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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 στομάχι.
Η ετοιμασία και ο έλεγχος του έγινε από ιατρούς, κυρίως
ογκολόγους, νοσηλεύτριες και ασθενείς. Όλοι μαζί συμφωνούν
για το τι είναι καρκίνος του στομάχου, 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 πιθανό να χρειάζεται o κάθε καρκινοπαθής
και τα μέλη της οικογένειάς του.
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 ελεγχόμενον 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
και 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
συνήθως μόνο 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 στομάχι
Το στομάχι είναι μυώδες όργανο του πεπτικού συστήματος.
Αποτελεί μέρος του γαστρεντερικού σωλήνα του οργανισμού και
έχει σχήμα ασκού. Το άνω μέρος του στομάχου ενώνεται με τον
οισοφάγο και το κάτω μέρος ενώνεται με το δωδεκαδάκτυλο
(άνω μέρος του λεπτού εντέρου).
Η κύρια λειτουργία του στομάχου είναι η πολτοποίηση
της τροφής με τη βοήθεια των γαστρικών υγρών (ένζυμα)
που παράγονται από τα εσωτερικά τοιχώματα του στομάχου.

Όργανα και αδένες του πεπτικού συστήματος

4

Τα τοιχώματα του στομάχου διαχωρίζονται
σε 4 στρώματα / χιτώνες.
 Το βλεννογόνο - το βλεννογόνο επικαλύπτει το εσωτερικό
τοίχωμα του στομάχου. Στο βλεννογόνο υπάρχουν ενδοκρινείς
αδένες που παράγουν ένζυμα και οξέα και συντελούν
τα γαστρικά υγρά.
 Υποβλεννογόνος χιτώνας - βρίσκεται κάτω από
το βλεννογόνο.
 Μυϊκός χιτώνας - βρίσκεται κάτω από το βλεννογόνο.
 Ορογόνος χιτώνας - επικαλύπτει το εξωτερικό τοίχωμα του
στομάχου.

Τα τοιχώματα του στομάχου
Σε όλα τα τοιχώματα του στομάχου κυκλοφορεί διαμέσου
των λεμφαγγείων το λεμφικό υγρό. Το λεμφικό υγρό
φιλτράρεται από τους λεμφαδένες. Με το φιλτράρισμα
το λεμφικό υγρό καθαρίζεται από τα παλαιά κύτταρα ή και
τα βακτήρια που μεταφέρει και στη συνέχεια εισέρχεται και πάλι
στην κυκλοφορία του αίματος.
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Τι προκαλεί τον καρκίνο του στομάχου
Τα σαφή αίτια που προκαλούν καρκίνο του στομάχου δεν είναι
πλήρως ξεκάθαρα. Απ’ ότι φαίνεται ενέχονται σε συνδιασμό
διάφοροι παράγοντες.
Οι κυριότεροι παράγοντες που πιθανό να ευθύνονται είναι
η ηλικία, το φύλο, οι μολύνσεις, το διαιτολόγιο, το σωματικό
βάρος, διάφορα παθολογικά αίτια και το οικογενειακό ιστορικό.
Ο καρκίνος του στομάχου δεν είναι μεταδοτική ασθένεια.
Παράγοντες κινδύνου:
 Ο καρκίνος του στομάχου είναι πιο συνηθισμένος στους
άντρες παρά στις γυναίκες.
 Αναπτύσσεται συνήθως σε μεγάλες ηλικίες, συνήθως άνω των 50
ετών.
 Η μόλυνση του στομάχου από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
όπου η παρουσία του για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να
προκαλέσει καρκίνο στο στομάχι.
 Τροφές πλούσιες σε αλάτι, όπως είναι τα αλαντικά (λουκάνικα,
λούντζα, μπέϊκον κτλ.),
 η μακροχρόνια χρήση καπνικών προϊόντων αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης του καρκίνου στο στομάχι
 το υπερβολικό σωματικό βάρος
 παθολογικά αίτια όπως:
α) η παλλινδρόμηση οξέων από το στομάχι προς τον οισοφάγο
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο σημείο που ενώνεται
το στομάχι με τον οισοφάγο
β) η ατροφική γαστρίτιδα – μικρότερη παραγωγή οξέων
του στομάχου
γ) χειρουργικές επεμβάσεις στο στομάχι
δ) η κακοήθης αναιμία που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές
στα τοιχώματα του στομάχου.
 Το οικογενειακό ιστορικό – συγγενικά άτομα με καρκίνο
του στομάχου όπως γονείς, αδέλφια υπό την έννοια ότι
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σιτίζονται με τον ίδιο τρόπο και είχαν επιμολυνθεί με
το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
 Τα γονίδια σε κάποιες οικογένειες μπορεί να αυξήσουν
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο στομάχι όταν δύο
ή περισσότερα άτομα της ίδιας οικογένειας είχαν εμφανίσει
καρκίνο στο στομάχι σε ηλικία κάτω των 50 ετών.
Τα είδη του καρκίνου του στομάχου
Το πιο συνηθισμένο είδος καρκίνου του στομάχου είναι
το αδενοκαρκίνωμα. Το αδενοκαρκίνωμα αναπτύσσεται στους
αδένες που βρίσκονται στα τοιχώματα του στομάχου. Αποτελεί
το 95% από τους καρκίνους του στομάχου. Άλλα είδη καρκίνου
του στομάχου είναι:
 Σάρκωμα μαλακών ιστών όπως είναι το λειομυοσάρκωμα και
ο όγκος του στρώματος του γαστρεντερικού (GISTs).
 Λέμφωμα – αναπτύσσεται στους λεμφαδένες του βλεννογόνου
(ΜΑLΤ).
 Καρκινοειδής όγκος – προκαλείται από συγκεκριμένα κύτταρα
τα οποία παράγουν ορμόνες. Είναι κύτταρα του νευρικού
συστήματος και ειδικά του νεύρου που νευρώνει το
γαστρεντερικό σύστημα.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση για το κάθε είδος καρκίνου δεν
είναι η ίδια.
Σε αυτό το έντυπο οι πληροφορίες αφορούν κυρίως
το αδενοκαρκίνωμα του στομάχου.

Tα συμπτώματα στον καρκίνο του στομάχου
Ο καρκίνος του στομάχου στο αρχικό στάδιο είναι
ασυμπτωματικός. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι
σε προχωρημένο στάδιο πολύ πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων.
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Στο πρώιμο στάδιο (στάδιο 1) παρουσιάζει τα εξής συμπτώματα:
 κάψιμο και δυσπεψία
 κοιλιακές ενοχλήσεις
 απώλεια όρεξης αποστροφή στο κρέας
Στο μέσο στάδιο (στάδιο 2) παρουσιάζει:
 αδυναμία και κούραση
 φούσκωμα κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά τα γεύματα
Τελικό στάδιο (στάδιο 3) παρουσιάζει:
 πόνος στο άνω μέρος της κοιλιάς
 ναυτία και εμετός
 διάρροια ή δυσκοιλιότητα
 αιμορραγία που εμφανίζεται στον εμετό και στα κόπρανα
(μαύρα κόπρανα) και μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία
 δυσφορία όταν ο όγκος βρίσκεται στο άνω μέρος του
στομάχου πλησίον ή και εντός του οισοφάγου.
Αυτό που πρέπει να έχει ο καθένας υπ’ όψι του είναι ότι αυτά
τα συμπτώματα παρουσιάζονται και σε άλλες παθολογικές
καταστάσεις όπως σε γαστρική ίωση, γαστρικό έλκος ή τοπικές
άφθες. Είναι σημαντικό να εξετάζονται όλα τα συμπτώματα
από τον ιατρό και να γίνεται ακριβής διάγνωση.
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Πως γίνεται η διάγνωση
Σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά ο ιατρός ζητά το ιατρικό ιστορικό
του κάθε ασθενή και προχωρεί στην κλινική εξέταση. Ακολουθεί
μια σειρά από ακτινοδιαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις
όπως είναι:
 η ενδοσκόπιση / γαστροσκόπιση
 το βαριούχο γεύμα.
 αξονική τομογραφία (CT Scan)
 υπερηχογράφημα (Ultra sound)
 τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (FDG - PET scan)
 λαπαροσκόπηση
 αιματολογικός έλεγχος / καρκινικοί δείκτες
 Ενδοσκόπηση / Γαστροσκόπηση
Eίναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για
τη διάγνωση του καρκίνου στο στομάχι. Κατά τη γαστροσκόπηση
ο ιατρός εισαγάγει από το στόμα και κατευθύνει προς το στομάχι
το γαστροσκόπιο. Το γαστροσκόπιο είναι ένας εύκαμπτος
ελαστικός σωλήνας που στην άκρη του διαθέτει ειδική κάμερα
που απεικονίζει στην οθόνη του υπολογιστή τα εσωτερικά
τοιχώματα του στομάχου από τα οποία ο ιατρός έχει τη δυνατότητα
να πάρει δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις αν χρειαστεί.

Ενδοσκόπηση / Γαστροσκόπηση
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Πριν την εξέταση ο ασθενής παραμένει χωρίς σίτηση και λήψη
υγρών για 4 ώρες προηγουμένως. Την ημέρα της εξέτασης
χορηγείται ενδοφλέβια ελαφριά νάρκωση. Η εξέταση είναι
ανώδυνη και διαρκεί συνήθως 10 - 20 λεπτά.
Λόγω της ελαφριάς νάρκωσης που χορηγείται ο ασθενής
παραμένει για κάποιες ώρες στον κλινικό χώρο μέχρι να ξυπνήσει.
Δεν πρέπει να οδηγήσει για 24 ώρες γι’ αυτό πρέπει να
συνοδεύεται από οικείους του. Επίσης για λίγες μόνο μέρες
θα αισθάνεται ερεθισμό στο εσωτερικό μέρος του λαιμού.
 Βαριούχο γεύμα (barium meal)
Είναι εξέταση που γίνεται σε ακτινολογικό τμήμα και περιλαμβάνει,
τη χορήγηση από το στόμα ενός παχύρευστου άσπρου υγρού το
οποίο διαγράφει την πορεία του γαστρεντερικού σωλήνα. Επίσης
μπορεί να χορηγηθεί για σκοπούς διάτασης του στομάχου ειδικό
αεριούχο ποτό.
Η εξέταση διαρκεί περίπου μία ώρα και είναι ανώδυνη.
Το βαριούχο γεύμα αποβάλλεται με τα κόπρανα τα οποία
περιέχουν το άσπρο χρώμα του βαριούχου.
Συμπληρωματικές εξετάσεις:
 (CT scan) Αξονική τομογραφία
 (Ultra sound) Ηπερηχογράφημα
 (PET scan) Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων
 Λαπαροσκόπηση
 Αιματολογικές Εξετάσεις
Τα ευρήματα των πιο πάνω διαγνωστικών εξετάσεων
αναμένονται να ολοκληρωθούν σε 1 – 2 εβδομάδες. Για τον
κάθε ασθενή και τα μέλη των οικογενειών τους αυτή η περίοδος
αναμονής είναι στρεσογόνα. Είναι αρκετά βοηθητικό αν
επιλέξουν να πάρουν στήριξη από τους επαγγελματίες
ψυχολόγους των εθελοντικών οργανώσεων για τους ασθενείς
με καρκίνο.
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 Αξονική Τομογραφία (CT scan)

Αξονικός Τομογράφος
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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 Υπερηχογράφημα (Ultra sound) - Αυτή η εξέταση είναι χρήσιμη
γιατί δίνει εικόνες με ακρίβεια που αφορούν το μέγεθος και
την θέση του όγκου. Είναι ανώδυνη εξέταση και γίνεται
σε ακτινολογικό τμήμα.
 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (FDG - PET scan) Είναι συνδιασμός αξονικής τομογραφίας, χρησιμοποιούνται
ακτίνες Χ και δίνει τρισδιάστατες εικόνες μαζί με ποζιτρόνια που
εκπέμπουν χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας. Aυτή η εξέταση
στοχεύει στην επιμέτρηση της δραστηριότητας των κυττάρων
σε διάφορα μέρη του σώματος. Προηγείται της εξέτασης
η ενδοφλέβια χορήγηση ραδιοενεργού σακχάρου. Σε μία ώρα
μετά ακολουθεί η εξέταση η οποία είναι ανώδυνη και διαρκεί
από 30 έως 90 λεπτά. Οδηγίες για την προετοιμασία των ασθενών
καθώς και για την ακτινοπροσασία δίνονται από το εξειδικευμένο
ακτινολογικό τμήμα που θα γίνει η εξέταση.
 Λαπαροσκόπηση - Eίναι μέθοδος ελέγχου των εσωτερικών
οργάνων του σώματος που βρίσκονται στο άνω μέρος
της κοιλιάς. Αυτή η διαγνωστική εξέταση γίνεται στο
χειρουργείο κάτω από γενική αναισθησία. Ο ασθενής παραμένει
στο νοσοκομείο για μικρό χρονικό διάστημα.
Η διαδικασία της λαπαροσκόπησης περιλαμβάνει μια μικρή τομή
2εκ. στο κάτω μέρος της κοιλιάς, διαμέσου της οποίας ο ιατρός
θα εισχωρήσει το λαπαροσκόπιο για να εξετάσει οπτικά και να
πάρει δείγματα για βιοψία αν χρειαστεί από το εξωτερικό μέρος
του στομάχου ή από άλλα όργανα που βρίσκονται πλησίον του
στομάχου.
Σε κάποιες περιπτώσεις ο ιατρός μπορεί να κάνει περισσότερες
τομές έτσι ώστε να πάρει δείγματα από διαφορετικές περιοχές
του στομάχου.
Μετά τη λαπαροσκόπηση όλες οι τομές συρράπτονται με μικρές
ραφές. Είναι πιθανό να υπάρχει λίγος πόνος στη περιοχή για
μερικές μέρες. Ο ασθενής αφού συνέλθει από το αναισθητικό
μπορεί με συνοδεία κάποιου συγγενικού ή φιλικού ατόμου να
πάει στο σπίτι του.
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 Αιματολογικός έλεγχος / καρκινικοί δείκτες
Εκτός από τις γενικές αναλύσεις αίματος σχεδόν σε όλους
τους ασθενείς με καρκίνο του στομάχου γίνεται ένας
εξειδικευμένος αιματολογικός έλεγχος που αποσκοπεί
στον προσδιορισμό του επιπέδου συγκεκριμένων πρωτεϊνών
και που ονομάζεται καρκινοεμβρυϊκό αντίγονο (CEA και 19-9).
Στα άτομα με καρκίνο του στομάχου συνήθως το επίπεδο αυτών
των πρωτεϊνών είναι υψηλό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ιατρός
επαναλαμβάνει αυτή την εξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα
μέσα στα πλαίσια της θεραπείας καθώς και της τακτικής παρακολούθησης του ασθενή.

Σταδιοποίηση και βαθμός κακοήθειας
Με τη σταδιοποίηση του καρκίνου επιτυγχάνεται η περιγραφή
του όγκου, το μέγεθος του και επίσης τις μεταστάσεις που
πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί από τον πρωτοπαθή όγκο.
H έκταση του καρκίνου και ο βαθμός κακοήθειας είναι
τα στοιχεία πάνω στα οποία ο ιατρός θα επικεντρωθεί για
να δώσει την δέουσα θεραπεία αξιολογώντας παράλληλα και
το στάδιο της νόσου με διάφορες κλινικές εξετάσεις. Σε αρκετές
περιπτώσεις ασθενών ο ιατρός είναι σε θέση να δώσει ακριβή
εικόνα για το στάδιο της νόσου όταν και εφ’ όσον γίνει
χειρουργική αφαίρεση του όγκου.

 Σταδιοποίηση
Σύστημα σταδιοποίησης Τ.Ν.Μ.
(Τumor - Όγκος, Nodules - Λεμφαδένες, Μetastasis - Μεταστάσεις)
T – προσδιορίζει το μέγεθος του όγκου
Ν – προσδιορίζει την προσβολή των λεμφαδένων από
τον καρκίνο
Μ – προσδιορίζει την διασπορά του καρκίνου σε άλλα όργανα του
σώματος (δευτεροπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι).
Τα ευρήματα από την Τ.Ν.Μ. σταδιοποίηση δίνουν το σαφές
στάδιο της νόσου από το 1 έως 4.
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 Στάδιο 1 - διαχωρίζεται σε στάδιο 1Α και 1Β
Στάδιο 1Α - Ο καρκίνος εντοπίζεται μόνο στο βλεννογόνο του
στομάχου και χωρίς επηρεασμό των λεμφαδένων.
Στάδιο 1Β - Ο καρκίνος εντοπίζεται στο βλεννογόνο του
στομάχου και ένας ή δύο λεμφαδένες έχουν προσβληθεί,
ή ο καρκίνος έχει αναπτυχθεί στον μυϊκό χιτώνα (μυ)
του στομάχου χωρίς να έχουν προσβληθεί οι λεμφαδένες.

 Στάδιο 2 - διαχωρίζεται σε στάδιο 2Α και στάδιο 2Β
Στάδιο 2Α - Ο καρκίνος εντοπίζεται στο βλεννογόνο
του στομάχου και 3–6 λεμφαδένες έχουν προσβληθεί
ή ο καρκίνος εντοπίζεται στον μυϊκό χιτώνα (μυ) του στομάχου
και 1-2 λεμφαδένες έχουν προσβληθεί ή ο καρκίνος έχει
διαπεράσει το εξωτερικό τοίχωμα του στομάχου χωρίς
την προσβολή των λεμφαδένων.
Στάδιο 2Β - Ο καρκίνος εντοπίζεται στο βλεννογόνο
του στομάχου και 7 ή και περισσότεροι λεμφαδένες έχουν
προσβληθεί από τον καρκίνο, ή ο καρκίνος έχει αναπτυχθεί
στον μυϊκό χιτώνα (μυ) και έχουν προσβληθεί από τον καρκίνο
3-6 λεμφαδένες, ή ο καρκίνος έχει διαπεράσει στο εξωτερικό
τοίχωμα του στομάχου και 1-2 λεμφαδένες έχουν προσβληθεί
από τον καρκίνο, ή ο καρκίνος έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό
τοίχωμα του στομάχου χωρίς την προσβολή των λεμφαδένων
της περιοχής.

 Στάδιο 3 διαχωρίζεται σε στάδιο 3Α, στάδιο 3Β, στάδιο 3C
Στάδιο 3A - Ο καρκίνος έχει διασπαρεί στον μυϊκό χιτώνα (μυ)
του στομάχου και έχει επηρεάσει 7 ή περισσότερους λεμφαδένες
ή έχει διαπεράσει το εξωτερικό τοίχωμα του στομάχου και έχουν
επηρεαστεί 2 λεμφαδένες.
Στάδιο 3Β - Ο καρκίνος είτε έχει διαπεράσει το εξωτερικό
τοίχωμα του στομάχου και έχει επηρεάσει 7 ή περισσότερους
λεμφαδένες ή έχει αναπτυχθεί ενδιάμεσα του τοιχώματος του
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στομάχου με 3-6 λεμφαδένες επηρεασμένους ή έχει διαπεράσει
το τοίχωμα του στομάχου και έχει εισχωρήσει σε παραπλήσιους
ιστούς και που ίσως να έχουν επηρεαστεί μέχρι 2 λεμφαδένες.
Στάδιο 3C - Ο καρκίνος έχει διαπεράσει το τοίχωμα του στομάχου
και έχουν επηρεαστεί 7 ή περισσότεροι λεμφαδένες
ή έχει διαπεράσει το τοίχωμα του στομάχου και έχει εισχωρήσει
στους παραπλήσιους ιστούς ή όργανα με τους παρακείμενους
λεμφαδένες να είναι επηρεασμένοι.

 Στάδιο 4
θεωρείται προχωρημένος καρκίνος του στομάχου και αυτό
σημαίνει πως ο καρκίνος έχει διαπεράσει το στομάχι και έχει
επηρεάσει επίσης άλλα όργανα όπως τους πνεύμονες ή και το
ήπαρ (συκώτι).
 Βαθμός κακοήθειας
Ο βαθμός κακοήθειας εντοπίζεται κάτω από το μικροσκόπιο
κατά την εξέταση του όγκου. Είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία
για τον θεράποντα ιατρό γιατί περιγράφει την δραστηριότητα
και την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα καρκινικά
κύτταρα του υπό εξέταση καρκινικού όγκου.

 Βαθμός κακοήθειας 1 (καλής διαφοροποίησης) - τα
καρκινικά κύτταρα τείνουν να αναπτύσσονται αργά και
προσομοιάζουν με τα φυσιολογικά κύτταρα (καλής διαφοροποίησης).

 Βαθμός κακοήθειας 2 (μέτριας διαφοροποίησης) - τα
κύτταρα διακρίνονται περισσότερο μή φυσιολογικά και
αναπτύσσονται κάπως πιο γρήγορα.
 Βαθμός κακοήθειας 3 (χαμηλής διαφοροποίησης) - τα
καρκινικά κύτταρα τείνουν να αναπτύσσονται ραγδαία
και να διασκορπίζονται γρήγορα.
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Θεραπευτική αγωγή
Η θεραπευτική αγωγή που ακολουθείται στις περιπτώσεις
καρκίνου του στομάχου είναι με χειρουργική επέμβαση,
χημειοθεραπεία και λιγότερο συχνά με ακτινοθεραπεία.
Η επιλογή της θεραπευτικής αγωγής εξαρτάται από το μέγεθος
του όγκου, τη διασπορά του εκτός του στομάχου και η γενική
εικόνα της υγείας του ασθενή.
Πως γίνεται ο προγραμματισμός της θεραπείας
Συνήθως η θεραπευτική αγωγή συναποφασίζεται από ομάδα
ειδικών ιατρών και άλλων συνεργατών στον τομέα της υγείας.
Αυτοί συνήθως είναι:

 Ο χειρουργός
 Ο γαστροεντερολόγος
 Ο ιστοπαθολόγος
 Ο παθολόγος ογκολόγος
 Ο ακτινολόγος
 Η νοσηλεύτρια
Η ομάδα μπορεί να ενισχυθεί αναλόγως με ψυχολόγο,
διατροφολόγο, φυσιοθεραπεύτρια και με άλλους λειτουργούς
υγείας.
Σε κάποιες περιπτώσεις η επιστημονική ομάδα μπορεί να
εισηγηθεί στον ασθενή 2 διαφορετικές θεραπείες και θα πρέπει
να επιλέξει ποια θεραπεία θα ήθελε να ακολουθήσει.
Ο ασθενής είναι λογικό να μή μπορεί να επιλέξει από μόνος του
την καλύτερη γι’ αυτόν θεραπεία. Ο θεράποντας ιατρός είναι
πάντα πρόθυμος να επεξηγήσει και να συζητήσει με τον ασθενή
τα υπέρ και τα κατά της κάθε προτεινόμενης θεραπείας.
Ο ασθενής βέβαια έχει το δικαίωμα να πάρει και δεύτερη γνώμη.
Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζει είναι ότι πιθανό να καθυστερήσει
η έναρξη της θεραπείας του.
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Στο αρχικό στάδιο του καρκίνου του στομάχου συνήθως
προτείνεται χειρουργική αφαίρεση του όγκου και χορήγηση
επιπρόσθετων θεραπειών για παρεμπόδιση επανεμφάνισης του
καρκίνου.
Στις περιπτώσεις όπου ο καρκίνος του στομάχου έχει διαγνωστεί
σε προχωρημένο στάδιο η θεραπευτική αντιμετώπιση στοχεύει
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και του πόνου, στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την παράταση της επιβίωσης
(ανακουφιστική θεραπεία) Για κάποιους ασθενείς δυστυχώς
η ανακουφιστική θεραπεία μπορεί να μην έχει το πλέον
θεραπευτικό όφελος.
Είναι γεγονός πως κάποιοι ασθενείς δεν είναι σε θέση
να κατανοήσουν πλήρως τα όσα ο ογκολόγος τους επεξηγεί
εξ’ αιτίας της φόρτισης που τους διακατέχει. Η συνοδεία του
ασθενή από συγγενικό ή φιλικό άτομο κατά την επίσκεψη του
στον ιατρό είναι σημαντική βοήθεια και στήριξη. Αρκετές
πληροφορίες από τις επεξηγήσεις του ιατρού, τα άτομα αυτά
θα είναι σε θέση να τις υπενθυμίσουν στον ασθενή.
Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει κατανοήσει πλήρως
τις οδηγίες ή υπάρχουν απορίες που αφορούν την θεραπεία
ο ιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πάντα
στην διάθεση τους.

Η χειρουργική αντιμετώπιση
Στον καρκίνο του στομάχου η χειρουργική αντιμετώπιση είναι
πολύ σημαντική θεραπευτική αγωγή.
Η χειρουργική μεθοδολογία έχει αναβαθμιστεί σήμερα με πολύ
καλά θεραπευτικά αποτελέσματα ιδιαίτερα αν η διάγνωση έχει
γίνει σε πρώϊμο στάδιο. Οι κύριες χειρουργικές επεμβάσεις είναι:

 Μερική ή ολική αφαίρεση του στομάχου
Το στάδιο του καρκίνου είναι καθοριστικό για την επιλογή του
είδους της χειρουργικής αντιμετώπισης με στόχο την θεραπεία
από τον καρκίνο.
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Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει αφαίρεση
μέρους του στομάχου (μερική γαστρεκτομή) ή την αφαίρεση
όλου του στομάχου (ολική γαστρεκτομή). Η επιλογή για το είδος
της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από το μέγεθος και
το σημείο εμφάνισης του όγκου. Επίσης κατά τη χειρουργική
επέμβαση αφαιρούνται και λεμφαδένες που βρίσκονται πλησίον
του στομάχου, για να ελεχθούν αν είναι ελεύθεροι ή μή από
καρκινικά κύτταρα που πιθανό να έχουν διασπαρεί από τον όγκο.
Ανάλογα με την έκταση και το σημείο όπου εντοπίζεται ο όγκος η
χειρουργική επέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει και την αφαίρεση
του κάτω τμήματος του οισοφάγου ή τμήμα του δωδεκαδακτύλου
ή και τμήματος από το πάγκρεας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί
να αφαιρεθεί και η σπλήνα.
Ενδοσκοπική – Λαπαροσκοπική χειρουργική εκτομή
του βλεννογόνου (ΕΜR).
Eίναι θεραπευτική αντιμετώπιση που χρησιμοποιείται
στις περιπτώσεις πρωτογενούς καρκίνου του στομάχου και
όπου ο καρκίνος περιορίζεται στο βλεννογόνο. Σε αυτή
την διαδικασία αφαιρείται το βλεννογόνο μαζί με τον όγκο.
Αυτός ο χειρισμός προς το παρόν γίνεται μόνο από εξειδικευμένους
ιατρούς σε εξειδικευμένα νοσοκομεία του εξωτερικού.

 Χειρουργική αντιμετώπιση απόφραξης στομάχου
Σε κάποιες περιπτώσεις ο καρκίνος του στομάχου μπορεί
να προκαλέσει απόφραξη με αποτέλεσμα να εμποδίζεται
η έξοδος της τροφής από το στομάχι προς το έντερο. Τέτοιου
είδους απόφραξη αντιμετωπίζεται με τις πιο κάτω μεθόδους:
- Τοποθέτηση εύκαπτου σωλήνα (στεντ - πρόθεση) στο σημείο
της απόφραξης.
- Μερική χειρουργική αφαίρεση του στομάχου και αναστόμωση
του με το λεπτό έντερο.
Αυτού του είδους οι χειρισμοί στοχεύουν στην ανακούφιση από
τα συμπτώματα της απόφραξη και όχι στη θεραπεία του καρκίνου
του στομάχου.

18

 Η χειρουργική επέμβαση
Η χειρουργική αφαίρεση μέρους (μερική γαστρεκτομή)
ή ολόκληρου του στομάχου (ολική γαστρεκτομή) θεωρούνται
από τις μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις. Γι’ αυτό
προεγχειρητικά απαιτούνται διάφορες κλινικές και
ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί ότι ο ασθενής
είναι σε καλή φυσική κατάσταση ιδιαίτερα αν συντρέχουν και
άλλες ποθολογικές καταστάσεις. Αυτές οι εξετάσεις συνήθως
περιλαμβάνουν αιματολογικό έλεγχο, ακτινογραφία
θώρακος, καρδιογράφημα και καλή σίτιση με συμπληρώματα
διατροφής για τους ασθενείς εκείνους που λόγω του καρκίνου
στο στομάχι δεν μπορούσαν να παίρνουν κανονική τροφή.
Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση η νοσηλευτική φροντίδα
και η παρακολούθηση είναι εντατική και συγχρονισμένη
με τις ανάγκες του ασθενή και με το είδος της χειρουργικής
επέμβασης. Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου με μερική
ή ολική γαστρεκτομή συνεπάγεται η επανασύνδεση του
γαστροεντερικού σωλήνα με κατάλληλες χειρουργικές
μεθόδους και τεχνικές.

Πριν

Mετά
Μερική γαστρεκτομή
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Νέος γαστρικός
σωλήνας

Τμήμα
του στομάχου
που αφαιρείται

Είδος ολικής γαστρεκτομής

 Μετ’ εγχειρητική φροντίδα
Η μετ’ εγχειρητική φροντίδα προσβλέπει στην ανακούφιση του
πόνου, στην πρόληψη πιθανών λοιμώξεων, την πρόληψη και
αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών, την προσαρμογή του ασθενή
σε νέες διατροφικές συνήθειες και τη διατήρηση ή και
την αύξηση του σωματικού βάρους.
- Η ενυδάτωση του ασθενή με ενδοφλέβια υγρά και η ενδοφλέβια
χορήγηση αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων όπως παυσίπονα
είναι μέρος της μετ’ εγχειρητικής φροντίδας.
- Ο ρινογαστρικός σωλήνας ο οποίος εισέρχεται από τη μύτη και
καταλήγει στο στομάχι ή το έντερο βοηθά στην αποβολή των
υγρών που παράγονται και παρεμποδίζει τη ναυτία και τον εμετό.
Συνήθως παραμένει για 48 ώρες και αφαιρείται μετά.
- Η νηστιδοστομία (η νήστιδα είναι τμήμα του λεπτού εντέρου)
είναι εξωτερική τομή στην κοιλιά προς το λεπτό έντερο και
εισδοχή πλαστικού ή ελαστικού σωλήνα που χρησιμεύει στη
σίτιση του ασθενή μέχρι σ’ ότου επαναρχίσει η κανονική σίτιση
από το στόμα.
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 Ο ουρηθρικός καθετήρας τοποθετείται διευκόλυνση
της διούρησης και τον περιορισμό του πόνου.
Η ανάρρωση μετά από μια τέτοια επέμβαση επέρχεται σταδιακά.
O ασθενής μπορεί να γυρίσει στο σπίτι του περίπου 10 -14 ημέρες
μετά. Πριν την αναχώρηση του από το νοσοκομείο / κλινική θα
του δωθούν χρήσιμες οδηγίες από την θεραπευτική ομάδα χειρούργος - νοσηλευτές, διαιτολόγος και καθώς και
η ημερομηνία για το επόμενο ραντεβού.

Η σίτιση μετά τη χειρουργική επέμβαση στο στομάχι
Με τη χειρουργική αφαίρεση μέρους η ολόκληρου του
στομάχου, και με την επανένωση του οισοφάγου με το υπόλοιπο
στομάχι ή το δωδεκαδάκτυλο / λεπτό έντερο η ποσότητα,
η ποιότητα και η συχνότητα της διατροφής αλλάζει, γιατί
μικραίνει η χωριτικότητα του στομάχου (μερική γαστρεκτομή)
όπως επίσης η χωρητικότητα στο λεπτό έντερο είναι μικρή (ολική
γαστρεκτομή). Συνήθως ο κορεσμός επέρχεται με μικρές
ποσότητες τροφής ή υγρών. Η απώλεια σωματικού βάρους αλλά
και ενέργειας είναι πιθανά ενδεχόμενα αν ο ασθενής δεν
ακολουθήσει τις οδηγίες διατροφής μετά τη χειρουργική
επέμβαση και θα παρατηρηθεί επιβράδυνση στην ανάρρωση.
Οδηγίες διατροφής

 H τροφή να είναι πάντοτε μαλακή
 Μικρά και συχνά γεύματα
 Καλό και αργό μάσημα της τροφής πριν την κατάποση.
 Αποφυγή λήψης υγρών πριν ή κατά τη διάρκεια της σίτισης για
να υπάρχει αρκετή χορητικότητα για όσο το δυνατό περισσότερη
τροφή.
 Λήψη αρκετών υγρών (νερό, τσάι, καφέ) και υγρά
συμπληρώματα διατροφής ενδιάμεσα από το ένα γεύμα στο άλλο.
 Σίτιση με διαφορετικά είδη διατροφής και γεύσεων για την
καλύτερη επιλογή σίτισης για τον ασθενή.
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Αύξηση σωματικού βάρους
Στην αρχή μετά την επέμβαση θα υπάρξει σχετική δυσκολία στη
συγκράτηση του σωματικού βάρους. Κάποιοι ασθενείς ίσως να
μη μπορέσουν να προσθέσουν το βάρος που έχασαν. Σταδιακά
όμως μπορεί να τα καταφέρουν. Η συμβολή του διατροφολόγου
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντική, καθότι η διατροφή του
ασθενή θα πρέπει να είναι πλούσια σε πρωτεϊνες, βιταμίνες,
άλατα και θερμίδες.
Ο κάθε ασθενής μπορεί να συμβάλει στην αύξηση ή
τη σταθεροποίηση του σωματικού βάρους ως εξής:

 Επιλογή τροφών που περιέχουν ψηλές θερμίδες
(βούτυρο, τυριά, κρέμες)
 Λήψη συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν ψηλές θερμίδες
 Λήψη βιταμινών Β12 σε χάπια ή σε ενέσιμη μορφή, σίδηρο ασβέστιο – φολικό οξύ ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό μετά
την εγχείριση.

Σύνδρομο Dumping
Το σύνδρομο Dumping επισυμβαίνει μετά από την χειρουργική
επέμβαση στο στομάχι και χαρακτηρίζεται από το γρήγορο
πέρασμα της τροφής από το στομάχι προς το λεπτό έντερο.
Τα συμπτώματα του συνδρόμου Dumping είναι:
 κράμπες στη κοιλιακή χώρα
 ναυτία
 διάρροιες
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν είτε αμέσως μετά
το γεύμα είτε 3-4 ώρες μετά το γεύμα. Όταν τα συμπτώματα
Dumping συμβαίνουν άμεσα (10 - 15 λεπτά μετά το γεύμα) ο
ασθενής μπορεί να ακολουθήσει τις πιο κάτω οδηγίες για να τα
περιορίσει.
 Να παίρνει μικρά γεύματα
 Να τρώει αργά
 Να πίνει υγρά 30 – 60 λεπτά μετά το φαγητό
 Να αποφεύγει τη ζάχαρη στη διατροφή του
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 Να τρέφεται με τροφές πλούσιες σε πρωτεϊνες (κρέας, ψάρι, αυγά)
 Να ξαπλώνει σχεδόν αμέσως μετά το φαγητό
Όταν τα συμπτώματα Dumping συμβαίνουν 3-4 ώρες μετά
το γεύμα ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει:
 λιποθυμία
 ναυτία
 τρόμο
Αυτά τα συμπτώματα ο ασθενής μπορεί
να τα αντιμετωπίσει με χάπια γλυκόζης ή με ένα μικρό σνακ
και να ακολουθεί όλες τις προηγούμενες οδηγίες.
Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν τότε ο ιατρός θα χορηγήσει
φαρμακευτική αγωγή.
Συνήθως όλα τα συμπτώματα του συνδρόμου Dumping
υποχωρούν σταδιακά μετά από μερικούς μήνες.

Χημειοθεραπεία
Χημειοθεραπεία είναι η φαρμακευτική μέθοδος αντιμετώπισης
του καρκίνου. Χρησιμοποιούνται κυτταροστατικά φάρμακα
ενδοφλέβια ή και από το στόμα.
Τα κυτταροστατικά φάρμακα στοχεύουν στην καταστροφή
των καρκινικών κυττάρων.
Για την αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου χορηγούνται
σε συνδυασμό τα πιο κάτω κυτταροστατικά φάρμακα:
 Cisplatin
 Epirubicin
 Fluorouracil (5fu) ή capacitabine (xeloda) σε χάπια.
 Docetaxel
 Irinotecan

Χημειοθεραπεία σε χάπια
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Ένας άλλος συνδυασμός κυτταροστατικών φαρμάκων που
χορηγούνται είναι:

 Epirubicin
 Oxaliplatin
 Capecitabine (xeloda)
Στον καρκίνο του στομάχου η χημειοθεραπεία είναι μέρος της
θεραπευτικής αντιμετώπισης της ασθένειας όπως είναι και
η χειρουργική επέμβαση και η ακτινοθεραπεία.
Χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί σε κάποιες περιπτώσεις
πριν τη χειρουργική επέμβαση για σκοπούς σμίκρυνσης
του όγκου ή μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου
για περισσότερη προστασία στην επανεμφάνιση του καρκίνου.
Επίσης χορηγείται χημειοθεραπεία στις περιπτώσεις όπου
ο όγκος δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά. Σε αυτές
τις περιπτώσεις η χημειοθεραπεία στοχεύει στην αδρανοποίηση
και τον περιορισμό του όγκου στην περιοχή που βρίσκεται
και επίσης για να συμβάλει στην ποιότητα ζωής του ασθενή.
Η χημειοθεραπεία χορηγείται στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας
ή στο τμήμα εσωτερικών ασθενών όπου προϋποθέτει
παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο / κλινική για μερικά
εικοσιτετράωρα.
Σε όλες τις περιπτώσεις χορήγησης χημειοθεραπείας πριν ή
και μετά τη χειρουργική επέμβαση ή χωρίς χειρουργική
επέμβαση ο ογκολόγος ενημερώνει εκτενώς τον ασθενή για
το όφελος της θεραπείας, και τις πιθανές ανεπιθύμητες
παρενέργειες και ο ασθενής μπορεί να υποβάλει και
να συζητήσει με τον ιατρό όλες τις πιθανές απορίες και
ερωτηματικά που έχει.

Πως χορηγείται η χημειοθεραπεία
Η χημειοθεραπεία χορηγείται είτε σε χάπια από το στόμα ή
ενδοφλέβια σε ενέσιμη μορφή ή με συνεχή έκχυση.
Κάθε κύκλος χημειοθεραπείας διαρκεί τρεις εβδομάδες.
Ο ιατρός ενημερώνει λεπτομερώς τον κάθε ασθενή ξεχωριστά
για το πόσους κύκλους θεραπειών θα ακολουθήσει.
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Χορήγηση χημειοθεραπείας
Η πρώτη μέρα κάθε κύκλου χημειοθεραπείας αρχίζει με την
ενδοφλέβια έκχυση κάποιων κυτταροστατικών φαρμάκων από
τον συνδιασμό φαρμάκων που έχουν επιλεγεί για την θεραπεία
του ασθενή σε ενέσιμη μορφή ή σε διαρκή έκχυση. Στη συνέχεια
η χημειοθεραπεία θα συνεχιστεί στο σπίτι είτε με συνεχή
ενδοφλέβια έκχυση είτε σε χάπια από το στόμα.
Η ενδοφλέβια χημειοθεραπεία χορηγείται διαμέσου
πλαστικής κάνουλας που τοποθετείται σε φλέβα στο χέρι και
αφαιρείται όταν συμπληρωθεί το φάρμακο και ο ασθενής θα
συνεχίσει την θεραπεία του στο σπίτι με χάπια χημειοθεραπείας.
Αν η επιλογή χορήγησης της θεραπείας θα είναι εξ’ολοκλήρου
ενδοφλέβια τότε ο ιατρός συνιστά την τοποθέτηση κεντρικής
γραμμής έκχυσης. Διαμέσου της κεντρικής γραμμής έκχυσης
στην αρχή κάθε κύκλου, ο ασθενής θα παίρνει ένα μέρος των
κυτταροστατικών φαρμάκων στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας
και η υπόλοιπη θεραπεία θα συνεχίζεται στο σπίτι, αφού
προηγουμένως τα φάρμακα της χημειοθεραπείας τοποθετηθούν
σε ειδική αντλία η οποία θα συνδέεται με την κεντρική
γραμμή έκχυσης. Η ροή της θεραπείας θα είναι ρυθμισμένη σε
αργή έκχυση και συνεχής.
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Αυτός ο χειρισμός δίνει το πλεονέκτημα στον ασθενή να παίρνει
την θεραπεία του στο σπίτι και αποφεύγει την παραμονή του στο
νοσοκομείο. Ο ασθενής είναι πλήρως ενήμερος από τον ιατρό
και το νοσηλευτικό προσωπικό για το χειρισμό της αντλίας.
Όταν ολοκληρωθεί η χορήγηση του φαρμάκου ο ασθενής
θα προσέλθει στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας για να αφαιρεθεί
η αντλία και για να γίνει η κατάλληλη φροντίδα της κεντρικής
γραμμής.

Παρενέργειες της χημειοθεραπείας
Η χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
παρενέργειες, οι οποίες αντιμετωπίζονται και ελέγχονται με
ειδικά φάρμακα. Οι κυριότερες παρενέργειες είναι:

 Ευαισθησία στις μολύνσεις - Η χημειοθεραπεία
περιορίζει την φυσιολογική παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων
τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό από τις μολύνσεις.
Λόγω αυτής της κατάστασης τα επίπεδα των λευκών
αιμοσφαιρίων είναι χαμηλά και ο ασθενής είναι επιρρεπής
στις λοιμώξεις. Προληπτικά ο ιατρός μπορεί να δώσει
στον ασθενή αιμοπικτικούς παράγοντες σε ενέσιμη μορφή.
Μέχρι τον επόμενο κύκλο χημειοθεραπείας τα λευκά
αιμοσφαίρια σταδιακά ανεβαίνουν στα φυσιολογικά επίπεδα.
Αν ο ασθενής εν τω μεταξύ παρουσιάσει ξαφνικά αδιαθεσία χωρίς
απαραίτητα να έχει υψηλή θερμοκρασία θα πρέπει αμέσως να
επικοινωνήσει με τον ιατρό ή το νοσοκομείο για να πάρει οδηγίες.

 Ναυτία - Το αίσθημα της ναυτίας αντιμετωπίζεται με
αντιεμετικά φάρμακα. Ο ιατρός μεριμνά και συνταγολογεί τα
φάρμακα αυτά αμέσως μετά τη θεραπεία. Ο ασθενής παίρνει
αυτά τα φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.
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 Διάρροια - στη συνταγολόγηση των φαρμάκων που
χορηγούνται μετά τη θεραπεία περιλαμβάνονται και τα
αντιδιαρροϊκά φάρμακα.
 Φαγούρα στα άνω και κάτω άκρα. Αυτά τα συμπτώματα
παρουσιάζονται στις παλάμες ή τις πατούσες και
αντιμετωπίζονται με ειδικά φάρμακα που δίνει ο ιατρός.
 Αλλαγή στη γεύση
 Αναιμία - λόγω χαμηλής αιμοσφαιρίνης με συμπτώματα όπως
κούραση και δυσκολία στην αναπνοή
 Μώλωπες - λόγω χαμηλής παραγωγής αιμοπεταλίων. Αν
ο ασθενείς προσέξει μικροαιμορραγίες από τη μύτη, τα ούλη ή
μώλωπες στο δέρμα να ενημερώσει τον ιατρό του.
 Αλωπεκία - Αν τα φάρμακα της χημειοθεραπείας θα σας
προκαλέσουν μερική ή ολική απώλεια μαλλιών ο ασθενής θα
το γνωρίζει πριν αρχίσει η θεραπεία του. Στη περίπτωση όπου
παρουσιάζεται απώλεια μαλλιών αυτή δεν είναι μόνιμη. Τα μαλλιά
ξανά φυτρώνουν σε 3-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

 Μούδιασμα και τσιμπήματα στα άνω και κάτω άκρα (περιφερική
νευροπάθεια). Κάποια φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τις
απολήξεις των νεύρων οπόταν ο ασθενής θα νιώθει μούδιασμα
και τσιμπήματα στα άκρα. Ο ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει το
ψύχος στα άκρα και να μη παίρνει παγωμένη τροφή και υγρά.
 Κόπωση - Ο ασθενής είναι φυσιολογικό με τη θεραπεία να
νιώθει κόπωση. Είναι σημαντικό να ξεκουράζεται αρκετά.

Ακτινοθεραπεία
Στον καρκίνο του στομάχου η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται
συνήθως για την αντιμετώπιση του πόνου και των συμπτωμάτων
στο προχωρημένο στάδιο της νόσου (παρηγορητική
ακτινοθεραπεία).
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Σπάνια μπορεί να χορηγηθεί ακτινοθεραπεία μετά την εγχείρηση
όταν ο όγκος δεν ήταν δυνατό να αφαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου.
Επίσης σπάνια χορηγείται συνδυασμός χημειοθεραπείας ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του στομάχου. Η δράση και τα
αποτελέσματα αυτού του χειρισμού βρίσκονται σε ερευνητικά
στάδια και σε κλινικές δοκιμές.

Μονοκλωνικά αντισώματα / στοχευμένες θεραπείες
Τα μονοκλωνικά αντισώματα (Herceptin) χορηγούνται κυρίως στις
περιπτώσεις προχωρημένου καρκίνου του στομάχου.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα έχουν την ιδιότητα να
προσκολλούν στις πρωτεϊνες που βρίσκονται στην επιφάνεια των
καρκινικών κυττάρων και να παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό
και την ανάπτυξη τους. Από μελέτες που έγιναν μόνο το 20% των
ασθενών με καρκίνο του στομάχου είχαν όφελος από τη
θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα
Για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων χρειάζονται
προηγουμένως εξειδικευμένες εξετάσεις για να διαφανεί ποιοι
ασθενείς μπορούν να δεχτούν αυτού του είδους τη θεραπεία.

Γονιμότητα – Αντισύλληψη
Κάποια κυτταροστατικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη
χημειοθεραπεία πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα γονιμότητας.
Τα θέματα γονιμότητας και τεκνοποίησης συζητούνται πάντοτε
πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας.
Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας ορισμένες γυναίκες
ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα εμμηνόπαυσης,
όπως έξαψη και εφίδρωση. Για αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει
να ενημερώσεται ο ιατρός ο οποίος θα δώσει και τις κατάλληλες
λύσεις.
Γενικά κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας οι ασθενείς άνδρες
και γυναίκες συμβουλεύονται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα αντισύλληψης γιατί σε περίπτωση εγκυμοσύνης τα
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κυτταροστατικά φάρμακα μπορεί να επιδράσουν και να βλάψουν
το έμβρυο.
Η χρήση προφυλακτικού μέχρι και 4 ώρες μετά τη χημειοθεραπεία
προφυλάει τον/την σύντροφο από την επίδραση των ουσιών που
αποβάλλονται από τα υγρά του γεννητικού συστήματος.

Η ιατρική παρακολούθηση
Η τακτική ιατρική παρακολούθηση μετά από τη συμπλήρωση της
θεραπείας είναι αναγκαία.
Συνήθως το ραντεβού με τον ογκολόγο ή και για αιματολογικές
και ακτινολογικές εξετάσεις καθορίζονται αμέσως μετά την
τελευταία θεραπεία.
Ασθενείς που θα παρουσιάσουν κάποια προβλήματα /
συμπτώματα πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού με τον
ογκολόγο θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον
ιατρό ή τη νοσηλεύτρια για να πάρουν οδηγίες. Η περίοδος
ανάρρωσης για κάποιους ασθενής πιθανόν να είναι χρονοβόρα.
Η κούραση από τις θεραπείες είναι φυσιολογική, οι ασθενείς θα
πρέπει να ξεκουράζονται αρκετά και να αποφεύγουν
κουραστικές δραστηριότητες. Η πιστή εφαρμογή του
διαιτολογίου θα τονώσει τον οργανισμό σιγά – σιγά.
Κάποιοι ασθενείς είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρία
τους με άλλα άτομα. Η συμμετοχή σε ομάδες στήριξης των
συνδέσμων των ασθενών με καρκίνο έχει βοηθήσει σημαντικά
τόσο τους ίδιους τους ασθενείς όσο και τα μέλη των
οικογενειών τους.
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Έρευνα και κλινικές δοκιμές
Οι έρευνες για την εξεύρεση καλύτερων μεθόδων θεραπείας
του καρκίνου 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 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.
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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.
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.

Η συναισθηματική κατάσταση
Αρκετοί ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο στο αρχικό
στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία.
Οι πιο κάτω πληροφορίες ίσως να μη ενδιαφέρουν εξ’ ολοκλήρου
τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, όμως δίνουν 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 και οι στενοί 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
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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
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 είναι θεραπεύσιμα,
όταν η διάγνωση γίνει στο πολύ αρχικό στάδιο της ασθένειας.
Όταν ο καρκίνος δεν μπορεί να θεραπευτεί 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 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 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.
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«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
και έλεγχο του πόνου. Άλλος τρόπος ανακούφισης ή προστασίας
από τον πόνο είναι η ακτινοθεραπεία και η αδρανοποίηση του
νεύρου που προκαλεί τον πόνο. Πληροφορίες για την κλινική
πόνου μπορείτε να πάρετε από τον ιατρό σας ή τις οργανώσεις
ασθενών με καρκίνο.
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.
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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
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.
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 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
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 τις θεραπείες 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
αρκετοί 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.

35

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.
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
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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
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.
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 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
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.
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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.

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.
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Μπορεί να είστε δικαιούχος για κάποιο επίδομα
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.

Ομάδες στήριξης ασθενών με καρκίνο
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 τη νοσηλεύτρια 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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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
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Συγγραφή, Επιμέλεια Κειμένου και Σύνταξη
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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1η έκδοση Μάϊος 2015
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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

