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Εισαγωγή
Αυτό το βιβλιάριο δίνει πληροφορίες κυρίως σε ασθενείς αλλά
και σε άλλους ενδιαφερόμενους που θέλουν να ενημερωθούν
για τον καρκίνο που εμφανίζεται σε κάποιους ιστούς ή όργανα
της περιοχής της Κεφαλής και του Τραχήλου (πρόσωπο & λαιμός).
Αν είστε ασθενής και έχετε απορίες που αφορούν τη δική σας
θεραπεία και γενικά την αντιμετώπιση της δική σας περίπτωσης
μπορείτε να τις υποβάλετε στον ιατρό σας ο οποίος γνωρίζει με
λεπτομέρεια το δικό σας ιατρικό ιστορικό.
Μετά που θα ολοκληρώσετε τη μελέτη αυτού του βιβλιαρίου μη
διστάσετε να το δώσετε σε άτομα του περιβάλλοντος σας που
πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε κάποια
προβλήματα που πιθανό να σας προκύψουν.
Στο πίσω μέρος θα βρείτε κατάλογο με ονόματα και διευθύνσεις
των εθελοντικών οργανώσεων και συνδέσμων, και τις διάφορες
υπηρεσίες που προσφέρουν αφιλοκερδώς. Μπορείτε να
απευθυνθείτε κοντά τους και να ζητήσετε την εξυπηρέτηση
και το είδος της βοήθειας που χρειάζεστε.
Κάποιοι ασθενείς κατά την προσέλευση τους στον ιατρό
προτιμούν να σημειώνουν αυτά που θα τους πει, ή καταγράφουν
τις ερωτήσεις και τις απορίες τους για να είναι σίγουροι ότι δεν
θα ξεχάσουν κάτι σημαντικό. Στο πίσω μέρος του βιβλιαρίου θα
βρείτε ειδικό χώρο για τέτοιου είδους σημειώσεις.
Περιοχές της Κεφαλής και του Τραχήλου όπου πιθανό να
αναπτυχθεί καρκίνος
Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου μπορεί να αναπτυχθεί
σε όλους τους ιστούς και τα όργανα που βρίσκονται στην
εσωτερική ή εξωτερική περιοχή του προσώπου και του λαιμού.
Αυτοί οι ιστοί και τα όργανα μπορεί να είναι:
 Η στοματική κοιλότητα
Μπορεί να αναπτυχθεί κάποιο είδος καρκίνου στα χείλη ή μέσα
στο στόμα. Εσωτερικά μέσα στο στόμα μπορεί να προσβληθούν
η γλώσσα, ο ουρανίσκος, τα ούλα, ο βλεννογόνος, η βάση της
γλώσσας, εσωτερικά τα χείλη και τα μάγουλα.
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σκληρός
ουρανίσκος

στοματοφάρυγγας
φάρυγγας

μαλακός
ουρανίσκος
χείλη

γλώσσα

αμυγδαλές

Ουρανίσκος (σκληρό και μαλακό μέρος),
στοματοφάρυγγας, αμυγδαλές, γλώσσα, χείλη

 Ο στοματοφάρυγγας
Ο στοματοφάρυγγας είναι το μέρος που βρίσκεται στο εσωτερικό
πίσω μέρος του στόματος. Περιλαμβάνει το μαλακό τμήμα του
ουρανίσκου, τη βάση της γλώσσας (δεν είναι ορατή από εσάς),
το εσωτερικό τοίχωμα του λαιμού (εκεί όπου βρίσκονται οι
αμυγδαλές) και το οπίσθιο τοίχωμα του λαιμού (το τοίχωμα στο
άνω μέρος του φάρυγγα).
 Η μύτη
Ο καρκίνος της μύτης μπορεί να εμφανιστεί εξωτερικά στο
δέρμα αλλά και εσωτερικά σε όλη την εσωτερική επιφάνεια της
μύτης (ρινικές θαλάμους), στο ρινοφάρυγγα (το άνω μέρος
εσωτερικά του λαιμού πίσω ακριβώς από τη μύτη) και τα ιγμόρεια
(κοιλότητες των οστών του προσώπου προς στη βάση της μύτης).
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ιγμόρεια
ρινική
κοιλότητα
ρινοφάρυγγας
γλώσσα
βάση στοματικής
κοιλότητας
στοματοφάρυγγας
Περιγραφή των οργάνων στο στόμα και το λαιμό:
ιγμόρεια, η ρινική κοιλότητα, ρινοφάρυγγας, γλώσσα, βάση στοματικής
κοιλότητας, εμπρόσθιο φαρυγγικό τοίχωμα, στοματοφάρυγγας.
 Το αυτί
Ο καρκίνος στο αυτί είναι σπάνιος.
Πιο συνηθισμένα παρουσιάζεται καρκίνος στο δέρμα του αυτιού.
Πολύ σπάνια εμφανίζεται καρκίνος μέσα στο αυτί.
 Το μάτι
Σπάνια παρουσιάζεται πρωτοπαθής κακοήθης όγκος στο μάτι,
το πιο συνηθισμένο που μπορεί να παρουσιασθεί είναι ο καρκίνος
στα βλέφαρα.
Η κακοήθεια που μπορεί να παρουσιασθεί στο μάτι είναι το
μελάνωμα αμφιβληστροειδούς ή το λέμφωμα πίσω από το μάτι.
Επίσης σπάνια μπορεί να αναπτυχθεί δευτεροπαθής καρκίνος στο
μάτι λόγω μετάστασης από άλλα όργανα του σώματος όπως στις
περιπτώσεις καρκίνου του μαστού.
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Τι είναι ο καρκίνος
Ο καρκίνος είναι ασθένεια των κυττάρων του σώματος.
Το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο από λεπτά και μικροσκοπικά
κύτταρα από τα οποία αποτελούνται οι ιστοί. Πολλοί ιστοί μαζί
δημιουργούν τα διάφορα όργανα του σώματος.
Το κάθε κύτταρο ή ομάδα κυττάρων διαφέρουν μεταξύ τους στο
σχήμα και έχουν διαφορετική λειτουργία.
Τα κύτταρα αναπλάθονται και πολλαπλασιάζονται πάντα με τον
ίδιο τρόπο, μέσα από ελεγχόμενη και ρυθμική διαδικασία. Ο
καρκίνος αναπτύσσεται όταν διαταραχθεί ο ρυθμός, η φυσιολογική
ανάπλαση και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων. Σ’ αυτή την
περίπτωση τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγχτα
δημιουργούν όγκους που μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις.
Η διαφορά ενός κακοήθη όγκου από ένα καλοήθη είναι ότι
ο κακοήθης όγκος μπορεί να προχωρά στα γειτονικά όργανα
καταστρέφοντας τα και να αναπτύσσει μακρινές μεταστάσεις
σε άλλα όργανα ενώ ο καλοήθης μεγαλώνει τοπικά προκαλώντας
πίεση και όχι καταστροφή των γειτονικών οργάνων.
Οι μεταστάσεις είναι όγκοι που δημιουργούνται από καρκινικά
κύτταρα που μεταφέρονται είτε μέσω των λεμφαδένων είτε
μέσω του αίματος σε άλλα όργανα.

Φυσιολογικά κύτταρα

ανώμαλα καρκινικά κύτταρα
δημιουργία όγκου
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Τι προκαλεί τον καρκίνο στην κεφαλή και τον τράχηλο
Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου είναι πιο συνηθισμένος
στους άνδρες και ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα.
Σε κάποιες περιπτώσεις τα αίτια είναι άγνωστα, όπως είναι
ο καρκίνος στους σιελογόνους αδένες, το σάρκωμα και το
λέμφωμα. Κακοήθεις όγκοι από πλακώδη καρκινικά κύτταρα
(squamous cell carcinoma(s)) παρουσιάζονται συνήθως στους
καπνιστές και στα άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες
οινοπνεύματος, συχνότερα όμως στα άτομα που παράλληλα
καπνίζουν και πίνουν οινοπνευματώδη ποτά.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι:
 Άτομα που καπνίζουν πίπα ή που συνηθίζουν να κρατούν το
τσιγάρο στο στόμα για αρκετή ώρα διατρέχουν τον κίνδυνο να
αναπτύξουν καρκίνο στα χείλη.
 Άτομα που εκτίθενται στον ήλιο καθημερινά για αρκετή ώρα
διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο στα χείλη, στο
δέρμα του προσώπου και του λαιμού και ιδίως στα αυτιά.
 Άτομα που μασούν καπνικά προϊόντα κινδυνεύουν από καρκίνο
στη στοματική κοιλότητα.
 Άτομα που αναπνέουν διάφορα τοξικά αέρια, αναθυμιάσεις και
σκόνη κινδυνεύουν από καρκίνο στη μύτη και τα ιγμόρια.
Ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα ίσως να συνδέεται με τον ιό του
Έρπητα που προκαλεί λοιμώδη μονοπυρήνωση (Epstein-Barr Virus)
στον οποίο πολλοί από εμάς έχουν εκτεθεί στην παιδική ηλικία.
Αυτή η λοίμωξη σε κάποιους προκαλεί φλεγμονή στους λεμφαδένες
και σε κάποιους άλλους μπορεί να προκαλέσει μετά από πολλά
χρόνια καρκίνο στον ρινοφάρυγγα
Οι λόγοι που ο συγκεκριμένος ιός προκαλεί σε ορισμένους μόνο
λοίμωξη και σε άλλους εξελίσσεται σε καρκίνο του ρινοφάρυγγα,
δεν είναι γνωστοί ακόμη.
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Ποια είναι τα συμπτώματα
Η περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου περιλαμβάνει διάφορα.
όργανα. Έτσι και τα συμπτώματα του καρκίνου είναι διαφορετικά
για το κάθε όργανο.
Τα πιο συνηθισμένα είναι:
 Ερέθισμα ή πληγή που δεν υποχωρεί - επουλώνει μέσα σε δυο
εβδομάδες
 Δυσκολία στην κατάποση, ή και στην μάσηση
 Δυσκολία στην αναπνοή, θορυβώδης αναπνοή, δυσκολία στην
ομιλία, βραχνή φωνή
 Αίσθημα μουδιάσματος μέσα στο στόμα
 Παρατεταμένη απόφραξη της μύτης, ή συχνές αιμορραγίες από
τη μύτη
 Επίμονος πόνος στο αυτί, βουητό στο αυτί ή και δυσκολία στην
ακοή
 Οίδημα ή διόγκωση λεμφαδένα μέσα στο στόμα ή το λαιμό
 Πόνος στο πρόσωπο ή στην άνω σιαγόνα
 Οι καπνιστές και όσοι συνηθίζουν να μασούν καπνό παρουσιάζουν
προκαρκινικά σημάδια στο στόμα ή και στη γλώσσα, όπως
- λευκές ή ερυθρές κηλίδες
- πόνο, ερεθισμό, αιμορραγία
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 Οι λεμφαδένες: Η διόγκωση των λεμφαδένων είναι ένα συχνό
σύμπτωμα.

τραχηλικοί
λεμφαδένες
Διάφραγμα
(διαχωρίζει το
θώρακα από
την κοιλιά)

λεμφαδένες
της μασχάλης

Ήπαρ (συκώτι)

σπλήνα
βουβωνικοί
λεμφαδένες
Ο ιατρός αξιολογεί την παρουσία διογκωμένων λεμφαδένων με
ιδιαίτερη προσοχή κατά τον προγραμματισμό της θεραπείας.
Οι λεμφαδένες αποτελούν μέρος του λεμφικού συστήματος και
λειτουργούν ως φίλτρα εναντίον μικροβίων, καρκινικών
κυττάρων και άλλων βλαβερών καταστάσεων.
Η διόγκωση των λεμφαδένων που σχετίζονται με τη διάγνωση
του καρκίνου δεν είναι οπωσδήποτε και επώδυνη.
Ο καρκίνος σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος και αν εντοπισθεί
μπορεί να διασπαρεί στους λεμφαδένες που γειτονεύουν. Ειδικά
στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, είναι πολύ
συνηθισμένο εύρημα η ανώδυνη διόγκωση κάποιου λεμφαδένα
της περιοχής.
Στις πλήστες περιπτώσεις η διόγκωση των λεμφαδένων
οφείλεται σε κάποια λοίμωξη που υποχωρεί με αντιβίωση.
Όταν όμως ο λεμφαδένας επιμένει να είναι διογκωμένος πέραν
των τριών - τεσσάρων εβδομάδων τότε χρειάζεται εξειδικευμένος
ιατρικός έλεγχος.
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Πως γίνεται η διάγνωση
Η αρχική κλινική διάγνωση γίνεται συνήθως από ωτορινολαρυγγολόγο,
ή από προσωπογναθοχειρούργο και επιβεβαιώνεται με βιοψία.
Ο ιατρός συνήθως μετά από την κλινική εξέταση και ανάλογα με
τα ευρήματα του, σε συνδυασμό με τα συμπτώματα, παραπέμπει
τον ασθενή για διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις όπως είναι οι
ακτινολογικές ή και οι ενδοσκοπικές και η βιοψία με σκοπό τη
σταδιοποίηση της ασθένειας.

Διαγνωστικές Εξετάσεις
 Ρινοσκόπηση (Nasendoscopy)
Η ρινοσκόπηση εξετάζει εσωτερικά, την περιοχή του ρινοφάρυγγα,
το πίσω μέρος του στόματος και της μύτης. Γίνεται με ένα λεπτό
και ευλύγιστο σωλήνα που εισέρχεται διαμέσου της μύτης και
κατευθύνεται προς τον φάρυγγα.
Αυτή η εξέταση είναι ανώδυνη γενικά, όμως όχι ευχάριστη για
τον ασθενή λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει η περιοχή.
Για αποφυγή αυτής της δυσάρεστης κατάστασης ο ιατρός
χορηγεί τοπικό αναισθητικό.
Το μούδιασμα στο στόμα και το λαιμό παραμένει για λίγη ώρα.
Όμως ο ασθενής μετά την εξέταση δεν πρέπει να πάρει τροφή
και υγρά από το στόμα μέχρι να υποχωρήσει το μούδιασμα από
το τοπικό αναισθητικό. Αυτή η οδηγία προφυλάσσει τον ασθενή
από πιθανό πνιγμό ή από εγκαύματα στο στόμα αν επιχειρήσει να
πάρει τροφή και ζεστά ροφήματα.
 Βιοψία (biopsy)
Η διάγνωση της ασθένειας του καρκίνου οριστικοποιείται μετά
από θετικό αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης του όγκου.
Στη βιοψία ο ιατρός παίρνει δείγμα από τον όγκο με τοπική
αναισθησία στην υπό διερεύνηση περιοχή με μια λεπτή βελόνα,
ή με μια μικρή λαβίδα.
Αυτή η επέμβαση μπορεί να γίνει σε χειρουργική μονάδα
ημερήσιας νοσηλείας ή σαν εσωτερικός ασθενής νοσοκομείου.
Η βιοψία δίνει στον ιατρό όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
όπως: την παρουσία ή όχι καρκινικών κυττάρων, το είδος των
καρκινικών κυττάρων και τον προσδιορισμό της αρχικής
πρωτογενούς εστίας.
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 Ακτινογραφία (X ray)
Ο ιατρός ίσως εισηγηθεί να γίνει ακτινογραφία στο πρόσωπο ή το
λαιμό για να διερευνήσει την πιθανότητα επηρεασμού των οστών
της περιοχής από τον καρκίνο.
Για διασαφήνιση της γενικής κατάστασης του ασθενή ο ιατρός
μπορεί να εισηγηθεί και ακτινογραφία θώρακος.
 Αξονική τομογραφία (CT Scan)
Η αξονική τομογραφία που γίνεται στο ακτινολογικό τμήμα του
νοσοκομείου/κλινικής δίνει την δυνατότητα στον ιατρό να
διαπιστώσει την κατάσταση των εσωτερικών οργάνων και να
εντοπίσει πιθανές βλάβες σ’ αυτά πριν τον προγραμματισμό της
θεραπείας.
Για την εξέταση πιθανόν να ζητηθεί από τον ασθενή να προσέλθει
χωρίς να πάρει τροφή ή υγρά για τουλάχιστον 4 ώρες
προηγουμένως. Συνήθως χορηγείται σκιαγραφική ουσία,
σε υγρή μορφή από το στόμα μερικές ώρες πριν την εξέταση ή
ενδοφλέβια κατά την εξέταση. Οι ασθενείς που θα πάρουν
σκιαγραφική ουσία θα πρέπει να αναφέρουν όταν θα ρωτηθούν
αν είναι αλλεργικοί στο ιώδιο ή αν πάσχουν από άσθμα.
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 Μαγνητική τομογραφία (MRI)
Στη μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιείται ο μαγνητισμός για
διαγνωστικούς σκοπούς αντί οι ακτίνες Χ, που χρησιμοποιούνται
στην αξονική τομογραφία. Αυτή η εξέταση θεωρείται πιο
διευκρινιστική και πιο εξειδικευμένη στην απεικόνιση ορισμένων
περιοχών του σώματος.
Η διάρκεια της εξέτασης δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά.
Λόγω της υψηλής δόσης μαγνητισμού που εκπέμπει το μηχάνημα
οι ασθενείς καλούνται να αφαιρέσουν όλα τα μεταλλικά
κοσμήματα και αξεσουάρ που φορούν προτού εισέλθουν στον
χώρο της εξέτασης.
Οι ασθενείς που έχουν μεταλλικά κλιπς σε οποιοδήποτε
μέρος του σώματος τους ή έχουν βηματοδότη καρδίας
δεν μπορούν να κάνουν αυτή την εξέταση και καλούνται
να το δηλώσουν εκ των προτέρων στον ιατρό τους.
Κατά την εξέταση ο ασθενής είναι ξαπλωμένος στο ειδικό
κρεβάτι και ακολουθεί τις οδηγίες του χειριστή ακτινογράφου.
Το μηχάνημα κατά την λειτουργία του εκπέμπει δυνατούς ήχους
που ίσως να είναι κάπως ενοχλητικοί, για αυτό ο χειριστής
ακτινογράφος θα εισηγηθεί τις ωτοασπίδες.
Στο δωμάτιο θεραπείας μπορεί ο ασθενής να έχει για συντροφιά
κάποιο δικό του άτομο.
Σπινθηρογράφημα οστών (bone scan)
Σε κάποιες περιπτώσεις ο έλεγχος των οστών θεωρείται απαραίτητος
για τον εντοπισμό πιθανών μεταστατικών αλλοιώσεων.
Η ωφελιμότητα αυτής της εξέτασης βρίσκεται στο γεγονός ότι
εντοπίζει πιθανές μεταστατικές αλλοιώσεις σε πολύ αρχικό
στάδιο, όπου σε συνηθισμένη ακτινογραφία δεν είναι δυνατόν
να εντοπισθούν λόγω των πολύ μικρών διαστάσεων.
Αυτή η εξέταση γίνεται με την ενδοφλέβια χορήγηση ραδιενεργού
σκιαγραφικής ουσίας η οποία αποβάλλεται από τον οργανισμό
λίγες ώρες μετά την εξέταση.
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 Άλλες διαγνωστικές εξετάσεις
Σε κάποιες περιπτώσεις και σύμφωνα με την έκταση του
προβλήματος ο ιατρός μπορεί να εισηγηθεί να γίνουν και άλλες
συμπληρωματικές εξετάσεις όπως είναι το υπερηχογράφημα
λαιμού ή ήπατος και ο ακτινολογικός έλεγχος του μηχανισμού
της κατάποσης με τη χρήση βαρίου (barium swallow).
Η ετοιμασία και η συγκέντρωση όλων αυτών των εξετάσεων
παίρνουν πάντα λίγο χρόνο και οι περισσότεροι ασθενείς
βιώνουν αυτήν τη περίοδο μεγάλο άγχος και αγωνία. Είναι όμως
μεγάλη ανακούφιση αν μοιραστούν αυτά τα συναισθήματα με
φιλικά ή συγγενικά άτομα μέχρι να βγουν όλα τα αποτελέσματα.

Η σταδιοποίηση του καρκίνου
Το στάδιο που βρίσκεται ο καρκίνος κατά τη διάγνωση είναι
σημαντικό για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της
θεραπείας.
Τα στάδια του καρκίνου ,γενικά ομιλούντες, είναι τέσσερα:
Στάδιο Ι: ο όγκος είναι πολύ μικρός και εντοπίζεται τοπικά στο
σημείο που πρωτοεμφανίζεται
Στάδιο ΙΙ: ο όγκος είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος και έχει
διηθήσει γειτονικούς ιστούς
Στάδιο ΙΙΙ: ο όγκος έχει διηθήσει γειτονικά όργανα
Στάδιο ΙV: ο όγκος έχει δημιουργήσει δευτεροπαθείς εστίες

Η θεραπευτική αντιμετώπιση
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου μπορεί να είναι
η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, η ακτινοθεραπεία,
η χημειοθεραπεία, ή και ο συνδυασμός θεραπειών.
Η επιλογή της θεραπείας για τον κάθε ασθενή βασίζεται στα
διάφορα ιατρικά δεδομένα του κάθε ενός ξεχωριστά και επίσης
στην ηλικία και στη γενική κατάσταση της υγείας του.
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Η θεραπεία έχει σαν κύριο στόχο την καταστροφή του αρχικού
όγκου από το σημείο εμφάνισης του και τον περιορισμό του
κινδύνου επανεμφάνισης του.
Σε κάποιες περιπτώσεις ο ιατρός μπορεί να δώσει στον ασθενή
περισσότερες από μία θεραπευτικές επιλογές. Σίγουρα για τον
ασθενή το δίλημμα είναι μεγάλο. Προτού αποφασίσει, πρέπει να
πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το όφελος, τις
πιθανές επιπλοκές και την ποιότητα ζωής που θα έχει από την
κάθε προτεινόμενη θεραπεία.
Η διαδικασία και το πρόγραμμα της θεραπείας που θα επιλεγεί
έχει άμεση σχέση με την περιοχή όπου εμφανίζεται ο καρκίνος.
Στο θεραπευτικό πρόγραμμα του καρκίνου της κεφαλής και του
τραχήλου συμμετέχει και συνεργάζεται μια ομάδα από ειδικούς
επαγγελματίες υγείας όπως είναι:
- ο προσωπογναθοχειρούργος
- ο χειρούργος οδοντίατρος
- ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος
- ο παθολόγος ογκολόγος
- η ειδική νοσηλεύτρια
- η λογοθεραπεύτρια
- ο διαιτολόγος
- η εργασιοθεραπεύτρια
- η φυσιοθεραπεύτρια
Αυτή η επιστημονική ομάδα συντονίζεται και παρέχει τις
υπηρεσίες της στον κάθε ασθενή ξεχωριστά σύμφωνα με τις
ιδιομορφίες του και τις ανάγκες του. Είναι σε θέση να
επεξηγήσει στον ασθενή και να συζητήσει με λεπτομέρεια μαζί
του το πρόγραμμα θεραπείας, τη διάρκεια της, τις πιθανές
επιπλοκές, τον τρόπο και τη χρονική περίοδο που ο κάθε
επαγγελματίας υγείας μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και
ενίσχυση της υγείας του και επίσης στη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής του.
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Η συγκατάθεση του ασθενή
Καμιά θεραπεία δεν μπορεί να χορηγηθεί χωρίς την ενυπόγραφη
συγκατάθεση του ασθενή στο ειδικό έντυπο συγκατάθεσης.
Ο ιατρός αφού επεξηγήσει με λεπτομέρεια το περιεχόμενο του
εντύπου συγκατάθεσης και αφού ο ασθενής πάρει όλες τις
απαντήσεις στα ερωτήματα και τις απορίες του τότε θα βάλει
την υπογραφή του.
Στο έντυπο συγκατάθεσης δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες:
 Ο τύπος και η διάρκεια της θεραπείας
 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπείας
 Οι πιθανές εναλλακτικές θεραπείες που υπάρχουν
 Οι πιθανοί κίνδυνοι και οι πιθανές παρενέργειες από τη θεραπεία
Αν κάποιος ασθενής παρ’ όλες τις επεξηγήσεις που του έχουν
δοθεί εξακολουθεί να έχει τις αμφιβολίες του για το είδος της
θεραπείας που θα πάρει ή που προβληματίζεται αν θα την πάρει,
το προσωπικό είναι πάντα πρόθυμο να συζητήσει μαζί του όλα τα
επακόλουθα και να δώσει όσο χρόνο χρειάζεται ο ασθενής για να
αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την προτεινόμενη θεραπεία
Στο τέλος οποιαδήποτε κι αν είναι η απόφαση του ασθενή αυτή
θα πρέπει να ανακοινωθεί, να γίνει σεβαστή και να καταχωρηθεί
στον ιατρικό του φάκελο. Σε περίπτωση που ο ασθενής
διανοητικά δεν είναι σε θέση να αποφασίσει η απόφαση θα
παρθεί από τους στενούς συγγενείς σε συνεργασία με τον ιατρό.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπείας
Κάποιοι ασθενείς προβληματίζονται για το είδος της θεραπείας
που θα πάρουν και ανησυχούν έντονα για τις παρενέργειες που
πιθανόν να παρουσιαστούν. Μερικοί μάλιστα αναρωτιούνται τι θα
συμβεί αν αρνηθούν τη θεραπεία που τους εισηγείται ο ιατρός τους.
Παρ’ όλον που οι θεραπείες είναι πιθανό να προκαλέσουν
κάποιες παρενέργειες, εντούτοις με την αναβάθμιση των
μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται, περιορίζουν ή και
προλαμβάνουν τις διάφορες πιθανές παρενέργειες σε βαθμό
που να είναι υποφερτές για τους ασθενείς.
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Η θεραπεία μπορεί να χορηγηθεί για διάφορους λόγους και
παραμέτρους άρα και το αναμενόμενο όφελος εξαρτάται από
την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για τους ασθενείς με διάγνωση
καρκίνου στο αρχικό του στάδιο συνήθως συστήνονται η
χειρουργική επέμβαση ή και η ακτινοθεραπεία με στόχο την
θεραπεία της ασθένειας. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις
χορηγείται συμπληρωματική θεραπεία για να περιορισθεί
ο κίνδυνος επανεμφάνισης της ασθένειας.
Σε εκείνες τις περιπτώσεις που η διάγνωση του καρκίνου έγινε
σε προχωρημένο στάδιο, η θεραπευτική αγωγή προσβλέπει στον
περιορισμό και στον έλεγχο της ασθένειας και των διαφόρων
συμπτωμάτων με στόχο την καθυστέρηση της εξέλιξης της και
την διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής. Δεν είναι μυστικό το
γεγονός ότι κάποιοι ασθενείς πιθανόν να μη έχουν κανένα όφελος
από τη θεραπεία και να βιώσουν μόνο τις παρενέργειες της.
Είναι κατανοητό πως η απόφαση για την αποδοχή της θεραπείας
είναι δύσκολη για κάθε ασθενή. Η συζήτηση όμως με τον ιατρό
θα βοηθήσει αρκετά.
Κάποιοι ασθενείς προτού καταλήξουν στην όποια απόφαση
επιθυμούν να πάρουν και μια δεύτερη γνώμη. Ο ιατρός πρόθυμα
θα βοηθήσει σε μια τέτοια επιθυμία όμως θα πρέπει να λεχθεί
πως οι διαδικασίες μπορεί να επιφέρουν καθυστέρηση στην
έναρξη της θεραπείας.

Φροντίδα στόματος πριν την έναρξη της θεραπείας
Η φροντίδα στόματος περιλαμβάνει την ιατρική εξέταση από τον
οδοντίατρο κυρίως της γενικής κατάστασης των δοντιών, των
ούλων και του εσωτερικού του στόματος. Ό έλεγχος αυτός στη
στοματική κοιλότητα στοχεύει στον εντοπισμό και τη θεραπευτική
αντιμετώπιση πιθανής φλεγμονής μέσα στο στόμα ή κάποιας
βλάβης στα δόντια πριν την έναρξη της θεραπείας.
Αυτός ο χειρισμός απαλλάσσει τον ασθενή είτε από πονόδοντο
είτε από άλλα προβλήματα της στοματικής κοιλότητας που
μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας όπου
η αντιμετώπιση τους θα είναι πιο δύσκολη αφού η περιοχή θα
γίνει πιο ευαίσθητη και πιο ευάλωτη στις μολύνσεις.
Οι ασθενείς που έχουν την κακή συνήθεια να καπνίζουν είναι
καλό να φροντίσουν να διακόψουν το κάπνισμα. Αν αυτό τους
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δυσκολεύει μπορούν να δοκιμάσουν υποκατάστατα σκευάσματα
νικοτίνης ή μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες υποστήριξης
διακοπής του καπνίσματος.

Η χειρουργική επέμβαση
Η χειρουργική επέμβαση δίνει την δυνατότητα να αφαιρεθεί εξ
ολοκλήρου ο όγκος. Το σημείο της επέμβασης και η έκταση της
χειρουργικής αφαίρεσης εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση
που εντοπίζεται ο όγκος.
Ο ασθενής θα έχει τον χρόνο να συζητήσει λεπτομερώς και να
λύσει όλες τις απορίες του μαζί με τον ιατρό και την υπόλοιπη
συνεργαζόμενη ομάδα, αναφορικά με την επέμβαση, το είδος και
την τεχνική που θα ακολουθήσει ο χειρούργος και τις λειτουργικές
ή αισθητικές αλλαγές που πιθανόν να προκύψουν.
Για κάποιους ασθενείς η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να
αποσκοπεί μόνο σε ενδοσκοπικό ή και ιστολογικό έλεγχο (βιοψία)
κάτω από γενική αναισθησία. Συνήθως η αντιμετώπιση αυτή γίνεται
σε τμήματα ημερήσιας νοσηλείας χωρίς να είναι απαραίτητη η
διανυκτέρευση και η παραμονή τους σε νοσοκομείο ή κλινική.
Σε κάποιους ασθενείς κρίνεται αναγκαία, θεραπευτικά ή
διαγνωστικά, η αφαίρεση κάποιων λεμφαδένων που γειτονεύουν
με την περιοχή όπου βρίσκεται ο όγκος (στο λαιμό κυρίως) έστω
κι αν αυτοί δεν φαίνονται επηρεασμένοι.

Αποκατάσταση ιστών – προσθέσεις
Σε άλλες περιπτώσεις είναι αναγκαία η αφαίρεση μεγάλου ή
μικρού μέρους από το δέρμα. Ο ιατρός για λειτουργικούς ή
αισθητικούς λόγους καλύπτει την περιοχή με ανάλογο δέρμα που
θα πάρει από άλλο σημείο π.χ.τα χείλη, το αυτί. (πλαστική
δέρματος). Όταν η επέμβαση αφορά αφαίρεση οστού (από τη
σιαγόνα ή το πρόσωπο) η αποκατάσταση γίνεται με οστό που και
πάλι θα πάρει από άλλη περιοχή του σώματος.
Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η αισθητική ή η λειτουργικότητα
δεν μπορεί να επιτευχθεί με πλαστική χειρουργική αποκατάσταση
από ιστούς του ίδιου του ασθενή, γίνεται αντικατάσταση με
ανάλογα σχεδιασμένες προσθέσεις που να ταιριάζουν στον ασθενή.
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Παροχετεύσεις - μέθοδοι σίτισης - αναπνευστική υποστήριξη
Αυτές οι επεμβάσεις είναι μεγάλης διάρκειας και γίνονται κάτω
από γενική αναισθησία. Η παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο/
κλινική είναι απαραίτητη και οι πρώτες μετεγχειρητικές μέρες
επιβάλλουν εντατική νοσηλευτική φροντίδα και παρακολούθηση.
Σε όλους σχεδόν τους ασθενείς, στη διάρκεια της εγχείρησης,
ο ιατρός τοποθετεί στο σημείο της επέμβασης, προσωρινά,
σωλήνα/ες παροχέτευσης που είναι συνδεδεμένος/οι με ειδικά
ασκός/ούς (συλλέκτες) για τη συλλογή των υγρών που
αποβάλλονται από την περιοχή της εγχείρησης.
Στους ασθενείς όπου η χειρουργική επέμβαση αφορά το στόμα
ή το λαιμό λαμβάνεται υπόψη η δυσκολία που θα έχουν
μετεγχειρητικά στην σίτιση. Ο ιατρός φροντίζει ώστε η σίτιση και
η ενυδάτωση να γίνεται ενδοφλέβια μέχρι να βελτιωθούν
τα μετεγχειρητικά προβλήματα.
Ιδιαίτερη φροντίδα και μέριμνα τυγχάνουν από τον ιατρό κατά
την διάρκεια της επέμβασης οι ασθενείς όταν διαφαίνεται εκ των
προτέρων ότι η δυσκολία στη μάσηση και στη κατάποση θα είναι
χρονικά παρατεταμένη. Ο ιατρός ανάλογα με το είδος και τη
θέση της επέμβασης θα τοποθετήσει από τη μύτη οισοφαγογαστρικό
σωλήνα ή θα κάνει γαστροστομία (εξωτερική τομή στη περιοχή
του στομάχου και τοποθέτηση σωλήνα θρέψης) μόνιμα ή
προσωρινά. Το είδος και η ποσότητα της διατροφής, που είναι σε
υγρή μορφή, συστήνεται και επιβλέπεται από την/τον διαιτολόγο.
Κάποια είδη επεμβάσεων στο στόμα ή στο λαιμό προκαλούν
οίδημα μετεγχειρητικά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η
λειτουργία της αναπνοής. Σε τέτοια περίπτωση, ο ιατρός θα
κάνει τραχειοστομία. Η τραχειοστομία γίνεται με τη διάνοιξη
οπής (τρύπα) στην τραχεία εξωτερικά στο ύψος της βάσης του
λαιμού. Μέσα από την οπή τοποθετείται ένας πλαστικός ή
μεταλλικός σωλήνας (τραχειοσωλήνας) ο οποίος διατηρεί
ανοικτό τον αεραγωγό, διαμέσου του οποίου γίνεται η αναπνοή.
Αυτή η ρύθμιση είναι προσωρινή. Ο τραχειοσωλήνας αφαιρείται
μετά από την υποχώρηση του οιδήματος και η αναπνευστική
λειτουργία διεξάγεται και πάλι δια της κανονικής οδού.
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Μόνιμη τραχειοστομία γίνεται σε περιπτώσεις που ο καρκίνος
εντοπίζεται στο λάρυγγα και η χειρουργική αφαίρεση του
(λαρυγγεκτομή) είναι βασικός θεραπευτικός χειρισμός.
Τόσο στη μόνιμη όσο και στην προσωρινή τραχειοστομία η φωνή
επηρεάζεται επειδή η εισπνοή και η εκπνοή του αέρα δεν γίνεται
διαμέσου της κανονικής αναπνευστικής οδού και κατά συνέπεια
δεν λειτουργούν οι φωνητικές χορδές.
Πόνος και δυσφορία
Ακόμη και στις πιο μικρές επεμβάσεις ο πόνος μετεγχειρητικά
είναι δεδομένος και αναμενόμενος. Επίσης είναι αναμενόμενο ο
ασθενής να αισθάνεται μούδιασμα το οποίο πιθανό να επεκτείνεται
στα γύρω από τη περιοχή μέρη π.χ. ώμο, πρόσωπο, στόμα. Στην
αρχή ο ιατρός φροντίζει να ελέγξει τον πόνο με ενέσιμη αγωγή
και σταδιακά με παυσίπονα από το στόμα.
Η ομιλία
Οι επεμβάσεις που γίνονται στο στόμα, στη γλώσσα, στη μύτη,
στον ουρανίσκο, στα χείλη, στο λαιμό, επηρεάζουν σε μεγάλο
ή μικρό βαθμό την ομιλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις
η ομιλία βελτιώνεται σταδιακά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις
που το πρόβλημα θα παραμείνει μόνιμα όπως π.χ.
στη λαρυγκεκτομή – μόνιμη τραχειοστομία. Για αυτούς τους
ασθενείς υπάρχουν υπαλλακτικές λύσεις (σελ. 30 - 34).

Προετοιμασία για επιστροφή στο σπίτι
Μετά την εγχείρηση, όταν ο πόνος είναι κάτω από πλήρη έλεγχο
και η αδυναμία αρχίσει να υποχωρεί ο ασθενής ενθαρρύνεται να
σηκωθεί από το κρεβάτι με βοήθεια και να κάνει στην αρχή λίγα
βήματα μέσα στο δωμάτιο.
Όταν όλα τα βαριά συμπτώματα υποχωρήσουν και αφαιρεθούν οι
ορροί τότε ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι του με τις ανάλογες
οδηγίες και με φαρμακευτική αγωγή αν χρειάζεται.
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Πριν την αναχώρηση του από το νοσοκομείο/κλινική ο ασθενής
θα ενημερωθεί για τα επόμενα ραντεβού που αφορούν επίσκεψη
του στον ιατρό ή άλλους συνεργάτες.

Ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία στοχεύει στη θεραπεία του καρκίνου με τη
χορήγηση ψηλών δόσεων ακτίνων Χ. Με την ακτινοθεραπεία
επιτυγχάνεται η καταστροφή των καρκινικών κυττάρων με
ελάχιστη βλάβη στα υγιή κύτταρα.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιτευχθεί θεραπεία του
καρκίνου μόνο με ακτινοθεραπεία χωρίς να προηγηθεί
χειρουργική επέμβαση.
Η ακτινοθεραπεία χορηγείται με δύο τρόπους, εξωτερικά
(διαδερμικά) διαμέσου του δέρματος ή εσωτερικά (εξ’ επαφής)
απευθείας πάνω στον όγκο.
Η θεραπεία γίνεται σε ακτινοθεραπευτικό τμήμα νοσοκομείου ή
κλινικής. Χορηγείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς
καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή. Το Σαββατοκυρίακο είναι
περίοδος ξεκούρασης.
Το πρόγραμμα της θεραπείας διαφέρει από άτομο σε άτομο όπως
και η δόση της ακτινοβολίας. Συνήθως η διάρκεια της θεραπείας
είναι από 2-7 εβδομάδες και εξαρτάται από το μέγεθος και τον
τύπο του καρκίνου.
Ο ιατρός δίνει όλες τις οδηγίες αναφορικά με τη διάρκεια της
θεραπείας και το σημείο/α που θα ακτινοβοληθεί/ούν. Επίσης
ενημερώνει με λεπτομέρεια για τις πιθανές παρενέργειες ή τις
επιπλοκές από τη θεραπεία Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να
συζητήσουν με τον ιατρό και να λύσουν όλες τις απορίες που
τους απασχολούν.
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Εξωτερική ακτινοθεραπεία
Η εξωτερική ή διαδερμική ακτινοθεραπεία χορηγείται διαμέσου
του δέρματος. Τα σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα έχουν
τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο είδος του θεραπευτικού
προγράμματος και να εστιάζονται πάνω σε όλη την έκταση του
όγκου με σαφώς καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Αυτή η δυνατότητα προστατεύει τα υγιή κύτταρα γύρω από την
περιοχή του όγκου από την επίδραση της ακτινοβολίας. Με αυτό
τον τρόπο περιορίζονται κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες π.χ.
ξηροστομία.
Σχεδιασμός της θεραπείας
Ο ιατρός για να είναι βέβαιος ότι ο ασθενής θα αποκομίσει όλο το
όφελος από την ακτινοθεραπεία πρέπει προηγουμένως να κάνει
το σχεδιασμό της θεραπείας. Επίσης πρέπει να καθορίσει την
ακριβή θέση και τη στάση που θα έχει ο ασθενής πάνω στο
εξειδικευμένο κρεβάτι που θα ξαπλώνει για να παίρνει τη θεραπεία του.

Η ακινητοποίηση της κεφαλής είναι εξαιρετικά ουσιώδης.
Ο ιατρός για να βοηθήσει θα κατασκευάσει ειδική πλαστική
μάσκα – προσωπείο που ακινητοποιεί το κεφάλι και επιτρέπει
στον ασθενή να βλέπει και να αναπνέει. Η μάσκα τοποθετείται
μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
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Για την ακριβή θέση και τα ακριβή σημεία που θα ακτινοβοληθούν,
θα γίνουν σημάδια και σχήματα με μαρκαδόρο πάνω στη μάσκα.
Σε κάποιους ασθενείς μπορεί αυτά τα σημάδια και τα σχήματα να
γίνουν απευθείας πάνω στο πρόσωπο και να αφαιρεθούν με νερό
όταν θα συμπληρωθεί η θεραπεία. Τα μικρά σημάδια από τατουάζ
που ίσως χρειασθεί να γίνουν παραμένουν μόνιμα.
Στον ασθενή θα δοθούν οι τις οδηγίες που αφορούν στη φροντίδα
του δέρματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Ο ασθενής συνοδεύεται μέσα στο χώρο της θεραπείας από τον
ακτινογράφο θεραπείας ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη για
τη σωστή τοποθέτηση του ασθενή πάνω στο κρεβάτι και την
εφαρμογή της μάσκας – προσωπείου.
Κατά τη διάρκεια της χορήγησης της ακτινοβολίας ο ασθενής
μένει μόνος μέσα στο δωμάτιο ενώ ο ακτινογράφος θεραπείας
επιβλέπει διαμέσου του κλειστού συστήματος τηλεόρασης. Ο
χρόνος χορήγησης της ημερήσιας θεραπείας διαρκεί μόνο
μερικά λεπτά.

Οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας
Η ακτινοθεραπεία, η οποία είναι μια τοπική θεραπεία, μπορεί να
προκαλέσει κάποιες παροδικές παρενέργειες οι οποίες υποχωρούν
σταδιακά. μετά τη λήξη της θεραπείας.
Αυτές οι παρενέργειες μπορεί να είναι:

Δερματική αντίδραση
Συνήθως μετά τη 2η εβδομάδα το δέρμα του προσώπου και του
λαιμού αρχίζει σταδιακά να κοκκινίζει ή να σκουραίνει. Επίσης
μπορεί να σκάσει ή να ξεφυλλιστεί. Αυτή η παρενέργεια υποχωρεί
σε 2-3 εβδομάδες μετά τη συμπλήρωση της θεραπείας.
Το προσωπικό του ακτινοθεραπευτικού τμήματος δίνει πάντα τις
κατάλληλες συμβουλές για τη περιποίηση - φροντίδα του
δέρματος με σκοπό τον περιορισμό ή και την αποφυγή τέτοιων
συμπτωμάτων.
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Ερέθισμα στο στόμα και στο λαιμό
Το στόμα και ο λαιμός μπορεί να ερεθιστούν μετά από πάροδο
μερικών εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας. Επίσης μπορεί
να δημιουργηθούν μικρά έλκη και η φωνή ίσως γίνει πιο βραχνή.
Αυτή η εξέλιξη προκαλεί πόνο και δυσκολία στη μάσηση και την
κατάποση της τροφής ιδίως στα πολύ κρύα και στα πολύ ζεστά
φαγητά και ποτά. Η μαλακή και η υγροποιημένη τροφή χωρίς
καρυκεύματα συστήνεται από τον ιατρό αμέσως μετά τον
εντοπισμό του προβλήματος που ίσως να συνοδεύεται και με
παυσίπονη φαρμακευτική αγωγή.
Στις περιπτώσεις όπου η σίτιση γίνεται ιδιαίτερα προβληματική
και επώδυνη ο ιατρός ίσως αποφασίσει την τοποθέτηση
ρινογαστρικού σωλήνα ή προσωρινής γαστροστομίας για
σκοπούς σίτισης.
Όλες αυτές οι παρενέργειες και τα συμπτώματα υποχωρούν
σταδιακά μετά τη λήξη της θεραπείας και οι ασθενείς μπορούν
να σιτίζονται κανονικά.
Ξηροστομία
Η θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις προκαλεί αναστολή της
έκκρισης σάλιου ή κάνει το σάλιο πολύ παχύρευστο. Οι ασθενείς
νοιώθουν άβολα και δυσκολεύονται στην ομιλία με αυτή τη
ξηρότητα στο στόμα και στο λαιμό. Αυτά τα συμπτώματα
μπορούν να βελτιωθούν με υποκατάστατα σάλιου σε σπρέυ ή με
την επάλειψη του στόματος με βούτυρο, φυτικό λάδι ή
ελαιόλαδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η φροντίδα των δοντιών
και γενικά η υγιεινή του στόματος. Οι εξειδικευμένες συμβουλές
του οδοντιάντρου είναι πολύ σημαντικές.
Η παραγωγή και η έκκριση του σάλιου αρχίζει μερικούς μήνες
μετά τη λήξη της θεραπείας. Η ξηροστομία μπορεί σε κάποιες
περιπτώσεις να ταλαιπωρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον
ασθενή, σπάνια δε να παραμείνει μόνιμα.
Αλλαγή στη γεύση
Όταν η ακτινοθεραπεία χορηγείται σε όλο ή ένα μέρος του
στόματος παρατηρείται σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλαγή
στη γεύση (γεύση μετάλλου, αλμυρή,) που σταδιακά οδηγεί στην
πλήρη απώλεια. Όπως και στις προηγούμενες παρενέργειες, η
γεύση επανέρχεται σε λίγο καιρό μετά τη θεραπεία.
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Ανορεξία
Αρκετοί ασθενείς παρουσιάζουν ανορεξία εξαιτίας της
ακτινοθεραπείας. Επιπρόσθετα ο ερεθισμός και η ξηρότητα στο
στόμα και το λαιμό κάνουν τη σίτιση ακόμα πιο δύσκολη.
Τα γεύματα μπορεί να αντικατασταθούν με ειδικά συμπληρώματα
που είναι σε υγρή μορφή και με παιδικές τροφές που είναι πολύ
μαλακές. Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε θερμίδες και
πρωτεΐνες.
Οι ασθενείς είναι προτιμότερο να παίρνουν κατάλληλες
συμβουλές για το είδος και τη ποσότητα της διατροφής από τον
διατροφολόγο της ομάδας ή από άλλον της δικής τους
προτίμησης.

Αλωπεκία (Απώλεια μαλλιών)
Συνήθως η ακτινοβολία για τη θεραπεία του καρκίνου της
κεφαλής και του τραχήλου δεν προκαλεί αλωπεκία. Αν υπάρξει
απώλεια μαλλιών αυτή θα είναι ελάχιστη και μόνο στη περιοχή
που εισέρχεται και εξέρχεται η ακτινοβολία
Μόνιμη απώλεια μαλλιών παρατηρείται κοντά στη περιοχή του
όγκου π.χ. για τους άνδρες μπορεί να μη φυτρώσει το γένι αν
κατά τη διάρκεια της θεραπείας το δέρμα έχει κοκκινίσει ή
σκουρέψει. Ο ιατρός θα ενημερώσει τον ασθενή για ενδεχόμενο
απώλειας μαλλιών –τριχών, πριν την έναρξη της θεραπείας.

Κούραση
Ενώ η θεραπεία βρίσκεται σε εξέλιξη οι ασθενείς αρχίζουν να
αισθάνονται κούραση. Είναι σημαντικό να ξεκουράζονται αρκετά
ιδιαίτερα τα άτομα που ταξιδεύουν καθημερινά για να πάρουν
την θεραπεία τους.

Ναυτία
Είναι πολύ σπάνια παρενέργεια. Αν όμως παρουσιασθεί ο ιατρός
θα δώσει στον ασθενή αντιεμετικά φάρμακα.
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Δυσκινησία της γνάθου (σιαγόνας)
Οι επεμβάσεις στο εσωτερικό και πίσω μέρος του στόματος και
του λαιμού μπορεί να προκαλέσουν δυσκινησία- πιάσιμο της
γνάθου. Αυτή η παρενέργεια αντιμετωπίζεται με ειδικές
ασκήσεις. Αυτές οι ασκήσεις βοηθούν επίσης να προληφθεί
η πιθανότητα μόνιμης ακινησίας της γνάθου.
Στις περιπτώσεις που η ακτινοθεραπεία χορηγείται στην περιοχή
του ρινοφάρυγγα μπορεί να παρατηρηθεί δυσλειτουργία των
μυών που είναι υπεύθυνοι για το άνοιγμα και το κλείσιμο του
στόματος. Ο ιατρός συστήνει την άσκηση των μυών με ειδικές
ασκήσεις που γίνονται 2 φορές καθημερινά. Ο ρόλος και η
συμβολή της λογοθεραπεύτριας είναι ουσιαστικός και βοηθά
τον ασθενή να βελτιώσει σημαντικά την κίνηση των μυών.
Κακοσμία του στόματος
Η κακοσμία είναι συνηθισμένη παρενέργεια της ακτινοθεραπείας
στην περιοχή του στόματος. Η τακτική φροντίδα και υγιεινή του
στόματος με ειδικά μέσα και αντισηπτικά βοηθούν αρκετά στην
αποφυγή της κακοσμίας. Ο ιατρός ή η νοσηλεύτρια δίνουν πάντα
τις κατάλληλες συμβουλές και τα κατάλληλα φάρμακα για
πρόληψη και θεραπεία του προβλήματος.
Είναι κατανοητό πως όλες οι παρενέργειες εφ’ όσον
παρουσιασθούν προκαλούν δυσφορία και αναστάτωση
στον ασθενή και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της
ζωής του. Το γεγονός ότι οι περισσότερες παρενέργειες
υποχωρούν σταδιακά μετά την συμπλήρωση της
θεραπείας είναι σημαντικό και βελτιώνει την αισιοδοξία
του ασθενή.

Εσωτερική ακτινοθεραπεία (βραχυθεραπεία)
Η βραχυθεραπεία που χορηγείται στο κέντρο μπορεί να
εφαρμοστεί σε ασθενείς με μικρούς όγκους π.χ στη γλώσσα αντί
να αφαιρεθεί ο όγκος χειρουργικά αλλά και μεγάλους ανεγχείρητους
όγκους στα πλαίσια μιας ανακουφιστικής θεραπείας.
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Χορηγείται διαμέσου καλωδίων ή βελόνων τα οποία εφαρμόζονται
απευθείας πάνω στον όγκο κάτω από γενική νάρκωση.
Κατά την διάρκεια της θεραπείας οι ασθενείς παραμένουν στο
νοσοκομείο/ογκολογικό κέντρο απομονωμένοι σε ειδικά
διαμορφωμένο δωμάτιο που διασφαλίζει την ακτινοπροστασία
στους άλλους ασθενείς, στο προσωπικό, και στους οικείους τους.
Η ακτινοθεραπεία χορηγείται καθημερινά ίσως και δύο φορές
την ημέρα για λίγα λεπτά σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο ο οποίος
πληροί τους κανόνες ακτινοπροστασίας. Η θεραπεία ολοκληρώνεται
σε λίγες μέρες οπότε αφαιρούνται τα καλώδια ή οι βελόνες και
οι ασθενείς μπορούν με ασφάλεια να γυρίσουν στο σπίτι τους
χωρίς να εκπέμπουν ακτινοβολία στους γύρω τους.

Παρενέργειες
Στα σημεία όπου τοποθετούνται τα καλώδια ή οι βελόνες
παρατηρείται πόνος και οίδημα τα οποία υποχωρούν σταδιακά
μετά την αφαίρεση τους.
Σχετική δυσκολία παρατηρείται και στη σίτιση γι’αυτό συστήνεται
πολτοποιημένη ή σε υγρή μορφή διατροφή. Το κάπνισμα, τα
οινοπνευματώδη ποτά, οι ζεστές τροφές και αυτές με έντονα
καρυκεύματα είναι καλό να αποφεύγονται μέχρι να υποχωρήσουν
το οίδημα και ο πόνος. Μπόλικα και κρύα ποτά κρατούν το στόμα
δροσερό και υγρό.
Ο ιατρός χορηγεί ειδικά φάρμακα για να ξεπλένεται το στόμα και
για να ανακουφίζεται ο ασθενής από τη δυσφορία.

Χημειοθεραπεία
Τα κυτταροστατικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη
χημειοθεραπεία έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν τα
καρκινικά κύτταρα και να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη τους.
Η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί πριν ή μετά την
εγχείρηση ή την ακτινοθεραπεία.
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Σε κάποιες περιπτώσεις η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία
χορηγούνται παράλληλα την ίδια χρονική περίοδο.
Η χημειοθεραπεία χορηγείται και σε περιπτώσεις όπου ο
καρκίνος έχει επανέλθει ή προκαλέσει μεταστάσεις σε άλλα
όργανα και στοχεύει στη σμίκρυνση του όγκου, στην ανακούφιση
των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
ασθενή.
Τα κυτταροστατικά φάρμακα χορηγούνται κυρίως ενδοφλέβια.
Είναι δυνατό να παρουσιάσουν κάποιες ανεπιθύμητες
παρενέργειες οι οποίες αντιμετωπίζονται κατάλληλα από τον
ιατρό (δες βιβλιάριο «Κατανοώντας τη χημειοθεραπεία»).
Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες είναι:
Διαταραχές της αιμοσφαιρίνης, των λευκών αιμοσφαιρίων και
των αιμοπεταλίων.
Ναυτία και εμετός
Κόπωση
Βλεννογονίτιδα
Αλωπεκία (απώλεια μαλλιών)
Αυτές οι παρενέργειες δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ασθενείς και όταν παρουσιασθούν δεν είναι πάντα στον ίδιο
βαθμό. Είναι παροδικές και υποχωρούν σταδιακά μετά τη
συμπλήρωση της χημειοθεραπείας.

Ποιότητα ζωής
Η περίοδος ανάρρωσης ποικίλει από άτομο σε άτομο και
εξαρτάται από το είδος της θεραπείας. Σε όλες τις περιπτώσεις
ο χρόνος ανάρρωσης είναι σχετικά μεγάλος.
Η αλλαγή στην εικόνα σώματος - προσώπου και των βασικών
δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή όπως, η ομιλία ή ο τρόπος
σίτισης, καθώς και οι ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές που
επέρχονται, χρειάζονται χρόνο ώστε να ξεπεραστούν και να
μπορέσει ο ασθενής να προσαρμοστεί.
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Η εικόνα του ασθενή
Σε αρκετές περιπτώσεις η χειρουργική αφαίρεση του όγκου
καθώς επίσης και η ανάπλαση ιστών και οστών στην περιοχή του
προσώπου και του λαιμού καθώς επίσης οι ουλές στο δέρμα
αλλοιώνουν αισθητά τα χαρακτηριστικά του ασθενή. Είναι
καλύτερα για τον ασθενή όταν θα θελήσει να δει για πρώτη
φορά το πρόσωπο του στον καθρέφτη να βρίσκεται κοντά του
ο ιατρός του ή η νοσηλεύτρια για να του εξηγήσουν ποιες από
τις αλλαγές θα υποχωρήσουν π.χ. το οίδημα και τα αιματώματα.
Είναι λογικό κάποιοι ασθενείς να δυσκολεύονται να αποδεχτούν
και να συνηθίσουν τη νέα τους εικόνα και να βιώνουν έντονη
θλίψη.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να
καλυφθούν ατέλειες από την επέμβαση. Αυτές μπορεί να είναι
ο τρόπος ντυσίματος, ο τρόπος έκφρασης κατά την ομιλία,
το μακιγιάζ του προσώπου.
Όμως ο κάθε ασθενής θα πρέπει να πιστέψει
στον εαυτό του και στις ανθρώπινες αξίες του
και πως οι γύρω του τον αγαπούν και τον αποδέχονται
γιατί το αξίζει και δεν βασίζονται καθόλου
στην εξωτερική του εμφάνιση.

Με την πάροδο του χρόνου επέρχεται η σταδιακή αποδοχή.
Αρκετοί ασθενείς επιδιώκουν να συναντήσουν άλλα άτομα που
είχαν την ίδια εμπειρία για να πληροφορηθούν πως έχουν βιώσει
τις αλλαγές και με ποιους τρόπους είχαν ξεπεράσει την
περιέργεια του κόσμου και ιδιαίτερα των συναδέλφων αν αυτοί
ήταν εργαζόμενοι.
Κάποιοι ασθενείς προβληματίζονται ακόμη αν θα είναι αποδεκτοί
και αρεστοί από τον/την σύντροφο τους. Είναι αναγκαίο αν
κάποιος ασθενής ή ο σύντροφος τους διακατέχονται από τέτοιες
αμφιβολίες να συζητήσουν ανοικτά και να εκφράσουν αυτά που
νοιώθουν ο ένας για τον άλλον.
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Ποιοι μπορούν να βοηθήσουν
Από τη στιγμή της διάγνωσης του καρκίνου κάποιοι ασθενείς
βιώνουν ανάμεικτα αισθήματα όπως φόβου, αγωνίας, άγχους και
άλλα. Επιπρόσθετα η αλλαγή στην εικόνα του προσώπου ή και
του λαιμού που πιθανό να προκληθεί αναπόφευκτα από τις
διάφορες θεραπευτικές επεμβάσεις προκαλεί έντονο ψυχολογικό
πόνο και απογοήτευση. Σε αυτή τη φάση αλλά και μεταγενέστερα
σε όλη την πορεία της θεραπείας και της αποκατάστασης
οι ασθενείς, οι φίλοι και οι συγγενείς μπορούν να ζητήσουν
τη βοήθεια των ειδικών συμβούλων ψυχολόγων, ειδικών
νοσηλευτριών, διατροφολόγων, κοινωνικών λειτουργών και
άλλων ειδικών επαγγελματιών.
Αρκετές από αυτές τις υπηρεσίες μπορούν να ζητηθούν από
τις οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο όπου παρέχονται
δωρεάν. Οι διευθύνσεις αυτών των οργανώσεων βρίσκονται
στη σελ. 30 -34.

Όλοι οι ασθενείς μπορούν αν το θελήσουν να έχουν
τη συμπαράσταση και τη βοήθεια από τους ειδικούς και
από άλλα άτομα που είχαν την ίδια εμπειρία για να μην
αισθάνονται μόνοι τους
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Ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον ιατρό σας
 Γράψετε τις ερωτήσεις σας πριν επισκεφθείτε τον ιατρό.
Στη συνάντησή σας με τον ιατρό, μπορείτε να σημειώνετε τις
απαντήσεις που θα σας δώσει.

1.

Απάντηση:

2.

Απάντηση:

3.

Απάντηση:

4.

Απάντηση:

5.

Απάντηση:

6.

Απάντηση:
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Οργανώσεις Ασθενών
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 Φροντίδα: 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: Δημητρίου Μαυρογένους 9, 8047 Πάφος
Τηλ: 26952478, 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
Διοικητικός Λειτουργός: Άντρη Αντωνίου
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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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Επιμέλεια κειμένου και σύνταξης
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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2η έκδοση Ιούλιος 2011
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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

