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Εισαγωγή
Αυτό το βιβλιάριο θα είναι χρήσιμο αν κάποιος από το στενό
οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον έχει προσβληθεί από
καρκίνο στο παχύ έντερο.
Η ετοιμασία και ο έλεγχος του έγινε από ιατρούς, κυρίως
ογκολόγους, νοσηλεύτριες και ασθενείς. Όλοι μαζί συμφωνούν
για το τι είναι καρκίνος του παχέος εντέρου, πως γίνεται
η διάγνωσή του, πως αντιμετωπίζεται θεραπευτικά και
πως μπορεί να ζει κανείς με την ασθένεια αυτή.
Επίσης περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που πιθανό
να χρειαστείτε ή που θα θέλατε να τις συζητήσετε με τον ιατρό
και που ίσως να αφορούν το Κέντρο, τα τηλέφωνα επικοινωνίας,
τη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Δεν θα μπορούσε ασφαλώς να μην αναφέρεται στην κατανόηση
και την στήριξη που o κάθε καρκινοπαθής και τα μέλη
της οικογένειάς του πιθανό να χρειάζεται.
Όσον αφορά τις αποκλειστικές πληροφορίες για τη δική σας
θεραπεία, θα σας τις δώσει ο ιατρός ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά
το ιατρικό ιστορικό σας με κάθε λεπτομέρεια.
Στις τελευταίες σελίδες του εντύπου θα βρείτε κενό χώρο τον
οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για σημειώσεις, ερωτήσεις
και απορίες που πιθανό να έχετε και που θα θέλατε να
τις συζητήσετε με τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια.
Αν πιστεύετε πως το περιεχόμενο αυτού του βιβλιαρίου σας έχει
βοηθήσει, μπορείτε να το δώσετε και σε άλλα άτομα από
το οικογενειακό ή το φιλικό σας περιβάλλον για να ενημερωθούν
έτσι ώστε να μπορέσουν να σας συμπαρασταθούν και να σας
βοηθήσουν, αν και όταν τους χρειαστείτε.
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Τι είναι ο καρκίνος
Όλοι οι ιστοί και τα διάφορα όργανα του σώματος είναι
φτιαγμένα από πολύ μικρά κύτταρα που συνδέονται μεταξύ τους.
Ο καρκίνος είναι μία ασθένεια των κυττάρων.
Φυσιολογικά όλα τα κύτταρα αναπαράγονται και πολλαπλασιάζονται
με ένα ελεγχόμενο τρόπο. Όταν διασαλευτεί ο έλεγχος
αναπαραγωγής και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων,
σχηματίζονται μάζες που ονομάζονται όγκοι. Οι όγκοι μπορεί
να είναι είτε καλοήθεις είτε κακοήθεις.

Φυσιολογικά κύτταρα

ανώμαλα καρκινικά κύτταρα
δημιουργία όγκου

Στους καλοήθεις όγκους τα κύτταρα δεν διασκορπίζονται σε
άλλα όργανα του σώματος. Ένας καλοήθης όγκος αν μεγαλώσει
μπορεί να προκαλέσει μόνο πιεστικά προβλήματα στα όργανα της
γύρω περιοχής.
Στους κακοήθεις όγκους τα κύτταρα μπορούν να διασκορπιστούν
σε άλλα όργανα του σώματος διαμέσου του κυκλοφορικού ή του
λεμφικού συστήματος και να αναπτύξουν δευτεροπαθείς όγκους
(μεταστάσεις).
Ένας όγκος μπορεί να διαγνωστεί αν είναι καλοήθης ή κακοήθης
με βιοψία, δηλαδή με μικρό δείγμα κυττάρων τα οποία ερευνώνται
κάτω από το μικροσκόπιο σε ιστοπαθολογικό εργαστήριο.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως ο καρκίνος δεν είναι
μεμονωμένη ασθένεια, ούτε προέρχεται από μεμονωμένη αιτία,
αλλά ούτε και αντιμετωπίζεται με ένα και μοναδικό τρόπο.
Υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη καρκίνου, με διαφορετική
ονομασία και με διαφορετική αντιμετώπιση και θεραπεία.
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Το παχύ έντερο
Το έντερο αποτελεί το τελικό μέρος του πεπτικού συστήματος
και διαχωρίζεται στο λεπτό και στο παχύ έντερο.
Το παχύ έντερο βρίσκεται στο υπογάστριο εντός της κοιλιακής
χώρας και αποτελείται από το κόλον (ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν,
σιγμοειδές και ορθό) και τον πρωκτό. Μετά από την κατάποση
της τροφής, αυτή περνά διαμέσου του οισοφάγου και πηγαίνει
στο στομάχι για να γίνει η χώνευση και ακολούθως πηγαίνει
στο λεπτό έντερο για να γίνει η απορρόφηση των θρεπτικών
ουσιών. Το υπόλοιπο μέρος της τροφής εισέρχεται στο παχύ
έντερο όπου γίνεται η απορρόφηση των υγρών από το κόλον,
ενώ τα υπολείμματα προχωρούν για να αποβληθούν
με τις περισταλτικές κινήσεις του εντέρου από τον πρωκτό.
Συνήθως ο καρκίνος στο έντερο αναπτύσσεται στην περιοχή του
παχέος εντέρου.

Σπληνική
καμπή

Ηπατική
καμπή

Εγκάρσιο

Ανιόν

Κατιόν
Τελικός
ειλεός

Τυφλό

Σκωληκοειδής
Ορθό
Δακτύλιος
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Σιγμοειδές
Αιμορροΐδες

Τι προκαλεί τον καρκίνο στο παχύ έντερο
Για αρκετούς οι αιτίες που προκαλούν καρκίνο στο παχύ έντερο,
είναι άγνωστες. Τα στοιχεία που υπάρχουν από διάφορες
έρευνες που έγιναν και που συνεχίζονται ακόμη, συνδέουν
τον καρκίνο του παχέος εντέρου με τις διατροφικές συνήθειες
και γενικά στις επιλογές του τρόπου ζωής.
Επικρατεί η άποψη πως ένα διαιτολόγιο πλούσιο σε ζωικό
λίπος και ζωικές πρωτεΐνες και φτωχό σε φυτικές ίνεςόσπρια-φρούτα-λαχανικά- μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
ανάπτυξης καρκίνου στο παχύ έντερο.
Το βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό κάποιου ατόμου όπου
οι γονείς του ή ο αδελφός ή η αδελφή του είχαν διαγνωστεί
με καρκίνο στο παχύ έντερο σε ηλικία κάτω των 45 χρονών,
θεωρείται ως παράγοντας υψηλού κινδύνου για να αναπτύξει
σε κάποιο στάδιο της ζωής του καρκίνο στο παχύ έντερο. Το ίδιο
συμβαίνει αν άλλα συγγενικά άτομα έχουν διαγνωστεί
με καρκίνο στο παχύ έντερο.
Τα άτομα υψηλού κινδύνου είναι φυσικό να ανησυχούν για
την πορεία της δικής τους υγείας. Μπορούν όμως να επισκεφθούν
τον ιατρό τους, όπου μέσα στα πλαίσια της πρόληψης και
της έγκαιρης διάγνωσης θα τους παραπέμψει σε ειδικό
γαστρο-εντερολόγο για να υποβληθούν σε κάποιες
συνηθισμένες διαγνωστικές εξετάσεις και σε κολοσκόπηση.
Επίσης άτομα που υποφέρουν από γενετικές ασθένειες
του εντέρου ή πάσχουν από χρόνιες κολίτιδες ή έχουν
πολύποδες στο έντερο, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξαλλαγής
σε καρκίνο.
Οι πολύποδες στο έντερο είναι καλό να αφαιρούνται γιατί
μπορεί να μεταλλαχτούν σε καρκίνο.
Για προληπτικούς λόγους και για λόγους έγκαιρης διάγνωσης
συνιστάται γενικά για όλους, άνδρες και γυναίκες, μετά το
50 έτος της ηλικίας τους να αρχίσουν τον έλεγχο του παχέος
εντέρου κάνοντας κολοσκόπηση.
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Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου
Τα συμπτώματα μπορεί να είναι μόνο ένα από τα πιο κάτω:
 Αίμα από το έντερο ή αίμα στα κόπρανα ή μαύρα κόπρανα.
 Αλλαγή στις συνήθειες αφόδευσης (επιμένουσα διάρροια ή
δυσκοιλιότητα) χωρίς εμφανή αιτία και που διαρκεί πέραν των
έξη εβδομάδων.
 Πόνος στην κοιλιά ή το ορθό (τελικό τμήμα του εντέρου).
 Ανεξήγητη απώλεια βάρους.
 Αίσθημα ατελούς αφόδευσης.
 Ανεξήγητη κόπωση.
Η κόπωση είναι αποτέλεσμα της χαμηλής αιμοσφαιρίνης
(αναιμία) στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται αιμορραγία.
Εξ αιτίας της αναιμίας μπορεί να παρατηρηθεί και δυσκολία
στην αναπνοή.
Μερικές φορές ο καρκίνος μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του
εντέρου.
Τα συμπτώματα είναι:
 ο εμετός
 η δυσκοιλιότητα,
 ο κοιλιακός πόνος και
 η διάταση (φούσκωμα) της κοιλιάς.
Πότε θα ζητήσεις ιατρική γνωμάτευση
Αυτά τα συμπτώματα δεν παρουσιάζονται μόνο στον καρκίνο του
παχέος εντέρου αλλά μπορεί να οφείλονται σε άλλες παθήσεις
του εντέρου όπως είναι η ελκώδης κολίτιδα, οι αιμορρόιδες και
το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Γι’ αυτό όταν προκύψουν
θα πρέπει να επισκευθείτε τον ιατρό σας.
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Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ή αν χειροτερεύουν τότε
η παραπομπή σε γαστρεντερολόγο θεωρείται αναγκαία
για περαιτέρω διερεύνηση.

Πως γίνεται η διάγνωση
Από τη στιγμή που ο ιατρός αποφασίσει να σας παραπέμψει
σε γαστρεντερολόγo τότε αρχίζει και η πορεία για την τελική
διάγνωση.
Ο γαστρεντερολόγος κατ’ αρχή θα ζητήσει να ενημερωθεί
για το ιατρικό σας ιστορικό και μετά θα προχωρήσει στην κλινική
εξέταση της κοιλιάς και στην δακτυλική εξέταση του εντέρου.
Θα ακολουθήσουν διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις όπως
είναι οι γενικές και βιοχημικές αναλύσεις αίματος, η εξέταση
κοπράνων. Αναλόγως των αποτελεσμάτων και της υποψίας
που προκύπτει ότι πιθανολογείται η παρουσία καρκίνου στο παχύ
έντερο, θα ζητήσει πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως είναι
οι πιο κάτω:
 Πρωκτοσκόπηση/σιγμoειδοσκόπηση
Aποσκοπεί στον ενδοσκοπικό/εσωτερικό έλεγχο του σιγμοειδούς
και του πρωκτού. Αυτές οι εξετάσεις γίνονται σε ενδοσκοπικό
τμήμα και διαρκούν περίπου 1 ώρα. Γίνεται σχετική προετοιμασία
του εντέρου την προηγούμενη μέρα με ελαφριά δίαιτα και
υποκλισμό. Ο υποκλισμός επαναλαμβάνεται νωρίς το πρωί την
ημέρα της εξέτασης.
Στην πρωκτοσκόπηση εισάγεται στον πρωκτό ένας ελαστικός
σωλήναςκαι με την χρήση ειδικής αντλίας γίνεται εισαγωγή αέρα
με σκοπό την διάταση του πρωκτού. Σίγουρα το αίσθημα
της διάτασης δεν είναι βολικό, όχι όμως ανυπόφορο.
Στη σιγμοειδοσκόπηση εισάγεται διαμέσου του πρωκτού μέχρι το
σιγμοειδές σχετικά πιο μακρύς σωλήνας στην άκρη του οποίου
υπάρχει κάμερα και φωτισμός. Αν ο ιατρός παρατηρήσει
οποιαδήποτε ανωμαλία θα πάρει από την περιοχή δείγμα για βιοψία.
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 Κολονοσκόπηση
Aποσκοπεί, στον ενδοσκοπικό/εσωτερικό έλεγχο σε όλη
την έκταση του παχέος εντέρου.
Γίνεται σε ενδοσκοπικό τμήμα μετά από κατάλληλη προετοιμασία
του εντέρου με ειδική διατροφή και καθαρτικά. Το πρόγραμμα
και οι οδηγίες για την προετοιμασία του εντέρου δίνεται από τον
υπεύθυνο του ενδοσκοπικού τμήματος με βάση το πρωτόκολλο
εργασίας τους.
Την ημέρα της εξέτασης ο ιατρός χορηγεί συνήθως ηρεμιστικά
φάρμακα για να νοιώθετε άνετα και να είστε χαλαρός κατά τη
διάρκεια της εξέτασης. Γι’ αυτό το λόγο δεν συνιστάται
η οδήγηση μετά την εξέταση μέχρι την επόμενη μέρα.

Εγκάρσιο

Κατιόν

Ανιόν

Σιγμοειδές

Πρωκτός

Κολονοσκόπηση
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Κατά την εξέταση μπορεί ο ιατρός να κρίνει σκόπιμο να πάρει
μικρά δείγματα για κυτταρολογική εξέταση/βιοψία. Επίσης θα
αφαιρέσει, αν εντοπίζονται, τους πολύποδες που το μέγεθος
τους το επιτρέπει να αφαιρεθούν και να σταλούν για βιοψία.
Μετά την εξέταση παραμένετε σε δωμάτιο του τμήματος για
παρακολούθηση και αναχωρείτε πάντα με την συνοδεία δικού
σας ατόμου, μετά από μερικές ώρες.
 Βαριούχος υποκλυσμός
Eιδικός ακτινολογικός έλεγχος του παχέος εντέρου και του
πρωκτού.
Αυτή η εξέταση γίνεται σε ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, αφού
προηγουμένως γίνει κατάλληλη προετοιμασία του εντέρου
με ειδική διατροφή και καθαρτικά. Τις σχετικές οδηγίες θα τις
δώσει ο ιατρός ή η υπεύθυνη του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος.
Κατά την εξέταση ο ακτινολόγος θα χορηγήσει τον βαριούχο
υποκλυσμό διαμέσου του πρωκτού με ελαστικό και εύκαμπτο
σωλήνα και θα πάρει απεικονήσεις του εντερικού σωλήνα.
Αυτή η εξέταση, όπως και οι προηγούμενες, είναι κάπως άβολη
για τον ασθενή, όμως αυτό που ο καθένας θα πρέπει να
σκέφτεται και να υπολογίζει είναι το όφελος που προκύπτει.
Όσο πιο νωρίς εντοπιστεί ένας πολύποδας και αφαιρεθεί ή όσο
πιο έγκαιρα εντοπιστεί ένας κακοήθης όγκος στο έντερο τόσο
πιο αποτελεσματική θα είναι η θεραπεία και θα έχει ως
πλεονέκτημα την καλύτερη ποιότητα ζωής.
 Συμπληρωματικές εξετάσεις μετά τη διάγνωση καρκίνου στο
παχύ έντερο
Μετά από τη διάγνωση του καρκίνου είναι σημαντικό να γίνουν
κάποιες επιπρόσθετες εξετάσεις που θα βοηθήσουν τον ιατρό
να προσδιορίσει το μέγεθος, την ακριβή θέση, την έκταση
του όγκου, και τις πιθανές μεταστάσεις σε άλλα όργανα.
Όλη αυτή η διαδικασία και ο έλεγχος αποσκοπεί στη
σταδιοποίηση και στον προσδιορισμό του βαθμού κακοήθειας
του καρκινικού όγκου.
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Η σταδιοποίηση και ο προσδιορισμός του βαθμού κακοήθειας
του καρκίνου θα βοηθήσει τον ιατρό στον προγραμματισμό
της θεραπείας.
Οι συμπληρωματικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:
 Ακτινογραφία θώρακος: αποσκοπεί στην απεικόνιση της
κατάστασης των πνευμόνων και της καρδιάς.
 Αιματολογικές εξετάσεις: αποσκοπούν στον γενικό έλεγχο της
υγείας σας και τον έλεγχο ουσιών - πρωτεϊνών που παράγονται
από τα καρκινικά κύτταρα του εντέρου γνωστοί ως καρκινικοί
δείκτες (CEA, CA 19-9).
 Υπερηχογράφημα ήπατος και κοιλιάς.
 Αξονική Τομογραφία.
 Μαγνητική Τομογραφία.
 PET-CT (σπάνια)
Αυτές οι εξετάσεις πιθανό να επαναληφθούν τόσο κατά
τη διάρκεια της θεραπείας, όσο και μετά και στοχεύουν
στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της νόσου
και κατ’ επέκταση την πρόοδο της υγείας σας.
Μετά τη συπλήρωση όλων των απαραίτητων εξετάσεων ο ιατρός
θα σας ανακοινώσει τα αποτελέσματα των ευρημάτων και θα
συζητήσετε για το είδος και τον προγραμματισμό της θεραπείας.
Κατά την περίοδο αναμονής των αποτελεσμάτων συνήθως
οι ασθενείς και οι οικείοι βιώνουν έντονο άγχος και αγωνία.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό και τους κατανοούμε απόλυτα.
Η παρουσία, η συνομιλία και η στήριξη από κάποιο δικό σας άτομο
θα βοηθήσει να εξωτερικεύσετε τους φόβους και τις αγωνίες
σας. Επίσης ίσως να είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να πάρετε
στήριξη και καθοδήγηση από τον ειδικό σύμβουλο/ψυχολόγο του
Κέντρου και των εθελοντικών οργανώσεων των ασθενών
με καρκίνο. Ο ιατρός ή η νοσηλεύτρια που γνωρίζουν πολύ καλά
το σοκ που βιώνετε θα σας καθοδηγήσουν.
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Τα κριτήρια και ο προσδιορισμός της
θεραπευτικής αντιμετώπισης
Η βασική θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι
η χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Σε κάποιες περιπτώσεις
γίνεται συνδυασμός με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία
πριν ή μετά τη χειρουργική αφαίρεση. Η θεραπευτική αγωγή
εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου κατά τη διάγνωση του,
δηλαδή το μέγεθος, τη θέση και την επέκταση του όγκου,
που αποτελούν τα κύρια ευρήματα της επέμβασης και
της κυτταρολογικής/ ιστοπαθολογικής εξέτασης του όγκου.
Τα διάφορα στάδια του καρκίνου του παχέος εντέρου
διαχωρίζονται και περιγράφονται με τις επιστημονικές
ταξινομήσεις κατά Dukes και TNM (Tumor Node Metastases).
Σύστημα σταδιοποίησης κατά Dukes
 Dukes A – Ο όγκος εντοπίζεται μόνο στο εσωτερικό τοίχωμα
του παχέος εντέρου.
 Dukes B – Ο όγκος έχει εισχωρήσει από το εσωτερικό τοίχωμα
προς τον μυ χωρίς να προσβάλει τους λεφμαδένες της περιοχής.
 Dukes C – Ο όγκος έχει επεκταθεί σε ένα ή περισσότερους
λεμφαδένες της περιοχής. Οι λεμφαδένες είναι μέρος του
λεμφικού συστήματος και αποτελούν τη φυσιολογική άμυνα
του οργανισμού εναντίον των μολύνσεων.
 Dukes D – Τα καρκινικά κύτταρα του όγκου έχουν διασκορπιστεί
και σε άλλα όργανα του σώματος και έχουν δημιουργήσει
δευτεροπαθείς όγκους (μεταστάσεις).
Σύστημα σταδιοποίησης TNM
T: περιγράφει τον όγκο και την πιθανή διείσδυση του εντός του
τοιχώματος του εντέρου.
Ν: περιγράφει τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων στους
λεμφαδένες.
Μ: περιγράφει τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων σε άλλα
όργανα του σώματος όπως το ήπαρ ή τους πνεύμονες
(δευτεροπαθής ή μεταστατικός καρκίνος).
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Περιγραφή του όγκου
Για την περιγραφή του όγκου χρησιμοποιούνται 4 επίπεδα:
Τ1 ο όγκος εντοπίζεται μόνο στο εσωτερικό τοίχωμα του παχέος
εντέρου.
Τ2 ο όγκος διεισδύει στο τοίχωμα του μυός.
Τ3 ο όγκος διηθεί όλο τον μυ, και επεκτείνεται εξωτερικά.
Τ4 ο όγκος έχει διεισδύσει και επεκταθεί στο εξωτερικό τοίχωμα
του εντέρου και σε άλλα όργανα, ιστούς που βρίσκονται πλησίον
του εντέρου, ή στη σπλαχνική μεμβράνη του περιτοναίου.
Περιγραφή των λεμφαδένων (Ν)
Για την περιγραφή του βαθμού επηρεασμού των λεμφαδένων
υπάρχουν 3 επίπεδα:
Ν0 οι λεμφαδένες δεν έχουν επηρεαστεί.
Ν1 έχουν επηρεαστεί ένας έως τρεις λεμφαδένες πλησίον του
παχέος εντέρου.
Ν2 έχουν επηρεαστεί πάνω από τέσσερις λεμφαδένες
της περιοχής.
Περιγραφή μεταστάσεων (Μ)
Για την περιγραφή των μεταστάσεων σε άλλα όργανα του
σώματος υπάρχουν 2 διαφορετικά επίπεδα:
Μ0 ο καρκίνος δεν έχει προχωρήσει σε άλλα όργανα.
Μ1 ο καρκίνος έχει προχωρήσει και σε άλλα όργανα.
Γενικά πως αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του παχέος εντέρου
Χειρουργική επέμβαση: Ίσως να είναι η πιο κατάλληλη θεραπεία
αν το στάδιο του όγκου είναι πρώιμο (αρχικό) όπου υπάρχει
πιθανότητα αποθεραπείας.
Στις περιπτώσεις που ο όγκος προκαλεί απόφραξη στο έντερο,
τότε η χειρουργική επέμβαση θα γίνει για την αντιμετώπιση
και τη θεραπεία των συμπτωμάτων.
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Χημειοθεραπεία: Χορηγείται συνήθως μετά την εγχείρηση
για περιορισμό της πιθανότητας επανεμφάνισης της ασθένειας
κυρίως όταν ο καρκίνος είναι DUKES C – D. Σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί και πριν από την εγχείρηση ή
και σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία.
Ακτινοθεραπεία: Συνήθως χορηγείται σε ασθενείς με καρκίνο
του ορθού και του πρωκτού προ-εγχειρητικά ή μετεγχειρητικά.
Ο ιατρός αφού συγκεντρώσει όλα τα διαγνωστικά ευρήματα που
στοιχειοθετούν την διάγνωση και το στάδιο του καρκίνου και
αφού συμπεριλάβει κι άλλους ουσιώδης παράγοντες όπως
η ηλικία και η γενική κατάσταση της υγείας σας, θα αποφασίσει
και θα προγραμματίζει το είδος της θεραπείας που πρέπει να
χορηγήσει.
Είναι σωστό να γνωρίζετε πως σε κάποιους άλλους ασθενείς
με την ίδια διάγνωση, πιθανόν να τους χορηγηθεί διαφορετική
θεραπεία από την δική σας. Απορίες όμως που αφορούν τη δική
σας θεραπεία θα πρέπει να τις συζητήσετε με τον ιατρό ή
τη νοσηλεύτρια οι οποίοι θα σας ακούσουν με ιδιαίτερη προσοχή.
Είναι χρήσιμο για να μη ξεχνάτε τυχόν απορίες ή ερωτήσεις που
έχετε, να τις σημειώνετε ή και να φροντίζετε να συνοδεύεστε
από κάπoιο συγγενή ή φίλο για να σας τις θυμίζει καθώς και
τις απαντήσεις που θα λάβετε.
Δεύτερη γνώμη
Συνήθως οι θεραπείες που θα χορηγηθούν στους ασθενείς,
αποφασίζονται από ομάδα ιατρών. Μερικοί ασθενείς όμως
αισθάνονται κάποτε την έντονη επιθυμία να έχουν και μια
δεύτερη γνώμη. Αν κι εσείς το επιθυμείτε γιατί πιστεύετε πως
θα σας βοηθήσει, θα πρέπει να το αναφέρετε στον ιατρό
ο οποίος και θα μεριμνήσει. Πρέπει όμως να γνωρίζετε από
την αρχή ότι θα έχετε ανάλογη καθυστέρηση στην έναρξη
της θεραπείας σας.
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Ο προγραμματισμός της θεραπείας
Η ομάδα από ειδικούς ιατρούς όπως γαστρεντερολόγους,
χειρούργους, παθολόγους, ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές
ογκολόγους μαζί με άλλους επαγγελματίες υγείας,
συναποφασίζουν για την πιο ενδεδειγμένη θεραπεία που
θα πρέπει να χορηγήσουν για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.
Τα κριτήρια για την τελική απόφαση των ειδικών αφορούν
τη γενική κατάσταση της υγείας, την ηλικία, το μέγεθος,
το σημείο εντοπισμού του όγκου και τις πιθανές μεταστάσεις.
Το στάδιο της νόσου είναι πολύ σημαντικό κριτήριο για
τον προγραμματισμό της θεραπείας.
 Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι η πλέον ενδεδειγμένη
θεραπεία. Για το στάδιο 1 επιλέγεται μόνο η χειρουργική
αφαίρεση του όγκου.
 Για το στάδιο 3 καθώς και για μερικούς ασθενείς του σταδίου 2
η χημειοθεραπεία και η χειρουργική επέμβαση είναι η πλέον
ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.
 Για το στάδιο 4 συνήθως η αποθεραπεία είναι σχετικά αδύνατη.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση αποσκοπεί στον περιορισμό και τον
έλεγχο της νόσου για κάπoιο χρονικό διάστημα.
Συνήθως ο ασθενής ενημερώνεται για τον τελικό προγραμματισμό
της θεραπείας του μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου και
τη σταδιοποίηση του.

Θεραπευτική αντιμετώπιση σύμφωνα
με το στάδιο της νόσου
Στάδιο 1
Η πλέον ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι
η χειρουργική αφαίρεση του όγκου χωρίς να χρείαζεται
να γίνουν περαιτέρω θεραπείες. Για τους περισσότερους
ασθενείς ουδέποτε επανεμφανίζεται ο καρκίνος.
Στάδιο 2
Αναγκαία θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η χειρουργική
αφαίρεση του όγκου. Ο κίνδυνος επανεμφάνισης του όγκου
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στο μέλλον είναι πιθανή ειδικά αν εμφανίζονται καρκινικά
κύτταρα στα αιμοφόρα αγγεία ή στα λεμφαγγεία της γύρω
περιοχής. Στους ασθενείς υψηλού κινδύνου η περαιτέρω
θεραπευτική αντιμετώπιση με κυτταροστατικά φάρμακα
(χημειοθεραπεία) είναι η πλέον ενδεδειγμένη για να περιορισθεί
ο κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου.
Στάδιο 3
Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι αναγκαία.
Όμως ο κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου είναι υψηλός
και γι’ αυτό συστήνεται η περαιτέρω θεραπεία με
κυτταροστατικά φάρμακα.
Στάδιο 4
To στάδιο 4 στον καρκίνο του παχέος εντέρου σημαίνει ότι
ο καρκίνος έχει διασπαρεί σε απομακρυσμένες περιοχές
από το σημείο που πρωτοεμφανίστηκε μέσα στο έντερο.
Σε μια τέτοια περίπτωση η διάγνωση ονομάζεται προχωρημένος
καρκίνος του παχέος εντέρου (advanced colon cancer).
Η θεραπεία για το στάδιο 4 του καρκίνου του παχέος εντέρου
είναι συνήθως αδύνατη. Όμως χορηγείται θεραπεία για τον
έλεγχο (περιορισμό) του καρκίνου κάθως και για τον έλεγχο
(περιορισμό) των συμπτωμάτων και του πόνου.
Η κατάλληλη θεραπεία που επιλέγεται σε κάθε περίπτωση έχει
τα εξής κριτήρια:
 πιο σημείο του σώματος έχει διηθηθεί από τον καρκίνο.
 πια θεραπευτική αγωγή έχει ήδη ακολουθηθεί.
Η πιο συνηθισμένη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η θεραπεία
με κυτταροστατικά φάρμακα (χημειοθεραπεία), είτε ενδοφλέβια,
είτε σε χάπια ή καψούλες.
Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι σπάνια εκτός αν πρέπει
να φαιρεθεί ο όγκος λόγω απόφραξης του εντέρου και κάποτε
η αφαίρεση του μεταστατικού όγκου από το ήπαρ ή του πνεύμονα.
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Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις
ανακούφισης από τον πόνο (παρηγοριτική ακτινοθεραπεία).
Η θεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα χορηγείται για τον
έλεγχο του προχωρημένου καρκίνου. Συνήθως τα θεραπευτικά
αποτελέσματα είναι προσωρινά.
Αρκετοί ασθενείς εκφράζουν φόβο μπροστά στην ανάγκη να
πάρουν θεραπεία γιατί σκέφτονται τις παρενέργειες που πιθανόν
να βιώσουν. Έτσι αρκετοί ρωτούν τί θα συμβεί αν αρνηθούν.
Όντως κάποιες θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν κάποιες
αναμενόμενες παρενέργειες, όμως μπορούν να προληφθούν και
να αντιμετωπιστούν αρκετά καλά.
Η θεραπεία μπορεί να χορηγηθεί για διαφορετικούς λόγους και
το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την περίπτωση του κάθε
ασθενή ξεχωριστά.
Απόφαση για την αποδοχή της θεραπευτικής αγωγής
Όταν η διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου έγινε στα
αρχικά στάδια της νόσου (1, 2 και 3) και η θεραπευτική αγωγή που
προσφέρεται διασφαλίζει τη θεραπεία, είναι πολύ πιο εύκολο
για τον ασθενή να αποφασίσει και να αποδεκτεί.
Όταν όμως η θεραπεία είναι σχεδόν αδύνατη και η θεραπευτική
αγωγή αποσκοπεί στον προσωρινό έλεγχο του καρκίνου
η απόφαση για αποδοχή της προσφερόμενης θεραπείας είναι
δύσκολη. Ίσως χρειαστεί περισσότερη συζήτηση με τον ιατρό σε
περίπτωση αποδοχής της θεραπείας. Σε περίπτωση απόρριψης
της θεραπευτικής αγωγής ο ασθενής θα παίρνει
θεραπεία για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.

Η χειρουργική επέμβαση
Πριν από την εγχείρηση ο ιατρός θα συζητήσει με λεπτομέρεια
μαζί σας το είδος της χειρουργικής επέμβασης που θα
ακολουθήσει, αφού προηγουμένως αξιολόγησει όλα τα
διαγνωστικά ευρήματα και τη γενική εικόνα της υγείας σας.
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Σε αυτή τη συνάντηση θα έχετε την ευκαιρία να λύσετε
τις απορίες σας και να πάρετε όλες τις απαντήσεις
στα ερωτήματά σας. Εξ’ άλλου μόνο με τη δική σας
ενυπόγραφη συγκατάθεση μπορεί να γίνει η εγχείρηση.
Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι η πιο βασική
θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου στο παχύ έντερο.
Στην εγχείρηση αφαιρείται ένα μέρος του εντέρου που
συμπεριλαμβάνει τον όγκο. Επίσης αφαιρούνται οι λεμφαδένες
της περιοχής, όπου συνήθως καρκινικά κύτταρα μπορεί
να εισέλθουν και να προκαλέσουν μεταστάσεις. Στη συνέχεια
γίνεται επανένωση των άκρων του εντέρου που παρέμεινε.
Αν για κάπoια αιτία δεν μπορεί να επανενωθεί το έντερο τότε
διαμέσου μίας τομής στην περιοχή της κοιλιάς, ο ιατρός θα
φέρει και θα εφαρμόσει το έντερο στο επίπεδο του δέρματος.
Το σημείο της τομής είναι γνωστό σαν στoμία ή κολοστομία.
Από το σημείο της στoμίας θα εξέρχεται το περιεχόμενο του
εντέρου (κόπρανα) το οποίο θα περισυλλέγεται μέσα σε ειδικό
σακούλι, το συλλέκτη, και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του, είτε θα αλλάζεται είτε θα αδειάζεται. Συνήθως η κολοστομία
είναι προσωρινή θεραπευτική αντιμετώπιση και σε μεταγενέστερο
στάδιο επιχειρείται η επανένωση και η επαναφορά του εντέρου
στη θέση του με άλλη χειρουργική επέμβαση. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί η κολοστομία να είναι και μόνιμη.
Όταν ο όγκος που θα αφαιρεθεί βρίσκεται στο άνω μέρος του
παχέος εντέρου στο σημείο όπου ενώνεται με το λεπτό έντερο,
τότε η χειρουργική διαδικασία αφαίρεσης του και η εξαγωγή του
εντέρου στην περιοχή της κοιλιάς ονομάζεται ειλεοστομία.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα περισυλλέγεται το περιεχόμενο του εντέρου μέσα στον ειδικό συλλέκτη όπως και την κολοστομία. Αυτή
η επέμβαση γενικά είναι προσωρινή.
Για τους σκοπούς της εγχείρησης, θα χρειαστεί να εισαχθείτε
στο νοσοκομείο ή στη χειρουργική κλινική μία μέρα προηγουμένως για τη σχετική προετοιμασία κυρίως του εντέρου με τη
χορήγηση ειδικών καθαρτικών ή και αντιβίωσης. Όταν ο όγκος
δημιουργεί απόφραξη, τότε δεν γίνεται ο καθαρισμός του
εντέρου.
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Σε περιπτώσεις προχωρημένου καρκίνου, ο ιατρός θα κάνει την
εγχείρηση για να πάρει δείγμα από τα καρκινικά κύτταρα του
όγκου για βιοψία.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση
Οι νοσηλεύτριες και η φυσιοθεραπεύτρια θα προσπαθήσουν
να σας κινητοποιήσουν το συντομότερο για να αποφύγετε
πιθανές μετ’εγχειρητικές επιπλοκές. Μέχρις ότου εσείς
μπορέσετε να σηκωθείτε από το κρεβάτι θα σας ενθαρρύνουν να
κινείτε τα πόδια σας και να παίρνετε βαθιές εισπνοές.
Τόσο στο χειρουργείο όσο και μετά για λίγες μέρες θα παίρνετε
ενδοφλέβια υγρά και θα έχετε από το σημείο της μύτης
ρινογαστρικό σωλήνα για να αφαιρούνται τα γαστροεντερικά
υγρά ώστε να αποφεύγεται ο εμετός. Επίσης απαραίτητη είναι
και η ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών για την πρόληψη
πιθανής λοίμωξης. Τις πρώτες ημέρες της εγχείρησης είναι
φυσιολογικό να πονάτε, ο ιατρός όμως θα μεριμνήσει να σας
χορηγούνται παυσίπονα. Επίσης θα αισθάνεστε πόνο τις πρώτες
μέρες της κινητοποίησής σας. Όμως μέσα σε δέκα μέρες περίπου μετά την εγχείρηση, όλες οι ταλαιπωρίες θα αρχίσουν να
υποχωρούν και ο ιατρός θα σας επιτρέψει να πάτε στο σπίτι σας,
αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι ραφές από την τομή.
Αν νομίζετε ότι θα αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες στο σπίτι,
είναι καλό να ενημερώσετε έγκαιρα τη νοσηλεύτρια έτσι ώστε
να μεριμνήσει να δείτε κάποιο κοινωνικό λειτουργό για να
επιληφθεί των προβλημάτων σας. Με την αναχώρηση σας από το
νοσοκομείο/κλινική θα σας δοθεί ραντεβού για να επισκεφθείτε
τον ιατρό στα εξωτερικά ιατρεία μέσα στα πλαίσια της
μετ’εγχειρητικής παρακολούθησης.
Αν σ’ αυτό το διάστημα και μέχρι την επίσκεψη σας στον ιατρό
αισθανθείτε έντονη συναισθηματική φόρτιση, θα ήταν καλό
να εκφράσετε τα συναισθήματά σας σε άτομα του στενού
οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντός σας έτσι που
να μπορέσουν να σας βοηθήσουν με την συμπαράσταση τους.
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Κολοστομία
Σε ορισμένα άτομα με καρκίνο στο παχύ έντερο υπάρχει
η θεραπευτική ένδειξη για να γίνει κολοστομία. Αν στη δική σας
περίπτωση επιβάλλεται αυτός ο θεραπευτικός χειρισμός, τότε
χρειάζεται χρόνος και υπομονή μέχρι να συνηθίσετε την ιδέα,
τον τρόπο και τις διαδικασίες για καλή φροντίδα. Η θεωρητική
εκπαίδευση για τη φροντίδα της κολοστομίας, σε ορισμένα
νοσοκομεία/κλινικές, αρχίζει λίγες ημέρες πριν από την επέμβαση. Μετ’εγχειρητικά, στο στάδιο της ανάρρωσης, οι
νοσηλεύτριες αρχίζουν να εκπαιδεύουν τον ασθενή και τους
οικείους του την πρακτική εφαρμογή της φροντίδας της
κολοστομίας και του δέρματος γύρω από αυτή. Τις πρώτες μέρες
μετά την επέμβαση η φροντίδα της κολοστομίας γίνεται από τις
νοσηλεύτριες.

Άτομο με κολοστομία

Συλλέκτες κοπράνων

Αν επιθυμείτε μπορείτε να συναντηθείτε και να συνομιλήσετε
με άτομα που είχαν την ίδια εμπειρία μ’ εσάς. Αυτά τα άτομα
γνωρίζουν και μπορούν να σας καθοδηγήσουν να βρείτε τον
τρόπο να ζείτε με την κολοστομία σας. Επίσης υπάρχουν
εθελοντές ή μέλη του προσωπικού που στελεχώνουν τις
διάφορες υπηρεσίες των οργανώσεων των ασθενών με καρκίνο,
οι οποίοι μπορούν να σας προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και
βοήθεια αν αποταθείτε κοντά τους.
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Πριν από την εγχείρηση ο ιατρός θα επιλέξει το σημείο που
θα κάνει την κολοστομία έτσι ώστε να συνάδει με τις κινήσεις
σας και να μην επηρεάζεται η εφαρμογή του συλλέκτη (σάκκου)
σ’ οποιαδήποτε στάση και αν βρίσκεστε.

Το διαιτολόγιο
Στην αρχή κάποιες τροφές πιθανό να ερεθίζουν το έντερο,
τη στομία ή το δέρμα της γύρω περιοχής. Τροφές πλούσιες
σε φυτικές ίνες όπως τα φρούτα και τα λαχανικά προκαλούν
συχνές και χαλαρές κενώσεις, ιδιαίτερα στην αρχή. Με την
πάροδο του χρόνου θα προσέξετε πως η λειτουργία του εντέρου
θα επανέλθει στα φυσιολογικά πλαίσια. Δεν υπάρχουν ειδικές
συνταγές διατροφής. Το κάθε άτομο μπορεί να τρέφεται
σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και συνήθειες. Σε περίπτωση
που θα διαπιστώσετε κάποιο διατροφικό πρόβλημα, μπορείτε
να το συζητήσετε με ειδικό διατροφολόγο.

Θα επηρεαστεί η σεξουαλική μου ζωή
μετά την εγχείρηση;
Μετά την ανάρρωση τίποτα το παθολογικό δεν υπάρχει πια
που να εμποδίζει τη σεξουαλική σας δραστηριότητα. Ίσως να
υπάρξουν κάποιες αναστολές αν έχετε κολοστομία λόγω της
αλλαγής στην εικόνα του σώματός σας. Όμως η ανοικτή
συζήτηση με τον/την σύντροφό σας, αυτή η αναστολή θα
ξεπεραστεί. Μπορείτε επίσης να εμπιστευτείτε το πρόβλημά σας
και να το συζητήσετε με τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια οι οποίοι θα
μεριμνήσουν να συναντηθείτε με κάποιο ειδικό σύμβουλο.
Σπάνια, οι επεμβάσεις στο ορθό για τους άνδρες μπορεί
να προκαλέσουν κάποια ζημιά στα νεύρα του σεξουαλικού
συστήματος. Αυτό θα σημαίνει πρόβλημα στη στύση και
στην εκσπερμάτωση προσωρινά ή μόνιμα.
Σε τέτοια περίπτωση είναι χρήσιμο να έχετε συνάντηση με
άλλους ασθενείς που είχαν παρόμοια εμπειρία ή να αποταθείτε
στους ειδικούς συμβούλους των οργανώσεων των ασθενών
με καρκίνο.
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Χημειοθεραπεία
Στη χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται κυτταροστατικά φάρμακα
για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Σε κάποιες
περιπτώσεις χορηγείται χημειοθεραπεία σε συνδυασμό
με ακτινοθεραπεία προ-εγχειρητικά (neo-adjuvant treatment).
H πιο συνηθισμένη διαδικασία χορήγησης της όμως είναι
μετ’ εγχειρητικά (adjuvant treatment).
Χημειοθεραπεία χορηγείται επίσης και στις περιπτώσεις όπου
ο καρκίνος έχει διασκορπιστεί και σε άλλα μέρη του σώματος
(advanced cancer).

Προφυλακτική χημειοθεραπεία
(adjuvant treatment)
Χημειοθεραπεία σε πρώιμο στάδιο (στάδιο 1, 2, και 3)
Αυτό το είδος της χημειοθεραπείας χορηγείται επιπρόσθετα
με τη χειρουργική αφαίρεση του καρκίνου με σκοπό την
καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που πιθανόν να έχουν
παραμείνει και που είναι αδύνατο να εντοπισθούν με γυμνό μάτι
ή με απεικόνιση λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους που έχουν.
Η μικροσκοπική εξέταση του όγκου και των λεμφαδένων που
έχουν αφαιρεθεί δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό να
σχηματίσει μία κατ’ αρχήν άποψη για τον κίνδυνο που πιθανό
να διατρέχετε για επανεμφάνιση του όγκου. Αυτή η πιθανότητα
όμως διαφέρει από άτομο σε άτομο έτσι για τη δική σας
περίπτωση θα σας ενημερώσει ο ιατρός.
Αν η γενική εικόνα του όγκου είναι αρκετά καλή, τότε ο κίνδυνος
επανεμφάνισης της ασθένειας είναι πολύ μικρός και η
προφυλακτική χημειοθεραπεία θα τον περιορίσει ακόμη
περισσότερο, χωρίς όμως και πάλι να εξασφαλίζει την
αποθεραπεία. Η ωφελιμότητα της χημειοθεραπείας ίσως να είναι
μικρή και η ασθένεια να έχει μία πολύ καλή πορεία με τη
χειρουργική αφαίρεση μόνο. Αν όμως ο όγκος περιγράφεται σαν
υψηλού κινδύνου για επανεμφάνιση της ασθένειας, τότε η
χημειοθεραπεία θα περιορίσει αυτό το ενδεχόμενο και θα
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η πιθανότητα θεραπείας.
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Επειδή είναι αδύνατος ο εντοπισμός και η επιβεβαίωση,
ότι έχουν ή δεν έχουν παραμείνει στην περιοχή μικροσκοπικά
καρκινικά κύτταρα μετά από τη χειρουργική επέμβαση,
δεν μπορεί να ειπωθεί καν αν είναι αχρείαστη η προφυλακτική
χημειοθεραπεία. Ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός, οπότε θα
πρέπει να ζυγίσετε το βαθμό της ωφελιμότητας παρά τις πιθανές
παρενέργειες της χημειοθεραπείας.
Για το στάδιο 1 δεν χρειάζεται να χορηγηθεί χημειοθεραπεία
εφ’ όσον ο καρκίνος δεν έχει διηθήσει το μυϊκό τοίχωμα
του εντέρου και δεν έχει επηρεάσει τους λεμφαδένες (Duke A).
Στο στάδιο 2 (Duke B) παρ’ όλο που υπάρχει χαμηλός κίνδυνος
σε κάποιους ασθενείς μπορεί να χορηγηθεί χημειοθεραπεία.
Το κριτήριο για χορήγηση χημειοθεραπείας είναι τα ευρήματα
από την εξέταση του όγκου. Αν εντοπίζονται καρκινικά κύτταρα
στα αιμοφόρα αγγεία ή στα λεμφαγγεία πολύ κοντά στον όγκο
τότε ο ιατρός θα εισηγηθεί τη χορηγηση χημειοθεραπείας.
Για τους ασθενείς που η διάγνωση έγινε στο στάδιο 3 (Dukes C)
συστήνεται η χορήγηση χημειοθεραπείας. Επίσης ο ιατρός
πιθανό να εισηγηθεί στον ασθενή τη συμμετοχή του
σε ερευνητική κλινική δοκιμή.
Η φαρμακευτική αγωγή στον πρώιμο καρκίνο του παχέος
εντέρου.
Τα κύρια φάρμακα είναι:
 Fluorouracil (5 FU). Συνήθως χορηγείται μαζί με Folinic Acid
(leucovorin) για καλύτερη δράση.
 Capecitabine (xeloda) είναι 5 FU σε χάπια.
 Οxaliptatin (eloxatin) το οποίο χορηγείται σε ασθενείς
με επηρεασμένους λεμφαδένες γύρω από τον όγκο.
Ο ιατρός δίνει όλες τις πληροφορίες για το όφελος και τους
πιθανούς κινδύνους της θεραπείας με κυτταροστατικά φάρμακα
(χημειοθεραπεία).
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Η χημειοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον κίνδυνο
επανεμφάνισης του καρκίνου χωρίς να είναι απολύτως βέβαιο.
Επίσης μπορεί να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες παρενέργειες
εξ’ αιτίας της χημειοθεραπείας.
Το όφελος της χημειοθεραπείας για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά
σχετίζεται με το στάδιο της νόσου καθώς και τη γενική
κατάσταση της υγείας του.

Χημειοθεραπεία σε προχωρημένο καρκίνο
του παχέος εντέρου (advanced cancer)
Η θεραπεία με κυτταροστατικά φάρμακα σε ασθενείς με
διάσπαρτο καρκίνο σε άλλα όργανα του σώματος χορηγείται
με σκοπό τη συρρίκνωση του όγκου, τη βελτίωση των
συμπτωμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και την
παράταση της ζωής όσο είναι δυνατό. Δυστυχώς πιθανότητες
θεραπείας έχουν λίγοι μόνο ασθενείς και υπό τις περιστάσεις η
απόφαση για χορήγηση χημειοθεραπείας είναι πάντα δύσκολη.
Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν επιτυχία στους στόχους της
χημειοθεραπείας, κάποιοι όμως βιώνουν τις παρενέργειες της
χημειοθεραπείας χωρίς να έχουν κάποιο όφελος.
Γενικά η όλη προσπάθεια και οι βλέψεις είναι ο ασθενής να έχει
κάποια ωφελιμότητα από τη θεραπεία και όχι να επιφορτιστεί με
τις παρενέργειες της. Εσείς όμως θα πρέπει να συζητήσετε
ειδικά τη δική σας περίπτωση σε λεπτομέρεια με τον ιατρό σας.
Να αναλύσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα προτού
αποφασίσετε αν θα πάρετε θεραπεία για να έχετε τον καρκίνο
υπό έλεγχο ή αν θα πάρετε θεραπεία για τη βελτίωση και την
ανακούφιση σας από τα συμπτώματα της ασθένειας.
Αρκετοί ασθενείς μετά από την καθορισμένη θεραπεία του
καρκίνου στο παχύ έντερο δεν αντιμετωπίζουν περαιτέρω
προβλήματα. Δυστυχώς όμως σε κάποιους μπορεί η αρρώστια
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να επανεμφανιστεί τοπικά ή να έχει προχωρήσει σε άλλα μέρη
του σώματος. Αυτό ονομάζεται δευτεροπαθής καρκίνος
του παχέος εντέρου (μετάσταση). Αν η διάγνωση του καρκίνου
έγινε σε προχωρημένο στάδιο πιθανό να εντοπιστούν
μεταστάσεις και σε άλλα όργανα πέραν του παχέος εντέρου
όπως είναι το ήπαρ και οι πνεύμονες.
Οι μεταστάσεις από το παχύ έντερο συνήθως δύσκολα
θεραπεύονται, όμως η χημειοθεραπεία μπορεί και να βοηθήσει.
Ο ιατρός θα μελετήσει μια σειρά από παράγοντες προτού
αποφασίσει το είδος της θεραπείας. Αυτοί οι παράγοντες
συνήθως περιστρέφονται γύρω από την γενική κατάσταση
της υγείας σας, το σημείο της μετάστασης και τη προηγούμενη
μορφή θεραπείας που σας χορηγήθηκε.
Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας σε προχωρημένο καρκίνο του
παχέος εντέρου είναι:
 5 Fluorouracil (5 FU) μαζί με φολικό οξύ.
 Capecitabine (Xeloda) σε χάπια.
 Οxaliplatin (Eloxatin).
 Irinotecan (Campto)
 Μitomycin
Γίνονται διάφορες έρευνες και μελέτες για να εξευρεθεί
η καλύτερη θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο του παχέος
εντέρου. Ίσως να προταθεί και σε σας να πάρετε μέρος
σε ερευνητικές κλινικές δοκιμές.
Αν ο καρκίνος αρχίσει να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια
ή αμέσως μετά τη θεραπεία, τότε ίσως να χρειαστεί αλλαγή
στο είδος της χημειοθεραπείας, κι’ αυτό ονομάζεται θεραπεία
δεύτερης γραμμής (second line treatment). Mερικές φορές μπορεί
να χορηγηθεί και θεραπεία τρίτης γραμμής.
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Πως χορηγείται η χημειοθεραπεία

Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας συνήθως χορηγούνται
ενδοφλέβια ή διαμέσου κεντρικής γραμμής που τοποθετείται
σε φλέβα στην περιοχή του θώρακα. (Δες έντυπο Kεντρικής
Γραμμής).
Κάποια είδη κυτταροστατικών φαρμάκων τοποθετούνται εντός
μιας μικρής φορητής αντλίας η οποία συνδέεται με την κεντρική
γραμμή και χορηγείται με ένα ελεγχόμενο τρόπο η ποσότητα
στην κατάλληλη χρονική διάρκεια. Αυτός ο τρόπος επιτρέπει
να παίρνετε τη θεραπεία σας ενώ βρίσκεστε στο σπίτι.
Σε ορισμένους ασθενείς με μεταστάσεις στο ήπαρ μπορεί
να τους χορηγηθεί χημειοθεραπεία απευθείας μέσα στο ήπαρ
διαμέσου ειδικής φλέβας. Αυτό το είδος της χημειοθεραπείας
ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες μέρες, γι’ αυτό ίσως χρειαστεί
να παραμείνετε στο νοσοκομείο. Μετά από κάθε σειρά
χημειοθεραπείας, ακολουθεί μία περίοδος μερικών εβδομάδων
για ξεκούραση και ανάρρωση του οργανισμού από την επίδραση
της θεραπείας.
Συχνά η χημειοθεραπεία χορηγείται στο τμήμα ημερήσιας
νοσηλείας. Αυτό σημαίνει πως θα πηγαινοέρχεστε στο
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νοσοκομείο σαν εξωτερικός ασθενής. Πόση χημειοθεραπεία
θα χρειαστεί στη δική σας περίπτωση, θα εξαρτηθεί από τον τύπο
του καρκίνου και από το βαθμό ανταπόκρισης στη θεραπεία.
Πληροφορίες και λεπτομέρειες που αφορούν
τη χημειοθεραπεία και τις παρενέργειες της μπορείτε
να βρείτε στο ενημερωτικό βιβλιάριο
«Kατανοώντας τη χημειοθεραπεία».
Παρενέργειες της χημειοθεραπείας
Η χημειοθεραπεία μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες παρενέργειες, όμως ανακουφίζει τα συμπτώματα
από τον καρκίνο. Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας
προλαμβάνονται ή και ανακουφίζονται με τη χορήγηση ειδικών
φαρμάκων και με τη χρήση κάποιων ειδικών εφαρμογών.
Στο βιβλιάριο «Κατανοώντας τη χημειοθεραπεία» θα βρείτε
αρκετές πληροφορίες που αφορούν αυτές τις παρενέργειες και
τους διάφορους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Ειδικές παρενέργειες από τη μακρά χορήγηση 5-FU συνήθως
παρουσιάζονται στις παλάμες των χεριών και στο πέλμα του
ποδιού όπως είναι οι κοκκινίλες και ο πόνος. Συνήθως
αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση βιταμινών. Σε σπάνιες
περιπτώσεις αυτές οι παρενέργειες υποχωρούν μόνο με τη λήξη
της θεραπείας. Συνήθως η θεραπεία με 5-FU δεν προκαλεί
απώλεια μαλλιών, παρά μόνο προσωρινή αραίωσή τους.

Νεότερα κυτταροστατικά φάρμακα και θεραπείες
Τα κυτταροστατικά φάρμακα, όπως το capecitabine (xeloda)
σε χάπια, μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία του
καρκίνου του παχέος εντέρου. Γι’ αυτές τις νεότερες μορφές
κυτταροστατικών φαρμάκων μπορείτε να ρωτήσετε τον ιατρό
σας κι’ αυτός θα σας ενημερώσει αν εσείς μπορείτε να πάρετε
αυτά τα φάρμακα.
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Ποια είναι τα προτερήματα και ποια
τα μειονεκτήματα της χημειοθεραπείας
Αρκετοί ασθενείς, αισθάνονται γενικά φόβο σε ότι αφορά τη
χημειοθεραπεία εξ’ αιτίας των γνωστών επιπλοκών που πιθανό
να προκαλέσει. Τα σύγχρονα κυτταροστατικά φάρμακα και οι
σύγχρονοι χειρισμοί έχουν περιορίσει σημαντικά τις παρενέργειες
και αρκετοί ασθενείς σήμερα αναφέρουν πως οι κακές φήμες
δεν αγγίζουν την πραγματικότητα. Όμως ούτε λίγο ούτε πολύ
η χημειοθεραπεία εξακολουθεί να είναι για τους ασθενείς μία
δύσκολη θεραπεία και προτιμούν να την αποφύγουν. Ορισμένοι
μάλιστα ρωτούν τι θα τους συμβεί αν αρνηθούν να τη δεχτούν.
Υπάρχουν δύο βασικές περιπτώσεις όπου χορηγείται
η χημειοθεραπεία: α) η προφυλακτική θεραπεία του
προχωρημένου σταδίου και β) όταν υπάρχει επανεμφάνιση της
ασθένειας ή όταν υπάρχουν μεταστάσεις. Για την κάθε περίπτωση
ξεχωριστά υπάρχουν προτερήματα και μειονεκτήματα.

Βιολογικές / στοχευμένες θεραπείες

Οι βιολογικές θεραπείες καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα
στον οργανισμό.
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Υπάρχουν διάφορα είδη βιολογικών θεραπειών.
Η πλέον διαδεδομένη βιολογική θεραπεία είναι τα μονοκλωνικά
αντισώματα όπως το bevacizumab (Avastin), το cetuximab (Erbitux)
και το panitumumab (Vectibix). Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται
στη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου (στάδιο 4, προχωρημένος ή μεταστατικός καρκίνος).
Πως επιδρούν τα μονοκλωνικά αντισώματα
Τα μονοκλωνικά αντισώματα έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν
και να μπλοκάρουν ένα είδος πρωτεϊνικών υποδοχέων που
ανιχνεύονται στην επιφάνεια συγκεκριμένων καρκινικών
κυττάρων. Όταν άλλου είδους πρωτεΐνες, παράγοντες
ανάπτυξης, προσκολλήσουν σε αυτούς τους υποδοχείς
τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπλοκάρουν τους πρωτεϊνικούς
υποδοχείς και παρεμποδίζουν την προσκόλληση των παραγόντων
ανάπτυξης με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη και
ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων. (Εtuximab, Panitumumab).
Πριν από τη χορήγηση αυτών των μονοκλωνικών αντισωμάτων
γίνεται πάντοτε έλεγχος των γονιδίων των καρκινικών κυττάρων
που ονομάζονται KRAS. O ιατρός θα είναι σε θέση να εισηγηθεί
θεραπεία είτε με cetuximab είτε με panitumumab όταν θα έχει
τα αποτελέσματα του γονιδιακού ελέγχου. Αν δηλαδή τα γονίδια
είναι φυσιολογικά ή είναι μεταλλαγμένα.
Η θεραπεία με bevacizumab (Avastin) χορηγείται για να
παρεμποδιστεί ο όγκος να αναπτύξει νέα αιμοφόρα αγγεία,
έτσι ώστε να στερήσει τον όγκο από οξυγόνο και τροφοδοσία.
Αυτά τα φάρμακα που εμποδίζουν τη δημιουργία νέων αγγείων
ονομάζονται αναστολείς της αγγειογένεσης.
Πως χορηγούνται τα μονοκλωνικά αντισώματα
Η θεραπεία με cetuximab χορηγείται ενδοφλέβια συνήθως σε
συνδιασμό με τη χημειοθεραπεία. Όμως μπορεί να χορηγηθεί και
από μόνη της.
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Παρενέργειες
Κάποιοι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν αλλεργική αντίδραση
όπως, συμπτώματα γρίπης, πτώση της αρτηριακής πίεσης
ή αδιαθεσία. Επίσης μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα στο
δέρμα και κόπωση.
Για αποφυγή των παρενεργειών, η πρώτη δόση των
μονοκλωνικών αντισωμάτων χορηγείται πολύ αργά ή
προηγείται η χορήγηση ειδικών φαρμάκων για περιορισμό των
αντιδράσεων.

Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα

29

Η ακτινοθεραπεία στοχεύει στην καταστροφή των καρκινικών
κυττάρων με τη χρήση υψηλής δόσης ακτινοβολίας. Κατά τη
χορήγηση της επηρεάζονται ελάχιστα τα υγιή κύτταρα της γύρω
περιοχής.
Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται συνήθως στη θεραπεία του
καρκίνου στο απευθυσμένο. Κανονικά δεν χορηγείται στην
αντιμετώπιση του καρκίνου στο κόλον παρά μόνο περιστασιακά
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων όταν υπάρχουν.
Προφυλακτική ακτινοθεραπεία
Η προφυλακτική ακτινοθεραπεία χορηγείται κυρίως
μετ’ εγχειρητικά για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων
που πιθανόν να έχουν παραμείνει στην περιοχή και που είναι
δύσκολο να διαγνωστεί η ύπαρξή τους λόγω του μικροσκοπικού
μεγέθους τους. Μερικές φορές προφυλακτική ακτινοθεραπεία
μπορεί να χορηγηθεί και προ-εγχειρητικά σε μεγάλους όγκους με
σκοπό τη συρρίκνωση τους προς διευκόλυνση της χειρουργικής
διαδικασίας και της αφαίρεσης.
Ακτινοθεραπεία σε δευτεροπαθείς όγκους
Σε περίπτωση επανεμφάνισης της ασθένειας, η ακτινοθεραπεία
χορηγείται για αδρανοποίηση του όγκου, ιδίως στην περιοχή της
λεκάνης, για ανακούφιση από τα συμπτώματα και κυρίως τον
έλεγχο του πόνου.
Πως γίνεται η ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία γίνεται συνήθως σε ακτινοθεραπευτικό τμήμα
νοσοκομείου κάθε μέρα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς
ασθενείς. Η ολοκλήρωση της θεραπείας είναι διαφορετική από
άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την εικόνα του προβλήματος.
Ο ιατρός θα σας ενημερώσει για το είδος και τη διάρκεια της
ακτινοθεραπείας που χρειάζεστε.
Ο σχηματισμός της ακτινοθεραπείας
Για να είναι σίγουρο το όφελος που θα έχετε από την
ακτινοθεραπεία, θα πρέπει να γίνει καλός προγραμματισμός και
σχεδιασμός της θεραπείας. Αυτό γίνεται την πρώτη μέρα της
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επίσκεψης σας σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο στο
ακτινοθεραπευτικό τμήμα με τη βοήθεια του αξονικού
τομογράφουκαι του εξομοιωτή. Στα σημεία που θα περάσει
η ακτινοβολία, ο ακτινογράφος θεραπείας θα τοποθετήσει
με ηλεκτρονική ακρίβεια κάποια σημάδια από μελάνι στο δέρμα
της περιοχής και τα οποία θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθεί
το πρόγραμμα της ακτινοθεραπείας. Σχετικές οδηγίες
για τη φροντίδα της περιοχής που θα ακτινοβοληθεί θα σας
δοθούν πριν αποχωρήσετε.
Η χορήγηση της ακτινοθεραπείας διαρκεί μόνο μερικά λεπτά,
αφού ξαπλώσετε στο ειδικό κρεβάτι του ακτινοθεραπευτικού
μηχανήματος, στη θέση που θα σας υποδείξει ο ακτινογράφος
θεραπείας. Στο δωμάτιο της ακτινοθεραπείας θα είστε
απομονωμένος για λίγα λεπτά μέχρι να χορηγηθεί η ακτινοβολία.
Θα μπορείτε να συνομιλείτε με τον ακτινογράφο θεραπείας
ο οποίος θα σας επιβλέπει διαμέσου του κλειστού συστήματος
παρακολούθησης του χώρου.
Παρενέργειες
Η ακτινοθεραπεία στα έντερα, μπορεί να παρουσιάσει κάποιες
παρενέργειες, όπως διάρροιες, ναυτία, κόπωση, κυστίτιδα και
ερεθισμό του δέρματος. Αυτές οι παρενέργειες είναι ήπιες
συνήθως και ο ιατρός θα σας καθοδηγήσει με ειδικές
συμβουλές, ειδικό διαιτολόγιο ή και να σας χορηγήσει κάποια
φάρμακα για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.
Όλες οι παρενέργειες συνήθως υποχωρούν σταδιακά μετά τη
συμπλήρωση της ακτινοθεραπείας.

Η παρακολούθηση σας
Αφού συμπληρωθεί η θεραπεία, ο ιατρός θα σας
παρακολουθεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα και επίσης θα σας
υποβάλει σε διάφορες ιατρικές και ακτινολογικές εξετάσεις οι
οποίες θα αραιώσουν σταδιακά. Αν εσείς όμως προσέξετε κάποιο
σύμπτωμα ενδιάμεσα από το ραντεβού σας, θα πρέπει να
ενημερώσετε τον ιατρό όσο πιο σύντομα μπορείτε.
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Έρευνα και κλινικές δοκιμές
Οι έρευνες για την εξεύρεση καλύτερων μεθόδων θεραπείας
του καρκίνου του παχέος εντέρου συνεχίζονται. Καθώς
οι υπάρχουσες θεραπείες δεν μπορούν να θεραπεύσουν όλους
τους ασθενείς με καρκίνο, οι ερευνητές ογκολόγοι συνεχίζουν
την εξερεύνηση νέων μεθόδων και τις εφαρμόζουν σε κλινικές
δοκιμές. Σ’ αυτές τις κλινικές δοκιμές λαμβάνουν μέρος αρκετά
ογκολογικά κέντρα.
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 μίας νέας θεραπείας. Συχνά
παίρνουν μέρος σε αυτές τις δοκιμές πολλά νοσοκομεία διεθνώς.
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 τον ιατρό 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 μία 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, αλλά λιγότερες
παρενέργειες.
Ο λόγος που ίσως να θέλει ο ιατρός σας να λάβετε μέρος σε μια
τέτοια μελέτη είναι γιατί αν δεν ελεγχθεί επιστημονικά η
θεραπεία ο ιατρός δεν θα μπορεί να ξέρει ποια είναι η καλύτερη
για τους ασθενείς.
Πριν διεξαχθεί μια έρευνα πρέπει να εγκριθεί από την Eπιτροπή
Hθικής 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 αυτή
και να κατανοήσετε πως ακριβώς θα λάβετε μέρος.
Ακόμη και εάν συμφωνήσετε 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.

Τα συναισθήματα σας
Αρκετοί ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του παχέος
εντέρου στο αρχικό στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία.
Οι πιο κάτω πληροφορίες ίσως να μη ενδιαφέρουν εξ’ ολοκλήρου
εσάς προσωπικά, όμως δίδουν στήριξη και ενθάρρυνση σ’ αυτούς
τους ασθενείς που δυσκολεύονται να αποδεκτούν την αρρώστια
τους.
Όμως ανάγκη για στήριξη έχουν και ο/η σύντροφος και τα μέλη
της οικογένειας σας και οι στενοί σας φίλοι.
Σοκ και δυσπιστία
«Δεν μπορώ να το πιστέψω». «Δεν μπορεί να είναι αλήθεια».
Είναι οι 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
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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
την λέξη καρκίνος πανικοβάλλει και δημιουργεί φοβίες. Μετά
την διάγνωση του καρκίνου ο πιο συνηθισμένος φόβος που
εκφράζει κάποιος είναι: «Άραγε θα πεθάνω;»
Κατ’ ακρίβεια σήμερα αρκετά είδη καρκίνου όπως ο καρκίνος του
παχέος εντέρου είναι θεραπεύσιμος, όταν η διάγνωση γίνει στο
πολύ αρχικό στάδιο της ασθένειας. Όταν ο καρκίνος δεν μπορεί
να θεραπευθεί πλήρως, οι νέες μέθοδοι θεραπείας μπορούν να
έχουν την ασθένεια κάτω από έλεγχο για αρκετά χρόνια και
αρκετοί ασθενείς μπορούν να ζουν σχεδόν φυσιολογικά.
Οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί 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 νοιώσουν 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. Οι οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο
διαθέτουν υπηρεσίες με ειδικούς συμβούλους που μπορούν
να σας βοηθήσουν (σελίδα…).
«Άραγε θα πεθάνω;» «Άραγε ο πόνος θα είναι ανυπόφορος;»
Είναι η έκφραση μιας άλλης μορφής φόβου. Είναι γεγονός πως
αρκετοί ασθενείς με καρκίνο δεν έχουν καθόλου πόνο. Για
αυτούς όμως που έχουν πόνο υπάρχουν σύγχρονα φάρμακα και
ειδικές τεχνικές που εφαρμόζονται με επιτυχία για ανακούφιση ή
τον έλεγχο του πόνου. Άλλος τρόπος ανακούφισης ή προστασίας
σας από τον πόνο είναι η ακτινοθεραπεία και η αδρανοποίηση
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του νεύρου που προκαλεί τον πόνο. Πληροφορίες για την κλινική
πόνου μπορείτε να πάρετε από τον ιατρό σας ή τις οργανώσεις
ασθενών με καρκίνο (σελίδα …..).
Ίσως να αισθάνεστε κι εσείς 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 δική σας θεραπεία είναι καλύτερα να μιλήσετε
με τον ιατρό σας με λεπτομέρεια. Κάντε 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.
Αν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως
κάτι που αφορά τη θεραπεία σας, ρωτήστε!

Μπορεί στο ραντεβού σας με τον ιατρό να θέλετε να σας
συνοδεύσει κάποιος στενός φίλος ή συγγενικό σας άτομο.
Η παρουσία τους θα σας βοηθήσει σε περίπτωση που νοιώσετε
σύγχυση. Επίσης θα σας θυμίσουν κάποιες λεπτομέρειες από τη
συνάντηση σας με τον ιατρό που εσείς ίσως να έχετε ξεχάσει.
Επίσης μπορούν να ρωτήσουν κάτι για σας, το οποίο εσείς
νοιώθετε άβολα να το αναφέρετε στον ιατρό.
Μπορεί να σας φοβίζει το νοσοκομείο αν δεν είχατε πάει ποτέ
προηγουμένως. Αν μιλήσετε με τον ιατρό σίγουρα
θα σας καθησυχάσει.
Ίσως οι απαντήσεις που πήρατε από τον ιατρό να είναι
ελλιπείς ή να είναι ασαφείς και αόριστες. Οι ιατροί με τις
εμπειρίες τους γνωρίζουν περίπου την ωφελιμότητα που έχουν
οι ασθενείς από τη θεραπεία που έχουν ορίσει, αλλά ποτέ δεν
είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα που θα προκύψει, ξεχωριστά
για το κάθε άτομο. Για αρκετούς ασθενείς αυτή είναι μια σκληρή
πραγματικότητα που δύσκολα την αντέχουν. Η αβεβαιότητα για
το τι θα συμβεί στο μέλλον προκαλεί μεγάλη ένταση, αλλά
πολλές φορές οι φοβίες είναι υπερβολικές μπροστά στην
πραγματικότητα. Αν φροντίσετε να μάθετε κάποια πράγματα που
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αφορούν την αρρώστια σας, ίσως νοιώσετε σιγουριά. Ακόμη
η συζήτηση με την οικογένεια και με τους φίλους σας μπορεί
να βοηθήσουν να ανακουφιστείτε από την ένταση και
τις αχρείαστες ανησυχίες.
 Άρνηση
«Δεν συμβαίνει κανένα κακό σε μένα». «Δεν έχω καρκίνο».
Μερικοί ασθενείς ενώ βιώνουν ένα καρκίνο αρνούνται και
δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα γι’ αυτή την αρρώστια ή δεν
θέλουν καν να μιλούν για την αρρώστια τους. Αν κι εσείς
νοιώθετε έτσι, τότε απλά πέστε το ξεκάθαρα στους γύρω σας
ότι δεν 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. Αν αυτή
η στάση σας 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.
 Οργή
«Γιατί εγώ;» «Γιατί τώρα;»
Η οργή είναι ένα άλλο συναίσθημα που κρύβει φόβο ή θυμό.
Μπορεί να ξεσπάσετε το θυμό σας στους δικούς σας, στον ιατρό,
στις νοσηλεύτριες που σας φροντίζουν. Ακόμη μπορεί
να ξεσπάσετε και να τα βάλετε με τον Θεό, αν είστε
θρησκευόμενος.
Είναι κατανοητό, αν είστε πολύ θυμωμένος για διάφορους
λόγους που αφορούν την αρρώστια σας. Όμως μη νοιώθετε
ενοχές για τις αντιδράσεις σας και την εριστική σας διάθεση.
Κάποιοι συγγενείς ή φίλοι ίσως να μην αντιλαμβάνονται πως ο
θυμός σας είναι εξ’ αιτίας της αρρώστιας σας και όχι εξ’ αιτίας
τους. Είναι καλό όταν δεν θα είστε τόσο θυμωμένος, να τους
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εξηγήσετε τους λόγους ή αν δυσκολεύεστε δώστε τους αυτό
το βιβλιάριο για να διαβάσουν αυτό το κεφάλαιο. Επίσης
μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια και να συνομιλήσετε με κάποιον
επαγγελματία σύμβουλο ή ψυχοθεραπευτή.

Τρόπος ζωής
Μετά 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 του παχέος εντέρου, μερικοί ασθενείς τα
καταφέρνουν και ζουν κανονικά. Αν εσείς χρειάζεστε κάποιο
χρόνο για να αναρρώσετε, μη διστάσετε να κάνετε μόνο αυτά
που μπορείτε να κάνετε και να ξεκουράζεστε αρκετά.
Ο καθένας χρειάζεται στήριξη στις δύσκολες του στιγμές.
Δεν είναι λάθος να ζητήσετε βοήθεια αν δεν μπορείτε να
αντεπεξέλθετε από μόνος σας. Αν εκφράσετε τις δυσκολίες σας
μπορεί να έχετε τη συγκεκριμένη βοήθεια και υποστήριξη
από άτομα ή τις οργανώσεις ασθενών με καρκίνο που
ανταποκρίνονται πάντα με προθυμία.

Πως μπορούν να βοηθήσουν οι συγγενείς και οι φίλοι
Μερικές φορές οι συγγενείς δυσκολεύονται να μιλούν για τον
καρκίνο ή να εκφράζουν αυτό που νοιώθουν και προσποιούνται
πως δεν συμβαίνει τίποτα και όλα είναι καλά και μέσα στα
φυσιολογικά πλαίσια.
Ίσως να σκέφτεστε πως θα στεναχωρήσετε 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.
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Ο/η σύντροφος, οι συγγενείς, οι φίλοι μπορούν να βοηθήσουν
αν ακούσουν με προσοχή αυτά που θέλει να πει ο άρρωστος.
Μη βιαστείτε να μιλήσετε για την αρρώστια του. Άστε τον
να σας το πει ο ίδιος όταν και εφ’ όσον είναι έτοιμος.
Το 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.

Πως να μιλήσετε στα παιδιά
Η απόφαση να μιλήσετε και το πως θα μιλήσετε στα παιδιά σας
είναι δύσκολη. Αυτό που θα σας κατευθύνει είναι η ηλικία τους
και η ωριμότητά τους.
Τα πολύ μικρά παιδιά αναστατώνονται εύκολα για τις αλλαγές
που συμβαίνουν στο χώρο τους κι έτσι χρειάζονται απλές
επεξηγήσεις στο ερώτημα τους γιατί το συγκεκριμένο μέλος
της οικογένειας πηγαίνει συχνά στο νοσοκομείο.
Τα κάπως μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν μια απλή
ιστορία όπως για τα καλά και τα κακά κύτταρα του σώματος.
Τα παιδιά έχουν ανάγκη να τους επαναλαμβάνετε και να τα
επιβεβαιώνετε ότι δεν φταίνε για την αρρώστια σας, είτε
εκδηλώνονται είτε όχι. Διότι τα παιδιά συνήθως νοιώθουν ότι η
αρρώστια σας προήλθε εξ’ αιτίας τους και μέμφονται τον εαυτό
τους και ζουν με τις ενοχές αυτές για αρκετό καιρό.
Τα παιδιά από 10 χρονών και άνω μπορούν να αντιληφθούν
κάποιες επεξηγήσεις με περισσότερη λεπτομέρεια.
Οι έφηβοι ίσως δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση
επειδή νοιώθουν πως εξαναγκάζονται να επιστρέψουν ξανά μέσα
στην οικογένεια, τη στιγμή που μόλις άρχισαν να ζουν την
ανεξαρτησία τους.
Ίσως η ανοικτή και ειλικρινής συζήτηση με τα παιδιά να είναι ο
καλύτερος τρόπος προσέγγισης. Ακούστε τις ανησυχίες τους
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ιδιαίτερα αν έχετε προσέξει ότι υπάρχει αλλαγή στη
συμπεριφορά τους. Γι’ αυτά είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Ίσως να είναι καλύτερα αν τους
δώσετε στην αρχή λίγες πληροφορίες και να ολοκληρώσετε την
εικόνα της αρρώστιας σας σταδιακά. Ακόμη και τα μικρά
παιδιά διαισθάνονται όταν συμβαίνει κάτι κακό, έτσι μην
τα αφήσετε να βιώνουν αόριστα αυτό που σας συμβαίνει, γιατί ο
φόβος ίσως είναι χειρότερος από ότι αν ακούσουν την αλήθεια.

Μπορείτε αν θέλετε να ζητήσετε τη βοήθεια και
την υποστήριξη των ειδικών συμβούλων για το πως
θα χειριστείτε καλύτερα τα παιδιά σας.

Αρκετοί ασθενείς μετά τη διάγνωση τους νοιώθουν αδύναμοι
να αντιδράσουν και να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον
εαυτό τους και αφήνονται στα χέρια των ιατρών και των
νοσοκομείων. Κι όμως υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα
μπορούσατε να κάνετε εσείς προσωπικά και οι συγγενείς σας,
για να βοηθήσετε τον εαυτό σας τη δεδομένη στιγμή που θα το
χρειαστείτε.
 Κατανοήστε την αρρώστια σας
Αν εσείς και οι συγγενείς σας κατανοήσετε το είδος αυτής
της αρρώστιας και τις μεθόδους θεραπείας της, τότε
θα μπορέσετε να προετοιμάσετε καλύτερα τον εαυτό σας
και θα προσαρμοστείτε πιο εύκολα στη νέα κατάσταση.
Επίσης θα έχετε κάποια ιδέα για το τι θα συναντήσετε
και να μη σας είναι όλα άγνωστα.
Είναι ουσιώδες να παίρνετε πληροφορίες και να ενημερώνεστε
από αξιόπιστες πηγές, για την αποφυγή και της παραμικρής
αχρείαστης ανησυχίας και του υπερβολικού φόβου.
Για πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας
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και την πορεία της ασθένειας, ο πιο αρμόδιος είναι ο ιατρός σας
που γνωρίζει όλο το ιατρικό σας ιστορικό. Όπως έχει αναφερθεί
και προηγουμένως η καταγραφή των ερωτήσεων σας ή
η συνοδεία σας από φιλικό ή συγγενικό άτομο θα σας βοηθήσουν
να μην αφήσετε τις απορίες σας αναπάντητες από τον ιατρό ή
από την ειδική νοσηλεύτρια για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.
Άλλες αξιόπιστες πηγές είναι τα πληροφοριακά έντυπα
και οι ίδιες οι οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο.
 Πρακτική και θετική προσέγγιση
Για κάποιο χρονικό διάστημα ίσως να μη μπορείτε να ασχολείστε
με τα ίδια πράγματα όπως κάνετε για πολύ καιρό προηγουμένως.
Όταν όμως αρχίσετε να νοιώθετε καλύτερα μπορείτε
να δοκιμάσετε να κάνετε απλά και εύκολα πράγματα μέχρις ότου
βρείτε ξανά τη χαμένη αυτοπεποίθηση σας. Μη βιαστείτε όμως,
ένα-ένα βήμα προς τα εμπρός κάθε φορά.
Πολλοί ασθενείς μιλούν για το πως πολεμούν την αρρώστια τους.
Αυτό βοηθά πολύ και μπορείτε να το κάνετε κι εσείς με την
ανάμιξή σας σε ομάδες αυτοβοήθειας και σε θέματα καρκίνου.
Αρχίστε να ενδιαφέρεστε για υγιεινή διατροφή ή για τεχνικές
χαλάρωσης.
Η εμπειρία με τον καρκίνο ίσως να σας διδάξει ότι πρέπει
να βάζετε προτεραιότητες στη ζωή σας και να χρησιμοποιείτε
το χρόνο και την ενεργητικότητά σας κάνοντας καλύτερες
επιλογές απ’ ότι πριν αρρωστήσετε.
Η γυμναστική κι άλλες παρόμοιες ασκήσεις θα σας βοηθήσουν
αρκετά χωρίς να κάνετε κατάχρηση των δυνάμεών σας. Γι’ αυτό
πριν αρχίσετε, μελετήστε με ρεαλισμό για το είδος και το βαθμό
εξάσκησης που μπορείτε να κάνετε. Φυσικά αν η γυμναστική δεν
σας ενθουσιάζει μπορείτε να διαλέξετε κάτι άλλο που να σας
ευχαριστεί και να σας γεμίζει.
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Ποιοι άλλοι μπορούν να σας βοηθήσουν
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως αρκετοί άνθρωποι είναι
διαθέσιμοι να βοηθήσουν εσάς και την οικογένειά σας. Μπορεί
για σας να είναι πιο εύκολο να μιλήσετε με κάποιο που δεν έχει
άμεση σχέση με το στενό περιβάλλον σας και με τον καρκίνο σας.
Επίσης μπορεί να προτιμάτε τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου
ειδικού συμβούλου που ξέρει πως να σας ακούει.

Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των οργανώσεων
των ασθενών με καρκίνο προσφέρονται σ’ όλους δωρεάν,
φτάνει να το ζητήσετε!
Αρκετή βοήθεια μπορείτε να βρείτε από εκπαιδευμένες
εθελόντριες ή από τις νοσηλεύτριες της κατ’ οίκον φροντίδας,
οι οποίες μπορούν να σας επισκέπτονται στο σπίτι. Μιλήστε
με τον ιατρό αν εν τω μεταξύ αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα
φροντίδας κι αυτός θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στην
Υπηρεσία Κατ’ οίκον Νοσηλείας.

Μπορεί να είστε δικαιούχος για κάποιο επίδομα
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Αν είστε εργαζόμενος ίσως να δικαιούστε κάποιο επίδομα ή άλλη
διευκόλυνση από τις κοινωνικές ασφαλίσεις ή την ασφαλιστική
σας εταιρεία. Αν δυσκολεύεστε να φροντίσετε για όλα αυτά,
οι κοινωνικοί λειτουργοί των οργανώσεων των ασθενών
με καρκίνο μπορούν να σας βοηθήσουν.
Κάποιοι ασθενείς βρίσκουν μεγάλη ανακούφιση κοντά στη
θρησκεία τους και τους βοηθά αρκετά όταν συζητούν
τα διάφορα προβλήματα τους με τον πνευματικό ή τον ιερέα
της δικής τους πίστης.

Άδεια ασθενείας
Μπορείτε να έχετε άδεια ασθενείας αν είστε εργαζόμενος,
κυρίως κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας. Αρκετοί όμως
ασθενείς προτιμούν να εργάζονται και ταυτόχρονα να κάνουν
τη θεραπεία τους, εφ’ όσον δεν έχουν επιπλοκές. Αν η δική σας
θεραπεία δεν επιτρέπει την εργασία τότε ο ιατρός θα σας
ανανεώνει την άδεια ασθενείας όσο χρειαστεί.
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον εργοδότη σας είναι καλά
να το αναφέρετε στον ιατρό ή την ειδική νοσηλεύτρια για τον
καρκίνο του παχέος εντέρου, για να σας διευθετήσουν
συνάντηση με τις κοινωνικούς λειτουργούς των οργανώσεων
των ασθενών με καρκίνο και να επιληφθούν τα προβλήματά σας.
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Ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον ιατρό
 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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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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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 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: 1ης Απριλίου 226, 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

50

Συγγραφή, επιμέλεια κειμένου και σύνταξη
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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2η έκδοση Noέμβριος 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

