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Εισαγωγή
Αυτό το βιβλιάριο έχει γραφτεί με σκοπό να δώσει κάποιες
σημαντικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε ευκολότερα
τι ακριβώς είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Ελπίζουμε να δώσει
απαντήσεις στα ερωτήματα σας και να λύσει πολλές από τις
απορίες σας που σχετίζονται με τη διάγνωση και τη θεραπεία,
αλλά και να κατευθύνει σωστά τα συναισθήματα σας τα οποία
έχουν επηρεαστεί αρκετά με τη διάγνωση του καρκίνου.
Ο καρκίνος που έχει εντοπιστεί και διαγνωστεί αρχικά στον
πνεύμονα ονομάζεται πρωτοπαθής καρκίνος του πνεύμονα.
Ο καρκίνος που έχει επεκταθεί στον πνεύμονα από άλλα όργανα
του σώματος ονομάζεται δευτεροπαθής καρκίνος του πνεύμονα.
Σε αυτό το βιβλιάριο θα βρείτε τις πληροφορίες που αφορούν
τον πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα μόνο.
Δεν μπορούμε να παρέμβουμε, ούτε και να σας συμβουλεύσουμε
για το ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική αγωγή για εσάς, γιατί
αυτές οι συμβουλές πρέπει να δοθούν μόνο από τον ιατρό,
ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ιατρικό ιστορικό σας.
Στο τέλος αυτού του βιβλιαρίου, θα βρείτε ένα κατάλογο
με ονόματα και διευθύνσεις των οργανώσεων των ασθενών
με καρκίνο που λειτουργούν στον τόπο μας και που μπορούν
με πολλούς τρόπους να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε πολλά
από τα προβλήματα που πιθανό να συναντήσετε στην πορεία,
από την ημέρα της διάγνωσης μέχρι και την αποθεραπεία σας.
Επίσης στο πίσω μέρος αυτού του βιβλιαρίου θα βρείτε ειδικό
χώρο για να παίρνετε σημειώσεις ή να καταγράφετε αυτά που
θέλετε να συζητήσετε με τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια.
Όταν διαβάσετε αυτό το βιβλιάριο και πιστεύετε ότι σας έχει
βοηθήσει, μη διστάσετε να το δώσετε και σε άλλα άτομα του
στενού φιλικού ή οικογενειακού σας κύκλου. Έτσι όλοι θα
ενημερωθούν σωστά και ίσως μπορέσουν να σας βοηθήσουν
να ξεπεράσετε κάποια προβλήματα, που πιθανόν να προκύψουν.
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Τι είναι ο καρκίνος
Όλοι οι ιστοί και τα διάφορα όργανα του σώματος είναι
φτιαγμένα από μικροσκοπικά κύτταρα που συνδέονται
μεταξύ τους. Ο καρκίνος είναι μία ασθένεια αυτών
των κυττάρων. Φυσιολογικά όλα τα κύτταρα αναπαράγονται και
πολλαπλασιάζονται με ένα ελεγχόμενο τρόπο. Αντίθετα όταν
διασαλευτεί ο έλεγχος αναπαραγωγής και ο πολλαπλασιασμός
των κυττάρων, σχηματίζονται μάζες που ονομάζονται όγκοι.
Αυτοί οι όγκοι μπορεί να είναι είτε καλοήθεις είτε κακοήθεις.

Φυσιολογικά κύτταρα

Ασθενικά κύτταρα

Στους καλοήθεις όγκους τα κύτταρα δε διασκορπίζονται σε άλλα
όργανα του σώματος. Ένας καλοήθης όγκος μπορεί να μεγαλώσει
και να προκαλέσει πιεστικά προβλήματα σε όργανα της γύρω
περιοχής.
Στους κακοήθεις όγκους τα κύτταρα είναι καρκινικά και μπορούν
να διασκορπιστούν σε άλλα όργανα διαμέσου του κυκλοφοριακού
ή του λεμφικού συστήματος και να αναπτύξουν δευτεροπαθείς
όγκους (μεταστάσεις).
Ο ιατρός μπορεί να διαγνώσει αν ένας όγκος είναι καλοήθης ή
κακοήθης, όταν πάρει μικρό δείγμα κυττάρων για διερεύνηση,
κάτω από το μικροσκόπιο (βιοψία).
Είναι σημαντικό να ξέρετε 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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Οι πνεύμονες
Κατά την εισπνοή ο αέρας εισέρχεται από τη μύτη ή το στόμα,
κατευθύνεται στην τραχεία η οποία στο κάτω μέρος
της διαχωρίζεται σε δύο αεραγωγούς, ένα για κάθε πνεύμονα,
τους βρόγχους, και καταλήγει στα βρογχιολίδια για
να μεταφέρουν τον αέρα μέσα στους πνεύμονες. Στο τέλος
κάθε βρογχιολιδίου υπάρχουν εκατομμύρια μικροσκοπικές
σακουλίτσες που ονομάζονται κυψελίδες. Στις κυψελίδες
απορροφάται το οξυγόνο από τον αέρα όπου και εισέρχεται
στην κυκλοφορία του αίματος για να οξυγονωθεί ο οργανισμός.
Ταυτόχρονα πάλι διαμέσου των κυψελίδων αποβάλλεται κατά
την εκπνοή το διοξείδιο του άνθρακα που ήταν μέσα
στον οργανισμό.
Οι πνεύμονες είναι δύο και βρίσκονται ένας δεξιά και ένας
αριστερά στην περιοχή του θώρακα. Ο δεξιός πνεύμονας
διαχωρίζεται σε τρεις λοβούς (περιοχές), ενώ ο αριστερός
σε δύο λοβούς.

λάρυγγας

σφαγίτιδα
φλέβα

θυρεοειδής
τραχεία

υποκλείδιος
φλέβα

πλευρές
βρόγχοι
αριστερός
πνεύμονας

καρδιά
δεξιός
πνεύμονας

στέρνο
αορτή

διάφραγμα
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Ποιες αιτίες προκαλούν καρκίνο στον πνεύμονα
 Η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου στον πνεύμονα εξαρτάται
από τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζει κάποιος και από το
νεαρό της ηλικίας που άρχισε το κάπνισμα.
 Αν κάποιος διακόψει το κάπνισμα μειώνει αρκετά γρήγορα
τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου στον πνεύμονα και με την
πάροδο 15 χρόνων περίπου έχει τις ίδιες πιθανότητες που έχει
ένας μη καπνιστής.
 Είναι πια γνωστό πως η εισπνοή του καπνού των τσιγάρων από
τους μη καπνιστές, γνωστό σαν παθητικό κάπνισμα, αυξάνει
ελαφρώς τον κίνδυνο για εμφάνιση αναπνευστικών
προβλημάτων και καρκίνου. Αυτός ο κίνδυνος όμως είναι πολύ
πιο μικρός απ’ ότι αν είστε ο ίδιος καπνιστής.
 Επίσης οι καπνιστές πούρων και πίπας έχουν λιγότερες
πιθανότητες για εμφάνιση καρκίνου στον πνεύμονα απ’ ότι οι
καπνιστές τσιγάρων. Όμως το ποσοστό κινδύνου εξακολουθεί
να είναι αρκετά πιο ψηλό από τους μη καπνιστές.
 Κάποιοι από τους καπνιστές είναι πιο επιρρεπείς να αναπτύξουν
καρκίνο στον πνεύμονα όταν συντρέχει η παρουσία ελαττωματικών
γονιδίων (μικρό μέρος/μονάδα του γενετικού υλικού).
 Η συχνή εισπνοή αμιάντου και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με
το κάπνισμα επαυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
στους πνεύμονες. Η εισπνοή αμιάντου μπορεί να προκαλέσει
καρκίνο στις μεμβράνες που καλύπτουν τους πνεύμονες.
Ο συγκεκριμένος καρκίνος ονομάζεται μεσοθηλίωμα. Τέτοιο
κίνδυνο διατρέχουν οι εργαζόμενοι σε ορυχεία αμιάντου και
άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με σκόνη αμιάντου
(δες έντυπο Κατανοώντας το Κακόηθες Μεσοθηλίωμα).
 Η επαφή με διάφορα είδη χημικών ουσιών όπως το ουράνιο,
το χρώμιο και το νικέλιο μπορεί να προκαλέσουν πολύ σπάνια
καρκίνο στον πνεύμονα.
 Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, παρ΄όλο που είναι δύσκολο
να αποδειχτεί επιστημονικά μπορεί επίσης να προκαλέσει
καρκίνο στον πνεύμονα.
 Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι μεταδοτική ασθένεια. Είναι
ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες κυρίως άνω των 40 ετών.
Σταδιακή αύξηση παρουσιάζεται και στις γυναίκες λόγω της
αύξησης του αριθμού των γυναικών που καπνίζουν.
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Ποια είναι τα συμπτώματα
Τα συμπτώματα στον καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να είναι έστω
και ένα από τα πιο κάτω:
 Επίμονος βήχας (πάνω από 3-4 εβδομάδες) ή αλλαγή στη
χρονική διάρκεια του βήχα.
 Πνευμονία που δεν βελτιώνεται.
 Δυσκολία στην αναπνοή.
 Βήχας με αιματηρά φλέγματα (αιμόπτυση).
 Αμβλύς πόνος σε βαθιά αναπνοή ή σε βήχα.
 Ανορεξία και απώλεια βάρους.
 Παρατεταμένη βραχνάδα (πάνω από 3-4 εβδομάδες).
 Δυσκολία στην κατάποση.
 Κούραση – λοίθαργος.

Αν εσείς έχετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω συμπτώματα είναι
σημαντικό να επισκεφθείτε τον ιατρό σας. Παρόμοια συμπτώματα
όμως μπορεί να οφείλονται και σε άλλο είδος ασθένειας.
Σε κάποιες περιπτώσεις η διάγνωση του καρκίνου στον πνεύμονα
είναι τυχαίο εύρημα λόγω άλλων παθήσεων, είτε μετά από μια
ακτινογραφία θώρακος είτε μετά από διαγνωστική τομογραφία
στην περιοχή του θώρακα, και χωρίς εμφανή συμπτώματα
(ασυμπτωματικός).

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι καρκίνου των πνευμόνων
Πρωτοπαθής καρκίνος του πνεύμονα
Υπάρχουν δύο κύριες μορφές πρωτοπαθούς καρκίνου στον
πνεύμονα: ο μικρο-κυτταρικός και ο μη-μικρο-κυτταρικός.
Οι δύο τύποι καρκίνου έχουν διαφορετική συμπεριφορά και
διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση.
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 μικρο-κυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Τα κύτταρα του
όγκου έχουν σχήμα σιταριού.
 μη-μικρο-κυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Υπάρχουν τρία
διαφορετικά είδη:

(i) Πλακώδες καρκίνωμα: δημιουργείται από κύτταρα των
αεραγωγών.
(ii) Αδενοκαρκίνωμα: δημιουργείται από κύτταρα που παράγουν
βλέννα. Αυτά τα κύτταρα βρίσκονται επίσης στην περιοχή των
αεραγωγών.
(iii) Μεγαλο-κυτταρικό καρκίνωμα: έχει πάρει το όνομά του από
τα μεγάλα-στρογγυλά κύτταρα που εντοπίζονται κάτω από
το μικροσκόπιο.
Λιγότερο συνηθισμένος τύπος καρκίνου είναι το μεσοθηλίωμα
που επηρεάζει τις μεμβράνες που καλύπτουν την επιφάνεια του
πνεύμονα, κάτω από το θώρακα.
Γι’ αυτό τον τύπο καρκίνου διατείθεται ξεχωριστό έντυπο.

Πως γίνεται η διάγνωση
Συνήθως η διάγνωση αρχίζει από τη στιγμή που ο οικογενειακός
ιατρός θα σας παραπέμψει σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και
σε ειδικό ιατρό πνευμονολόγο / θωρακοχειρούργο για
καθοδήγηση και θεραπεία.
Ο ειδικός ιατρός θα λάβει υπ’ όψη του το ιατρικό ιστορικό και θα
ακολουθήσει κλινική εξέταση. Αν παρατηρήσει κάποια ανωμαλία
στους πνεύμονες θα σας παραπέμψει κατ’ αρχή για ακτινογραφία
θώρακος.
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Οι πιο κάτω διαγνωστικές εξετάσεις είναι χρήσιμες για να τεθεί
η διάγνωση του καρκίνου στον πνεύμονα και ο ιατρός πιθανό
να ζητήσει να κάνετε μια ή περισσότερες από αυτές.

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

Αν έχετε αλλεργία στο ιώδιο ή αν υποφέρετε
από άσθμα θα πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρετε
στη νοσηλεύτρια του τμήματος ή τον ακτινολόγο πριν
πάρετε το σκιαγραφικό.

 Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (Pet-scan – Position
Emission Tomography)
Αυτή η διαγνωστική εξέταση δεν ενδύκνειται σε όλες τις
περιπτώσεις. Ο ιατρός θα την προτείνει είτε κατά τη διάγνωση
για προσδιορισμό της έκτασης του προβλήματος ή και μετά
τη συμπλήρωση της θεραπείας για να εξακριβωθεί η
αποτελεσματικότητα της.
Η εξέταση γίνεται σε εξειδικευμένο διαγνωστικό κέντρο. Διαρκεί
περίπου 30 λεπτά και χορηγείται ραδιοενεργό σάκχαρο. Συνήθως
δεν συνίσταται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
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 Βρογχοσκόπηση
Με αυτή την εξέταση ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να ελέγξει
εσωτερικά τους αεραγωγούς των πνευμόνων (βρόγχους) και να
πάρει δείγμα από τα κύτταρα τους για βιοψία.

Η βρογχοσκόπηση συνήθως γίνεται μετά την αξονική
τομογραφία με τοπική αναισθησία εκτός αν ο ιατρός με τους
ιδιαίτερους χειρισμούς που θα κάνει, κρίνει ότι η γενική
αναισθησία θα βοηθήσει καλύτερα. Σε τέτοια περίπτωση
μπορεί να εισαχθείτε στο νοσοκομείο/κλινική.
Στη βρογχοσκόπηση προηγείται κάποια προετοιμασία του ασθενή
και θα πρέπει για μερικές ώρες προηγουμένως να αποφύγει τη
λήψη τροφής και υγρών. Προτού αρχίσει η εξέταση χορηγούνται
φάρμακα ηρεμιστικά και φάρμακα που περιορίζουν την παραγωγή
σιέλου γι’ αυτό θα νοιώθετε πολύ στεγνό το στόμα σας. Όταν θα
νοιώσετε χαλάρωση τότε θα σας χορηγηθεί το τοπικό αναισθητικό
σε μορφή σπρέι, στο βάθος του στόματος και του λαιμού.
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Το βρογχοσκόπιο που είναι ένας ελαστικός σωλήνας (εύκαμπτος
ή σκληρός) θα εισαχθεί από τη μύτη ή το στόμα και με τις απαλές
κινήσεις του ιατρού θα φθάσει στους βρόγχους. Ο ιατρός θα
παρατηρήσει διαμέσου του ειδικού φακού που βρίσκεται
στο έξω μέρος του βρογχοσκοπίου και θα ελέγξει αν υπάρχουν
ανωμαλίες στους βρόγχους, θα πάρει κύτταρα για βιοψία και
θα απεικονίσει (φωτογραφήσει) το εσωτερικό των βρόγχων.
Όλη η διαδικασία της εξέτασης είναι λίγο κουραστική όμως
έχει μικρή διάρκεια. Μέχρι να περάσει η δράση της τοπικής
αναισθησίας δεν επιτρέπεται να πάρετε τροφή ή υγρά γιατί
υπάρχει κίνδυνος για πνιγμό. Για 24 ώρες δε θα πρέπει να
οδηγήσετε. Γι’ αυτό θα πρέπει κάποιος να σας συνοδεύσει στο
σπίτι όταν θα υποχωρήσει η δράση του τοπικού αναισθητικού και
αφού νοιώσετε ότι μπορείτε να αναχωρήσετε. Για λίγες μόνο
μέρες θα νοιώθετε ερεθισμό στο εσωτερικό του λαιμού.

Συμπληρωματικές εξετάσεις
Σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μετά από τη διάγνωση του
καρκίνου, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποιες επιπρόσθετες
εξετάσεις που θα βοηθήσουν τον ιατρό να προσδιορίσει το
μέγεθος και την ακριβή θέση του όγκου, επίσης τον εντοπισμό
πιθανών μεταστάσεων σε άλλα όργανα. Όλη αυτή η διαδικασία
και ο έλεγχος λέγεται σταδιοποίηση και παίρνει λίγο χρόνο μέχρι
να συμπληρωθεί.
Τα αποτελέσματα από τη σταδιοποίηση θα βοηθήσουν τον ιατρό
στον προγραμματισμό της θεραπείας.
Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να επαναληφθούν τόσο κατά τη
διάρκεια της θεραπείας όσο και μετά και στοχεύουν στην
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας και την πρόοδο της
υγείας σας.
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Μαγνητική Τομογραφία
Αυτή η εξέταση είναι παρόμοια με την αξονική τομογραφία με
τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται μαγνητισμός αντί ακτίνες Χ.
Χορηγείται συνήθως ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία και διαρκεί
περίπου 30 λεπτά.
Ο μαγνητικός τομογράφος είναι ένα θορυβώδες μηχάνημα
γι’ αυτό θα σας χορηγηθούν ωτοασπίδες για περιορισμό
της ενόχλησης από τους κρότους. Για συντροφιά μπορεί
να παραμείνει στο δωμάτιο εξέτασης και κάποιο φιλικό
ή συγγενικό άτομο. Λόγω του υψηλού μαγνητισμού θα πρέπει
να αφαιρέσετε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που θα φοράτε.
Άτομα με χειρουργικά μεταλλικά κλιπς ή με καρδιακούς
βηματοδότες δυστυχώς δεν μπορούν να υποβληθούν σε
μαγνητική τομογραφία.

 Μεσοθωρακοσκόπηση
Αυτή η εξέταση επιτρέπει στον ιατρό να ελέγξει το κεντρικό
σημείο του θώρακα και τους λεμφαδένες που βρίσκονται στην
περιοχή των πνευμόνων. Οι λεμφαδένες αποτελούν μέρος του
κυκλοφοριακού συστήματος και το υγρό που κυκλοφορεί στα
λεμφαγγεία ονομάζεται λέμφος. Η λέμφος προστατεύει τον
οργανισμό από τις διάφορες μολύνσεις. Στους λεμφαδένες
συνήθως παρουσιάζονται οι πρώτες μεταστάσεις από τον
καρκινικό όγκο, γι’ αυτό κι ο έλεγχος για επισήμανση καρκινικών
κυττάρων είναι σημαντικός για τη σταδιοποίηση και τη
θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθένειας.
Η εξέταση γίνεται πάντοτε κάτω από γενική αναισθησία γι’ αυτό
θα πρέπει να εισαχθείτε στο νοσοκομείο/κλινική. Για να γίνει η
εξέταση του μεσοθωρακείου ο ιατρός (Θωρακοχειρουργός) μετά
τη νάρκωση θα κάνει μια μικρή τομή στη βάση του λαιμού
απ’ όπου θα περάσει ένα ειδικό σωλήνα που διαθέτει φακό και
φωτισμό, θα ελέγξει για τυχόν ανωμαλίες και θα πάρει ιστό και
λεμφαδένες για βιοψία.
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Παρόμοια εξέταση είναι και η μεσοθωρακοτομή όπου η τομή για
να εισαχθεί το θωρακοσκόπιο γίνεται σε κάποιο σημείο του
θώρακα για να πάρει ο ιατρός απ’ ευθείας από τον όγκο μικρά
δείγματα για βιοψία.

Βιοψία πνεύμονα

Η βιοψία στον πνεύμονα γίνεται συνήθως στο ακτινολογικό
τμήμα με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου, με τοπική
αναισθησία. Ο ιατρός για να πάρει δείγμα από τον πνεύμονα
θα χρησιμοποιήσει ειδική λεπτή βελόνα και την στιγμή που θα
εισχωρήσει στον πνεύμονα ο ασθενής θα συγκρατήσει για λίγο
την αναπνοή του. Θα ακολουθήσει ακτινολογικός έλεγχος για να
βεβαιωθεί ότι η θέση της βελόνας βρίσκεται στο ακριβές σημείο.
Αυτού του είδους βιοψία μερικές φορές είναι άβολη διαδικασία,
διαρκεί όμως μόνο μερικά λεπτά.
Τα αποτελέσματα της βιοψίας είναι συνήθως έτοιμα μετά από μερικές εβδομάδες και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί
και δεύτερη πιο εξειδικευμένη ιστοπαθολογική εξέταση.Ο ακριβής ιστοπαθολογικός τύπος του ογκου είναι καθοριστικός για
την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
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 Υπερηχογράφημα (Ultra Sound Scan)
Το υπερηχογράφημα θα βοηθήσει στην εξέταση του ήπατος
και των άλλων οργάνων που βρίσκονται στην κοιλιακή χώρα.
Γίνονται με την εξωτερική χρήση ενός πομπού που παίρνει ήχους
και τους μετατρέπει σε εικόνα πάνω στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή, από τα όργανα που έχουν σημασία για την τελική
διαμόρφωση της διάγνωσης.
Επιπλέον για τους σκοπούς της σταδιοποίησης του καρκίνου του
πνευμονα θεωρείται απαραίτητη η εξέταση με Ενδοβρογχικό
Υπέρηχο(EBUS) και η Διαβρογχική βιοψία

 Σπινθηρογράφημα οστών (Βοne Scan)
Το σπινθηρογράφημα είναι εξειδικευμένη μορφή απεικόνισης
των οστών και μπορεί να εντοπίσει κακοήθεια στα οστά ή και
καλοήθεις παθήσεις όπως οι αρθρίτιδες. Δύο ώρες πριν από την
εξέταση χορηγείται στον ασθενή ενδοφλέβια ραδιενεργός ουσία
σε μικρή ποσότητα είναι αναγκαίο όπως ο ασθενής παραμείνει
σε αίθουσα αναμονής και να παίρνει αρκετή ποσότητα νερού.
Λεπτομερείς οδηγίες χορηγούνται από το προσωπικό του τμήματος.
Στο διάστημα των δύο ωρών που μεσολαβεί μέχρι την εξέταση
είναι καλό να ασχοληθείτε με κάτι για να περάσει πιο εύκολα
η ώρα, π.χ. εφημερίδα, περιοδικά, πληροφοριακά έντυπα κτλ.

 Έλεγχος λειτουργίας των πνευμόνων (spirometry)
Αυτή η εξέταση γίνεται σε περίπτωση που ο ιατρός θα θελήσει
να αφαιρέσει χειρουργικά τον όγκο από τους πνεύμονες. Η καλή
λειτουργία των πνευμόνων είναι προϋπόθεση για τη χειρουργική
επέμβαση.

Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων
Η κυτταρολογική εξέταση πτυέλων δεν χρησιμοποιείται συχνά
είναι ανώδυνη εξέταση για τον ασθενή. Δείγμα από φλέγματα
που αποβάλλονται μετά από βαθύ βήχα, εξετάζονται σε
κυτταρολογικό εργαστήριο για τυχόν ανεύρεσης καρκινικών
κυττάρων.
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Με αυτή την εξέταση δεν είναι πάντα βέβαιο ότι θα εντοπιστούν
καρκινικά κύτταρα έστω κι’ αν ο ασθενής πάσχει από καρκίνο του
πνεύμονα.
Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εξετάσεων η
περίπτωση σας δύναται να ξανά συζητηθεί σε ιατρικό συμβούλιο
(καθιερωμένη συνάντηση της πολυθεματικής ομάδας καρκίνου
του πνεύμονα). Αμέσως μετά θα οριστεί το ραντεβού με τον
ιατρό ο οποίος θα σας ανακοινώσει τα αποτελέσματα των
εξετάσεων και θα συζητήσετε μαζί για το είδος και τον
προγραμματισμό της δικής σας θεραπείας.
Για να πάρετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχετε κάνει,
θα περάσουν ίσως μερικές μέρες. Αυτή η περίοδος αναμονής
θα σας προκαλέσει φυσιολογικά άγχος και νευρικότητα. Αν
συνομιλήσετε με φίλους ή συγγενείς και εξωτερικεύσετε τους
φόβους και τις ανησυχίες σας ίσως να βελτιωθεί η ψυχολογική
σας διάθεση. Επίσης μπορείτε να συνομιλήσετε με κάποιο ειδικό
σύμβουλο από τις οργανώσεις ασθενών με καρκίνο.

Ποια είναι η θεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα
Για τη θεραπεία του καρκίνου στον πνεύμονα ο ιατρός μπορεί να
χρησιμοποιήσει είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό, τη χειρουργική
επέμβαση, την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία.
Για την τελική διαμόρφωση της θεραπευτικής αγωγής θα λάβει
υπ’ όψη του και τα πιο κάτω κριτήρια:
 Τη διασπορά του καρκίνου σε άλλα όργανα της περιοχής
του θώρακα.
 Τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.
 Την εικόνα του όγκου κάτω από το μικροσκόπιο, δηλαδή
τον ιστολογικό τύπο.
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Δεύτερη γνώμη
Την απόφαση για την πιο κατάλληλη θεραπεία που πρέπει να
χορηγηθεί σε ένα ασθενή την παίρνει μια ομάδα από ειδικούς
ιατρούς. Παρ’ όλα αυτά εσείς ίσως να θέλετε να έχετε και μια
δεύτερη γνώμη. Αν πιστεύετε ότι αυτό θα σας βοηθήσει θα
πρέπει να το συζητήσετε με τον ιατρό. Αυτό που πρέπει να έχετε
υπόψη σας είναι ότι θα καθυστερήσει την έναρξη της θεραπείας
σας.
Αν τελικά θα αποφασίσετε να πάρετε δεύτερη γνώμη είναι καλό
να σας συνοδεύει κάποιο φιλικό ή συγγενικό άτομο και να έχετε
έτοιμες τις ερωτήσεις και τις απορίες σας. Επίσης πριν
αναχωρήσετε θα πρέπει να νοιώθετε και να είστε βέβαιος
ότι με τη συζήτηση έχετε καλύψει όλες τις ανησυχίες σας.

Η χειρουργική επέμβαση
Ο μη-μικρο-κυτταρικός όγκος του πνεύμονα ο οποίος έχει
εντοπιστεί σε αρχικό στάδιο και δεν παρουσιάζει μεταστάσεις,
υπάρχει πιθανότητα να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση.
Το είδος της εγχείρησης θα επιλεγεί με βάση το μέγεθος,
το στάδιο του όγκου, το σημείο που ευρίσκεται και τη φυσική
κατάσταση του ασθενούς.
 Η αφαίρεση ενός λοβού από τον πνεύμονα λέγεται λοβεκτομή.
 Η αφαίρεση ολόκληρου του πνεύμονα λέγεται πνευμονεκτομή.

Περιστασιακά σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να γίνει
σφηνοειδής αφαίρεση μικρού μέρους από τον πνεύμονα.
Συχνά οι ασθενείς φοβούνται πως θα έχουν δυσκολίες στην
αναπνοή αν αφαιρεθεί ο πνεύμονας τους. Αυτό δεν ισχύει αφού
τη λειτουργία της αναπνοής θα την εκτελεί πολύ καλά ο άλλος
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πνεύμονας. Οι ασθενείς όμως που αντιμετωπίζουν
προ-εγχειρητικά δυσκολίες στην αναπνοή ίσως με τη
χειρουργική αφαίρεση του πνεύμονα να αυξηθεί το πρόβλημα
της δύσπνοιας.
Ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας θα επιμετρηθεί
προηγουμένως για να βοηθήσει εσάς και τον ιατρό
να κρίνει αν η χειρουργική αφαίρεση του πνεύμονα στη δική σας
περίπτωση είναι η πιο κατάλληλη αντιμετώπιση.
Σε κάποιες περιπτώσεις η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται
σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία ή και με χημειοθεραπεία.
(Συνήθως μετά το χειρουργείο).
Στο μικρο-κυτταρικό καρκίνο η χειρουργική αντιμετώπιση
σπανίως ενδείκνυται. Ο συνδιασμός χημειοθεραπείας
και ακτινοθεραπείας δίνουν συνήθως καλύτερα θεραπευτικά
αποτελέσματα

Μετά τη χειρουργική επέμβαση
Η ανάρρωση μετά από τη χειρουργική επέμβαση στους
πνεύμονες επέρχεται μετά από πάροδο μερικών εβδομάδων.
Κάποιοι ασθενείς φυσικά αναρρώνουν πιο γρήγορα από άλλους.
Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να
επισπεύσετε την ανάρρωσή σας. Η έγκαιρη κινητοποίηση σας
είναι βασικό μέρος της ανάρρωσης. Έστω κι αν ακόμη βρίσκεστε
καθηλωμένος στο κρεβάτι μπορείτε να κινείτε τα πόδια σας.
Η φυσιοθεραπεύτρια θα σας επισκέπτεται στο θάλαμο για να
κάνετε αναπνευστικές ασκήσεις.
Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του
οργανισμού σας για μερικές ημέρες μέχρις ότου μπορέσετε να
πάρετε κανονική τροφή. Επίσης η χορήγηση για μερικές μέρες
ενδοφλέβιων αντιβιοτικών να είναι αναγκαία για την πρόληψη
μετεγχειρητικών μολύνσεων.
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Από τη τομή θα εξέρχονται οι σωλήνες παροχέτευσης οι οποίοι
θα αφαιρεθούν μερικές μέρες μετά την εγχείρηση σύμφωνα
με την πορεία της ανάρρωσης. Θα έχετε συχνά ακτινογραφίες
θώρακος μέχρι να επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία των
πνευμόνων/πνεύμονα.
Είναι φυσιολογικό να νοιώθετε πόνο και να είστε ανήσυχος μετά
από την εγχείρηση γι’ αυτό και θα σας χορηγούνται κάποια
παυσίπονα, αν ενημερώσετε τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια.
Ο πόνος στην περιοχή του θώρακα θα συνεχιστεί για μερικές
εβδομάδες όμως ο ιατρός θα σας χορηγήσει παυσίπονα για
να παίρνετε και στο σπίτι.
Πιθανόν να μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι μέσα σε 5-10
ημέρες. Αν νομίζετε ότι θα έχετε κάποια προβλήματα στο σπίτι
είναι καλό να ενημερώσετε έγκαιρα την κοινωνική λειτουργό
ή τη νοσηλεύτρια του θαλάμου σας.
Στο σπίτι θα πρέπει να προσπαθήσετε να επανακτήσετε τις
δυνάμεις σας. Είναι καλό να συμβουλευτείτε τον ιατρό ή
τη φυσιοθεραπεύτρια για τις ασκήσεις που είναι κατάλληλες για
σας. Συνήθως οι πιο κατάλληλες ασκήσεις μετά από εγχείρηση
στους πνεύμονες είναι το περπάτημα και το κολύμπι.

Σταδιοποίηση καρκίνου στον πνεύμονα
Η σταδιοποίηση του καρκίνου περιγράφει το μέγεθος του όγκου,
και την διασπορά του σε άλλα μέρη του σώματος από την
πρωτοπαθή εστία. Η γνώση της έκτασης του όγκου είναι
ουσιαστικής σημασίας για τον ιατρό ο οποίος θα αποφασίσει
για την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αγωγή.
Γενικά ο καρκίνος διαχωρίζεται σε 4 στάδια:
 στάδιο 1: ο όγκος είναι μικρός σε μέγεθος και εντοπίζεται τοπικά.
 στάδιο 2 και 3: ο όγκος έχει διασπαρεί στη γύρω περιοχή.
 στάδιο 4: ο όγκος έχει προσβάλει άλλα όργανα.
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Ο δευτεροπαθής ή μεταστατικός καρκίνος αφορά τις
περιπτώσεις όπου ο καρκίνος έχει προσβάλει απομακρυσμένα
όργανα του σώματος.
Για τη σταδιοποίηση του καρκίνου στον πνεύμονα
χρησιμοποιείται συνήθως η πιο κάτω μέθοδος:

Σταδιοποίηση μικρο-κυτταρικού καρκίνου των πνευμόνων.
Αυτός ο τύπος καρκίνου χωρίζεται σε 2 στάδια:
 Περιορισμένη νόσος: τα καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται στον
ένα πνεύμονα, πλησίον των λεμφαδένων ή στο πλευριτικό υγρό
γύρω από τον πνεύμονα.
 Εκτεταμένη νόσος: Η εικόνα είναι ξεκάθαρη, ο καρκίνος έχει
επεκταθεί από τον πνεύμονα στη θωρακική κοιλότητα ή και σε
άλλα μέρη του σώματος.

Ο μικρο-κυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα έχει την ικανότητα
να αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον μη μικροκυτταρικό.
Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί κατά τον ακτινοδιαγνωστικό
έλεγχο να μην επισημαίνονται μεταστατικές εστίες, όμως
πιθανόν κάποια καρκινικά κύτταρα να έχουν εισέλθει ήδη
στην κυκλοφορία του αίματος ή του λεμφικού υγρού. Γι’ αυτό
η προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει για
προληπτικούς λόγους την αντιμετώπιση και των πιθανών
μεταστάσεων, έστω κι αν αυτές δεν διακρίνονται
ακτινοδιαγνωστικά.

Σύστημα σταδιοποίησης Τ.Ν.Μ (Όγκος. Λεμφαδένες.
Μεταστάσεις).
Τ (Tumour) περιγράφει το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου.
Ν (Lymph nodes) περιγράφει τον επηρεασμό των λεμφαδένων.
Μ (Metastases) περιγράφει τις μεταστάσεις σε άλλα όργανα.
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Το σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ δεν είναι το ίδιο για όλα τα είδη
καρκίνου.
Από το 2009 το σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ για τον καρκίνο
του πνεύμονα έχει διαφοροποιηθεί όπως παρακάτω:
Τ1: το μέγεθος του όγκου είναι μέχρι 3 εκατοστά εντοπισμένος
στο σημείο που έχει αναπτυχθεί.
Τ1α: το μέγεθος του όγκου είναι 2 εκατοστά ή μικρής έκτασης.
Τ1β: το μέγεθος του όγκου είναι μεγαλύτερο από 2 εκατοστά
αλλά όχι μεγαλύτερο σε έκταση από 3 εκατοστά.
Τ2: το μέγεθος του όγκου είναι μεγαλύτερο από 3 εκατοστά και
όχι μεγαλύτερο από 7 εκατοστά σε έκταση ή έχει επηρεάσει τους
βρόγχους ή τον υπεζωκότα υμένα ή ο πνεύμονας έχει μερικώς
αδρανοποιηθεί.
Τ2α: Ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 3 εκατοστά αλλά όχι
μεγαλύτερος από 5 εκατοστά σε έκταση.
Τ2β: ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 5 εκατοστά και
μεγαλύτερος από 7 εκατοστά σε έκταση.
Τ3: το μέγεθος του όγκου είναι μεγαλύτερο από 7 εκατοστά,
ο πνεύμονας είναι εντελώς αδρανοποιημένος ή παρουσιάζονται
2 ή και περισσότεροι όγκοι στον ίδιο λοβό ή ο καρκίνος έχει
διασκορπιστεί σε ένα από τα πιο κάτω:
 στο θωρακικό τοίχωμα
 στο διάφραγμα
 στο φρενικό νεύρο
 στο περικάρδιο
 στο κάτω μέρος της τραχείας πλησίον στους βρόγχους.

Τ4: Ο όγκος μπορεί να έχει οποιοδήποτε μέγεθος και έχει
διασκορπιστεί στο μεσοθωράκιο, την καρδιά, σε μεγάλο
αιμοφόρο αγγείο, στην τραχεία, στο φωνητικό νεύρο,
στον οισοφάγο, στην σπονδυλική στήλη, στους βρόγχους
ή παρουσιάζει άλλο όγκο και σε άλλο λοβό του πνεύμονα.
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Οι λεμφαδένες
Ν0: δεν εντοπίζονται επηρεασμένοι λεμφαδένες.
Ν1: εντοπίζονται επηρεασμένοι λεμφαδένες στην περιοχή
του θώρακα όπου έχει εντοπιστεί και ο όγκος.
Ν2: εντοπίζονται επηρεασμένοι λεμφαδένες στο κέντρο του
θώρακα προς την περιοχή του σημείου όπου εντοπίστηκε
ο όγκος ή κάτω από την τραχεία στο σημείο του διαχωρισμού
των βρόγχων.
Ν3: εντοπίζονται επηρεασμένοι οι λεμφαδένες στο εμπρόσθιο
μέρος του θώρακα ή στους λεμφαδένες στο άνω μέρος
του πνεύμονα ή στους λεμφαδένες της περιοχής του στέρνου.
Ν4: Οι λεμφαδένες είναι αδύνατο να αξιολογηθούν.

Οι μεταστάσεις
Μ0: ο καρκίνος δεν έχει διασπαρεί σε άλλο μέρος του σώματος.
Μ1: ο καρκίνος έχει διασπαρεί στον άλλον πνεύμονα.
Μ1α: δημιουργείται υγρό γύρω από τους πνεύμονες και εμπεριέχει
καρκινικά κύτταρα ή δημιουργείται υγρό που εμπεριέχει
καρκινικά κύτταρα γύρω από την καρδιά.
Μ1β: ή ο καρκίνος έχει διασπαρεί σε άλλα όργανα του σώματος

Το αριθμητικό σύστημα
Το ΤΝΜ σύστημα σταδιοποίησης συχνά ομαδοποιείται και
δημιουργείται το αριθμητικό σύστημα από 1-4 στάδια. Για την
καλύτερη και την ακριβή διευκρίνιση της σταδιοποίησης
αναγράφονται κάποια γράμματα του αλφαβήτου. Οι διάφοροι
συνδιασμοί της ΤΝΜ σταδιοποίησης δημιουργούν και
περιγράφουν τα διάφορα στάδια της νόσου.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το αριθμητικό σύστημα
σταδιοποίησης στον καρκίνο του πνεύμονα:
Στάδιο
Στάδιο 1Α
Στάδιο 1Β
Στάδιο 2Α
Στάδιο 2Β
Στάδιο 3Α

Στάδιο 3Β
Στάδιο 4

Όγκος
Τ1α ή Τ1β
Τ2α
Τ1α ή Τ1β ή Τ2α
Τ2β
Τ2β
Τ3
Τ οποιοδήποτε
μέχρι Τ1α και Τ2β
Τ3
Τ4

Λεμφαδένες Μεταστάσεις
Ν0
Μ0
Ν0
Μ0
Ν1
Μ0
Ν0
Ν1
Μ0
Ν0
Ν2
Μ0
Ν1 ή Ν2
Ν0 ή Ν1

Μ0
Μ0

Τ4
Τ οποιοδήποτε
από Τ1α και Τ4

Ν2

Μ0

Ν3

Μ0

Τ οποιοδήποτε

Ν οποιοδήποτε

Μ1α ή Μ1β

Ελπίζουμε πως αυτές οι πληροφορίες να έχουν βοηθήσει στην
κατανόηση του νέου συστήματος σταδιοποίησης του καρκίνου
στον πνεύμονα.
Όμως ο κάθε ασθενής ξεχωριστά θα ενημερωθεί με λεπτομέρεια
από την ομάδα των ιατρών για την δική του σταδιοποίηση και θα
πάρει όλες τις απαντήσεις για τις πιθανές απορίες του.

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα
Γενική άποψη της θεραπευτικής αντιμετώπισης
Ο ιατρός θα επιμετρήσει διάφορους παράγοντες προτού συστήσει
την καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή και επεξηγήσει τον όλο
προγραμματισμό. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι
η γενική κατάσταση της υγείας, το είδος και το μέγεθος
του όγκου, το σημείο έναρξης του και η διασπορά του.
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Η κύρια θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
είναι η χημειοθεραπεία.
Η ακτινοθεραπεία χορηγείται σε κάποιες περιπτώσεις
ταυτόχρονα με τη χημειοθεραπεία.
Στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει χειρουργική επέμβαση,
η χημειοθεραπεία θα χορηγηθεί προφυλακτικά μετά την
επέμβαση για περιορισμό του κινδύνου επανεμφάνισης
της νόσου (adjuvant treatment).
Η ανταπόκριση στο θεραπευτικό σχήμα ελέγχεται
ακτινοδιαγνωστικά και κλινικά.
Ακτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί προληπτικά στον εγκέφαλο
για περιορισμό της πιθανότητας για μεταστάσεις.
Επίσης ακτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί και σε
προχωρημένο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα για έλεγχο
των συμπτωμάτων και του πόνου.

Προγραμματισμός θεραπευτικής αγωγής
Ο καθορισμός και ο προγραμματισμός για την καλύτερη
θεραπευτική αγωγή που αφορά τον κάθε ασθενή ξεχωριστά,
μελετάται και συναποφασίζεται από ομάδα ειδικών ιατρών όπως:
 Θωρακοχειρούργος
 Παθολόγος ογκολόγος
 Ακτινοθεραπευτής ογκολόγος
 Ειδική νοσηλεύτρια/τής
 Ακτινολόγος
 Ιστοπαθολόγος

Η ομάδα μπορεί να εμπλουτιστεί ανάλογα με την κάθε περίπτωση
και με άλλους επαγγελματίες υγείας όπως ιατρός και
νοσηλεύτρια/τής ανακουφιστικής ιατρικής και νοσηλευτικής,
διαιτολόγος, ψυχολόγος, φυσιοθεραπεύτρια και εργασιοθεραπευτής.
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Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα
Γενική άποψη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του
μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Για τον καλύτερο προγραμματισμό στη θεραπευτική
αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα,
ο ιατρός θα συνυπολογίσει κάποιους σημαντικούς παράγοντες
που αφορούν τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, όπως η φυσική
κατάσταση (performance status, η γενική κατάσταση της υγείας,
ο τύπος και το μέγεθος όγκου και τα σημεία διασποράς (στάδιο).
Το στάδιο του καρκίνου είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την
τελική διαμόρφωση του προγραμματισμού και της απόφασης για
το είδος της θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσει.
Οι πιο συνηθισμένες αποφάσεις είναι η χειρουργική επέμβαση,
η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία.

Βιολογικές - στοχευμένες θεραπείες
Οι βιολογικές θεραπείες είναι παράγοντες που επιδρούν
με μεγαλύτερη ακρίβεια στοχευμένα σε συγκεκριμένους
μοριακούς στόχους πάνω στα καρκινικά κύτταρα, χωρίς
να επιρεάζουν πάρα πολύ τους φυσιολογικούς ιστούς - άρα
λιγότερες παρενέργειες.
Υπάρχουν διάφορα είδη βιολογικών θεραπειών.
Η πλέον διαδεδομένη βιολογική θεραπεία είναι oι αναστολείς EGΕR.
Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου
του πνεύμονα (προχωρημένο στάδιο μη-μικροκυτταρικού
καρκίνου).

Στάδια και θεραπευτική αντιμετώπιση
του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Στάδιο 1: Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου ενδείκνυται
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Αν κάποιοι ασθενείς λόγω
άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να
χειρουργηθούν τότε θα υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία.
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Στάδιο 2: Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου ως (στάδιο Ι).
Στις περιπτώσεις όπου είναι αδύνατο να αφαιρεθεί χειρουργικά
ο όγκος ή η γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή δεν το
επιτρέπει τότε επιλέγεται η ακτινοθεραπεία για την θεραπευτική
αντιμετώπιση.
Χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία θα χορηγηθούν μετά τη
χειρουργική αφαίρεση όγκου για περιορισμό του κινδύνου
επανεμφάνισης του καρκίνου
Χημειοθεραπεία χορηγείται συνήθως προφυλακτικά μετά την
χειρουργική επέμβαση (adjuvant chemotherapy) για μείωση του
κινδύνου επανεμφάνισης του όγκου. Επίσης σε κάποιες
περιπτώσεις η χημειοθεραπεία και ή η ακτινοθεραπεία μπορεί
να χορηγηθεί πριν από την χειρουργική επέμβαση (neo-adjuvant
chemoradiotherapy).
Συνήθως σε αυτό το στάδιο (τοπικά προχωρημένη νόσος)
το χειρουργείο δεν είναι εφικτό. Σε ασθενής με καλή φυσική
κατάσταση χορηγείται χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία
(ταυτόχρονα η sequential).
Στάδιο 3: Υπάρχει πιθανότητα να αφαιρεθεί ο όγκος χειρουργικά.
Κάποτε όμως είναι αδύνατο ιδίως αν ο καρκίνος έχει διασπαρεί
σε μακρινά όργανα του σώματος. Αν η χειρουργική επέμβαση
έχει γίνει θα ακολουθήσει χημειοθεραπεία προφυλακτικά. Στις
περιπτώσεις που η χειρουργική επέμβαση είναι αδύνατη θα
χορηγηθεί χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία. Μια άλλη
πιθανή επιπρόσθετη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η χορήγηση
βιολογικής θεραπείας.
Στάδιο 4: Ο καρκίνος έχει διασπαρεί σε άλλα όργανα του
σώματος ή έχει επηρεάσει πάνω από δύο λοβούς του πνεύμονα.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα γίνει με χημειοθεραπεία, για
έλεγχο των συμπτωμάτων και τη διατήρηση της καλής ποιότητας
ζωής για όσο καιρό χρειαστεί.

25

Προγραμματισμός θεραπείας στο
μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
Ο προγραμματισμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης για τον
κάθε ασθενή ξεχωριστά συναποφασίζεται από ομάδα ειδικών
ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας όπως:
 θωρακοχειρούργο
 παθολόγο ογκολόγο
 ακτινοθεραπευτή ογκολόγο
 ειδική νοσηλεύτρια
 ακτινολόγο
 παθολόγο – πνευμονολόγο

Αυτή η ομάδα εμπλουτίζεται με ιατρό ή νοσηλεύτρια
ανακουφιστικής φροντίδας, διαιτολόγο, φυσιοθεραπεύτρια,
ψυχολόγο και άλλους ειδικούς.
Αυτή η πολυδιάστατη ομάδα των ειδικών θα ενημερώσουν
τον ασθενή για την καταλληλότερη θεραπευτική αγωγή που
θα πρέπει να ακολουθήσει.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θεραπείας
Αρκετοί ασθενείς φοβούνται την ιδέα να αρχίσουν θεραπεία
κατά του καρκίνου. Αυτό που τους φοβίζει ιδιαίτερα είναι οι
παρενέργειες των θεραπειών. Όμως αυτές οι παρενέργειες
αντιμετωπίζονται αρκετά καλά με ειδική φαρμακευτική αγωγή.
Οι διάφορες θεραπευτικές εισηγήσεις αφορούν και διαφορετικές
περιπτώσεις, έτσι το όφελος για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά
είναι διαφορετικό.
Για τους ασθενείς με πρώιμο στάδιο καρκίνου του πνεύμονα,
η χειρουργική αφαίρεση του όγκου περιστασιακά συμβάλλει
στη θεραπεία του καρκίνου. Επίσης περιστασιακά μπορεί να
χορηγηθούν επιπρόσθετες θεραπείες για την πμείωση του
κινδύνου επανεμφάνισης του καρκίνου.
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Στις περιπτώσεις ασθενών όπου το στάδιο της νόσου είναι
προχωρημένο, η θεραπευτική αγωγή προσβλέπει να θέσει τον
καρκίνο υπό έλεγχο, να ανακουφίσει τον ασθενή από τα
συμπτώματα και να προσδώσει καλή ποιότητα σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί όμως να μη προκύψει ουσιαστικά κανένα
θεραπευτικό όφελος.
Στην πλειοψηφία τους οι ασθενείς δεν δυσκολεύονται να
αποδεχτούν το προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα από τον ιατρό
τους. Αυτοί που κάποτε δυσκολεύονται να αποφασίσουν αν θα
αποδεχτούν ή αν θα απορρίψουν το θεραπευτικό σχήμα είναι οι
ασθενείς με προχωρημένο στάδιο μη μικροκυτταρικού καρκίνου
των πνευμόνων, αφού το όφελος γι’ αυτούς είναι περιορισμένο,
έτσι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποφασίσουν.
Συνήθως για να αποφασίσουν ίσως να χρειάζονται περισσότερη
και πιο λεπτομεριακή συζήτηση με τον ιατρό τους.
Σε κάποιες περιπτώσεις ο ιατρός μπορεί να δώσει στον ασθενή
εξ’ ίσου καλές θεραπευτικές επιλογές και που του δίνει το
δικαίωμα να επιλέξει το είδος της θεραπείας που θα προτιμούσε.
Η λεπτομερής ενημέρωση του ασθενή από τον ιατρό για τις
επιλογές που αφορούν το είδος της κάθε θεραπείας και τις
παρενέργειες τους ίσως να κάνουν την απόφαση πιο εύκολη.
Ο ασθενής μπορεί να επιλύσει με τον ιατρό όλες τις απορίες,
τις αμφιβολίες και ανησυχίες του σε σχέση με την κατάσταση
της ασθένειας του και το θεραπευτικό σχήμα που θα
ακολουθήσει.
Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων μπορούν να δώσουν
αρκετή βοήθεια μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν
δωρεάν οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο. (μέσω των ομάδων
κατοίκων φροντίδας).
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Ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία έχει σκοπό να καταστρέψει καρκινικά κύτταρα
με τις ψηλές δόσεις ακτινοβολίας που χορηγούνται οστόσο
μπορεί να επηρεάσει και τα γειτονικά υγιή κύτταρα. Τα υγιή
κύτταρα όμως είναι σε θέση να διορθώσουν τις βλάβες που
προκαλεί η ακτινοβολία σε αντίθεση με τα καρκινικά κύτταρα
που δεν μπορούν να το κάνουν. Στον μη-μικρο-κυτταρικό
καρκίνο η ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία
θεωρείται ότι είναι η πιο βασική αντιμετώπιση, ιδιαίτερα όταν
ο όγκος δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά (δηλ. τοπικά
προχωρημένος καρκίνος) και όταν δεν έχει διασκορπιστεί σε
άλλα όργανα. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
στον έλεγχο του πόνου και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.
Σε κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει καλή ανταπόκριση του
πρωτοπαθούς όγκου στη χημειοθεραπεία, τότε χορηγείται
ακτινοθεραπεία στο κεφάλι για σκοπούς πρόληψης πιθανών
μεταστάσεων στον εγκέφαλο. (μόνο στο Μικροκυτταρικό
καρκίνο).
Η ακτινοθεραπεία προγραμματίζεται και χορηγείται σε
ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Η διάρκεια της εξαρτάται από τον
ιστολογικό τύπο και το μέγεθος του όγκου.
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 Εξωτερική ακτινοθεραπεία
Για να έχετε πραγματικό όφελος από την ακτινοθεραπεία θα
πρέπει να γίνει καλός και προσεκτικός σχεδιασμός. Γι’ αυτό το
σκοπό οι πρώτες επισκέψεις στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα θα
αναλωθούν για τον ακριβή σχεδιασμό της θεραπείας με τη
βοήθεια ενός μηχανήματος που ονομάζεται εξομοιωτής
(simulator) και του αξονικού τομογράφου. Επίσης στα σημεία που
θα καθοριστούν για να εισέλθει η ακτινοβολία θα τοποθετηθούν
κάποια σημάδια στο δέρμα από μαρκαδόρο και τα οποία θα
πρέπει να παραμείνουν μέχρι να συμπληρωθεί η θεραπεία,
σχετικές οδηγίες για να διατηρηθούν τα σημάδια θα δοθούν
από τους ακτινογράφους θεραπείας ή τις νοσηλεύτριες.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα είστε ξαπλωμένος στη
κατάλληλη θέση στο ειδικό κρεβάτι του ακτινοθεραπευτικού
μηχανήματος. Για τη σωστή τοποθέτηση θα φροντίσει
ο/η ακτινογράφος θεραπείας. Η ημερήσια θεραπεία διαρκεί μόνο
λίγα λεπτά και σ’ αυτήν τη διάρκεια θα είστε μόνος στο ειδικά
διαμορφωμένο δωμάτιο θεραπείας. Ο/Η ακτινογράφος θα σας
παρακολουθεί και θα σας ακούει απ’ έξω μέσω του κλειστού
συστήματος παρακολούθησης του τμήματος. Η ακτινοθεραπεία
είναι ανώδυνη.
 Ακτινοβολία εγκεφάλου
Σε κάποιους ασθενείς υπάρχει ένδειξη για χορήγηση
προφυλακτικής ακτινοβολίας στον εγκέφαλο, με σκοπό
την πρόληψη και την προφύλαξη από πιθανές μελλοντικές
μεταστάσεις του πνεύμονα (prophylactic cranial radiotherapy PCI).
Το κεφάλι κατά τη διάρκεια της θεραπείας κρατείται
ακινητοποιημένο σε αναπαυτική θέση και το πρόσωπο
επικαλύπτεται από ειδικό διάφανο προσωπείο (μάσκα) πάνω
στο οποίο τοποθετούνται τα σημάδια από όπου θα χορηγηθεί
η ακτινοβολία.
Η θεραπεία γίνεται καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή.
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Τη συνολική χρονική διάρκεια μέχρι τη συμπλήρωση της
θεραπείας, την αποφασίζει ο ιατρός ο οποίος ενημερώνει τον
ασθενή και απαντά σε όλες τις τυχόν απορίες του.
 Εσωτερική ακτινοθεραπεία
Η εσωτερική ακτινοθεραπεία (βραχυθεραπεία) χορηγείται
διαμέσου ενός λεπτού σωλήνα ο οποίος τοποθετείται με
τη βοήθεια του βρογχοσκοπίου και αφαιρείται αμέσως μετά
το τέλος της θεραπείας.

Παρενέργειες
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει κάποιες παρενέργειες
όπως κούραση, βήχα, δυσφαγία, δυσκαταποσία ή και συμπτώματα
όπως της γρίπης ή πόνο στο στήθος. Συνήθως οι παρενέργειες
είναι ήπιες, μπορεί όμως καμιά φορά να είναι πιο σοβαρές, αυτό
εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της θεραπείας.
Συμβουλές και καθοδήγηση θα πάρετε από τους ακτινογράφους
θεραπείας ή τις νοσηλεύτριες.
Σε περίπτωση που θα έχετε ναυτία ή εμετό, ο ιατρός
θα σας δώσει αντι-εμετικά φάρμακα και σε περίπτωση
που θα επηρεαστεί η όρεξη μπορείτε να τρέφεστε με ειδικά
συμπληρωματικά γεύματα που βρίσκονται σε υγρή μορφή.
Συμβουλές που αφορούν τη διατροφή μπορείτε να πάρετε από
ειδικό διατροφολόγο.
Το πιο συχνό πρόβλημα είναι η δυσκολία στην κατάποση που
παρουσιάζεται κυρίως προς το τέλος της θεραπείας. Σε τέτοια
περίπτωση ο ιατρός θα χορηγήσει ειδική θεραπεία.
Όταν θα αρχίσετε να νοιώθετε κόπωση, προσπαθήστε
να ξεκουράζεστε όσο πιο πολύ μπορείτε, ιδιαίτερα αν έρχεστε
καθημερινά από μακριά για την ακτινοθεραπεία.
Οι άνδρες ασθενείς ίσως θα προσέξουν απώλεια του τριχωτού
μέρους στο θώρακα ή και απώλεια του τριχωτού μέρους της
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κεφαλής όσοι παίρνουν προφυλακτική ακτινοβολία στον
εγκέφαλο. Μετά τη συμπλήρωση της θεραπείας συνήθως
οι τρίχες / μαλλιά ξαναφυτρώνουν. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις
η απώλεια τριχών / μαλλιών είναι μόνιμη.
Λόγω της ακτινοβολίας το δέρμα μπορεί να ερεθιστεί, να
κοκκινίσει , ίσως να ξεφλουδίσει και να δημιουργεί αίσθημα
κνησμού, ή ακόμη μπορεί να παρουσιάσει μπλε ή μαύρες κηλίδες.
Οι ακτινογράφοι θεραπείας του τμήματος γνωρίζουν πολύ καλά
πως θα αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους παρενέργειες.
Συνήθως όλες οι παρενέργειες υποχωρούν σταδιακά αμέσως
μετά τη λήξη του προγράμματος θεραπείας. Σε περίπτωση που
κάποιες από τις παρενέργειες εξακολουθούν να σας
ταλαιπωρούν πρέπει να ενημερώσετε τον ιατρό.
Με την εξωτερική ακτινοθεραπεία δεν εκπέμπετε ακτινοβολία
στους γύρω σας. Κανείς δεν κινδυνεύει από αυτή ούτε και
τα μικρά παιδιά.

Μακροχρόνιες παρενέργειες
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η ακτινοβολία στη θεραπεία του
καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
παρενέργειες όπως ερεθισμό ή σκλήρυνση των πνευμόνων
(ίνωση) με συμπτώματα όπως δυσκολία στην αναπνοή και βήχα.
Επίσης μπορεί να προκληθεί στένωση στον οισοφάγο με
αποτέλεσμα την δυσκαταποσία. Τα οστά στην περιοχή του
θώρακα μπορεί να λεπτύνουν και να γίνουν πιο ευπαθή.
Οι ασθενείς που πιθανό να παρουσιάσουν μακροχρόνιες
παρενέργειες θα πρέπει να ενημερώνουν τον ιατρό τους όταν
παρουσιάσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα για να τους χορηγηθεί
η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
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Χημειοθεραπεία
Στη χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται κυτταροστατικά φάρμακα
που καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα και παρεμποδίζουν την
ανάπτυξή τους.
Στο μη-μικρο-κυτταρικό καρκίνο η χημειοθεραπεία χορηγείται
με σκοπό τον έλεγχο των συμπτωμάτων, την παράταση ζωής και
τη βελτίωση της ποιότητάς της.
Ταυτόχρονα όμως και στην πλειοψηφία των ασθενών βοηθά στη
συρρίκνωση ή σταθεροποίηση του όγκου.
Τελευταία, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο μη-μικρο-κυτταρικό
καρκίνο χορηγείται χημειοθεραπεία πριν από την εγχείρηση
και την ακτινοθεραπεία σε μια προσπάθεια βελτίωσης των
αποτελεσμάτων (neo-adjuvant chemotherapy). Επίσης μπορεί να
χορηγηθεί χημειοθεραπεία μαζί με ακτινοθεραπεία ταυτόχρονα
(concomitant treatment), ή μόνο χημειοθεραπεία και μετά να
ακολουθήσει ακτινοθεραπεία (sequential treatment).
Στις διάφορες ερευνητικές δοκιμές γίνεται προσπάθεια για να
εξευρεθεί ο καλύτερος δυνατός θεραπευτικός συνδυασμός.
Επίσης χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί μετεγχειρητικά για
την μείωση της πιθανότητας επανεμφάνισης της ασθένειας.
Στο μικρο-κυτταρικό καρκίνο η χημειοθεραπεία είναι η πιο
βασική θεραπευτική αντιμετώπιση. Σε περιπτώσεις
περιορισμένης νόσου στο θώρακα συμβάλλει σημαντικά στην
πλήρη ίαση. Στις περιπτώσεις προχωρημένης νόσου που είναι
και οι περισσότερες, η χημειοθεραπεία δίνει μεγαλύτερη
παράταση ζωής και καλύτερα αποτελέσματα στον έλεγχο των
συμπτωμάτων. Μπορεί να χορηγηθεί, μόνο χημειοθεραπεία
ή μόνο ακτινοθεραπεία ή σε συνδυασμό.
Τα κυτταροστατικά φάρμακα μπορεί να χορηγηθούν σε χάπια
από το στόμα. Όμως ο πιο συχνός τρόπος χορήγησης τους
είναι η ενδοφλέβια έκχυση. Η κάθε σειρά χημειοθεραπείας
διαρκεί λίγες μέρες. Ενδιάμεσα της κάθε σειράς υπάρχει μια
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περίοδος ανάπαυσης μερικών εβδομάδων, έτσι ώστε
ο οργανισμός να αναρρώνει από τις οποιεσδήποτε παρενέργειες
της θεραπείας. Το σύνολο του θεραπευτικού σχήματος που
θα χορηγηθεί εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου και την
ανταπόκριση που έχει στα φάρμακα.
Τη χημειοθεραπεία μπορείτε να την παίρνετε σαν εξωτερικός
ασθενής στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας, μερικές φορές όμως
μπορεί να χρειαστεί να μείνετε μερικές μέρες στο νοσοκομείο
(δείτε το έντυπο «Πληροφορίες για εσωτερικούς ασθενείς»).

Παρενέργειες
Η χημειοθεραπεία προκαλεί κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες
στους ασθενείς. Ο ιατρός όμως θα μεριμνήσει για να προλάβει
και να ελέγξει αυτές τις παρενέργειες με διάφορους τρόπους
και με ειδικά φάρμακα. Τα κυτταροστατικά φάρμακα δρουν πάνω
στα καρκινικά κύτταρα τα οποία και καταστρέφουν. Παράλληλα
όμως καταστρέφονται προσωρινά και κάποια υγιή κύτταρα,
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γι’ αυτό πιθανό να κουράζεστε εύκολα και να είστε ευάλωτος
στις μολύνσεις. Γι’ αυτό το λόγο θα υποβάλλεστε σε
αιματολογικό έλεγχο κυρίως για την αιμοσφαιρίνη, τα λευκά
αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια (δείτε το έντυπο «Κατανοώντας
την χημειοθεραπεία»). Μην αμελήσετε να ενημερώσετε αμέσως
τον ιατρό ή τον ιατρό που βρίσκεται σε υπηρεσία (αν είναι
μη εργάσιμος χρόνος), αν νοιώθετε ότι έχετε πυρετό και
η θερμοκρασία σας έχει ανεβεί στους 38C (100,5F) και άνω
ή αν έχετε ρίγος.
Η ναυτία και ο εμετός, που προκαλούν τα φάρμακα στη θεραπεία
του καρκίνου στον πνεύμονα, σήμερα προλαμβάνονται με ειδική
αντιεμετική αγωγή που θα δώσει ο ιατρός.
Κάποια φάρμακα επίσης μπορούν να προκαλέσουν μικρά έλκη
στο στόμα, άφθες, γι’ αυτό το συχνό πλύσιμο του στόματος
με ειδικό αντισηπτικό που θα δώσει ο ιατρός είναι απαραίτητο.
Αν όμως νοιώθετε ότι δεν μπορείτε να πάρετε τροφή, μπορείτε
να παίρνετε υποκατάστατα σε υγρή μορφή, μπορείτε να παίρνετε
υποκατάστατα σε υγρή μορφή. Σχετικές οδηγίες θα σας δώσει
η νοσηλεύτρια.
Δυστυχώς η απώλεια των μαλλιών, αλλοπεκία, είναι μια από
τις πιο συνηθισμένες παρενέργειες ορισμένων κυτταροστατικών
φαρμάκων. Ρωτήστε τον ιατρό αν τα φάρμακα της δικής σας
θεραπείας θα προκαλέσουν αλλοπεκία. Αρκετοί ασθενείς που
είχαν χάσει τα μαλλιά τους χρησιμοποίησαν περούκες, σάλια
ή καπέλα. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι τα μαλλιά
μέσα σε περίοδο 3-6 μηνών μετά τη θεραπεία ξαναφυτρώνουν.
Η χημειοθεραπεία επιδρά στους ασθενείς με διάφορους
τρόπους. Μερικοί συνεχίζουν να ζουν φυσιολογικά καθ’ όλη
τη διάρκεια της, κάποιοι όμως αισθάνονται έντονη κούραση και
μειώνουν τις δραστηριότητες τους. Είναι καλό να κάνετε αυτό
που εσείς μπορείτε χωρίς να απογοητεύεστε και χωρίς να πιέζετε
τον εαυτό σας.
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Θεραπεία με λέιζερ και στεντ
Μερικές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί απόφραξη της
τραχείας ή κάποιου άλλου κύριου αεραγωγού με αποτέλεσμα
την ελάττωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Σ’ αυτή την
περίπτωση ο όγκος μπορεί να περιοριστεί με ακτίνες λέιζερ και
έτσι να βελτιωθεί η αναπνοή και τα συμπτώματα της απόφραξης.
Η θεραπεία με λέιζερ γίνεται κάτω από γενική νάρκωση και με το
βρογχοσκόπιο το οποίο θα βοηθήσει την όλη διαδικασία και
το χειρισμό. Συνήθως δεν παρουσιάζονται οποιεσδήποτε
παρενέργειες γι’ αυτό σπάνια χρειάζεται η εισαγωγή του ασθενή
στο νοσοκομείο / κλινική. Αν παρατηρηθεί ότι υπάρχει
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη παρενέργεια θα χορηγηθεί και
η ανάλογη θεραπεία.
Για να περιοριστεί η πιθανότητα επανεμφάνισης της απόφραξης
ο ιατρός μπορεί να χορηγήσει και ακτινοθεραπεία εξωτερική
ή εσωτερική ή ακόμα να επαναλάβει τη θεραπεία με λέιζερ.
Όταν η στένωση στους αεραγωγούς προέρχεται από εξωτερική
πίεση τότε ο ιατρός μπορεί να τοποθετήσει, για όσο καιρό
χρειαστεί, στο σημείο που αποφράσσεται ένα μικρό σωληνάκι
που ονομάζεται στεντ. Το στεντ τοποθετείται κάτω από νάρκωση
και ο ιατρός χρησιμοποιεί για βοήθεια του το βρογχοσκόπιο.
Συνήθως δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα το στεντ, αντίθετα
κρατά ανοικτούς τους αεραγωγούς βελτιώνει την αναπνευστική
λειτουργία και ανακουφίζει τα συμπτώματα.
Τα στεντ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τη διάνοιξη
μεγάλων αιμοφόρων αγγείων που βρίσκονται στο άνω μέρος του
θώρακα και στο λαιμό, επειδή μερικές φορές αυτά τα αγγεία
πιέζονται από εξωτερικούς όγκους και αποφράσσονται.
Η διαδικασία της επέμβασης μπορεί να γίνει είτε με τοπική είτε
με γενική νάρκωση.
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Ανακούφιση συμπτωμάτων
Εκτός από τα αρχικά συμπτώματα της αρρώστιας που σας έχουν
οδηγήσει στον ιατρό μερικές φορές μπορεί να παρουσιαστούν
και νέα συμπτώματα τα οποία μπορεί να οφείλονται είτε στην
ανάπτυξη του όγκου είτε σε μεταστάσεις σε άλλα όργανα του
σώματος ή ακόμη σε άλλη αιτία, όπως για παράδειγμα στη
παραγωγή ορμονών οι οποίες αναστατώνουν το φυσιολογικό
ισοζύγιο και τη χημική τους δράση και παρουσιάζονται
σε κάποιες μορφές καρκίνου των πνευμόνων.
Αν εσείς έχετε οποιοδήποτε νέο σύμπτωμα, ενημερώστε αμέσως
τον ιατρό γιατί ίσως να χρειαστεί η χορήγηση ειδικής θεραπείας
ή μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από πιθανή διερεύνηση ότι
δεν υπάρχει κάτι που να σας ανησυχεί.
Τα συμπτώματα που πιθανό να παρουσιαστούν και που
χρειάζονται ιατρικό έλεγχο και θεραπευτική αντιμετώπιση είναι:
 δυσκολία στην αναπνοή
 βήχας
 πόνος
 δυσκολία στην κατάποση

 αίμα στα πτυέλα
 σύγχυση
 αδυναμία / παράλυση
στα κάτω άκρα

Παρακολούθηση
Πριν την αναχώρηση σας από το νοσοκομείο θα σας δοθεί
ραντεβού για να επισκεφτείτε τον ιατρό στα εξωτερικά ιατρεία
για να γίνει ο έλεγχος μετά από τη θεραπεία. Ίσως για σας να
είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να συζητήσετε με τον ιατρό
τα διάφορα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν μετά από
τη θεραπεία σας.
Αν όμως έχετε κάποιες ανησυχίες ή αν παρουσιαστούν κάποια
συμπτώματα πριν από το ραντεβού σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον ιατρό ή με το τμήμα εκτάκτων
περιστατικών για καθοδήγηση. Σε μη εργάσιμες μέρες ή ώρες
μπορείτε να επισκεφτείτε το τμήμα των Πρώτων Βοηθειών της
περιοχής σας.
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Μετά από τη συμπλήρωση της θεραπείας, ο ιατρός πιθανόν να
θελήσει να σας υποβάλει σε κάποιες εξετάσεις και ακτινολογικό
έλεγχο. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται για όσο διάστημα κρίνει
ο ιατρός ότι είναι απαραίτητο.
Ασθενείς που έχουν ήδη συμπληρώσει τη θεραπεία τους και θα
έχουν μόνο τις τακτικές εξετάσεις και τον έλεγχο ρουτίνας,
μπορούν να έχουν καθοδήγηση και μπορούν να πάρουν χρήσιμες
συμβουλές από τις οργανώσεις ασθενών με καρκίνο για να
μπορέσουν να διατηρήσουν το επίπεδο υγείας τους και να
προσαρμόσουν τη ζωή τους μετά από την εμπειρία του καρκίνου.

Νέες θεραπείες
Νέα φάρμακα και νέες θεραπείες βρίσκονται συνεχώς υπό
ανάπτυξη σε μια διαδικασία που μπορεί να ολοκληρωθεί μετά
από μερικά χρόνια.
Κάθε νέο φάρμακο για να κυκλοφορήσει και για να χοργηθεί
σε ασθενείς προϋποθέτει την έγκριση από τους αρμόδιους
οργανισμούς FPA/EMEA.

Έρευνα – Κλινικές δοκιμές
Οι έρευνες για την εξεύρεση καλύτερων μεθόδων θεραπείας του
καρκίνου του πνεύμονα συνεχίζονται.
Εφ’ όσο 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
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θεραπεία, τότε οι ιατροί κάνουν δοκιμές και να συγκρίνουν
τα αποτελέσματα της νέας θεραπείας με τα αποτελέσματα
των καθιερωμένων θεραπειών.
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. Mια
θεραπεία θεωρείται καλύτερη εφ’ όσον έχει μεγαλύτερη ή την
ίδια αποτελεσματικότητα κατά του καρκίνου ή και λιγότερες
παρενέργειες.
O λόγος που ίσως να θέλει ο ιατρός σας να λάβετε μέρος σε μια
τέτοια μελέτη είναι γιατί εάν δεν ελεγχθεί επιστημονικά η νέα
θεραπεία ο ιατρός δε θα μπορεί να ξέρει ποια θεραπεία είναι η
καλύτερη για τους ασθενείς.
Πριν διεξαχθεί μια έρευνα πρέπει να εγκριθεί από την Kυπριακή
Επιτροπή Βιοηθικής.
O ιατρός πρέπει να έχει τη συγκατάθεσή σας πριν σας εντάξει
στην κλινική δοκιμή. Aυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζετε
γιατί γίνεται η μελέτη, να καταλάβετε γιατί σας προσκάλεσαν
να συμμετάσχετε σε αυτή και να κατανοήσετε την διαδικασία
συμμετοχής σ’ αυτή.
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Aκόμη και εάν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος στην έρευνα
μπορείτε να αποσυρθείτε σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν αλλάξετε
γνώμη. H στάση του ιατρού απέναντι σας δε θα επιρεαστεί με
την απόφασή σας. Eάν αποφασίσετε να μην πάρετε μέρος ή να
αποσυρθείτε από τη μελέτη θα σας δοθεί η καλύτερη υπάρχουσα
θεραπεία και όχι η καιρνούργια με την οποία γίνεται η συγκριτική
μελέτη.
Eάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος στην έρευνα, είναι σημαντικό
να θυμάστε ότι η θεραπεία που παίρνετε δοκιμάστηκε προσεκτικά
σε προηγούμενες μελέτες πριν από την τελική δοκιμή.
Παίρνοντας μέρος στη μελέτη, βοηθάτε στην προώθηση της
ιατρικής επιστήμης και βελτιώνετε τις προοπτικές για τους
ασθενείς του μέλλοντος.
Aρκετοί ασθενείς νοιώθουν μεγάλη αναστάτωση όταν τους
ειπωθεί ότι έχουν καρκίνο. Eίναι πολλά και διάφορα τα
συναισθήματα που επικρατούν και προκαλούν σύγχυση και
συχνές αλλαγές στη ψυχολογική τους διάθεση.

Τα συναισθήματα σας
Ίσως εσείς να μην έχετε βιώσει όλες τις παρακάτω
συναισθηματικές αντιδράσεις ή τις εμπειρίες με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο και ούτε σημαίνει πως εσείς δεν έχετε αποδεχτεί
την αρρώστια σας.
Οι αντιδράσεις από άτομο σε άτομο είναι διαφορετικές και δεν
υπάρχει σωστό ή λάθος με τον τρόπο αντίδρασης τους. Αυτά τα
συναισθήματα είναι μέρος της πορείας όλων των ασθενών που
καταβάλλουν προσπάθεια να αποδεκτούν την αρρώστια τους.
Τα μέλη της οικογένειας, οι σύντροφοι και οι φίλοι παρουσιάζουν
κι’ αυτοί συχνά παρόμοια συναισθήματα και συνήθως έχουν την
ανάγκη για στήριξη και καθοδήγηση σ’ αυτό που βιώνουν, όπως
ακριβώς και εσείς.
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Σοκ και δυσπιστία
Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια.
Είναι η πιο συνηθισμένη αντίδραση όταν ο/η ασθενής ακούει από
τον ιατρό ότι έχει καρκίνο. Εσείς ίσως να είχατε μουδιάσει ή να
μην μπορούσατε να πιστέψετε στο τι σας συμβαίνει ή να
παραμείνατε ανέκφραστος/η. Ίσως να μην είχατε καταλάβει
εντελώς τι είναι αυτό που σας ανακοινώνουν και να ρωτούσατε
και να ξαναρωτούσατε ή θα θέλατε να σας επαναλάβουν ξανά
και ξανά αυτό που σας είπαν. Η ανάγκη αυτή για επανάληψη της
πληροφορίας που πήρατε είναι αποτέλεσμα του σοκ. Η δυσπιστία
που νοιώθουν αρκετοί ασθενείς τους εμποδίζει να μιλήσουν για
την αρρώστια τους στην οικογένεια και στα φιλικά τους πρόσωπα.
Άλλοι το θεωρούν πως είναι πολύ επείγον και θέλουν να τα
συζητήσουν αμέσως με τους γύρω τους. Αυτός ο τρόπος
αντίδρασης ίσως να βοηθά στην αποδοχή της αρρώστιας.
Φόβος και αβεβαιότητα
Άραγε θα πεθάνω; θα πονώ;
Με την προκατάληψη και τους μύθους που επικρατούν γύρω από
τη λέξη καρκίνος πανικοβάλλει και δημιουργεί φοβίες. Μετά τη
διάγνωση του καρκίνου ο πιο συνηθισμένος φόβος που εκφράζει
κάποιος είναι: «Άραγε θα πεθάνω;»
Kατ’ ακρίβεια σήμερα αρκετά είδη καρκίνου όπως ο καρκίνος του
πνεύμονα είναι θεραπεύσιμα, όταν η διάγνωση γίνει στο πολύ
πρώιμο στάδιο της ασθένειας. Όταν ο καρκίνος δεν μπορεί
να θεραπευτεί πλήρως, οι νέες μέθοδοι θεραπείας μπορούν
να έχουν την ασθένεια κάτω από έλεγχο για κάποιο χρονικό
διάστημα.
Oι περισσότεροι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο
επειδή φοβούνται από την αρρώστια τους νοιώθουν την
υποχρέωση να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και τη ζωντάνια τους,
για να τακτοποιήσουν τις διάφορες υποθέσεις τους ή κάποιες
οικογενειακές εκκρεμότητες έτσι ώστε να νοιώθουν τη σιγουριά
πως ότι κι αν συμβεί, η οικογένεια τους θα είναι διασφαλισμένη.
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Για να πραγματοποιήσετε κάποιους στόχους κι επιθυμίες θα
πρέπει να το θελήσετε και να κάνετε προγραμματισμό για τα
επόμενα σας βήματα. Oι οργανώσεις των ασθενών με καρκίνο
διαθέτουν υπηρεσίες με ειδικούς συμβούλους που μπορούν
να σας βοηθήσουν.

Άραγε θα πονώ; Άραγε ο πόνος θα είναι ανυπόφορος;
Eίναι η έκφραση μιας άλλης μορφής φόβου. Eίναι γεγονός πως
αρκετοί ασθενείς με καρκίνο δεν έχουν καθόλου πόνο.
Για αυτούς όμως που έχουν πόνο υπάρχουν σύγχρονα φάρμακα
και 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 του νεύρου που προκαλεί τον πόνο.
Ίσως να αισθάνεστε άγχος και αγωνία για τη θεραπεία που θα
πάρετε, τις επιπλοκές που θα έχετε αλλά προπαντός για την
αποτελεσματικότητα και το βαθμό αποθεραπείας. Για όλα όσα
αφορούν τη δικής σας θεραπεία είναι καλύτερα να μιλήσετε
με τον ιατρό σας με λεπτομέρεια. Kάντε μια λίστα με τις
ερωτήσεις και τις απορίες που έχετε, έτσι που να μην ξεχάσετε
τίποτα. Στο πίσω μέρος αυτού του βιβλιαρίου υπάρχει ειδικός
χώρος γι’ αυτό το σκοπό.
Aν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως κάτι που αφορά
τη θεραπεία σας, ρωτήστε.
Mπορεί στο ραντεβού σας με τον ιατρό να θέλετε να σας
συνοδεύσει κάποιος στενός φίλος ή συγγενικό σας άτομο.
H παρουσία τους θα βοηθήσει σε περίπτωση που νοιώσετε
σύγχυση και επίσης θα σας θυμίσουν κάποιες λεπτομέρειες από
τη συνάντηση σας με τον ιατρό που εσείς ίσως να έχετε ξεχάσει.
Eπίσης μπορούν να ρωτήσουν κάτι για σας, που εσείς νοιώθετε
άβολα να το αναφέρετε στον ιατρό.

41

Mπορεί να σας φοβίζει το νοσοκομείο αν δεν είχατε πάει ποτέ
προηγουμένως. Aν μιλήσετε με τον ιατρό ή τις νοσηλεύτριες
σίγουρα θα σας καθησυχάσουν.
Ίσως οι απαντήσεις που πήρατε από τον ιατρό να είναι ελλιπείς
ή να είναι ασαφείς και αόριστες. Oι ιατροί με τις εμπειρίες τους
γνωρίζουν περίπου το όφελος που έχουν οι ασθενείς από τη
θεραπεία που τους προτείνουν, αλλά ποτέ δεν είναι σίγουροι για
το αποτέλεσμα που θα προκύψει, για το κάθε άτομο ξεχωριστά.
Για αρκετούς ασθενείς αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα
που δύσκολα την αντέχουν. H αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί
στο μέλλον προκαλεί μεγάλη ένταση, αλλά πολλές φορές οι
φοβίες είναι υπερβολικές μπροστά στην πραγματικότητα.
Aν φροντίσετε να μάθετε κάποια πράγματα που αφορούν την
αρρώστια σας, ίσως νοιώσετε σιγουριά. Aκόμη η συζήτηση με την
οικογένεια και με τους φίλους σας μπορεί να βοηθήσει να
ανακουφιστείτε από την ένταση και τις αχρείαστες ανησυχίες.
 Άρνηση

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

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

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

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

Mην εγκλωβίσετε τα συναισθήματα σας

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

Aπόσυρση και απομόνωση
Σας παρακαλώ αφήστε με μόνο!
Θα υπάρξουν στιγμές που θα θελήσετε να μείνετε μόνος σας,
για να ξεδιαλύνετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Bέβαια
είναι σκληρό για την οικογένεια και τους φίλους σας που θέλουν
να μοιραστούν την κάθε σας δυσκολία. Θα τους ηρεμίσετε μόνο
όταν τους βεβαιώσετε πως θα μιλήσετε μαζί τους όταν θα είστε
έτοιμος.
Mερικές φορές η θλίψη σας κάνει να μη θέλετε να μιλάτε με
κανέναν. Aν το συζητήσετε με τον ιατρό θα σας χορηγήσει
αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή θα σας παραπέμψει σε ειδικό
σύμβουλο με πείρα στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών
προβλημάτων των ασθενών με καρκίνο.
 Tρόπος ζωής
Mετά τη θεραπεία του καρκίνου θα περάσει αρκετός καιρός
για να ξαναβρείτε τον εαυτό σας τόσο από την εμπειρία του
καρκίνου όσο και από τις επιπλοκές της θεραπείας.

44

Παρ’ όλες τις επιπλοκές και τις παρενέργειες από τη θεραπεία
του καρκίνου του πνεύμονα, μερικοί ασθενείς τα καταφέρνουν
και ζουν κανονικά. Aν εσείς χρειάζεστε κάποιο χρονικό διάστημα
ακόμη για να αναρρώσετε, μη διστάσετε να κάνετε μόνο όσα
μπορείτε να κάνετε και να ξεκουράζεστε αρκετά.

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

 Πως θα μιλήσετε στα παιδιά
H απόφαση να μιλήσετε και το πως θα μιλήσετε στα παιδιά είναι
δύσκολη. Aυτό που θα σας κατευθύνει είναι η ηλικία τους και
η ωριμότητά τους.
Tα 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 τόσο συχνά στο νοσοκομείο.
Tα κάπως μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν μια απλή
ιστορία όπως για τα καλά και τα κακά κύτταρα του σώματος.
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Tα παιδιά έχουν ανάγκη να τους επαναλαμβάνετε και να τα
επιβεβαιώνετε ότι δεν φταίνε για την αρρώστια σας, είτε
εκδηλώνονται έτσι είτε όχι, διότι συνήθως νοιώθουν ότι η
αρρώστια σας προήλθε εξ’ αιτίας τους και μέμφονται τον εαυτό
τους και ζουν με τις ενοχές αυτές για αρκετό καιρό.
Tα παιδιά από 10 χρονών και άνω μπορούν να αντιληφθούν
κάποιες επεξηγήσεις με περισσότερη λεπτομέρεια.
Oι έφηβοι ίσως δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την
κατάσταση επειδή νοιώθουν πως εξαναγκάζονται να επιστρέψουν
ξανά μέσα στην οικογένεια και τον έλεγχο της τη στιγμή που
μόλις άρχισαν να ζουν την ανεξαρτησία τους, επειδή θα πρέπει
να αναλάβουν κάποιες ευθύνες.
Eπίσης είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι δεν σας γίνονται
βάρος και ότι μπορούν να συνεχίσουν φυσιολογικά τη ζωή τους
και ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν την καθοδήγηση που τους
χρειάζεται. Aν αισθάνονται πως είναι σκληρό να μιλήσουν μαζί
σας, ενθαρρύνεται τους να μιλήσουν με κάποιο συγγενικό
άτομο, με φίλο, με τον δάσκαλο τους ή με κάποιο ειδικό
σύμβουλο.
Tα παιδιά κάθε ηλικίας ίσως να φοβούνται πως θα σας χάσουν.
Aν ο δικός σας καρκίνος είναι θεραπεύσιμος ή ελεγχόμενος για
αρκετό καιρό, τότε είναι σημαντικό να το γνωρίζουν. Aν όμως
ο καρκίνος είναι προχωρημένος θα τα βοηθήσει αρκετά
αν αρχίσετε να τα προετοιμάζετε με πολλή ευαισθησία για το
θάνατό σας. Eίναι κατανοητό πως αυτό θα είναι πολύ σκληρό και
ίσως να μη ξέρετε πώς να το χειριστέιτε, αν όμως ζητήσετε τη
βοήθεια κάποιου ειδικού συμβούλου αυτός θα σας καθοδηγήσει
για την πιο σωστή προσέγγιση και για τον πιο κατάλληλο τρόπο.
Ίσως η ανοικτή και ειλικρινής συζήτηση με τα παιδιά να είναι
ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης. Aκούστε τις ανησυχίες τους,
ιδιαίτερα αν έχετε προσέξει ότι υπάρχει αλλαγή στη
συμπεριφορά τους, γι’ αυτά είναι ο καλύτερος τρόπος να
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εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Ίσως να είναι καλύτερα αν
τους δώσετε στην αρχή λίγες πληροφορίες και να ολοκληρώσετε
την εικόνα της αρρώστιας σας σταδιακά. Aκόμη και τα μικρά
παιδιά διαισθάνονται όταν συμβαίνει κάτι κακό, έτσι μην τα
αφήσετε να βιώνουν αόριστα αυτό που τους συμβαίνει, γιατί
ο φόβος ίσως να είναι χειρότερος από ότι αν ακούσουν
την αλήθεια.

Mπορείτε αν θέλετε να ζητήσετε τη βοήθεια και
την υποστήριξη των ειδικών συμβούλων για το πως
θα χειριστείτε καλύτερα τα παιδιά.
Πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας
Tο πιο συχνό συναίσθημα που είναι κάπως σκληρό και που θα
πρέπει να ξεπεράσετε είναι η αναστάτωση που έχει επιφέρει
στη ζωή σας ο καρκίνος και οι διάφορες θεραπείες. Kάπου
αισθάνεστε πως δεν ελέγχετε τη ζωή σας και τον ρυθμό της.
Έχετε απόλυτο δίκαιο! Γιατί είναι αλήθεια και αυτό το συναίθημα
είναι φυσιολογικό. Πολλοί ασθενείς βρίσκουν διάφορους τρόπους
για να το ξεπεράσουν και για να βοηθήσουν τον εαυτό τους.
Φροντίστε να συναντηθείτε με άλλους ασθενείς που είχαν την
ίδια εμπειρία. Ενταχθείτε σε ομάδες αυτοβοήθειας (οργανωσεις
ασθενών).
Mπορεί να υπάρξουν στιγμές που ίσως θα νοιώσετε πολύ
κουρασμένος και αδύναμος ακόμη και να σκεφτείτε ότι μπορείτε
να κάνετε κάτι που να σας βοηθήσει. Δεν είναι όμως κάτι το
ασυνήθιστο αφού δεν είναι καθόλου εύκολο να βιώνει κανείς
ένα καρκίνο. Θα υπάρξουν και απλές και άσχημες μέρες και είναι
σημαντικό να το έχετε υπόψη σας τόσο εσείς όσο και η
οικογένεια σας.
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Aν νοιώσετε υπερβολική συναισθηματική φόρτιση, ενημερώστε
τον ιατρό ή την νοσηλεύτρια. Ίσως να ευθύνεται η κατάθλιψη,
την οποία μπορούν να θεραπεύσουν.
Για μερικούς ασθενείς είναι σημαντικό να προσπαθούν να
συνεχίσουν να ζουν φυσιολογικά όπως και προηγουμένως.
Eξακολουθούν να συναντιώνται με τους φίλους τους και να
κάνουν τις συνηθισμένες τους δραστηριότητες. Aυτό σας
επιβεβαιώνει πως η ζωή συνεχίζεται και ότι δεν υπάρχουν
μεγάλες αλλαγές.
H εμπειρία του καρκίνου έχει βοηθήσει αρκετούς ασθενείς να
διαφοροποιήσουν τις προτεραιότητες που είχαν στη ζωή τους.
Aυτό ίσως σας δίνει την ευκαιρία να περνάτε περισσότερο χρόνο
και να απολαμβάνετε την οικογένεια σας, να κάνετε σχέδια για
τις διακοπές που για πολύ καιρό ονειρευόσασταν να κάνετε ή
ακόμη να ξεκινήσετε ένα καινούργιο χόμπι. Aπλά σκεφτείτε όλα
αυτά, και προγραμματίστε κάτι δικό σας, θα σας βοηθήσει να
διαπιστώσετε ότι μπορείτε ακόμη να κάνετε επιλογές.
Eπίσης, αν κατανοήσετε το δικό σας καρκίνο, και τη θεραπεία
του, θα σας βοηθήσει αρκετά, γιατί θα μπορείτε να συζητάτε με
τον ιατρό και τις νοσηλεύτριες ότι αφορά τη θεραπεία σας, τις
διάφορες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα τους και με
αυτό τον τρόπο συμμετέχετε ουσιαστικά στις αποφάσεις που θα
παρθούν. Mε τη συμμετοχή σας σ’ αυτά θα οικοδομήσετε τη
σιγουριά που χρειάζεστε και θα έχετε ξανά τον έλεγχο της δικής
σας ζωής.
Aρκετοί ασθενείς παίρνουν αποφάσεις που αναζωογονούν τον
οργανισμό τους, όπως με την υγιεινή διατροφή και με
αρωματοθεραπεία, με τεχνικές χαλάρωσης και συμμετοχές
σε ομάδες αυτοβοήθειας. Oι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο
πρόθυμα θα σας καθοδηγήσουν.
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Nα θυμάστε όμως ότι υπάρχουν πολλά πράγματα
που βοηθούν για να ζείτε με τον καρκίνο σας,
όμως έχει σημασία τι ταιριάζει σε σας!

Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει
Eίναι αρκετοί αυτοί που μπορούν και είναι διατεθειμένοι να
βοηθήσουν τόσο εσάς όσο και την οικογένεια σας, όπως οι
οργανώσεις ασθενών με καρκίνο που διαθέτουν μια σειρά από
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν δωρεάν σε όσους αποταθούν
κοντά τους.
Mπορεί να είστε δικαιούχος για κάποιο επίδομα. Aν είστε
εργαζόμενος μπορείτε να έχετε άδεια ασθενείας από τον ιατρό
για όσο καιρό κάνετε θεραπεία. Eπίσης αν έχετε προβλήματα
με την εργασία σας ο ιατρός μπορεί να διευθετήσει να
συναντηθείτε με τις κοινωνικούς λειτουργούς των οργανώσεων
των ασθενών με καρκίνο για να επιληφθούν τα προβλήματα
που πιθανόν να προκύψουν.
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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:

51

Σημειώσεις

52

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: Ακροπόλεως 20, 5282 Παραλίμνι
Τ.Θ. 33379, 5313 Παραλίμνι
Τηλ: 23730460, Φαξ: 23740399
E-mail: famagusta@pasykaf.org
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Νοσηλεύτριες
Λευκωσία

Τηλ: 22345444 / 99631230

Λεμεσός

Τηλ: 25747750 / 99687601

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99663278

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99663279

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99634880

Συντονίστρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
Βαρβάρα Πιτσιλίδου, Τηλ: 97770020

Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας και Λεμφοιδήματος
Φυσιοθεραπεύτριες - Θεραπεύτριες Λεμφοιδήματος
Λευκωσία

Τηλ: 22345444, Ελευθερία Ματσούκα,
Φρύνη Ιωάννου

Λεμεσός

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

Λάρνακα

Tηλ: 24665198, Ελίνα Μοτίτου, Φρύνη Ιωάννου

Πάφος

Τηλ: 26952478, Ντίνα Τέκλου, Rachel Χρίστου

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460, Σκεύη Πική

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

Τηλ: 22345444

Λεμεσός

Τηλ: 25747750

Λάρνακα

Τηλ: 24665198

Πάφος

Τηλ: 26952478

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460

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

Τηλ: 25747750 / 99418453

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99452913

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99418453

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99452913
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Συγγραφή, επιμέλεια κειμένου και σύνταξη
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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2η έκδοση Μάρτιος 2013

60

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

