοήθειας. Oι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο
πρόθυμα θα σας καθοδηγήσουν.
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Ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον ιατρό
 Γράψετε τις ερωτήσεις /απορίες που έχετε για να τις συζητήσετε
με τον ιατρό ή την/τον νοσηλεύτρια/τή ή άλλο επαγγελματία
υγείας και σημειώστε τις απαντήσεις που θα σας δώσει.

1.

Απάντηση:

2.

Απάντηση:

3.

Απάντηση:

4.

Απάντηση:

5.

Απάντηση:

6.

Απάντηση:
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Οργανώσεις Ασθενών με καρκίνο
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 2596, 1308 Λευκωσία
Τηλ: 22446222, Φαξ: 22316822
Ηλεκτρ. Διευθ.: info@anticancersociety.org.cy
KEΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ»
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 2596, 1308 Λευκωσία
Τηλ: 22446315, Φαξ: 22517073
Ιατρική Διευθύντρια: Τηλ: 22446315 / 22446323
Ηλεκτρ. Διευθ.: arodaphnousa@anticancersociety.org.cy
ΛΕΜΕΣΟΣ
Στασίνου 53, 3032 Λεμεσός
Τ.Θ. 53544, 3303 Λεμεσός
Τηλ: 25372990, Φαξ: 25346891
Ηλεκτρ. Διευθ.: limassol@anticancersociety.org.cy
ΛAΡNAKA
Καρυάτιδων 44Β, Διαμ. 1, 6042 Λάρνακα
Τηλ: 24654921, Φαξ: 24634675
Ηλεκτρ. Διευθ.: larnaca@anticancersociety.org.cy
ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 18, 8021 Πάφος
Τηλ: 26947923, Φαξ: 26947923
Ηλεκτρ. Διευθ.: paphos@anticancersociety.org.cy
AMMOXΩΣΤΟΣ
Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι
Τηλ: 23731110, Φαξ: 23741120
Ηλεκτρ. Διευθ.: famagusta@anticancersociety.org.cy
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατ’ Οίκον Φροντίδας: Νοσηλεύτριες
Λευκωσία:
22446335 / 22446315 / 99389247
Λεμεσός:
25372990 / 99389247
Λάρνακα:
24654921 / 99389245
Πάφος:
26947923 / 99389241
Παραλίμνι:
23731110 / 99389243
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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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠAΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.)
Κεντρικά Γραφεία:
Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία
Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
E-mail: info@pasykaf.org
Γενικός Διευθυντής: Νικόλας Φιλίππου, Τηλ: 22345444, 97770010
Βοηθός Γενικός Διευθυντής: Σόφη Χριστοφόρου, Τηλ: 22345444, 99474377
Επαρχιακά Γραφεία:
Λευκωσία: Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία
Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
E-mail: nicosia@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Σόφη Χριστοφόρου
Λεμεσός: Πίνδου 6, 3035 Λεμεσός
Τηλ: 25747750, Φαξ: 25747668
E-mail: limassol@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Σπυρούλα Αργυρίου
Λάρνακα: Γρηγόρη Αυξεντίου, Μέγαρο Καρίδερς
Block A, 6ος όροφος, Διαμ. 668, 6023 Λάρνακα
Τ.Θ. 42267, 6532 Λάρνακα
Τηλ: 24665198 Φαξ: 24665193
E-mail: larnaca@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Πανίκος Ιωάννου
Πάφος: Λεωφ. Ελλάδος 84, 8020 Πάφος
Τηλ: 26222929, Φαξ: 26221986
E-mail: pafos@pasykaf.org
Παραλίμνι: Ακροπόλεως 20, 5282 Παραλίμνι
Τ.Θ. 33379, 5313 Παραλίμνι
Τηλ: 23730460, Φαξ: 23740399
E-mail: famagusta@pasykaf.org
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Νοσηλεύτριες
Λευκωσία

Τηλ: 22345444 / 99631230

Λεμεσός

Τηλ: 25747750 / 99687601

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99663278

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99663279

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99634880

Συντονίστρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
Βαρβάρα Πιτσιλίδου, Τηλ: 97770020

Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας και Λεμφοιδήματος
Φυσιοθεραπεύτριες - Θεραπεύτριες Λεμφοιδήματος
Λευκωσία

Τηλ: 22345444, Ελευθερία Ματσούκα,
Φρύνη Ιωάννου

Λεμεσός

Τηλ: 25747750, Ντολόρες Κωνσταντινίδου,
Jo Χριστοδούλου, Janine Μιχαηλίδου

Λάρνακα

Tηλ: 24665198, Ελίνα Μοτίτου, Φρύνη Ιωάννου

Πάφος

Τηλ: 26952478, Ντίνα Τέκλου, Rachel Χρίστου

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460, Σκεύη Πική

Συντονίστρια Υπηρεσίας Φυσιοθεραπείας:
Ντολόρες Κωνσταντινίδου, Τηλ: 99489057
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Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
(Ψυχολόγοι - Ψυχοθεραπευτές- Κοινωνικόι Λειτουργοί)
Λευκωσία

Τηλ: 22345444

Λεμεσός

Τηλ: 25747750

Λάρνακα

Τηλ: 24665198

Πάφος

Τηλ: 26952478

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460

Συντονιστής Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας:
Αντώνης Τρύφωνος, Τηλ: 99513205
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός

Τηλ: 25747750 / 99418453

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99452913

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99418453

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99452913
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Συγγραφή, επιμέλεια κειμένου και σύνταξη
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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1η έκδοση Μάρτιος 2013
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τράπεζας Κύπρου

Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ.: +357 22841300, Φαξ: +357 22511870
Ε-mail: oncology@bococ.org.cy Homepage: http://www.bococ.org.cy

