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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 των όρχεων.
Η ετοιμασία και ο έλεγχος του έγινε από ιατρούς, κυρίως
ογκολόγους, νοσηλεύτριες και ασθενείς. Όλοι μαζί συμφωνούν
για το τι είναι καρκίνος των όρχεων, 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 τη 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 ελεγχόμενο τρόπο. Όταν διαταραχτεί 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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Οι όρχεις
Οι όρχεις είναι δύο μικρά σε ωοειδές (οβάλ) σχήμα όργανα
τα οποία εμπερικλείονται στο όσχεο (δερμάτινος σάκκος)
και επικρέμμονται πίσω από το πέος. Είναι βασικά όργανα
του αναπαραγωγικού συστήματος στον άνδρα. Από την εφηβεία
τα συλλεκτικά σπερματικά σωληνάρια των όρχεων αρχίζουν
την παραγωγή του σπέρματος.

Σπερματικόςπόρος
Επιδιδυμίδα

Σπερματικό
σωληνάριο
Όρχης

Λοβός

Όσχεο
Ανατομία του όρχη
Τα συλλεκτικά / σπερματικά σωληνάρια έχουν ελικοειδές σχήμα
και διαμορφώνουν την επιδιδυμίδα.
Η επιδιδυμίδα ψηλαφάται εξωτερικά στο πίσω μέρος και κατά
μήκος του όρχη όπου καταλήγει στον σπερματικό πόρο.
Χρησιμεύει στην αποθήκευση, μεταφορά και ορίμανση
των σπερματοζωαρίων.
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Οι όρχεις παράγουν επίσης την ορμόνη τεστοστερόνη, η οποία
χρησιμεύει στη δημιουργία των ανδρικών χαρακτηριστικών
όπως την μυϊκή διάπλαση, τη φωνή, τη στήση, τη σεξουαλική
διάθεση.

Ουροδόχος
κύστη

Ουρητήρας
Σπερματοδόχος
κύστη

Σπερματικός
πόρος

Προστάτης
Οπισθοπεριτοναϊκός
αδένας
Πρωκτός
Σπερματικός
πόρος
Επιδιδυμίδα
Όρχης

Ουρήθρα
Σηραγγώδη
σώματα
Πέος
Πόσθη
Βάλανος
Ακροπόσθια

Όσχεο
Tο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα
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Οι λεμφαδένες

Λεμφαδένες
βουβωνικής
χώρας

Λεμφαδένες

Οι λεμφαδένες είναι πολύ μικροί σε μέγεθος και έχουν
στρογγυλό σχήμα.
Συνδέονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τα λεμφαγγεία
τα οποία μεταφέρουν τη λέμφο η οποία περιέχει χρήσιμα
κύτταρα για την καταπολέμιση των διαφόρων λοιμώξεων και
των καρκινικών κυττάρων. Τα λεμφαγγεία και οι λεμφαδένες
που πλαισιώνουν τους όρχεις βρίσκονται πίσω από το παχύ
έντερο και μπροστά από τη σπονδυλική στήλη. Αυτοί
οι λεμφαδένες ονομάζονται οπισθοπεριτοναϊκοί αδένες.
Αυτοί οι λεμφαδένες ελέγχονται ακτινοδιαγνωστικά με αξονική
τομογραφία (CT scan) σε περίπτωση υποψίας ή και για σκοπούς
διάγνωσης του καρκίνου των όρχεων.
Τα λεμφαγγεία και οι λεμφαδένες που συνδέονται με τους
όρχεις βρίσκονται πίσω από το παχύ έντερο και μπροστά από την
σπονδυλική στήλη και ονομάζονται οπισθοπεριτονικοί αδένες.
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Ο καρκίνος των όρχεων
Ο καρκίνος των όρχεων είναι ιάσιμος αν γίνει έγκαιρη διάγνωση
και αν χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Αυτό το είδος καρκίνου αποτελεί τον συχνότερο συμπαγή όγκο
σε άνδρα ηλικίας από 15 – 35 χρονών περίπου.
Τα είδη του καρκίνου των όρχεων είναι το σεμίνωμα,
οι μη σεμινωματώδεις όγκοι και το λέμφωμα που ανήκει
στις αιματολογικές κακοήθειες.
Το σεμίνωμα: Παρουσιάζεται συνήθως σε άνδρες στην ηλικία
μεταξύ 25 – 55 χρόνων. Αυτό το είδος αποτελεί το 40 – 45%
του καρκίνου στους όρχεις.
Οι μη σεμινωματώδεις όγκοι: Προσβάλουν συνήθως νεαρούς
άνδρες μεταξύ 15 -25 χρόνων. Αυτό το είδος αποτελεί το 40 - 45%
του καρκίνου στους όρχεις. Στους μη σεμινωματώδεις όγκους
περιλαμβάνονται τα τερατώματα, οι εμβρυϊκοί όγκοι, οι όγκοι
λεκιθικού οστού και τα χοριοκαρκινώματα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και ανάμεικτος όγκος.
Άλλοι σπάνιοι καρκίνοι των όρχεων είναι οι όγκοι από κύτταρα
Leydig και Sertoli.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Οι πιο γνωστοί προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνισης καρκίνου
στον όρχη είναι:
 Η κρυψορχία – μη φυσιολογική κάθοδος των όρχεων στο
όσχεο.
Φυσιολογικά οι όρχεις αναπτύσσονται στην περιοχή της κοιλιάς
και κατεβαίνουν στο όσχεο πριν από την γέννηση. Μερικά παιδιά
γεννιούνται με τον ένα ή και τους δύο όρχεις να μην έχουν
κατεβεί στο αντίστοιχον όσχεο (δεξιό / αριστερό). Κάποιες
μελέτες έχουν δείξει μια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης
καρκίνου σε άντρες, που είχαν κρυψορχία και που δεν είχαν
έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση.
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 Η φυλή
Στη βόρεια Ευρώπη οι λευκοί άντρες έχουν υψηλότερο ποσοστό
καρκίνου των όρχεων. Ίσως να ευθύνονται ορισμένοι γενετικοί ή
περιβαλλοντικοί παράγοντες.
 Το οικογενειακό ιστορικό
Τα αδέλφια (αγόρια) ασθενών με ιστορικό καρκίνου των όρχεων
έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο των όρχεων.
 Η υπογονιμότητα – κάποιες μελέτες αναφέρουν πως
υπογόνιμοι άνδρες έχουν μικρή αύξηση κινδύνου στο να
εμφανίσουν καρκίνο των όρχεων.
 Η λοίμωξη από AIDS
Άντρες που πάσχουν από AIDS έχουν αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης καρκίνου των όρχεων.
 Καρκίνο στον ένα όρχη
Άντρες με καρκίνο στον ένα από τους δύο όρχεις διατρέχουν
υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο και στον άλλο όρχη.
 Ανώμαλα κύτταρα
Σε περιπτώσεις διερευνητικής βιοψίας για έλεγχο πιθανής
αντρικής υπογονιμότητας εντοπίζονται τυχαία άτυπα καρκινικά
κύτταρα που μπορεί να συνηστούν προκαρκινικό στάδιο.
 Ο σωματότυπος
Για κάποιους λόγους που δεν είναι γνωστοί ακόμα ο καρκίνος
των όρχεων παρουσιάζεται συχνότερα σε πολύ υψηλούς άνδρες.
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Τα συμπτώματα στον καρκίνο των όρχεων
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ο καρκίνος των όρχεων
παρουσιάζεται στον ένα όρχη.
Τα συμπτώματα που εμφανίζονται περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
 Παρουσία ανώδυνου οζιδίου ή μάζας πάνω στον όρχη
 Ο ένας ή και οι δύο όρχεις είναι πιο σκληροί από το
φυσιολογικό. Συνήθως αυτή η σκλήρυνση είναι ανώδυνη.
 Αίσθημα βάρους στο όσχεο (σακκοειδής θύλακας που
περιβάλλει τους όρχεις).
 Υπόκοφος ελαφρύς πόνος στο κάτω μέρος της κοιλιάς
ή της βουβωνικής χώρας.
 Ξαφνική συλλογή αίματος ή υγρού (οίδημα) μέσα στο όσχεο.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο καρκίνος πιθανό να έχει
επηρεάσει τους λεμφαδένες ή άλλα όργανα του σώματος,
τα συμπτώματα μπορεί να είναι:
 Πόνος στην πλάτη και στην κοιλιά ή τα σκέλη αν έχουν
επηρεαστεί οι λεμφαδένες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της
κοιλιάς.
 Βήχας, δυσκολία στην αναπνοή και την κατάποση αν έχουν παρουσιαστεί μεταστάσεις στους πνεύμονες.
 Οίδημα και διάταση μαστού και θηλής (γυναικομαστία).
Δεν είναι συνιθησμένο σύμπτωμα, και οφείλεται στην παραγωγή
ορμονών από τον καρκίνο.

Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η παρουσία
κάποιου οζιδίου στους όρχεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
είναι καρκίνος. Είναι απαραίτητο όμως να γίνει ιατρική
εξέταση.
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Αυτοεξέταση όρχεων

Η αυτοεξέταση των όρχεων οδηγεί στην έγκαιρη ανίχνευση,
διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου των όρχεων που έχει σαν
αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις την πλήρη ίαση. Για
αυτούς τους λόγους η αυτοεξέταση πρέπει να γίνεται τακτικά
μία φορά τον μήνα μετά από ένα ζεστό μπάνιο το οποίο βοηθά
τους όρχεις να ηρεμούν.
Για την αυτοεξέταση ακολουθείστε τα παρακάτω:
 Σταθείτε μπροστά από ένα καθρέπτη. Κοιτάξετε προσεκτικά
αν παρουσιάζεται οποιαδήποτε αλλαγή ή πρήξιμο στο δέρμα του
όσχεως.
 Εξετάστε τον κάθε όρχη ξεχωριστά με τα δύο χέρια, ως εξής:
Τοποθετείστε το δείκτη μαζί με τα μεσαία δάκτυλα από πίσω από
τον όρχη και τον αντίχειρα μπροστά και ψηλαφίστε προσεκτικά.
 Πρέπει να γνωρίζετε πως φυσιολογικά ο ένας όρχης είναι λίγο
μεγαλύτερος από τον άλλο.
 Βεβαιωθείτε ότι δεν ψηλαφάτε κάποιο οζίδιο που να βρίσκεται
πάνω στους όρχεις, στα πλάγια, μπροστά ή σε άλλο σημείο.
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 Στο πίσω μέρος κάθε όρχη βρίσκεται η επιδιδυμίδα (μαλακό
σωληνοειδές όργανο στο οποίο αποθηκεύεται το σπέρμα πριν
την έξοδο του). Είναι καλό να γνωρίζετε καλά το όργανο αυτό
για να μη συγχύζεστε κατά την ψηλάφιση ότι υπάρχει κάποιο
ογκίδιο και επίσης να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε εάν υπάρχει
σημαντική αλλαγή όπως πρήξιμο, πόνος ή μάζα.
Είναι καλό να γνωρίζετε ότι οι κακοήθεις όγκοι των όρχεων
εντοπίζονται κυρίως στο εμπρόσθιο μέρος και στα πλάγια του
όρχη.

Πως γίνεται η διάγνωση
Η διάγνωση του καρκίνου των όρχεων γίνεται με την κλινική
εξέταση από τον ιατρό ο οποίος θα ψηλαφίσει τους όρχεις
για να διαπιστώσει αν παρουσιάζουν σκληρότητα και μετά θα
προχωρήσει σε κάποιες εξετάσεις όπως:
 Υπερηχογράφημα όρχεων

Υπερηχογράφος
Αυτή η εξέταση μπορεί να ξεκαθαρίσει αν η σκληρότητα στην
περιοχή των όρχεων οφείλεται σε συμπαγή μάζα όπως
ο καρκίνος ή σε κάποια καλοήθη κύστη που περιέχει υγρό.
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 Εξέταση αίματος
Ο καρκίνος των όρχεων παράγει κάποιες ουσίες που μπορούν να
ανιχνευθούν στο αίμα οι λεγόμενοι καρκινικοί δείκτες. Αυτοί οι
δείκτες περιλαμβάνουν την α) εμβρυική σφαιρίνη (AFP), β) την
ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (β-nCG) και την γαλακτική
αφυδρογονάση (LDH). Η αυξημένη τιμή ενός ή και περισσοτέρων
καρκινικών δεικτών βοηθούν στην επιβεβαίωση του καρκίνου
των όρχεων. Ωστόσο μπορεί να υπάρχει καρκίνος των όρχεων
και οι τιμές αυτών των δεικτών στο αίμα να είναι φυσιολογικές.
 Βιοψία
Η βιοψία γίνεται με την κυτταρολογική εξέταση του
επηρεασμένου όρχη ο οποίος έχει αφαιρεθεί χειρουργικά.
Σε περίπτωση όπου επιβεβαιωθεί η ύπαρξη καρκίνου του όρχεως
ακολουθούν επιπλέον εξετάσεις για να εκτιμηθεί η έκταση της
ασθένειας. Αυτές οι εξετάσεις πιθανόν να περιλαμβάνουν:
 Ακτινογραφία θώρακος (chest X Ray)
 Αξονική τομογραφία (CT Scan)
 Μαγνητική τομογραφία (MRI Scan)

Η χειρουργική αφαίρεση / εκτομή όρχεος (ορχεκτομή)
Η χειρουργική αφαίρεση του επηρεασμένου όρχη ίσως να είναι
και η μόνη θεραπεία που θα χρειάζεται να γίνει, εάν και εφ’ όσον
ο καρκίνος δεν έχει επεκταθεί πέραν από τον όρχη.
Μετά την αφαίρεση του όρχη και κατά τη διάρκεια της εγχείρησης
ο ιατρός θα τοποθετήσει μέσα στο όσχεο έναν πρόσθετον
τεχνητόν όρχη για καθαρά αισθητικούς και ψυχολογικούς
λόγους. Λεπτομέρειες για αυτή την πρόσθεση δίνονται από
τον ιατρό πριν από την χειρουργική αφαίρεση του όρχη.
Η χειρουργική επέμβαση γίνεται κάτω από γενική αναισθησία.
Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι ολιγοήμερος.
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Μερικές μέρες μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να
κυκλοφορεί κανονικά. Στις αρχές είναι φυσιολογικό να
παρουσιάζεται πόνος στην περιοχή της επέμβασης. Τα παυσίπονα
όπως επίσης τα εσώρουχα που εφαρμόζουν και συγκρατούν
σταθερά τους όρχεις βοηθούν αρκετά.
Οι ραφές αφαιρούνται συνήθως σε 5 – 10 ημέρες, εκτός και εάν
απορροφούνται από μόνες τους με την πάροδο του χρόνου. Για
δύο εβδομάδες ο ασθενής θα πρέπει να αποφύγει την οδήγηση
και το σήκωμα βάρους. Το χρονικό διάστημα απουσίας από την
εργασία λόγω της επέμβασης εξαρτάται από τον τύπο της
εργασίας.
Η σεξουαλική ζωή του ασθενή μπορεί να επαναρχίσει κανονικά
σε λίγο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση.
Η γονιμότητα επίσης δεν επηρεάζεται από την εκτομή του
επηρεασμένου όρχη εκτός αν υπάρχουν άλλα προβλήματα
υγείας στον υγιή όρχη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ιατρός συστήνει
στον ασθενή την φύλαξη σπερματοζωαρίων.

Σταδιοποίηση
Η σταδιοποίηση του καρκίνου είναι η μέθοδος που
χρησιμοποιείται για την περιγραφή του μεγέθους του όγκου
καθώς επίσης και την έκταση των πιθανών μεταστάσεων από τον
πρωτοπαθή όγκο. Όταν ο ιατρός γνωρίζει το ακριβές στάδιο της
νόσου μπορεί να χορηγήσει στον ασθενή την καλύτερη δυνατή
θεραπευτική αγωγή.
Τα στάδια του καρκίνου απαριθμούνται από 1 – 4:
Στάδιο 1: Το μέγεθος του όγκου δεν έχει καμιά σημασία,
αν ο καρκίνος εντοπίζεται μέσα στον επηρεασμένο όρχη.
Το στάδιο 1 μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των καρκινικών δεικτών.
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Στάδιο 2: Ο καρκίνος έχει επηρεάσει τους οπισθοπεριτοναϊκούς
λεμβαδένες της κοιλιάς. Το στάδιο 2 διαχωρίζεται περεταίρω
σύμφωνα με τον αριθμό των λεμφαδένων που έχουν επηρεαστεί.
Στάδιο 3: Ο καρκίνος έχει επηρεάσει άλλα όργανα του σώματος
(μεταστάσεις) όπως π.χ. το ήπαρ ή τους πνεύμονες.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Οι πιο βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο των
όρχεων είναι η χειρουργική αφαίρεση του επηρεασμένου όρχη,
η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία.
Για τον κάθε ασθενή η θεραπευτική αντιμετώπιση καθορίζεται
κυρίως από το είδος του καρκίνου (τεράτωμα / σεμίνωμα)
και το στάδιο της νόσου.
Εντοπισμένος καρκίνος του όρχη
Για τους περισσότερους ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο η
μόνη θεραπευτική αγωγή που ακολουθείται είναι η εκτομή του
επηρεασμένου όρχη και μετά είναι η τακτική παρακολούθηση και
ο έλεγχος των καρκινικών δεικτών.
 Χημειοθεραπεία: Στη χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται
αντικαρκινικά φάρμακα τα οποία καταστρέφουν τα καρκινικά
κύτταρα που βρίσκονται μέσα στον οργανισμό. Τα φάρμακα αυτά
είναι σε ενέσιμη μορφή και χορηγούνται ενδοφλέβια.
Στον καρκίνο των όρχεων μπορεί να χορηγηθεί χημειοθεραπεία
στις πιο κάτω περιπτώσεις:
- Μετά τη χειρουργική επέμβαση για να περιοριστεί το ενδεχόμενο
επανεμφάνισης της νόσου (προφυλακτική χημειοθεραπεία).
- Για την θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων.
- Επανεμφάνιση της νόσου μετά την χειρουργική εκτομή του όρχη.
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Στον καρκίνο των όρχεων τα φάρμακα της χημειοθεραπείας
που επιλέγονται καθώς και ο αριθμός των θεραπειών που
θα χορηγηθούν στον κάθε ασθενή αποφασίζονται με βάση την
έκταση του προβλήματος, το είδος του καρκίνου και τα λοιπά
ιατρικά δεδομένα του ασθενή.
Προφυλακτική χημειοθεραπεία (Αdjurant chemotherapy):
Προφυλακτική χημειοθεραπεία χορηγείται σε ασθενείς όπου
η διάγνωση του καρκίνου στον όρχη έχει γίνει στο στάδιο 1.
Συνήθως όταν το είδος του καρκίνου είναι ο μη σεμινωματώδης
όγκος χορηγείται χημειοθεραπεία σε δύο κύκλους με
μεσοδιάστημα τριών εβδομάδων. Ενώ στο σεμίνωμα χορηγείται
μόνο ένας κύκλος.
Προχωρημένος καρκίνος / υποτροπή της νόσου:
Όταν ο καρκίνος εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο πέραν
από τον όρχη ή όταν υπάρχει υποτροπή της νόσου χορηγείται
ενδοφλέβια χημειοθεραπεία σε τρεις ή τέσσερις κύκλους.
Tο αποτέλεσμα της θεραπείας στις περισσότερες περιπτώσεις
είναι πολύ ικανοποιητικά.
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Πως χορηγείται η χημειοθεραπεία

Τρόπος χορήγησης χημειοθεραπείας
Στη χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται αντικαρκινικά
κυτταροστατικά φάρμακα τα οποία χορηγούνται είτε ενδοφλέβια
είτε από το στόμα σε χάπια και γενικά για την θεραπευτική
αντιμετώπιση του καρκίνου (δες έντυπο κατανοώντας
τη χημειοθεραπεία).
Παρενέργειες της χημειοθεραπείας
Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας μπορεί να παρουσιάσουν
κάποιες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Για τις παρενέργειες
που ίσως προκύψουν ο ιατρός θα ενημερώσει τον ασθενή
με λεπτομέρεια προτού αρχίσει τη θεραπεία.
Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες είναι:
Καταστολή της λειτουργίας του μυελού των οστών.
Τα κύτταρα του αίματος παράγονται από το μυελό των οστών.
Η τοξικότητα των φαρμάκων της χημειοθεραπείας
(κυτταροστατικά) μπορεί να προκαλέσει προσωρινή μείωση
της παραγωγής των αιμοσφαιρίων με αποτέλεσμα την εμφάνιση
αναιμίας, μώλωπες ή μικροαιμορραγίες. Επίσης οι ασθενείς
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γίνονται πιο επιρρεπείς στις μολύνσεις. Ο βαθμός που πιθανόν να
επηρεασθεί ο μυελός των οστών εξαρτάται από το είδος και την
δοσολογία των κυττατοστατικών φαρμάκων. Ο ιατρός ελέγχει τις
αυξομειώσεις των κυττάρων του αίματος με τακτικές αναλύσεις
αίματος (δες βιβλιάριο «Κατανοώντας τη χημειοθεραπεία»).
Το καλό και συχνό πλύσιμο των χεριών είναι η καλύτερη
συνήθεια για την πρόληψη των μολύνσεων. Επίσης πρέπει να
αποφεύγονται τα μικροκοψίματα για τα γδαρσίματα. Πρέπει
επίσης να αποφεύγονται οι οδοντιατρικές επεμβάσεις κατά τη
διάρκεια της χημειοθεραπείας. Το πιο σοβαρό είναι η παρουσία
πυρετού, αν η θερμοκρασία σώματος είναι 38°C και άνω
ο ασθενής ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με τον ιατρό του.
Ναυτία και εμετός
Η ναυτία και ο εμετός είναι επίσης ανεπιθύμητη παρενέργεια
που προκαλούν τα κυτταροστατικά φάρμακα. Η χορήγηση
αντιεμετικών φαρμάκων πριν και για μερικές μέρες μετά από τη
χορήγηση της θεραπείας αποτελεί μέρος της διαδικασίας του
θεραπευτικού σχήματος. Αν η συγκεκριμένη αντιεμετική αγωγή
δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα, ο ασθενής θα πρέπει να
ενημερώσει τον ιατρό για να του δοθεί άλλο είδος αντιεμετικών
φαρμάκων.
Κόπωση
Αρκετοί ασθενείς σε όλη τη διάρκεια της χημειοθεραπείας τους
δεν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κόπωσης και συνεχίζουν
κανονικά τη ζωή τους. Κάποιοι άλλοι με την πάροδο του χρόνου
αρχίζουν να αισθάνονται κούραση και ατονία. Σε τέτοιες
περιπτώσεις είναι καλό να αφιερώνουν αρκετό χρόνο για
ξεκούραση και ακόμη, όταν χρειασθεί, να ζητήσουν ή να δεκτούν
τη βοήθεια από συγγενείς και φίλους. Επίσης η αναθεώρηση των
προτεραιοτήτων στη ζωή και η ενασχόληση μόνο για τα εντελώς
απαραίτητα δίνουν αρκετό χρόνο για ξεκούραση.
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Στοματίτιδα
Τα κυτταροστατικά φάρμακα τροποποιούν τη φυσιολογική
χλωρίδα του στόματος με αποτέλεσμα τον ερεθισμό του
βλεννογόνου του στόματος ακόμη και την πρόκληση μικρών
ελκών. Ο ιατρός χορηγεί ειδική αγωγή για σκοπούς πρόληψης
αυτής της παρενέργειας, καθώς και ειδικές οδηγίες για τον
καθαρισμό του στόματος. Αν ο πόνος είναι έντονος και εμποδίζει
τη μάσηση και την κατάποση ο ιατρός θα χορηγήσει ειδικά
διατροφικά σκευάσματα σε υγρή μορφή. Η χορήγηση
παρεντερικής διατροφής είναι σπάνια.
Απώλεια μαλλιών (αλωπεκία)
Η απώλεια των μαλλιών είναι δυστυχώς μια από τις πιο
συνηθισμένες ανεπιθύμητες παρενέργειες ορισμένων
κυτταροστατικών φαρμάκων. Η απώλεια των μαλλιών είναι
προσωρινή, οι τρίχες αρχίζουν να ξαναβλαστούν και να
μεγαλώνουν σε τρεις με έξι μήνες μετά τη συμπλήρωση της
θεραπείας. Για αυτούς τους ασθενείς που θα χάσουν τα μαλλιά
τους είναι καλό να προστατεύουν το κεφάλι τους από τον ήλιο
φορώντας σάλι, καπέλο ή περούκα.
Αρκετοί ασθενείς δύσκολα αποδέχονται αυτή την παρενέργεια
ίσως και πιο δύσκολα από την ασθένεια τους, όμως το όφελος
που θα έχουν από τη θεραπεία τους είναι πολύ μεγάλο.
Αντισύλληψη / γονιμότητα
Τα μέτρα αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας
αλλά και για μερικούς μήνες αργότερα είναι αναγκαία καθ’ ότι τα
αντικαρκινικά φάρμακα είναι τοξικά και επιδρούν πάνω στα
σπερματοζωάρια.
Επίσης ιδιαίτερη προστασία από την τοξικότητα των φαρμάκων
χρειάζεται και η σύντροφος κατά τη σεξουαλική επαφή μέχρι και
48 ώρες μετά τη χημειοθεραπεία.
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Η γονιμότητα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας
επηρεάζεται από την τοξικότητα των αντικαρκινικών φαρμάκων.
Αυτή η επίδραση διαρκεί όσο διαρκεί η θεραπεία και για κάποιο
χρονικό διάστημα μετά τη συμπλήρωση της.
Η υπογονιμότητα εξαιτίας της χημειοθεραπείας είναι συνήθως
προσωρινή. Ο ιατρός συνήθως συστήνει στον ασθενή τη φύλαξη
σπερματοζωαρίων πριν την έναρξη της θεραπείας. Κίνδυνο
μόνιμης υπογονιμότητας έχουν οι ασθενείς οι οποίοι θα
υποβληθούν σε πολύ υψυλές δόσεις χημειοθεραπείας για
σκοπούς μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
 Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα
Στην ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις
ακτινοβολίας που καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα με
ελάχιστη επίδραση στα υγιή κύτταρα.
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Στις περιπτώσεις όπου ο τύπος του καρκίνου είναι σεμίνωμα στο
στάδιο 1 η ακτινοθεραπεία χορηγείται προληπτικά και στοχεύει
στην παρεμπόδιση υποτροπής της νόσου με κίνδυνο να
προσβληθούν οι λεμφαδένες της περιοχής. Χορηγείται
εναλλακτικά αντί της χημειοθεραπείας.
Ο χρόνος χορήγησης της ακτινοθεραπείας είναι σε 2-3
εβδομάδες από Δευτέρα – Παρασκευή και διαρκεί 10 -15 λεπτά
κάθε φορά. Στις περιπτώσεις όπου ο τύπος του καρκίνου είναι
τεράτωμα σε προχωρημένο στάδιο της νόσου χορηγείται
ακτινοθεραπεία επιπρόσθετα της χημειοθεραπείας.
Η ακτινοθεραπεία δεν είναι επώδυνη και χορηγείται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο σε ακτινοθεραπευτικό τμήμα νοσοκομείου /
κλινικής.

Σχεδιασμός χορήγησης ακτινοθεραπείας
Ο σχεδιασμός της ακτινοθεραπείας γίνεται από ιατρό
ακτινοθεραπευτή ογκολόγο. Με το σχεδιασμό επιτυγχάνεται η
ακρίβεια με την οποία πρέπει να χορηγηθεί η θεραπεία γι’ αυτό
προηγείται αξονική τομογραφία στην περιοχή και στην συνέχεια
γίνεται η οριοθέτηση με ειδικά σημάδια πάνω στο δέρμα.
Παρενέργειες
Οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας είναι παροδικές. Όταν
παρουσιάζονται αντιμετωπίζονται με ειδική φαρμακευτική αγωγή.
Οι κυριότερες είναι:
 Ερεθισμός στο δέρμα: Το δέρμα μπορεί προσωρινά να
κοκκινίσει ή να γίνει πιο σκούρο. Αντιμετωπίζεται με ειδικές
κρέμες εξωτερικής χρήσης.
 Ναυτία: Η ακτινοθεραπεία χορηγείται στην περιοχή της κοιλιάς
γι’ αυτό η ναυτία είναι αναμενόμενη παρενέργεια. Αντιμετωπίζεται
με αντιεμετικά χάπια για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.
Τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά με τη λήξη της θεραπείας.
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 Κόπωση: Το αίσθημα της κόπωσης είναι λογικό να
αντιμετωπίζεται με περισσότερη ξεκούραση. Υποχωρεί
σταδιακά μετά τη θεραπεία.
 Διάρροια: Οι διαρροϊκές κενώσεις αντιμετωπίζονται με
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και με διατροφή που να μη
περιέχει φυτικές ίνες. Επιβάλλεται η λήψη αρκετών υγρών.
Όλες οι παρενέργειες είναι συνήθως ήπιας μορφής και
αντιμετωπίζονται με επιτυχία. Σημασία έχει ο ασθενής να
αναφέρει στον ιατρό του έγκαιρα το οποιοδήποτε σύμπτωμα.
 Γονιμότητα και αντισύλληψη
Η ακτινοθεραπεία που χορηγείται στους λεμφαδένες της κοιλιάς
δεν επηρεάζει τη σεξουαλικότητα και τη γονιμότητα. Εκεί όπου
πιθανόν να επηρεάζεται η γονιμότητα ο ιατρός συμβουλεύει
πάντα τον ασθενή για φύλαξη σπερματοζωαρίων.
Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας πιθανόν μικρή δόση
ακτινοβολίας να διαπερνά τον υγιή όρχη και κατ’ επέκταση να
επηρεάζονται τα σπερματοζωάρια. Τα μέτρα αντισύλληψης
θεωρούνται σημαντικά μέχρι και 6 -12 μήνες μετά τη
συμπλήρωση της ακτινοθεραπείας.

Προγραμματισμός θεραπευτικής αντιμετώπισης
Την απόφαση για το είδος της θεραπευτικής αγωγής που θα
χορηγηθεί στον ασθενή συναποφασίζεται από ομάδα ιατρών και
άλλων επαγγελματιών υγείας έχοντας υπόψη όλα τα ιατρικά
κριτήρια του κάθε ασθενή.
Αυτή η ομάδα συνήθως αποτελείται από:
 ειδικό χειρούργο / ουρολόγο
 παθολόγο ογκολόγο
 ακτινοθεραπευτή ογκολόγο
 ειδική νοσηλεύτρια / νοσηλευτή
 ψυχολόγο
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Τα κυριότερα ιατρικά κριτήρια είναι ο τύπος του καρκίνου,
το μέγεθος του όγκου, το στάδιο της νόσου, οι πιθανές
μεταστάσεις και η γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή.
Συνήθως η ιατρική ομάδα προτείνει στον ασθενή την
προφυλακτική χημειοθεραπεία ή και την τακτική ιατρική
παρακολούθηση. Mετά από επεξήγηση και συζήτηση της
απόφασης για το είδος της θεραπείας που συνιστάται
να ακολουθήσει και να δώσει τη συγκατάθεση του, δίνεται
πάντοτε χρόνος στον ασθενή να αποφασίσει.

Η συγκατάθεση του ασθενή
Κανένας ιατρός δεν μπορεί να χορηγήσει οποιαδήποτε
θεραπευτική αγωγή χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση
του ασθενή.
Ο ασθενής προτού δώσει τη συγκατάθεση του έχει το δικαίωμα
να γνωρίζει με λεπτομέρεια το είδος και τη διάρκεια της
θεραπείας του, το όφελος και τα μειονεκτήματα της θεραπείας,
τους προφανείς κινδύνους και τις παρενέργειες της θεραπείας
και επίσης να πληροφορηθεί για άλλου είδους θεραπείες
που πιθανόν να υπάρχουν.
Επίσης ο ασθενής έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα
ή να απορρίψει τις προτεινόμενες θεραπείες, έστω κι αν έχουν
απαντηθεί και επεξηγηθεί όλες οι απορίες και όλες οι ανησυχίες του.
Η άρνηση του ασθενή να πάρει θεραπεία καταγράφεται στον
ιατρικό του φάκελο. Ο ασθενής συνεχίζει αν επιθυμεί να
παρακολουθείται από τον ιατρό του για τον έλεγχο και την
ρύθμιση των οποιονδήποτε συμπτωμάτων από την αρρώστια του.
Συχνά κάποιοι ασθενείς προτού αποφασίσουν να πάρουν
θεραπεία, θέλουν να πάρουν και δεύτερη γνώμη. Σίγουρα δεν
είναι απαγορευτικό, αντίθετα είναι καθ’ όλα κατανοητό. Το μόνο
μειονέκτημα σε μια τέτοια απόφαση είναι η καθυστέρηση στην
έναρξη της θεραπείας.
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Αρκετοί ασθενείς αισθάνονται φοβισμένοι από τη διάγνωση του
καρκίνου, τις θεραπείες που πρέπει να ακολουθήσουν και τις
πιθανές παρενέργειες που πιθανόν να βιώσουν.
Το όφελος από τη θεραπευτική αγωγή είναι η πλήρης
αποθεραπεία από τον καρκίνο και η πρόληψη από πιθανή
επανεμφάνιση της νόσου. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να
πρυτανεύουν στην σκέψη του κάθε ασθενή. Ακόμη και στις
περιπτώσεις υποτροπής της νόσου οι θεραπείες είναι
αποτελεσματικές και στις περισσότερες περιπτώσεις η ασθένεια
του καρκίνου μπορεί να βρίσκεται σε πλήρη έλεγχο.
Τα μειονεκτήματα της θεραπευτικής αγωγής βασίζονται κυρίως
στις ανεπιθύμητες παρενέργειες των φαρμάκων. Όλες σχεδόν
οι παρενέργειες αντιμετωπίζονται πολύ καλά με κατάλληλες
μεθόδους και θεραπευτικές εφαρμογές στον κατάλληλο χρόνο.

Μέθοδος φύλαξης σπερματοζωαρίων
Η φύλαξη σπερματοζωαρίων (sperm banking) είναι ασφαλής και
επιτυχιμένη μέθοδος. Τα δείγματα σπέρματος μπορούν να
κρατηθούν υγιή για πολλά χρόνια μετά. Η μέθοδος φύλαξης
γίνεται με την κατάψυξη του σπέρματος και την φύλαξη του σε
ειδική τράπεζα σπέρματος, συνήθως γίνεται φύλαξη σε 2-3
δείγματα σπέρματος.
Χρονικά η φύλαξη σπέρματος γίνεται πριν την ορχεκτομή ή και
πριν την έναρξη της ακτινοθεραπείας / χημειοθεραπείας για
σκοπούς προστασίας του σπέρματος από τις επιδράσεις των
διαφόρων θεραπειών που θα ακολουθήσουν για την
αντιμετώπιση του καρκίνου των όρχεων.
Πριν από την φύλαξη σπέρματος προηγούνται αιματολογικές
εξετάσεις για επιβεβαίωση ότι ο ασθενής είναι απαλλαγμένος
από μολυσματικές ασθένειες όπως π.χ. το HIV και η Ηπατίτιδα.
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Θεραπεία αποκατάστασης της τεστοστερόνης
Η τεστοστερόνη ορμόνη παράγεται από τους όρχεις και είναι
υπεύθυνη για την ανάπτυξη των ανδρικών χαρακτηριστικών και
την σεξουαλική λειτουργία.
Η έλλειψη τεστοστερόνης στον οργανισμό λόγω αφαίρεσης των
όρχεων ή βλάβης από την τοξικότητα των φαρμάκων και
την ακτινοβολία προδιαθέτει στη μείωση της οστικής μάζας
με κίνδυνο την οστεοπόρωση, τη σεξουαλική ανικανότητα,
το αίσθημα της κόπωσης και την κακή ψυχολογική διάθεση.
Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων γίνεται στην
αρχή αιματολογικός έλεγχος των επιπέδων τεστοστερόνης στον
οργανισμό και στη συνέχεια ο ιατρός χορηγεί υποκατάστατα της
ορμόνης υπό μορφή τζελ ή ενδομυϊκής ένεσης ή έμπλαστρον.
Κανένας ασθενής δεν πρέπει να διστάζει να αναφέρει στον ιατρόν
του τυχόν συμπτώματα από τυχόν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης.

Κλινικές δοκιμές
Οι έρευνες για την εξεύρεση καλύτερων μεθόδων θεραπείας
του καρκίνου συνεχίζονται. Καθώς οι υπάρχουσες θεραπείες δεν
μπορούν να θεραπεύσουν όλουςτους ασθενείς με καρκίνο, οι
ερευνητές ογκολόγοι συνεχίζουν την εξερεύνηση νέων μεθόδων
και τις εφαρμόζουν σε κλινικές δοκιμές. Σ’ αυτές τις κλινικές
δοκιμές λαμβάνουν μέρος αρκετά ογκολογικά κέντρα.
Εάν οι πρώτες μελέτες δείξουν ότι μια θεραπεία θα έχει
καλύτερα αποτελέσματα στον καρκίνο από την υπάρχουσα
θεραπεία, τότε οι ιατροί κάνουν δοκιμές για να συγκρίνουν
τα αποτελέσματα της νέας θεραπείας με τα αποτελέσματα των
καθιερωμένων.
Αυτό ονομάζεται ελεγχόμενη κλινική έρευνα και είναι ο μόνος
αξιόπιστος τρόπος για έλεγχο μίας νέας θεραπείας. Συχνά
παίρνουν μέρος σε αυτές τις δοκιμές πολλά νοσοκομεία διεθνώς.
Για να γίνει η ακριβής σύγκριση μεταξύ των θεραπειών, ο τύπος
της θεραπείας του ασθενή Α επιλέγεται τυχαία, συνήθως από ένα
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ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι από τον ιατρό που παρακολουθεί
τον άρρωστο. Αυτό γίνεται, γιατί εάν επιλέξει ο ιατρός ή ακόμη
και ο ασθενής τη θεραπεία μπορεί να επηρεάσει ακούσια τα
αποτελέσματα της μελέτης.
Σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη έρευνα κάποιοι ασθενείς θα
πάρουν την καλύτερη υπάρχουσα θεραπεία, ενώ κάποιοι άλλοι θα
πάρουν την καινούρια θεραπεία η οποία μπορεί να έχει είτε
καλύτερα είτε παρόμοια αποτελέσματα από την υπάρχουσα.
Μια θεραπεία θεωρείται καλύτερη εφ’ όσον έχει μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα κατά του καρκίνου, αλλά λιγότερες
παρενέργειες.
Ο λόγος που ίσως να θέλει ο ιατρός σας να λάβετε μέρος σε μια
τέτοια μελέτη είναι γιατί αν δεν ελεγχθεί επιστημονικά η
θεραπεία ο ιατρός δεν θα μπορεί να ξέρει ποια είναι η καλύτερη
για τους ασθενείς.
Πριν διεξαχθεί μια έρευνα πρέπει να εγκριθεί από την Eπιτροπή
Hθικής και Δεοντολογίας. Ο ιατρός πρέπει να έχει τη
συγκατάθεσή σας πριν σας εντάξει στην κλινική δοκιμή.
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.
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Στάση ζωής μετά τη θεραπεία
Σχεδόν όλες οι προσωρινές παρενέργειες που προκαλούνται
λόγω των θεραπειών αρχίζουν να υποχωρούν σταδιακά και να
εξαφανίζονται.
Έτσι ο ασθενής επανέρχεται σιγά - σιγά στους κανονικούς
ρυθμούς της ζωής του όπως ήταν πριν και επιστρέφει πίσω στην
εργασία του και τα ενδιαφέροντα του.
Η υιοθέτηση υγιούς στάσης ζωής και η θετική σκέψη τονώνει
τον ταλαιπωρημένο οργανισμό από τις θεραπείες, το ηθικό, την
διάθεση για ζωή και αποβάλλει το στρες.
Ο κάθε ένας μπορεί να βάλει την άσκηση στην καθημερινότητα
του, την σωστή διατροφή και την απαλλαγή από τις κακές
συνήθειες (κάπνισμα, αλκοόλ).
Τα ψυχολογικά και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και τις
διάφορες φοβίες (σεξουαλική ανικανότητα, υπογονιμότητα) είναι
καλό να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες σύμβουλους.

Ιατρική παρακολούθηση
Μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης θεραπευτικής αγωγής,
ο ιατρός συνεχίζει να παρακολουθεί τον ασθενή σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Ο σκοπός της ιατρικής παρακολούθησης είναι ο έλεγχος και η
πορεία του ασθενή μετά τη θεραπεία, η έγκαιρη επισήμανση
οποιασδήποτε πιθανής υποτροπής και η άμεση αντιμετώπιση της.
Στην ιατρική παρακολούθηση περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση
του υγιή όρχη, η ακτινογραφία θώρακος και πιο αραιά η αξονική
τομογραφία και το υπερηχογράφημα. Επίσης απαραίτητος είναι
ο έλεγχος των καρκινικών δεικτών που γίνεται με την αιμοληψία.
Στην ιατρική παρακολούθηση δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή
να μιλήσει ελεύθερα με τον ιατρό για πιθανόν νέα συμπτώματα
που παρατηρεί.
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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 μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας
 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
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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. Άλλες αξιόπιστες πηγές είναι
τα πληροφοριακά έντυπα και οι ίδιες οι οργανώσεις των ασθενών
με καρκίνο.
 Πρακτική και θετική προσέγγιση
Για κάποιο χρονικό διάστημα ίσως να μη μπορείτε να ασχολείστε
με τα ίδια πράγματα όπως κάνετε για πολύ καιρό προηγουμένως.
Όταν όμως αρχίσετε να νοιώθετε καλύτερα μπορείτε
να δοκιμάσετε να κάνετε απλά και εύκολα πράγματα μέχρις ότου
βρείτε ξανά τη χαμένη αυτοπεποίθηση σας. Μη βιαστείτε όμως,
ένα-ένα βήμα προς τα εμπρός κάθε φορά.
Πολλοί ασθενείς μιλούν για το πως πολεμούν την αρρώστια τους.
Αυτό βοηθά πολύ και μπορείτε να το κάνετε κι εσείς με την
ανάμιξή σας σε ομάδες αυτοβοήθειας και σε θέματα καρκίνου.
Αρχίστε να ενδιαφέρεστε για υγιεινή διατροφή ή για τεχνικές
χαλάρωσης.
Η εμπειρία με τον καρκίνο ίσως να σας διδάξει ότι πρέπει
να βάζετε προτεραιότητες στη ζωή σας και να χρησιμοποιείτε
το χρόνο και την ενεργητικότητά σας κάνοντας καλύτερες
επιλογές απ’ ότι πριν αρρωστήσετε.
Η γυμναστική κι άλλες παρόμοιες ασκήσεις θα σας βοηθήσουν
αρκετά χωρίς να κάνετε κατάχρηση των δυνάμεών σας. Γι’ αυτό
πριν αρχίσετε, μελετήστε με ρεαλισμό για το είδος και το βαθμό
εξάσκησης που μπορείτε να κάνετε. Φυσικά αν η γυμναστική δεν
σας ενθουσιάζει μπορείτε να διαλέξετε κάτι άλλο που να σας
ευχαριστεί και να σας γεμίζει.
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Ποιοι 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
των προβλημάτων σας.
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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
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 ιάσιμα, κυρίως
όταν η διάγνωση γίνει στα αρχικά στάδια της ασθένειας.
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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.
«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.
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Αν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως
κάτι που αφορά τη θεραπεία σας, ρωτήστε!

Μπορεί στο ραντεβού σας με τον ιατρό να θέλετε να σας
συνοδεύσει κάποιος στενός φίλος ή συγγενικό σας άτομο.
Η παρουσία τους θα σας βοηθήσει σε περίπτωση που νοιώσετε
σύγχυση. Επίσης θα σας θυμίσουν κάποιες λεπτομέρειες από τη
συνάντηση σας με τον ιατρό που εσείς ίσως να έχετε ξεχάσει.
Επίσης μπορούν να ρωτήσουν κάτι για σας, το οποίο εσείς
νοιώθετε άβολα να το αναφέρετε στον ιατρό.
Μπορεί να σας φοβίζει το νοσοκομείο αν δεν είχατε πάει ποτέ
προηγουμένως. Αν μιλήσετε με τον ιατρό σίγουρα θα σας
καθησυχάσει.
Ίσως οι απαντήσεις που πήρατε από τον ιατρό να είναι
ελλιπείς ή να είναι ασαφείς και αόριστες. Οι ιατροί με τις
εμπειρίες τους γνωρίζουν περίπου την ωφελιμότητα που έχουν
οι ασθενείς από τη θεραπεία που έχουν ορίσει, αλλά ποτέ δεν
είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα που θα προκύψει, ξεχωριστά
για το κάθε άτομο. Για αρκετούς ασθενείς αυτή είναι μια σκληρή
πραγματικότητα που δύσκολα την αντέχουν. Η αβεβαιότητα για
το τι θα συμβεί στο μέλλον προκαλεί μεγάλη ένταση, αλλά
πολλές φορές οι φοβίες είναι υπερβολικές μπροστά στην
πραγματικότητα. Αν φροντίσετε να μάθετε κάποια πράγματα που
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
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καν να μιλούν για την αρρώστια τους. Αν κι εσείς νοιώθετε έτσι,
τότε απλά πέστε το ξεκάθαρα στους γύρω σας ότι δεν θέλετε να
μιλάτε για την αρρώστια σας τουλάχιστο προς το παρόν.
Όμως μερικές φορές συμβαίνει και το αντίθετο και
θα αντιληφθείτε πως αυτοί που αρνούνται την αρρώστια σας
είναι οι συγγενείς και οι φίλοι σας. Ίσως να νομίσετε πως
αγνοούν το γεγονός ότι εσείς έχετε καρκίνο, είτε γιατί
προσπαθούν να υποβαθμίσουν την ένταση και τα συμπτώματα
που έχετε, είτε γιατί αλλάζουν το θέμα της συζήτησης. Αν αυτή
η στάση σας πληγώνει και σας στενοχωρεί, προσπαθήστε να τους
μιλήσετε. Πέστε τους ότι γνωρίζετε για τον καρκίνο σας και ότι
θα σας βοηθήσει αν θελήσουν να μιλήσετε μαζί τους για
την αρρώστια σας.
 Οργή
«Γιατί εγώ;» «Γιατί τώρα;»
Η οργή είναι ένα άλλο συναίσθημα που κρύβει φόβο ή θυμό.
Μπορεί να ξεσπάσετε το θυμό σας στους δικούς σας, στον ιατρό,
στις νοσηλεύτριες που σας φροντίζουν.
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.
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Ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον ιατρό
 Γράψετε τις ερωτήσεις σας πριν επισκεφθείτε τον ιατρό.
Στη συνάντησή σας με τον ιατρό, μπορείτε να σημειώνετε τις
απαντήσεις που θα σας δώσει.

1.

Απάντηση:

2.

Απάντηση:

3.

Απάντηση:

4.

Απάντηση:

5.

Απάντηση:

6.

Απάντηση:
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Οργανώσεις Ασθενών
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 2596, 1308 Λευκωσία
Τηλ: 22446222, Φαξ: 22316822
Ηλεκτρ. Διευθ.: info@anticancersociety.org.cy
KEΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ»
Παρασκευά Ιωάννου 2, Δασούπολη, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 2596, 1308 Λευκωσία
Τηλ: 22446315, Φαξ: 22517073
Ιατρική Διευθύντρια: Τηλ: 22446315 / 22446323
Ηλεκτρ. Διευθ.: arodaphnousa@anticancersociety.org.cy
ΛΕΜΕΣΟΣ
Στασίνου 53, 3032 Λεμεσός
Τ.Θ. 53544, 3303 Λεμεσός
Τηλ: 25372990, Φαξ: 25346891
Ηλεκτρ. Διευθ.: limassol@anticancersociety.org.cy
ΛAΡNAKA
Καρυάτιδων 44Β, Διαμ. 1, 6042 Λάρνακα
Τηλ: 24654921, Φαξ: 24634675
Ηλεκτρ. Διευθ.: larnaca@anticancersociety.org.cy
ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 18, 8021 Πάφος
Τηλ: 26947923, Φαξ: 26947923
Ηλεκτρ. Διευθ.: paphos@anticancersociety.org.cy
AMMOXΩΣΤΟΣ
Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι
Τηλ: 23731110, Φαξ: 23741120
Ηλεκτρ. Διευθ.: famagusta@anticancersociety.org.cy
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατ’ Οίκον Φροντίδας: Νοσηλεύτριες
Λευκωσία:
22446335 / 22446315 / 99389247
Λεμεσός:
25372990 / 99389247
Λάρνακα:
24654921 / 99389245
Πάφος:
26947923 / 99389241
Παραλίμνι:
23731110 / 99389243
Υπηρεσία Ψυχολογικής Στηριξης
Λευκωσία:
22446315 / 22446295
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης
Λευκωσία:
22446315 / 22446282
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας/Λεμφοιδήματος
Λευκωσία:
22446315 / 22446327
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Λευκωσία:
22446315 / 22446282
Λεμεσός:
25372990
Λάρνακα:
24654921
Πάφος:
26947923
Παραλίμνι:
23731110
Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
Λεμεσός:
25372990 / 99694213
Λάρνακα:
24654921 / 99561984
Πάφος:
26947923 / 99549207
Παραλίμνι:
23731110 / 99561984
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΠAΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.)
Κεντρικά Γραφεία:
Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία
Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
E-mail: info@pasykaf.org
Γενικός Διευθυντής: Νικόλας Φιλίππου, Τηλ: 22345444, 97770010
Βοηθός Γενικός Διευθυντής: Σόφη Χριστοφόρου, Τηλ: 22345444, 99474377
Επαρχιακά Γραφεία:
Λευκωσία: Φωτεινού Πανά 12 & 14, 1045 Λευκωσία
Τ.Θ. 23868, 1687 Λευκωσία
Τηλ: 22345444, Φαξ: 22346116
E-mail: nicosia@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Σόφη Χριστοφόρου
Λεμεσός: Πίνδου 6, 3035 Λεμεσός
Τηλ: 25747750, Φαξ: 25747668
E-mail: limassol@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Σπυρούλα Αργυρίου
Λάρνακα: Γρηγόρη Αυξεντίου, Μέγαρο Καρίδερς
Block A, 6ος όροφος, Διαμ. 668, 6023 Λάρνακα
Τ.Θ. 42267, 6532 Λάρνακα
Τηλ: 24665198 Φαξ: 24665193
E-mail: larnaca@pasykaf.org
Επαρχιακός Διευθυντής: Πανίκος Ιωάννου
Πάφος: Λεωφ. Ελλάδος 84, 8020 Πάφος
Τηλ: 26222929, Φαξ: 26221986
E-mail: pafos@pasykaf.org
Παραλίμνι: 1ης Απριλίου 226, 5282 Παραλίμνι
Τ.Θ. 33379, 5313 Παραλίμνι
Τηλ: 23730460, Φαξ: 23740399
E-mail: famagusta@pasykaf.org
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Νοσηλεύτριες
Λευκωσία

Τηλ: 22345444 / 99631230

Λεμεσός

Τηλ: 25747750 / 99687601

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99663278

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99663279

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99634880

Συντονίστρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
Βαρβάρα Πιτσιλίδου, Τηλ: 97770020

Υπηρεσία Φυσιοθεραπείας και Λεμφοιδήματος
Φυσιοθεραπεύτριες - Θεραπεύτριες Λεμφοιδήματος
Λευκωσία

Τηλ: 22345444, Ελευθερία Ματσούκα,
Φρύνη Ιωάννου

Λεμεσός

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

Λάρνακα

Tηλ: 24665198, Ελίνα Μοτίτου, Φρύνη Ιωάννου

Πάφος

Τηλ: 26952478, Ντίνα Τέκλου, Rachel Χρίστου

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460, Σκεύη Πική

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

Τηλ: 22345444

Λεμεσός

Τηλ: 25747750

Λάρνακα

Τηλ: 24665198

Πάφος

Τηλ: 26952478

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460

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

Τηλ: 25747750 / 99418453

Λάρνακα

Τηλ: 24665198 / 99452913

Πάφος

Τηλ: 26952478 / 99418453

Παραλίμνι

Τηλ: 23730460 / 99452913
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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

