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Η Έμμα Βερνίκου που ενέπνευσε με το χάρισμα
της ενσυναίσθησης και της αισιοδοξίας την
ίδρυση του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. Το 2018, η δεύτερη
Ημερίδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ, έγινε με την
συμπλήρωση δύο ετών από την ημέρα που
«έφυγε» και είναι αφιερωμένη στην μνήμη της.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 20 Οκτωβρίου 2018, το ΠΑΜΕΜΜΑZI
διοργάνωσε τη δεύτερη Ημερίδα του με θέμα
Ενσυναίσθηση
στην
Πράξη:
Πώς
διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής στην πορεία
του ασθενούς με Καρκίνο. Η Ημερίδα
διεξήχθη στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.
Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είναι μια μη κερδοσκοπική
οργάνωση που συστήθηκε από την οικογένεια
και τους φίλους της Έμμας Βερνίκου,
ακτιβίστρια ενάντια στο στίγμα για τον
καρκίνο και συνηγόρο των νέων ενηλίκων
ασθενών με καρκίνο, που έφυγε στις 20 Οκτωβρίου 2016. Το 2018 η Ημερίδα του
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ διοργανώθηκε για να τιμήσει την μνήμη της και την μνήμη όλων των
ανθρώπων που ζουν με τον Καρκίνο.
Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ έχει σαν στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των
ογκολογικών ασθενών, την καταπολέμηση του στίγματος που περιβάλλει τον καρκίνο,
την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στους επαγγελματίες υγείας και σε ολόκληρη την
κοινωνία, την ανάδειξη του ενεργού ρόλου που πρέπει να διαδραματίζει ο ασθενής στην
θεραπεία του, στην διαχείριση των παρενεργειών και στις εν γένει αποφάσεις για την
ζωή και την υγεία του. Η Ημερίδα 2018 οργανώθηκε για να διερευνήσει και να
παραθέσει πορίσματα που να καταδεικνύουν τον συσχετισμό σωματικής και ψυχικής
υγείας και την ωφέλεια που προσφέρει στην υγεία, και στη θεραπευτική διαδικασία
αλλά και στην ποιότητα ζωής. Η Ημερίδα 2018 κάλυψε σημαντικά θέματα όπως η
ενσυναίσθηση, η διεπιστημονική συνεργασία, ο ρόλος του ψυχολόγου, του κλινικού
διαιτολόγου και του αλγολόγου, στρατηγικές για την προσέγγιση δύσκολων θεμάτων, η
κατανόηση και η επικοινωνία με ειδική αναφορά σε θέματα που αντιμετωπίζουν οι
έφηβοι και οι νέοι ενήλικες.
Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ έφερε μαζί Αμερικανούς και Έλληνες ειδικούς στον τομέα της
ογκολογίας, της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας , καθώς και ασθενείς και τις οικογένειές
τους. Την πρωϊνή συζήτηση ακολούθησαν εργαστήρια τα οποία παρουσίασαν εργαλεία
και στρατηγικές στην συνεργασία ειδικών για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών, τη
διαχείριση πόνου, καθώς και θεραπευτική yoga και μουσικοθεραπεία. Εξαιρετική
βαρύτητα και δυναμική είχαν οι φωνές των ασθενών και των οικογενειών, που κάθισαν
δίπλα στους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας και συζήτησαν μια σειρά
σημαντικών θεμάτων όπως το στίγμα του ασθενή με καρκίνο που βιώνουν στην Ελλάδα
σήμερα, την ανάγκη να έχουν περισσότερες πληροφορίες για την διάγνωση και να
κατανοήσουν καλύτερα την διαδρομή της ασθένειας και των εν δυνάμει θεραπειών
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καθώς και την σημασία μιας ανοιχτής και με αξιοπρέπεια επικοινωνίας με τους γιατρούς
και τους φροντιστές τους.
Η Ημερίδα 2018 του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ φιλοξενήθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας,
υποστηρίχθηκε από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. και τέλεσε υπό την αιγίδα του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών
Επιστημών (ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ). Στην ημερίδα προσήλθαν περισσότερα από 130 άτομα.

Photo 1: Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην Ημερίδα 2018 του ΠAMEMMAZI, παρευρέθηκαν: η κα Λένα Πατεράκη,
Διευθύντρια του Τμήματος Ψυχολογίας κι εκπρόσωπος του Αμερικανικού Κολλέγιου, η κα Μαρία Χαρίτου,
Διευθύντρια του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «οι Άγιοι Ανάργυροι», ο κ. Παναγιώτης Μπεχράκης,
Διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ο κ.Ηλίας Γιαννόγλου, Αντιπρόεδρος του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων και ο κ. Χρήστος Μαντάς, βουλευτής Ιωαννίνων και ψυχίατρος εκ μέρους του Υπουργού
Υγείας.
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Photo 2: Στο τέλος της Ημερίδας, παρουσιαστές και συζητητές στη σκηνή του θεάτρου.
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2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2.1 EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Η Ημερίδα διεξήχθη το Σάββατο το πρωί μέχρι το απόγευμα (δείτε την ημερήσια
διάταξη παρακάτω). Στο πρωινό πάνελ επιστήμονες, ασθενείς και οικογένειες κάθισαν
όλοι μαζί στην σκηνή και μετά από δύο παρουσιάσεις απάντησαν σε ερωτήσεις,
συζήτησαν και μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. ΄Ενας από τους στόχους
του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ ήταν να υπογραμμίσει την σημασία να εισακούγεται η φωνή των
ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας και να παρουσιάσει ένα μοντέλο συζήτησης
που καταδεικνύει ότι ο αλληλοσεβασμός είναι απαραίτητο στοιχείο για να επιτευχθεί
μια εποικοδομητική σχέση που θα οδηγήσει σε παραγωγική συνεργασία και καλύτερη
ποιότητα ζωής για τον ασθενή.
2.1.1 Ημερησία διάταξη
Σάββατο, 20 Oκτωβρίου 2018 – Παρουσίαση του πάνελ και Συζήτηση
09.00 Εγγραφές, ΦΟΥΑΓΙΕ ΘΕΑΤΡΟΥ PIERCE
10.00 Καλωσόρισμα
Εκπρόσωπος ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
Συμμετέχουσα στα δημιουργικά προγράμματα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
10.30 - 12.30 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Συντονίστρια: Τέσσυ Κατσάμπα
Εκτελεστική Διευθύντρια της εταιρείας Encompass LLC & Εταίρος της ΑμΚΕ
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ.
10.30-10.50 - Τίτλος: «Η σημασία της επικοινωνίας και του συντονισμού της
διεπιστημονικής ομάδας στην εποχή της εξατομικευμένης θεραπείας του καρκίνου»
Ομιλητής: Γεώργιος Τσιούλιας
Χειρουργός Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Rutgers,
Νέα Ιερσέη, ΗΠΑ
10.50-11.10 - Τίτλος: Η ποιότητα ζωής πέρα από τα ιατρικά κριτήρια: Με ποιό τρόπο
η ανάδειξη των ψυχοκοινωνικών αναγκών συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής
του ασθενούς με καρκίνο;
Ομιλητής: Γιάννης Ντίνος
Κλινικός Ψυχολόγος στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας», Επιστημονικός Υπεύθυνος του
Κέντρου για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική
Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
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11.10-12.30 - Συζήτηση
Σχολιαστές:
Ευνομία Αλεξοπούλου-Βραχνού
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου του
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» - KHN. "Νίκος Κούρκουλος" και Γεν.
Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας –
ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.
Θεοδώρα Παππά
MSc, Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»
Θεοδώρα-Ειρήνη ( Ντορίνα) Σιαλβέρα
PhD, Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι», Πρόεδρος
Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,
ΓΠΑ Αθηνών.
12.30-13.00 Ελαφρύ Γεύμα
13:10 – 14.45 Εργαστήριο 1
Τίτλος: «Διεπιστημονική συνεργασία για την ποιότητα ζωής του ογκολογικού
ασθενή»
Συντονίστρια: Τέσσυ Κατσάμπα
Εκτελεστική Διευθύντρια της εταιρείας Encompass LLC & Εταίρος της ΑμΚΕ
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
Παρουσιαστές:
Γιώργος Τσιούλιας
Χειρουργός Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Rutgers,
Νέα Ιερσέη, ΗΠΑ
Μιχάλης Χατζούλης
Επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής, Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών
Συμπεριφοράς, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.
Σχολιαστές:
Jose Duran-Moreno
MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος
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Δήμητρα Δημομελέτη
Νοσηλεύτρια, Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα Γ.Ο.Ν.Κ. . «Άγιοι Ανάργυροι», Κοινωνική
Λειτουργός & Εργαστηριακός Συνεργάτης Παν/μιου Δυτικής Αττικής
Βασιλική Παντελή
ΤΕ Νοσηλεύτρια, ΜSc, ΠΕ Ψυχολόγος, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ.
«Άγιοι Ανάργυροι»
Σοφία Κωσταράκου
Κλινική Διαιτολόγος Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»
Αθανασία Γούλα
Κοινωνική Λειτουργός, Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι»
14.45-15.00 Διάλειμμα Καφέ
15.15-17:00 Εργαστήριο 2
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ PIERCE
Τίτλος: «Καρκινικός πόνος και ποιότητα ζωής»
Συντονίστρια:
Ευνομία Αλεξοπούλου Βραχνού
Παρουσιαστές:
Ζηναϊς Κοντούλη
Αναισθησιολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Νοσοκ. Μετροπόλιταν
Κωστοπούλου Σωτηρία
Νοσηλεύτρια, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» του Α΄ Εργαστηρίου
Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Πάρπα Ευφημία
Κλινικός Ψυχολόγος, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» του Α
Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Σχολιαστές:
Αικατερίνη Μπουσμπουκέα
Παθολόγος-Ογκολόγος, Νοσοκομείο Μετροπόλιταν
Αθηνά Δεληδάκη
Προϊσταμένη Υπηρεσίας Κατ’ οίκον Νοσηλείας (ΥΚΟΝ) ΓΟΝΚ
Ευστράτιος Τσελάς
Νοσηλευτής της ΥΚΟΝ
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14.00-15.20 Εργαστήριο 3, PIERCE BLACK BOX THEATER
«Μουσικοθεραπεία στο ογκολογικό πλαίσιο»
Mε την Κάνδια Μπουζιώτη
MA, AVPT, Ψυχολόγος – Μουσικοθεραπεύτρια

14.00-15.00 Εργαστήριο 4, PIERCE FACULTY LOUNGE
«Δεν είμαι μόνο ογκολογικός ασθενής»
«Είμαι και αναπνοή, κίνηση, πνεύμα,ψυχή, ενέργεια, δημιουργία. Είμαι...»
Mε την Κατερίνα Λυγγερίδου
Δασκάλα θεραπευτικής γιόγκα

17:00-17.15 Διάλειμμα καφέ
17.15 -18.15 Πορίσματα Ημερίδας

3 ΟΜΙΛΗΤΕΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.1 ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΕΛ
Γεώργιος Τσιούλιας
Ο κ. Γεώργιος Τσιούλιας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μετά την Βαρβάκειο
Πρότυπο Σχολή, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1982, κι ύστερα
υπηρέτησε την ελληνική αεροπορία σαν έφεδρος ανθυποσμηναγός για δύο χρόνια. Με
υποτροφία της Ιαπωνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε βιοιατρικές
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο της Ιαπωνίας από όπου και πήρε και το
διδακτορικό του. Μετά από πρόσκληση συνέχισε την έρευνά του στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κορνέλ και στο Πανεπιστήμιο Ρόκφέλλερ. Εκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα
της χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κορνέλ και μετεκπαιδεύτηκε
στη χειρουργική ογκολογία στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο John Wayne στο Λος Άντζελες.
Απο το 2001 μέχρι το 2010 ήταν επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή
του Mount Sinai και απο το 2011 είναι αναπληρωτής καθηγητής χειρουργικής στην
Ιατρική Σχολή Rutgers της Νέας Ιερσέης και διευθυντής χειρουργικής στο Νοσοκομείο
Βετεράνων της Νέας Ιερσέης. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο με πάνω απο 100
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άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και ανακοινώσεις, επικεντρώνεται στην έγκαιρη διάγνωση,
στην ανοσολογία και στη χημειοπροφύλαξη του καρκίνου. Είναι μέλος πολλών
επιστημονικών και επαγγελματικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων, του Αμερικανικού
Κολλεγίου Χειρουργών, της Αμερικανικής Εταιρείας Έρευνας Καρκίνου, του Βρετανικού
Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος του
Παγκόσμιας Ελληνικής ΒιοΙατρικής Εταιρείας 2010-2011, πρόεδρος του Ελληνικού
Ιατρικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης 2009-10 και κατά την διάρκεια της θητείας του έγινε
η αδελφοποίηση με την Ελληνική Κυτταρολογική Εταιρεία.
Γιάννης Ντίνος
Σπούδασε ψυχολογία στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Ειδικεύτηκε στην Κλινική Ψυχολογία
στο Ινστιτούτο Ψυχολογίας Παρισίων (Πανεπιστήμιο Σορβόννης- Παρίσι 5- Ρενέ
Ντεκάρτ). Εργάζεται στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας» από το 2003. Είναι μέλοςεκπαιδευτής της γαλλικής Εταιρείας Σωματικής Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας καθώς
επίσης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση
και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο) της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Ευνομία Αλεξοπούλου-Βραχνού
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος και Ιατρείου Πόνου του
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» - KHN. "Νίκος Κούρκουλος" και Γεν.
Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας –
ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και ειδικεύθηκε στην Αναισθησιολογία. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αλγολογία και
την Παρηγορική Φροντίδα.
Συμμετείχε σε 192 συνέδρια ημεδαπής και αλλοδαπής (παρακολούθηση – ανακοινώσεις
– προεδρία – σχολιασμός), έχει διοργανώσει 7 εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την
Παρηγορητική Φροντίδα, έχει συγγράψει κεφάλαια σε 2 επιστημονικά βιβλία, άρθρα σε
επιστημονικά περιοδικά, 77 ανακοινώσεις-ομιλίες, 8 δημοσιευμένες επιστημονικές
εργασίες .
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Ιατρικής Επιθεώρησης ΙΚΑ, του Clinical Updates
της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, της Εφημερίδας «Παρηγορητική Φροντίδα» της
Ελληνικής Εταιρείας Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και
μη Ασθενών (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.). Ήταν μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και μέλος ΔΣ της
Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. Ήταν Πρόεδρος στο 11ο , 12ο , 14ο, 15ο, 16ο, 17ο
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Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής
Αγωγής (με διεθνή συμμετοχή). Μέλος EuLAP, EFIC, ESRA, WIP.
Θεοδώρα Ειρήνη Σιαλβέρα
Η Δρ. Θεοδώρα – Ειρήνη Σιαλβέρα είναι Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος,
πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα «Εφαρμοσμένη
Διαιτολογία και Διατροφή» στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Eίναι διδάκτωρ του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2013 και επιστημονική συνεργάτης του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, με
ερευνητικό αντικείμενο τη σχέση της διατροφής με την καρδιαγγειακή νόσο και τις
συνοδές νόσους της, όπως, υπέρταση, υπερλιπιδαιμίες, σακχαρώδης διαβήτης και
παχυσαρκία. Από το 2017 εργάζεται στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «οι
Άγιοι Ανάργυροι», ενώ είναι καλεσμένη ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια και
ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2013 εξελέγει ειδικός γραμματέας
Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων–Διατροφολόγων
(Π.Σ.Δ.Δ) και από τον Οκτώβρη του 2016 είναι η Πρόεδρος του Π.Σ.Δ.Δ. Αρθρογραφεί
τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενώ το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει
άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα
ακαδημαϊκά συγγράματα.
Τέσσυ Τζαβάρα Κατσάμπα, MPP
Η Τέσσυ Τζαβάρα Κατσάμπα εξελέγη πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Αξιολόγησης
για το έτος 2019. Έχει τιμηθεί με διάκριση από τον Διεθνή Εταιρικό Σύνδεσμο
Αξιολόγησης για τη προσφορά της στη δημιουργία ενός παγκόσμιου συνδέσμου
οργανισμών αξιολόγησης. Eίναι ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας
EnCompass LLC που εδρεύει στη Washington D.C. και απασχολεί πάνω από 100 στελέχη
με ειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και οργανωτικής ανάπτυξης
εταιρειών και διεθνών οργανισμών. Το 2018 η εταιρεία της περιελήφθη στη λίστα των
100 καλύτερων εργασιακών χώρων στη περιοχή της Washington από την Washington
Post. Η κυρία Κατσάμπα είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor από το Κολλέγιο Wooster και
Master’s σε Δημόσια Πολιτική από το πανεπιστήμιο Harvard. Μιλάει ελληνικά, αγγλικά
και γαλλικά, και συνεννοείται στα Ισπανικά.

3.2 ΟΜΙΛHΤΕΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Μιχάλης Χατζούλης MD, MRCPsych
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική Ενηλίκων στο Νοσοκομείο
Maudsley και στο Institute of Psychiatry, King’s College London. Δούλεψε σαν Κλινικός
Λέκτορας στη Ψυχιατρική στο Kings College London, σαν Επιμελητής στα νοσοκομεία
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Maudsley και Bethlem και σαν Visiting Research Fellow στο Mount Sinai School of
Medicine στην Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια εργάστηκε σαν Consultant Psychiatrist στο
Camden and Islington NHS Trust στο Λονδίνο. Εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής
Ψυχιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & στο Γενικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «οι Άγιοι Ανάργυροι».
José Durán Moreno, MD, MSc. Παθολόγος-Ογκολόγος
Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην Ογκολογική Κλινική του Γενικού
Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς « οι Άγιοι Ανάργυροι», στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Son Espases, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία, και ως εξωτερικός συνεργάτης
στην Β’ Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου Metropolitan. Απόφοιτος της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Complutense de Madrid-Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Doce
Octubre, Μαδρίτη, Ισπανία, ειδικεύθηκε στην Παθολογία Ογκολογία στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Son Espaces, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία. Πήρε το
μεταπτυχιακό του σε όγκους του μυοσκελετικού συστήματος από το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Συμμετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενδεικτικά:
Σχεδιασμός και Ερμηνεία Κλινικών Μελετών ( Johns Hopkins University (2015), Συνέδριο
ESMO στα Σαρκώματα και στο GIST ( 2014), Βιοδείκτες στην Ογκολογία (ROCHE, 2013),
Εξελίξεις στην θεραπεία των καρκίνων του προστάτου, του νεφρού και της ουροδόχου
κύστεως ( SOGUG) κ.α. Συμμετείχε σε 13 κλινικές μελέτες και 9 επιστημονικές εργασίες,
έχει 7 δημοσιεύσεις και είναι μέλος σε επιστημονικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων:
Spanish Society of Medical Oncology, Spanish Oncology Genito Urinary Group, Spanish
Sarcoma Research Group, European Society of Medical Oncology, της Ομάδας Νέων
Ελλήνων Ογκολόγων, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Σοφία Κωσταράκου
Η Σοφία Κωσταράκου είναι Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, πτυχιούχος του
Τμήματος Διατροφής του Leeds Metropolitan University. Απέκτησε εργασιακή εμπειρία
στην Κλινική Διατροφή στο Airdale General Hospital NFT, ενώ εργάστηκε σαν Basic Grade
Dietitian στο Pilgrim Hospital του United Lincolnshire Hospitals NHS Trust.
Εργάστηκε επί σειρά ετών στην εταιρεία ενδοκρινολογίας Endocrine Clinics κυρίως στον
Τομέα του Μεταβολικού Συνδρόμου, του Διαβήτη, και του Διαβήτη Κύησης και έχει
συνεργαστεί με τον περιοδικό τύπο σε άρθρα σχετικά με την διατροφή. Από το 2008
εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ενώ από
το 2011 εργάζεται στο Γ.Ο.Ν.Κ. «οι Άγιοι Ανάργυροι» ως Προϊσταμένη του Τμήματος
Κλινικής Διατροφής.
Ζηναΐς Κοντούλη, MD, MSc, PhD, FIP
Aναισθησιολόγος, υπεράριθμη λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Imperial University, Λονδίνο,
Ηνωμένο Βασίλειο και υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου στο Νοσοκομείο Μετροπόλιταν.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και απέκτησε την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας. Εκπόνησε την διδακτορική της
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διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών «The effect of centhaquine
combined with hydroexyl-starch on hemorrhagic shock induced on young pigs».
Εξειδικεύτηκε στον χρόνιο πόνο στο Ιmperial College, NHS, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
καθώς και στην Νευροτροποποίηση και στον Χρόνιο Πόνο στο King’s College, NHS – St
Thomas Hospital Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Συμμετείχε σε συνέδρια στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Efic meeting – Κοπενχάγη,
Παγκόσμιο Συνέδριο Πόνου στην Νέα Υόρκη, Ετήσια Συνεδρίαση της Βρετανικής
Εταιρείας Πόνου, European Pain Federation EFIC στην Βιέννη. Έκανε δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, (2016) Μελέτη 8 χρόνων ασθενών με
διεγέρτη στην σπονδυλική στήλη για χρόνιο πόνο, (2015) Η χρήση αντλείας πόνου
μορφίνης σε ασθενείς με καρκινικό πόνο, (2014 -2017) Senthaquine improves cardiac
output and survival rate after major hemorrhage in young pigs. Anaesthesiology. P
Papapanagiotou, Z Kontouli, T Xanthos, (2012) Sugammadex administration improves
neuromonitoring (baseline response MEPs) in spinal cord surgery patients anaesthetized
with TIVA Zinais Kontouli, V Mariatou 2012, Paris EJA κ.α.
Κωστοπούλου Σωτηρία
Νοσηλεύτρια στην Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής, Παράρτημα Αρεταίειου
Νοσοκομείου από το 2015 μέχρι σήμερα. Απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Ε.Κ.Π.Α. και απόφοιτος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρικής και Νοσηλευτικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο:«Οργάνωση και διαχείριση
ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων». Έχει καταθέσει
ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας,
Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Προπαρασκευαστικός θρήνος και αξιοπρέπεια σε
ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο» που εκπονήθηκε στην ακαδημαϊκή μονάδα: Σχολή
Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και
Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων, Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση
ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων. Έχει συμμετάσχει
στις ακόλουθες δημοσιεύσεις: Parpa E, Kostopoulou S, Tsilika E, Galanos A, Katsaragakis
S, Mystakidou K. Psychometric properties of the Greek version of the Patient Dignity
Inventory in advanced cancer patients. J Pain Symptom Manage. 2017; 54(3): 376-382.
Kostopoulou S, Parpa E, Tsilika E, Katsaragakis S, Papazoglou I, Zygogianni A, Galanos A,
Mystakidou K. Advanced Cancer Patients' Perceptions of Dignity: The Impact of
Psychologically Distressing Symptoms and Preparatory Grief. J Palliat Care. 2018
Apr;33(2):88-94. doi: 10.1177/0825859718759882. Epub 2018 Mar 7.
Έφη Πάρπα, BSc, MA, Κλινική Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Έργάζεται ως ψυχολόγος στη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη», του
Αρεταίειου Νοσοκομείου, Ιατρικής ΕΚΠΑ για την υποστήριξη των ασθενών με χρόνιες
καταληκτικές και μη καταληκτικές παθήσεις και την υποστήριξη των συγγενών τους
καθόλη την διάρκεια της νόσου. Στην περίπτωση θανάτου του ασθενή, παρέχεται
υποστήριξη στους συγγενείς για την διαχείριση της απώλειας και του πένθους.
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Παράλληλα, συμμετέχει στην ερευνητική δραστηριότητα και το εκπαιδευτικό έργο της
Μονάδας.
Κάνδια Μπουζιώτη MA, AVPT
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Eίναι κάτοχος Διπλώματος Κλασσικού Τραγουδιού, Πτυχίου (BA)
Ψυχολογίας/ (Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος), Μεταπτυχιακού τίτλου (MA) στη
Μουσικοθεραπεία/ Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και Post Master’s Τίτλου (AVPT) στη
Φωνητική Ψυχοθεραπεία/ Dr. Diane Austin/ Βανκούβερ. Ως μουσικοθεραπεύτρια στη Ν.
Υόρκη εργάστηκε στο κέντρο νοσηλείας Cabrini Nursing Center, στο αντικαρκινικό
νοσοκομείο Memorial Sloan Kettering όπως και στο κέντρο υποστήριξης Gilda’s Club.
Στην Αθήνα, έχει συνεργαστεί με το Νοσοκομείο Αγία Σοφία-Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα,
με χώρους τέχνης κ.α.
Από τον Οκτώβριο του 2017 συνεργάζεται ως Μουσικοθεραπεύτρια με την μη
κερδοσκοπική οργάνωση «ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ», για τους ασθενείς και τις οικογένειες του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «οι ΄Αγιοι Ανάργυροι». Επίσης
συνεργάζεται ως Μουσικοθεραπεύτρια, Φωνητική Ψυχοθεραπεύτρια και με το
Αθηναϊκό Ωδείο κ.α. Έχει λάβει μέρος σε παρουσιάσεις, διαλέξεις, συμπόσια και
σεμινάρια στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα και ηγείται βιωματικών εργαστηρίων που
εστιάζουν στην έκφραση κυρίως μέσω της φωνής. Επίσης είναι μέλος του Προεδρείου
του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών. Παράλληλα
με τη μουσικοθεραπεία εργάζεται ως υψίφωνος κι από το 2000 ανήκει στο δυναμικό των
μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων.
Κατερίνα Λυγγερίδου
Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τη γιόγκα το 2005. Είναι δασκάλα θεραπευτικής γιόγκα
με μετεκπαίδευση 550 ωρών στο Λονδίνο και ειδίκευση στη γιόγκα για την ψυχική υγεία
και χρόνιες παθήσεις καθώς επίσης και δασκάλα Hatha Yoga, με ειδίκευση στη γιόγκα
για άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, την οποία διδάσκει στην Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικών Μελετών τα τελευταία 8 χρόνια. Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της
στη διδασκαλία της Kundalini Yoga, Yin Yoga και Yoga Nidra σε Ελλάδα και εξωτερικό, και
έχει επίσης παρακολουθήσει σεμινάρια παιδικής γιόγκα. Έχοντας έρθει σε επαφή με
διαφορετικά συστήματα γιόγκα, πιστεύει ότι καθένα από αυτά είναι απαραίτητο και
συντελεί στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία, γι’ αυτό και στο μάθημά της εντάσσει
στοιχεία από όλα αυτά τα συστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Τα τελευταία
χρόνια, το ενδιαφέρον της προσανατολίζεται στο θεραπευτικό κομμάτι της γιόγκα, με
εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και με απώτερο στόχο τη
θεραπεία. Υποστηρίζει ένθερμα ότι η γιόγκα μπορεί να δουλέψει επικουρικά με τον
ιατρικό κλάδο, και όνειρό της είναι η διάδοση και ένταξη της θεραπευτικής γιόγκα στα
νοσοκομεία. Όραμά της είναι η μελέτη και ανάλυση της επιστήμης της γιόγκα έτσι ώστε
να μπορέσει να εξηγηθεί με ιατρικούς όρους και να αφομοιωθεί ως θεραπευτικό
εργαλείο, επικουρικό της ιατρικής.
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4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
4.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
Η κα Ελένη Τζαβάρα, εκπρόσωπος του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ απέδωσε την επιτυχία του
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στην έμφαση που δίνει στην έννοια της ενσυναίσθησης στη φροντίδα των
ογκολογικών ασθενών κατα τη διάρκεια της θεραπείας και αποθεραπείας. Η
ενσυναίσθηση βοηθά όχι μόνο τους ασθενείς αλλά όλους αυτούς που ασχολούνται με
τον καρκίνο—ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές αναισθησιολόγους, αλγολόγους,
νοσηλευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους, ψυχίατρους, προσωπικό νοσοκομείου,
οικογένειες και φιλικό περιβάλλον.
Εδώ και ενάμιση χρόνο το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ βρίσκεται στο ογκολογικό νοσοκομείο «οι Άγιοι
Ανάργυροι» και προσφέρει δημιουργικά προγράμματα σε ασθενείς, οικογένειες και
νοσηλευτές. Έχουμε ωφελήσει πάνω από 1000 συμμετέχοντες. Δείτε την εξέλιξη του
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ κάτωθι (Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ).
Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ

Τα προγράμματα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ (Photo 3) ελαφρύνουν το βάρος της ασθένειας και
όπως μας λένε οι συμμετέχοντες το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ «αλλάζει το χώρο του νοσοκομείου»,
βοηθά στην «κοινωνικοποίηση των ασθενών» και τους «γεμίζει χαρά».
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Photo 3: Περιποίηση προσώπου, εικαστική δραστηριότητα, δανειστική βιβλιοθήκη, στον χώρο Ημερήσιας
Θεραπείας και στους χώρους που παραχώρησε το Γ.Ο.Ν.Κ. στο ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ.

Είναι εξαιρετική δράση, σας βάζω άριστα 10΄, είναι καινοτόμο, δεν το έχω ξαναδεί
πουθενά αλλού να συμβαίνει.
Ήρθε ο καιρός τα νοσοκομεία να βάλουν τέτοια προγράμματα σε μια τέτοια δύσκολη
στιγμή.
Από τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
Όπως είπε και η Γιώτα Φλώρου (Photo 4), η έμπνευση μας από το παράδειγμα και τη
φιλοσοφία της ‘Εμμας Βερνίκου συνεχίζεται και επεκτείνεται.
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Photo 4: Άρθρο για το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ και την έμπνευσή του, στο Ρεπορτάζ της 18ης Μαρτίου 2018.

4.2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑΝΤΙΑ ΖΩΡΖΟΥ
Η κα Ζώρζου μίλησε για τη χαρά της που γνώρισε το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ στο Γ.Ο.Ν.Κ. λέγοντας:
«Έχω περάσει άπειρες ώρες να κοιτάζω το κενό στα δωμάτια του νοσοκομείου ώσπου
μια μέρα ανοίγει η πόρτα κι ένα όμορφο κορίτσι με λαμπερά μάτια μπήκε και με πήρε
απ’το χέρι και με οδήγησε στο χώρο του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ».
Η κα Ζώρζου δεν έχασε κανένα
πρόγραμμα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ από την
ημέρα που το γνώρισε και καθ’ όλη τη
διάρκεια της παραμονής της στο
νοσοκομείο κι ευχαρίστησε το
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ λέγοντας:
«Για μένα το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ σημαίνει
πολλά. Δεν είναι που φρόντισε να
γεμίσει της άδειες ώρες της
παραμονής μου στο νοσοκομείο. Είναι
Photo 5: Η Κα Νάντια Ζώρζου στην Ημερίδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ.
που γέμισε την ψυχή μου με ενέργεια,
αγάπη, ελπίδα, και την αγκαλιά μου από σπουδαίους ανθρώπους με σπίθα στα μάτια κι
αποφασισμένους να δώσουν τά πάντα στο συνάνθρωπο. Όμως το μεγαλύτερο
«ευχαριστώ» το χρωστάω στην Έμμα».
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4.3 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Ομιλητής : Γεώργιος Τσιούλιας, Χειρουργός Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Rutgers, Νέα Ιερσέη, ΗΠΑ
Aπόσπασμα: Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις πιό συχνές διαγνώσεις στις ανεπτυγμένες
χώρες και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Η
συνεχιζόμενη πρόοδος στη βασική έρευνα και στις κλινικές μελέτες έχουν βοηθήσει στην
δημιουργία νέων αντιλήψεων σχετικά με τη βιολογία του καρκίνου και των
πρωτοποριακών θεραπειών που δίνουν ελπίδα για ίαση, για παράταση ζωής και για
βελτίωση της ποιότητας ζωής σε εκατομμύρια καρκινοπαθείς σε όλο τον κόσμο.

Photo 6: Ο κ. Τσιούλιας υπογραμίζει τη σημασία της συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων για την ποιότητα ζωής
των ασθενών.

Στη νέα εποχή της εξατομικευμένης αντιμετώπισης του καρκίνου, με τον συνδυασμό
διαφορετικών τύπων θεραπειών, όπως η χειρουργική θεραπεία, η χημειοθεραπεία, η
ακτινοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία, η γονιδιακή θεραπεία, είναι
απαραίτητη η άμεση καί απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ιατρικών
ειδικοτήτων που συνεργάζονται για την εκπόνηση της καταλληλότερης αγωγής.
Στην βελτιωμένη επικοινωνία και τον συντονισμό αποφάσεων συμβάλλουν πολλοί
παράγοντες που έχουν μελετηθεί και σταδιακά έχουν ενσωματωθεί στη σύγχρονη
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αντίληψη της προσέγγισης της διεπιστημονικής ομάδας για την επίτευξη καλύτερων
αποτελεσμάτων.
Πρώτα είναι η έννοια της ομάδας, που έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την έννοια
του γιατρού σαν μονάδας που δρα μεμονωμένα και αυτόνομα. Γιατροί διαφόρων
ειδικοτήτων εξειδικευμένοι στον καρκίνο, ακολουθώντας ευρέως αποδεκτές
κατευθυντήριες γραμμές από εθνικές ή διεθνείς αντικαρκινικές εταιρείες,
συνεργάζονται στενά σε επίπεδο ομάδας για την εκπόνηση της θεραπευτικής αγωγής και
την ομαλή εκτέλεσή της κατά τα διάφορα στάδια. Για την συνεργασία της
διεπιστημονικής ομάδας πολύ χρήσιμες είναι και οι τακτικές συνεδριάσεις των
ογκολογικών επιτροπών σε κάθε νοσοκομείο. Η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα
της προκριθείσας αγωγής, καθώς και η ομαλή εφαρμογή της μέσα στα προβλεπόμενα
χρονικά όρια περνάει από ποιοτικό έλεγχο τόσο του νοσοκομείου όσο και μεγάλων
ανεξάρτητων οργανισμών επιφορτισμένων με τέτοια καθήκοντα.
Σημαντική συμβολή επίσης έχει και η ευρύτατη εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλλου
ασθενούς, όπου μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια, να επικαιροποιηθούν και να
μελετηθούν με ευχέρεια όλες οι κλινικές πληροφορίες και τα αποτελέσματα
διαγνωστικών εξετάσεων, από όλα τα μέλη της ομάδας και να γίνει γρήγορη ανταλλαγή
απόψεων, σχετικά με νέα ευρήματα, ανταπόκριση στη θεραπεία, παρενέργειες
διαφόρων φαρμάκων, συνέχιση ή τροποποίηση της αγωγής κλπ. Πρόσβαση στον
ηλεκτρονικό τους φάκελλο έχουν και οι ασθενείς, οι οποίοι έτσι ενημερώνονται και από
μόνοι τους για την πορεία της υγείας τους και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
μπορούν να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στους θεράποντες ιατρούς,
συμμετέχοντας ενεργά στην όλη διαδικασία.
Λόγω της συχνά πολύπλοκης και μακροχρόνιας αγωγής που ακολουθείται για την
καταπολέμηση του καρκίνου και στην οποία συμμετέχουν ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων,
έχει θεσπισθεί με επιτυχία και ο θεσμός συντονιστή/συντονίστριας, με κύριο ρόλο να
διευκολύνει τις επαφές μεταξύ ασθενούς και μελών της διεπιστημονικής ομάδας, καθώς
και μελών μεταξύ τους, να βοηθάει στην διεκπεραίωση εξετάσεων, να φροντίζει να
γίνεται ομαλά η σταδιακή συνέχιση των διάφορων τύπων θεραπείας και να έχει εν γένει
υποστηρικτικό ρόλο φροντίζοντας τις διάφορες ανάγκες του ασθενούς σχετικά με το
καρκίνο. Η συμμετοχή συντονιστή/συντονίστριας στην διεπιστημονική ομάδα έχει
βοηθήσει στο να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, να μειωθούν
τα λάθη και οι παραλείψεις, οι καθυστερήσεις σε εξετάσεις και θεραπευτικές συνεδρίες
και να αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης που νοιώθουν οι ασθενείς και
οι οικογένειές τους.
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4.3.1 Εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου
Στα τελευταία 20 χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική άνοδος στα ποσοστά επιβίωσης των
ατόμων που έχουν προσβληθεί από καρκίνο. Αυτό οφείλεται σε διαφόρους παράγοντες
όπως:
•

Θεραπεία: νέες χημειο-θεραπείες, πρόοδοι στην χειρουργική καί ακτινοθεραπεία,
στοχευμένη θεραπεία και ανοσοθεραπεία.

•

Πρόληψη: αντιμετώπιση καρκινογόνων λοιμώξεων, προδιαθεσικά γονίδια και
στρατηγικές μείωσης επιπλοκών και παρενεργειών.

•

Ποιότητα Ζωή: βελτιωμένη αντιμετώπιση τοξικότητας, ηπιότερες θεραπείες, και
ενσωμάτωση παρηγορικής φροντίδας.

•

Επιβίωση: αυξημένη έρευνα, αναγνώριση μακροχρόνιων επιπτώσεων και
στρατηγικές παρακολούθησης.

Αυτό μας δίνει ελπίδα και συγχρόνως απαιτεί μια ολιστική παρακολούθηση των
ασθενών από διαφορετικούς ειδικούς (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Οι διαφορετικοί ειδικοί που φροντίζουν ογκολογικούς ασθενείς στη διάρκεια της
θεραπείας και αποθεραπείας τους
Παθολόγος/
Οικογενειακός Γιατρός
Εξειδικευμένος
Ογκολόγος

Κοινωνική
Λειτουργός

Φυσικοθεραπευτής

Ογκολογικός
ασθενής κατα τη
διάρκεια της
θεραπείας και της
αποθεραπείας του

Ψυχολόγος/
Ομάδες
Υποστήριξης

Αλγολόγος

Ειδικοί
Γιατροί

Διατροφολόγος
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Αυτοί οι ειδικοί παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλη την εξέλιξη της πορείας του καρκίνου
και της αποθεραπείας (Πίνακας 3).
Πίνακας 3: Η πορεία της θεραπείας και αποθεραπείας του καρκίνου

4.3.2 Καινοτομίες στη θεραπεία
Συγκεκριμένοι παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της
θεραπείας του καρκίνου περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•

Επικοινωνία/Συντονισμός
Εκπόνηση/Εκτέλεση Θεραπείας
Ογκολογικά Συμβούλια
Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Ποιοτικός Έλεγχος
Τράπεζες Δεδομένων Καρκίνου
Ψηφιακοί Φάκελοι Ασθενών
Συντονίστρια/-στής θεραπείας

Για παράδειγμα, οι Ψηφιακοί Φάκελοι Ασθενών έχουν πολλά πλεονεκτήματα (Πίνακας 4:
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία, αποθήκευση καί προσβασιμότητα
Άμεση διάθεση/Ακρίβεια
Εξοικονόμηση χρόνου/χώρου
Βελτιωμένη τεκμηρίωση για Ασφάλειες/Υπηρεσίες
Αυξημένη προστασία προσωπικών δεδομένων
Στατιστική ανάλυση
Τράπεζες δεδομένων
Στρατηγική Δημόσιας Υγείας

Οι Ψηφιακοί Φάκελοι Ασθενών έχουν αλλάξει τον τρόπο παρακολούθησης και
διαχείρισης της ασθένειας (Πίνακας 4).
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Πίνακας 4: Διαδικασίες που διευκολύνει ο ηλεκτρονικός φάκελλος

Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος της συντονίστριας (ή του συντονιστή) στη θεραπεία του
καρκίνου. Η διαχείριση του καρκίνου είναι πολύπλοκη και η συντονίστρια:
•
•
•
•
•

Κατευθύνει
Παρακολουθεί
Εμψυχώνει
Συντονίζει
Διευκολύνει

•
•
•
•

Δικτυώνει
Κατανοεί
Εξηγεί
Απλοποιεί

Έχει αποδειχθεί ότι η συντονίστρια ή ο συντονιστής βελτιώνει την ποιότητα ζωής,
αυξάνει την ικανοποίηση των ασθενών, διευκολύνει στην εκτέλεση του
χρονοδιαγράμματος, βοηθάει στην ολοκλήρωση της θεραπείας και συντομεύει τον
χρόνο νοσηλείας.
Το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα η συντονίστρια προϋποθέτει ότι η
θεραπευτική αγωγή είναι για τον ασθενή:
Available (Διαθέσιμη), δηλαδή περιλαμβάνει τα εξής:
•

Υπάρχει κατάλογος διαθέσιμων υπηρεσιών
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•

Υπάρχει τράπεζα εφαρμογών και καταλληλότητας

•

Είναι εφικτή η επέκταση προγραμμάτων

•

Είναι εφικτή η αύξηση διαθέσιμων υπηρεσιών

•

Υπάρχει δωρεάν ή χαμηλού κόστους θεραπεία

Appropriate (Κατάλληλη), δηλαδή περιλαμβάνει:
•

Κατάλληλη επικοινωνία

•

Προσαρμοσμένη υποστήριξη

•

Σύστημα αξιών του ασθενούς

Accessible (Προσιτή), δηλαδή περιλαμβάνει:
•

Επαφές με παρόχους υγείας

•

Επαφές με ασθενείς

•

Ραντεβού καί Υπενθυμίσεις

•

Μεταφορά καί Συνοδεία

Affordable (Οικονομικά αντιμετωπίσιμη), δηλαδή περιλαμβάνει:
•

Χαμηλού κόστους περίθαλψη

•

Ασφαλιστική κάλυψη

•

Αναζήτηση χορηγών

•

Συνεργασία με εταιρείες

Accountable (Υπευθυνότητα), δηλαδή περιλαμβάνει:
•

Διατήρηση και ευχερή χρήση πληροφοριών

•

Επιλογή θεραπείας

•

Ενημέρωση της κοινότητας

•

Συμμετοχή σε ποιοτικούς ελέγχους

Understandable (Κατανοητή) από τον ασθενή, δηλαδή περιλαμβάνει:
•

Ενημέρωση καί εκπαίδευση

•

Ιστότοποι καί υπηρεσίες

•

Βιβλιοθήκη με έντυπο υλικό
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•

Πληροφόρηση παρόχων υγείας

4.3.3 Συμπεράσματα
Ο καρκίνος μεταμορφώνεται σε χρόνια ασθένεια.
Η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι μακροχρόνια, πολυεπίπεδη, εξατομικευμένη και
εξελισσόμενη.
Η επικοινωνία καί ο συντονισμός της διεπιστημονικής ομάδας είναι καθοριστικής
σημασίας.
Η εξατομικευμένη γονιδιακή θεραπεία ενανθρωπίζει τον ασθενή.
Η χρήση των ψηφιακών φακέλων ασθενών καί οι συντονιστές θεραπείας διευκολύνουν
την καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών και την εφαρμογή της θεραπείας.

4.4 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ;

Ομιλητής: Γιάννης Ντίνος, Κλινικός Ψυχολόγος στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας»,
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την
Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο) της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας.
Απόσπασμα: Ο ασθενής που έρχεται αντιμέτωπος με μια απειλητική για τη ζωή του
ασθένεια όπως είναι ο καρκίνος αντιμετωπίζει σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο δύο βασικές
ανατροπές: Η πρώτη αφορά στη σχέση του με το χρόνο, όπου πρωτοστατεί η
επικαιρότητα, το εδώ και τώρα, που μοιάζει να αποκόπτει τον ασθενή τόσο από την ίδια
του την ιστορία, το παρελθόν του, όσο και από την προβολή της ζωής του στο μέλλον, τις
φιλοδοξίες του, τα σχέδια ζωής. Πρόκειται για ένα περιορισμό που βιώνεται τραυματικά,
προκαλώντας αισθήματα φόβου και ανασφάλειας.
Η δεύτερη ανατροπή αφορά στη σχέση του με τους άλλους (γιατρούς, οικογένεια, φιλικό
περιβάλλον) όπου προεξάρχει η εξάρτηση από τον άλλο σε βάρος – και μάλιστα πολλές
φορές με δραματικό τρόπο - της ανεξαρτησίας του δημιουργώντας αισθήματα
απαξίωσης της ζωής του, ανικανότητας, θυμού και πολλές φορές μοναξιάς.
Η αντιμετώπιση και η επεξεργασία των δύο αυτών βασικών ανατροπών στη διάρκεια της
θεραπείας της ασθένειας όχι μόνο από τον ασθενή αλλά και από την οικογένειά του, την
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ιατρική ομάδα και τους νοσηλευτές, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ποιότητα
ζωής του ασθενούς.

Photo 7: Ο κ. Γιάννης Ντίνος μας προσκαλεί να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια του ογκολογικού ασθενούς.

Ο κ. Ντίνος δήλωσε ότι εμπνεύστηκε για την παρουσίασή του από τα γραπτά της Έμμας,
από τον τρόπο που η Έμμα αναλογιζόταν τις αναπάντεχες και δύσκολες εξελίξεις στη ζωή
της, λόγω του καρκίνου, και από τις προσαρμογές που είχε ήδη κάνει στην
καθημερινότητά της, πράγμα που της φαινόταν σουρεαλιστικό. Άρχισε την παρουσίασή
του ο κ. Ντίνος διαβάζοντας μια από τις ιστορίες του μπλογκ της Έμμας
www.scarvesandscars.com.
«Βρίσκομαι στην Αμερική, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά απ’ το σπίτι μου, κάνω
χημειοθεραπείες. Ποιά; Εγώ;»
Η ασθένεια μας δίνει ένα αίσθημα ότι ξαφνικά οι ισορροπίες χάνονται κι ο κόσμος
γίνεται εχθρικός. Η ασθένεια φέρνει τον άνθρωπο σε ρήξη με το χρόνο δηλαδή ο
άνθρωπος χάνει την αίσθηση ότι «έρχεται από κάπου και προχωράει στο μέλλον». Κατά
κάποιο τρόπο δεν υπάρχει αύριο, κι αναγκαζόμαστε να κομματιάζουμε το χρόνο βήμαβήμα. Ο ασθενής χάνει τα σημεία αναφοράς του και δυσκολεύεται να σκεφτεί τον εαυτό
του στο μέλλον. Μάλιστα, αντλώντας από τη σοφία της αρχαίας Ελλάδας, ο κ. Ντίνος
έθεσε την υγεία ως απαραίτητη προϋπόθεση της ευδαιμονίας και επομένως και της
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ποιότητας της ζωής. Άλλωστε σύμφωνα με τον Ατούλ Γκαγουάντε η καλή ποιότητα της
ζωής μας κάνει να θέλουμε να είμαστε ζωντανοί.
Ο κ. Ντίνος προέβαλε δυό αρχές: (1) Η υγεία δεν είναι δεδομένη για κανέναν, αλλά είναι
ένα αγαθό προς κατάκτηση με τις πράξεις μας και ανάλογα με τις συνθήκες που
προκύπτουν. Όταν είμαστε καλά νομίζουμε ότι είναι φυσικό αλλά από τη στιγμή που θα
γεννηθούμε εντελώς ανήμποροι πρέπει να κατακτήσουμε την υγεία. Το αίσθημα της
υγείας δεν είναι συνεχές. (2) Τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε αλλά
μόνο να τους αποδεχθούμε. Κάθε έκφραση και πράξη μας απευθύνεται όχι μόνο στον
εαυτό μας αλλά και σε κάποιον άλλο. Ακόμα και μιά αυτοκαταστροφική κίνηση όπως η
αυτοκτονία περιέχει ένα μήνυμα προς τους επιζώντες.
Ο κ. Ντίνος αναφέρθηκε σε τρία «δίπολα» που υπάρχουν στον καρκίνο:
Δίπολο 1: η ανακοίνωση και η απόκρυψη. Αυτό χαρακτηρίζει την ποιότητα της
επικοινωνίας του ασθενή με τους γιατρούς του. Ο κ. Ντίνος μίλησε για μια περίπτωση
που οι συγγενείς ενός ασθενούς του ζήτησαν να μην αποκαλύψει στην ασθενή τη
σοβαρότητα της ασθένειάς της και στη συζήτηση με την ασθενή, εκείνη του ζήτησε να
μην αποκαλύψει στους συγγενείς της ότι γνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασής της.
Δίπολο 2: η ασφάλεια και το ρίσκο. Ο κ. Ντίνος έφερε παράδειγμα έναν ασθενή που
θέλει να χρησιμοποιήσει καροτσάκι για να μετακινείται παρόλο που αυτό φέρει το ρίσκο
να ραγίσει κάποιο κόκκαλο της σπονδυλικής στήλης.
Δίπολο 3: η διάρκεια και η ποιότητα της ζωής, όπου οι προσπάθειες επέκτασης της ζωής
κάποιες φορές μειώνουν την ποιότητά της.
Τα δύσκολα αυτά δίπολα φέρνουν την ανατροπή στην πραγματικότητα του ασθενή, η
οποία μπορεί να γίνει βιώσιμη με τη σωστή επικοινωνία μεταξύ γιατρού-ασθενούς. Με
αυτόν τον τρόπο και με τη βοήθεια του ψυχολόγου ο γιατρός μπορεί να γίνει
θεραπευτικός πριν από τη θεραπεία. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή του ρόλου του
γιατρού από το «γιατρό αυθεντία» που αποφασίζει για όλα σε «γιατρό συμμετέχοντα»
που είναι καθοδηγητής στις αποφάσεις του ασθενή. Αλλά και η οικογένεια και το φιλικό
περιβάλλον του ασθενή πρέπει να κατανοήσει πόσο δύσκολη είναι η εξάρτηση που
επιβάλλει η ασθένεια στον ασθενή. Η θετική ποιότητα στην επικοινωνίας του ασθενή με
το ιατρικό και το οικογενειακό περιβάλλον, βοηθάει τον ασθενή να σκεφτεί και να πάρει
θέση απέναντι στην ασθένεια απαιτώντας καλύτερη ποιότητα ζωής.

4.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ
4.5.1 Τι σημαίνει ποιότητα ζωής;
Το τι σημαίνει ποιότητα ζωής για τον κάθε άνθρωπο είναι υποκειμενικό και δυναμικό—
δηλαδή διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την
προσωπικότητα αλλά και αλλάζει για τον ίδιο άνθρωπο με τον χρόνο κι ανάλογα με την
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εξέλιξη της ασθένειας. Η κα Παλαιολόγου, ως αδελφή και σύζυγος ασθενών, πιστεύει ότι
παράγοντες όπως η σωματική και ψυχική ασφάλεια κι άνεση είναι απαραίτητοι για
όλους. Συγχρόνως για εκείνη ποιότητα ζωής σημαίνει ότι στη διάρκεια της ασθένειας να
μπορείς να παραμένεις όσο πιο ίδιος μπορείς με αυτό που ήσουν πριν, παρόλο που αυτό
μπορεί να είναι πολύ δύσκολο ως και ακατόρθωτο. Επίσης ποιότητα ζωής είναι οι
επαγγελματίες που πλαισιώνουν τον ασθενή σε όλα τα επίπεδα και στάδια να δείχνουν
ανθρωπιά και σεβασμό, όπως οφείλουμε όλοι, στους ανθρώπους που μάχονται για τη
ζωή τους.
Για την κα Μίλλερ ο ορισμός της ποιότητας ζωής έχει αλλάξει. Είναι καρκινοπαθής εδώ
και τέσσερα χρόνια. Στην αρχή το είχε θέσει όπως η κα Παλαιολόγου, ότι ποιότητα ζωής
είναι να κάνει ακριβώς ό,τι έκανε πριν νοσήσει, απλά με περούκα και αυτό όντως το
κατάφερε τον πρώτο χρόνο. Στη διάρκεια των θεραπειών όμως τα πράγματα άρχισαν
σιγά-σιγά να αλλάζουν. Κάποιες θεραπείες είχαν μεγαλύτερες επιπτώσεις στην
κούραση. Αναγκάστηκε να λέει στη δουλειά της ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει ή δεν μπορεί
να μπει σε αεροπλάνο με χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια. Τελευταία πλέον σταμάτησε να
δουλεύει και ξαναθέτει στον εαυτό της το ερώτημα τι είναι η ποιότητα της ζωής. Τώρα
έχοντας ζήσει και κάποιες περιόδους έντονου πόνου ή εξάντλησης, σκέφτεται ότι αν
κάποια στιγμή αρχίσει να πονάει πολύ και αυτό να μην μπορεί να ελεγχθεί, αυτό δεν θα
είναι για εκείνη ποιότητα ζωής. Θέλει λοιπόν να κάνει ρεαλιστικές συζητήσεις για το τι
θα γίνει την επόμενη μέρα, τι θα γίνει αν και η επόμενη θεραπεία δεν λειτουργήσει, και
να επικοινωνεί ανοιχτά με αυτούς που τη φροντίζουν είτε είναι γιατροί είτε είναι η
οικογένειά της. Και τέλος, στην περίοδο που μπορεί και κινείται, θα ήθελε να αισθάνεται
ότι είναι χρήσιμη, ότι προσφέρει κάτι, είτε αυτό είναι στην οικογένειά της είτε είναι
γενικότερα στην κοινωνία είτε είναι σε άλλους ασθενείς.
4.5.2 Πως ελέγχουμε τον πόνο στην πορεία του καρκίνου;
Η κα Βραχνού μας (Photo 8) είπε ότι πρωταρχικό στοιχείο για μια καλή Ποιότητα Ζωής
σχετικά με την Υγεία, είναι να μην πονάμε. Παλιά ο πόνος ήταν κάτι δεδομένο για τον
άνθρωπο. Θεωρείτο ότι είναι η συνέχεια της ζωής, μέρος της ζωής κι ίσως απαραίτητος
για να αποχρεώνει τις αμαρτίες του ανθρώπου και ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Σήμερα όλα αυτά έχουν ανατραπεί και ο πόνος, μάλιστα ο χρόνιος πόνος και ο
καρκινικός πόνος, θεωρούνται άχρηστοι, επιβλαβείς και το καλό είναι ότι μπορούν να
αντιμετωπιστούν.
Η κα Βραχνού είπε ότι το 1976 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Παγκόσμιο
Ινστιτούτο Μελέτης του πόνου καθόρισε ότι η αντιμετώπιση του πόνου θεωρείται
ανθρώπινο δικαίωμα και η μη αντιμετώπισή του εγκληματική αμέλεια. Από το ‘70 και
μετά έχει εξελιχθεί πολύ η επιστήμη της αλγολογίας. Σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ η
έρευνα, η νευροβιολογία, η νευρολογία, η επιστήμη γενικότερα. Έτσι σήμερα, ένας
αλγολόγος μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή που πονάει να αποφύγει τον πόνο και να έχει
μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα, η αντιμετώπιση του πόνου εντάσσεται ακριβώς στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ασθενούς.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ 2018

P a g e 29 | 65

Photo 8: Η κα Βραχνού θέλει να εναρμονιστεί το ελληνικό σύστημα με τις διεθνείς προδιαγραφές και να ενταχθεί η
αντιμετώπιση πόνου ως απαραίτητο μέλος της ογκολογικής ομάδας.

Σήμερα η στρατηγική είναι να αντιμετωπίζεται ο πόνος καταρχήν με φαρμακευτική
αγωγή, όπου ενδείκνυται με επεμβατικές τεχνικές, αλλά και με διάφορες άλλες
υποστηρικτικές θεραπείες όπως είναι η ψυχολογική υποστήριξη, η συμβουλευτική,
εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες. Οι εξελίξεις είναι οι εξής: υπάρχουν
καινούργια φάρμακα και φαρμακοτεχνικές για την αντιμετώπιση του πόνου. Για
παράδειγμα στο παρελθόν όλα τα διαδερμικά φάρμακα τα έπαιρνε ο ασθενής είτε
ενδοφλέβια είτε από το στόμα. Σήμερα υπάρχουν τα επιθέματα ή τα υπογλώσσια δισκία
και τα διαρρινικά εκνεφώματα. Έχουν επίσης εξελιχθεί πάρα πολύ και οι επεμβατικές
τεχνικές και εμφυτεύονται αντλίες όπου ενδείκνυται. Υπάρχει η νευροδιέγερση, η
νευροτροποποίηση, οι ραδιοσυχνότητες, τα ΤΕΝS, ο βελονισμός και διάφορα άλλα. Άρα
έχει εξελιχθεί η φαρμακολογία και η φαρμακοτεχνική και υπάρχουν πάρα πολλές
τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν.
Μόλις ο ασθενής αισθανθεί πόνο πρέπει να το συζητήσει με τον θεράποντα γιατρό και
να ζητήσει βοήθεια. Αν είναι ο πόνος οξύς, κάτι συμβαίνει, ίσως είναι μια εξέλιξη της
νόσου, να συμβαίνει ένα ογκολογικό η χειρουργικό επείγον, οπότε πρέπει οπωσδήποτε
να λυθεί, & να γίνει μία διάγνωση. Το σημαντικό είναι ότι ο πόνος πρέπει να
αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί υπάρχουν νευροβιολογικοί μηχανισμοί που μετατρέπουν
τον οξύ πόνο σε χρόνιο. Αν ο πόνος μετατραπεί σε χρόνιο καταλήγει να είναι ένα
ιδιαίτερο νόσημα, ένα παράλληλο νόσημα και για αυτό πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί
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είτε για να λυθεί ένα οξύ πρόβλημα είτε για να μην εξελιχθεί σε χρόνιο πόνο και
ταλαιπωρεί τον ασθενή, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα της ζωής του.
Συνήθως οι ασθενείς αγνοούν το δικαίωμα τους να μην πονούν. Πολλοί νομίζουν ότι
πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μόνοι τους. Ανησυχούν ότι αν αναφέρουν στο
γιατρό ότι πονούν ίσως τους θεωρήσει κακούς ασθενείς και ίσως κατά βάθος φοβούνται
ότι κάτι κακό συμβαίνει, όπως ότι εξελίσσεται η νόσος και γι’ αυτό, παρόλο που πονούν,
δεν θέλουν να το ομολογήσουν, για να μην αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.
Αποφασίζουν μόνοι τους να μπουν στο διαδίκτυο και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης.
Καταρχήν το σωστό είναι να το αναφέρουν στον θεράποντα ιατρό ότι πονούν και στην
συνέχεια ο θεράπων ιατρός αναλαμβάνει να τους κατευθύνει.
Οι ογκολόγοι θεωρούνται ότι είναι οι πρωτοβάθμιοι γιατροί σε σχέση με τον πόνο, γιατί
είναι αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τον ασθενή και συνήθως γνωρίζουν και οι
ίδιοι να δίνουν αναλγητική αγωγή, αν και δεν είναι απόλυτα εξειδικευμένοι, με
αποτέλεσμα η παρακολούθηση και αναπροσαρμογή της αγωγής, να μπαίνει σε δεύτερο
πλάνο. Οι ογκολόγοι πρέπει να συστήνουν στον ασθενή τους να απευθύνεται σε ιατρεία
πόνου. Δυστυχώς, σε πολλά νοσοκομεία πολλοί ογκολόγοι αλλά και ιατροί άλλων
ειδικοτήτων δεν γνωρίζουν τι είναι η αλγολογία και δεν κατευθύνουν τους αρρώστους
στο ιατρείο πόνου, από την αρχή αλλά όταν υπάρξει επιπλοκή ή αδιέξοδο. Συχνά, καμιά
φορά ο κόσμος μαθαίνει για τα ιατρεία πόνου μέσα από εκδηλώσεις, όπως αυτή σήμερα.
Υπάρχουν 57 ιατρεία πόνου στη χώρα, 25 είναι στην επαρχία, 24 στην Αθήνα και 3 στην
Θεσσαλονίκη. Η κα Βραχνού θα ήθελε όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς να γνωρίζουν τι
επιλογές έχουν για την αντιμετώπιση του πόνου και πού να αποτανθούν.
4.5.3 Τι προσφέρει η κλινική διατροφή στην ποιότητα ζωής;
Η κα Σιαλβέρα, κλινικός διαιτολόγος (Photo 9), ξεκίνησε λέγοντας ότι η διατροφή είναι
μία από τις 4-5 βασικές, φυσιολογικές, βιολογικές ανάγκες του ανθρώπου. Αλλά και πέρα
από την πραγματική ανάγκη του ανθρώπου για επαρκή ποιοτική διατροφή, θα πρέπει
να θυμόμαστε πάντα, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι το γεύμα του ασθενή είναι
και η στιγμή της χαλάρωσής του, είναι το διάλειμμά του, είναι η απόλαυσή του, οπότε η
διατροφή είναι πάρα πολλά πράγματα. Άλλωστε σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, η καλή διατροφική φροντίδα μαζί με τη σωματική δραστηριότητα είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος της καλής υγείας.
Στους ασθενείς με καρκίνο η διατροφική φροντίδα περιλαμβάνει πρώτα την αξιολόγηση
της διατροφικής κατάστασης και τον εντοπισμό διατροφικών προβλημάτων που
γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολλά, όπως η ανορεξία, η δυσκαταποσία, η καχεξία, η
σαρκοπενία, ο καθορισμός των στόχων, η παρέμβαση και η αξιολόγηση.
Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο βρίσκονται εν δυνάμει σε διατροφικό κίνδυνο, αλλά
ευτυχώς δεν φτάνουν όλοι να βρίσκονται σε υποθρεψία. Η υποθρεψία είναι το
πρόβλημα που θα ήθελα να αναδείξω εδώ, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά
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θέματα που προκύπτουν ακόμη και πριν από τη διάγνωση τις περισσότερες φορές, αλλά
σίγουρα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας της νόσου είτε λόγω της προόδου
της νόσου είτε από τη χρήση της φαρμακευτικής αγωγής. Για αυτό το λόγο είναι
ιδιαίτερα σημαντική η ανίχνευση του διατροφικού κινδύνου καθόλη την πορεία της
παρέμβασης, η αξιολόγηση αλλά και το follow-up.

Photo 9: Η κα Σαλβιέρα μας θυμίζει ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η καλή διατροφική φροντίδα
μαζί με τη σωματική δραστηριότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καλής υγείας.

Ωστόσο, δυστυχώς, έχω να παρουσιάσω και κάποιες αρνητικές στατιστικές καθώς ο
υποσιτισμός παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν ανιχνεύεται και για αυτό και δεν
αντιμετωπίζεται. Στοιχεία από μελέτες δείχνουν ότι εντός των νοσοκομείων δεν
αναγνωρίζεται στο 60 με 70% των ασθενών. Και εκτός νοσοκομείου στο 45 με 100%. Και
εάν μέσα σε αυτούς συμπεριλάβουμε και τους ασθενείς που είναι νορμοβαρείς είτε
είναι ακόμη και παχύσαρκοι, όπου εκεί δεν αναγνωρίζεται η σαρκοπενία, τότε τα
ποσοστά μπορεί να είναι ακόμη πιο αυξημένα.
Όλα αυτά που αναφέρω προφανώς έχουν συνέπειες στην ποιότητα ζωής, καθώς από τα
πρώτα αποτελέσματα του υποσιτισμού είναι η απώλεια του βάρους, η απώλεια της
μυϊκής μάζας και λίπους, η κακουχία δηλαδή, οι αλλαγές σε φλεγμονώδεις καταστάσεις
στον ανθρώπινο οργανισμό, ο αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών, ο αυξημένος χρόνος
νοσηλείας αλλά και οι αυξημένες λοιμώξεις.
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Ο διαιτολόγος είναι ο επαγγελματίας υγείας που είναι υπεύθυνος και διαδραματίζει ένα
κρίσιμο ρόλο διασφαλίζοντας ότι τα διατροφικά ζητήματα του ασθενή βρίσκονται πολύ
ψηλά στην ατζέντα της διεπιστημονικής ομάδας και του θεράποντος γιατρού. Ο
διαιτολόγος θα διασφαλίσει ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς θα λάβουν το 100% της
διατροφικής υποστήριξης που χρειάζονται και δικαιούνται χωρίς να πρέπει να
αγωνιστούν και γι’ αυτό. Ο διαιτολόγος θα προτείνει το διατροφικό σχήμα, θα βοηθήσει
τον ασθενή στη σίτιση του στο νοσοκομείο, θα προστατεύσει τις ώρες σίτισης του
ασθενή και θα συνδράμει ουσιαστικά στην ομάδα υποστήριξης θρέψης. Όταν το
σύστημα υγείας λειτουργεί σωστά ο διαιτολόγος έρχεται σε επαφή με τον ασθενή σε
όλες τις φάσεις της νόσου από την πρώτη στιγμή, από τη διάγνωση, στη θεραπεία, στην
αποκατάσταση, στην περίοδο της υποστηρικτικής και παρηγορητικής φροντίδας από την
αρχή μέχρι και το τέλος. Ο ασθενής είναι μέρος της ομάδας μας και η διαιτητική
παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει τη διατροφική κατάσταση του ασθενούς, η οποία
τελικά επιδρά στη συνολική επιβίωση, στην επιβίωση χωρίς την νόσο και στην ποιότητα
ζωής εν γένει.
4.5.4 Είναι ο διαιτολόγος μέσα στην ογκολογική ομάδα;
Κατά την κα Σιαλβέρα θα έπρεπε να είναι, μια που η διαδικασία έχει θεσμοθετηθεί από
το 2012 και νομοθετικά, αλλά δεν γίνεται πάντα. Καταρχήν, σίγουρα οι ελλείψεις στο
προσωπικό πάντα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν
τουλάχιστον ένας διαιτολόγος για κάθε 80 κλίνες σε μερικά νοσοκομεία ή τουλάχιστον
όχι λιγότερο από 2 διαιτολόγους σε κάθε νοσοκομείο, αυτό δεν συμβαίνει. Η κα
Σιαλβέρα υπολογίζει ότι συνολικά οι διαιτολόγοι δεν ξεπερνούν τους 140 που εργάζονται
σε όλη την Ελλάδα στα δημόσια νοσοκομεία και σε δημόσιες δομές, όπου σε σχέση με
τον αριθμό των ασθενών που πραγματικά έχουν ανάγκη της διατροφικής υποστήριξης,
είναι αμφίβολο ότι η κάλυψη είναι επαρκής. Μια έρευνα που θα μπορούσε να γίνει είναι
η διαπίστωση του βαθμού στον οποίο πραγματοποιείται η ανίχνευση του διατροφικού
κινδύνου με την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο.
Έχει θεσπιστεί επίσης από το 2012 η ομάδα υποστήριξης θρέψης, η οποία αποτελείται
από τον θεράποντα ιατρό, από τον νοσηλευτή, από τον κλινικό διαιτολόγο και από τον
φαρμακοποιό ή από τον κλινικό φαρμακοποιό. Αυτή η ομάδα υποστήριξης θρέψης
ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή από τη στιγμή που γίνεται η ανίχνευση του διατροφικού
κινδύνου είτε το ζητήσει ο θεράπων ιατρός, είτε ο διαιτολόγος, είτε ο νοσηλευτής αλλά
ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις, ο ίδιος ο ασθενής.
Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν τις περισσότερες φορές ότι έχουν το δικαίωμα της
συνεργασίας με τον διαιτολόγο δωρεάν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Έχουν δικαίωμα
στην αμέριστη συνεργασία καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και επαναξιολόγηση,
οπότε όταν ένα μέλος της ογκολογικής ομάδας αποφασίζει να κάνει την παραπομπή στο
διαιτολόγο, ο διαιτολόγος είναι εκεί για να καταγράψει και να επιβεβαιώσει τον
διατροφικό κίνδυνο με το ιστορικό, με τις ανθρωπομετρικές μετρήσεις και με τα
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εργαλεία που διαθέτει και μετέπειτα να συζητήσει και με τον ιατρό και με τον νοσηλευτή
και με το φαρμακοποιό στο σχήμα που θα καταλήξουν για την διατροφική υποστήριξη
του ασθενή.
Αυτό προσπαθεί η κα Σαλβιέρα να κάνει στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
όπου οι παραπομπές στους διατροφολόγους έρχονται και από τους νοσηλευτές και τους
γιατρούς, αλλά και από τους ψυχολόγους. Άλλες φορές και οι διαιτολόγοι ζητούν
παραπομπή σε ιατρό και σε ψυχολόγο, γιατί κι εκείνοι ακούν συνολικά τον άνθρωπο. Το
πρόβλημα της διατροφής είναι πολύπλευρο, οπότε η παραπομπή πολλές φορές μπορεί
να γίνει και από το διατροφολόγο προς τον ψυχολόγο, προς το φυσικοθεραπευτή ή προς
τον οδοντίατρο.
Οι διατροφολόγοι θα ήθελαν η φωνή τους να γίνει πιο δυνατή μέσα στην ογκολογική
ομάδα. Επίσης στα ογκολογικά συμβούλια, που θα έπρεπε να πραγματοποιούνται πιο
συχνά, βάσει νόμου δίνεται η δυνατότητα να καλέσουν τον διαιτολόγο, το οποίο επίσης
δεν συμβαίνει συχνά και είναι ευκαιρία και από αυτή την Ημερίδα να ακουστούν όλα
αυτά και να ενεργοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο προς όφελος του ασθενή.
4.5.5 Τι προσφέρει ο νοσηλευτής στην ποιότητα ζωής του ογκολογικού ασθενούς;
Η κα Θεοδώρα Παππά, νοσηλεύτρια, υπογράμμισε τη σημασία της φροντίδας που
προσφέρουν οι νοσηλευτές στην ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών. Η κα Παππά,
αν έπρεπε να ιεραρχήσει τις παρεμβάσεις του νοσηλευτή, η πρώτη είναι το «ακούειν».
Ο νοσηλευτής ακούει, ό,τι δηλαδή πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος στο χώρο της
υγείας. Να ακούει, να μιλάει λιγότερο, γιατί όλοι είναι έτοιμοι να δώσουν λύσεις, όλοι
πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα, δίνοντας μία απάντηση η οποία
είναι προτυποποιημένη. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, οι άνθρωποι δεν θέλουν
προτυποποιημένες απαντήσεις. Θέλουν απάντηση σε αυτό που ρωτούν, το πολύ
συγκεκριμένο και όταν ακούς, πρώτα-πρώτα δημιουργείς σχέση. Από εκεί θα ξεκινήσει
ο νοσηλευτής να λύσει το πρόβλημα του ασθενούς. Ο νοσηλευτής πρέπει να είναι
διαθέσιμος να δημιουργήσει σχέση με συνέπεια, με αγάπη, με σεβασμό κι
ενσυναίσθηση που είναι και το χαρακτηριστικό που πολύ σωστά προωθεί και
υπερασπίζεται το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ. Όλα αυτά δημιουργούν τη σωστή κι ευεργητική σχέση.
Ο νοσηλευτής πρέπει να είναι κοντά στους ασθενείς και τους συνοδούς τους, να είναι
δίπλα τους, να είναι διαθέσιμος όχι μόνο σαν επαγγελματίας υγείας αλλά και σαν
άνθρωπος. Η ογκολογία και ό,τι περιβάλλει το χώρο της υγείας, θα πρέπει καταρχάς να
έχει μίαν ανθρώπινη διάσταση και αυτό δυστυχώς το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά και
μένουμε σε στατιστικές ή το καινούριο φάρμακο. Η κα Παππά έχει δει ότι οι ασθενείς
θέλουν την κανονικότητα στην ζωής τους, ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τον καθένα, κι οι
νοσηλευτές που είναι δίπλα στους ασθενείς συμβάλουν πολύ σε αυτό.
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4.5.6 Πόσο σημαντική είναι η ψυχολογική υποστήριξη στην ποιότητα ζωής του
ασθενούς;
Όταν μιλάμε για ψυχολογική στήριξη σκεφτόμαστε πρώτα τον ψυχολόγο. Ομως η
ψυχολογική στήριξη είναι ευρύτερη ευθύνη των ανθρώπων που περιβάλλουν τον
ασθενή όπως και ο ίδιος ο ασθενής.
Η κα Μίλλερ δεν αναζήτησε ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς. Ένοιωθε ότι αυτό που
έχει είναι κάτι αρκετά κοινό και ότι υπήρχε αρκετή διαθέσιμη ενημέρωση για τις
εμπειρίες άλλων ασθενών, το αντιμετώπισε ρεαλιστικά και γενικώς μπορούσε να παίρνει
τις αποφάσεις της συζητώντας με τον ογκολόγο της, ο οποίος της παρουσίαζε ρεαλιστικά
τις επιλογές, τα φάρμακα και τις παρενέργειες. Αισθανόταν πάντα ότι συμμετέχει σε όλες
τις αποφάσεις.
Ο κ. Ντίνος ως ψυχολόγος προσπαθεί να βοηθά τους ανθρώπους να βλέπουν την
ασθένεια στα μάτια και να την αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ
σημαντικό δηλαδή, όπως η κα Μίλλερ, να μην παραδινόμαστε στην ασθένεια. Αν όμως
σε κάποια στιγμή φτάσει κανείς στο σημείο «δεν γίνεται άλλο!», «δεν μπορεί να τα κάνει
μόνος του ένας άνθρωπος», εκεί αρχίζει η μεγάλη δυσκολία και θα τον βοηθούσε να
επισκεφθεί ειδικό. Όσο μπορεί ο ασθενής να δημιουργεί συνθήκες αυτονομίας,
ικανοτήτων κλπ. μπορεί να αντιμετωπίζει την ασθένεια πολύ καλά και μόνος του. Το
θέμα είναι ότι κάποια στιγμή η πραγματικότητα μας παρουσιάζεται οδυνηρά. Οδυνηρά
σημαίνει ότι υποφέρω και σε εκείνη τη στιγμή του «υποφέρω» χρειάζεται να υπάρχει
ένα αυτί όπως είπε η νοσηλεύτρια κα Παππά, ένα αυτί που θα σε ακούσει, ένας
άνθρωπος, ένας γιατρός, μία νοσηλεύτρια, κάποιος στον οποίο θα μπορέσει να
απευθυνθεί ο ασθενής και εκείνος θα ακούσει και έτσι θα μπορέσει να δώσει βοήθεια.
Αυτή είναι η σημασία της ψυχολογικής βοήθειας: να μπορεί ο ασθενής να αντιμετωπίζει
αυτόνομα αυτά που μπορεί και να έχει βοήθεια όταν το έχει ανάγκη.
Είναι αλήθεια ότι στο νοσοκομείο οι νοσηλευτές έχουν ένα μεγαλύτερο αυτί σε θέματα
του «υποφέρειν». Οι περισσότεροι γιατροί έχουν μία άλλη στάση απέναντι στους
ασθενείς, είναι του «πράττειν» δηλαδή, «τώρα αυτό πρέπει να το λύσω στο εδώ και
τώρα και είμαι πάνω σε αυτό» και έτσι μπορεί να χαθεί το άλλο «άκουσμα», αυτό που
υποβόσκει, που λανθάνει στη ζωή του κάθε ασθενή. Ο νοσηλευτής, επειδή έχει συχνή
επαφή με τον ασθενή του, μπορεί και ακούει. Σαν αποτέλεσμα, και οι ίδιοι οι
νοσηλευτές πολλές φορές να υποφέρουν μέσα τους σε μία σχέση με τον ασθενή και να
ταλαιπωρούνται. Οι νοσηλευτές έχουν ζητήσει πολλές φορές ομάδες ψυχολογικής
υποστήριξης από ψυχολόγους παρά οι γιατροί. Έτσι ο νοσηλευτής είναι αυτός που
συνήθως θα κάνει μία πρόταση στον ασθενή, κι ο ασθενής πρέπει πάντοτε οικειοθελώς
να δει ψυχολόγο. Όμως την ευθύνη για τον ασθενή που νοσηλεύεται μέσα στο
νοσοκομείο την έχει ο θεράπων γιατρός. Μόνον από αυτόν δέχονται οι ψυχολόγοι
παραπομπή.
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Ο κ. Τσιούλιας ως ογκολόγος χειρούργος στην Αμερική γράφει στην ιστοσελίδα του ότι
προσφέρει υπηρεσίες με ενσυναίσθηση (empathetic care). Πιστεύει ότι είναι
απαραίτητο όχι μόνο να πράττουμε αλλά και να ακούμε τον ασθενή, να καταλαβαίνουμε
τις ανάγκες του και να προσαρμόζουμε την θεραπεία που προτείνουμε μέσα σε αυτό το
πλαίσιο διότι είναι απαραίτητη και η συνεργασία του ασθενούς και αν δεν τον
νοιώσουμε σαν άνθρωπο, αυτή η συνεργασία δεν έχει πολύ μέλλον. Οπότε τον ασθενή
πρέπει να τον ακούμε και να τον καταλαβαίνουμε και μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί
μία ισόρροπη σχέση αμοιβαίου σεβασμού για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και
να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα ο κ. Τσιούλιας δεν κοιτάει το
ρολόι του και δεν πληκτρολογεί στο κομπιούτερ του όταν είναι με τον ασθενή. Είναι
απορροφημένος 100% με τον ασθενή. Κάθε λέξη που του λέει έχει σημασία, κάθε
εμπειρία που μοιράζεται μαζί του προσπαθεί να τη βάλει σε ένα γενικότερο πλαίσιο
προκειμένου να τον καταλάβει καλύτερα και να μπορέσει να τον βοηθήσει πιο
αποτελεσματικά.
4.5.7 Κατα πόσο πρέπει να λέμε «την αλήθεια» για την κατάσταση της ασθένειας στους
ασθενείς;
Η κα Μίλλερ θα το εύρισκε αδιανόητο να συνεννοηθεί ο γιατρός της με το οικογενειακό
της περιβάλλον, έστω και με τις καλύτερες των προθέσεων, για να της αποκρύψει κάτι.
Θεωρεί ότι έχει εκείνη την ευθύνη για τις αποφάσεις που θα πάρει και δεν είναι παιδί.
Γενικά πιστεύει ότι ο ασθενής πρέπει να πληροφορείται. Αν ένοιωθε ότι δεν είχε την
πληροφόρηση, ώστε να ξέρει τί έχει, τις επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν, τα
στατιστικά κλπ, θα ένοιωθε μεγαλύτερη ανασφάλεια. Αν υποψιαζόταν ότι ο γιατρός της,
της αποκρύπτει κάτι, ότι δεν της λέει όλη την αλήθεια ή ότι δεν σέβεται τη δική της
επιθυμία, θα άλλαζε γιατρό.
Η κα Παλαιολόγου συμφώνησε. Ως φροντιστής (caregiver) συγγενής, της έχει λείψει η
ενημέρωση. Για παράδειγμα δεν την ενημέρωσαν κάποια στιγμή ότι είχαν βάλει patch
στον ασθενή της, είδε κάποιες παρενέργειες και δεν ήξερε αν ήταν από τη νόσο ή αν
ήταν από το patch, οπότε μέχρι να βρει κάποια άκρη, πέρασε πολλές δυσκολίες. Πιστεύει
ότι οι γιατροί έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους ανθρώπους που συνοδεύουν
κάποιον ασθενή και στην αρχή της νόσου όπου οι πληροφορίες είναι δυσνόητες και
πολλές, αλλά και όταν διανύεται το τελευταίο στάδιο, οπότε έχουν ακόμα μεγαλύτερη
υποχρέωση να ενημερώσουν πώς θα ενεργήσουν και για το αποτέλεσμα των ενεργειών
αυτών που κάνουν. Βέβαια οι γιατροί δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου, όμως η
ενημέρωση πρέπει να μπει πρώτα, να είναι ο πρωταρχικός στόχος.
Ο κ. Τσιούλιας μιλάει ανοιχτά στους ασθενείς του. Γνωρίζοντας ότι μερικοί ασθενείς
πιθανόν να μην είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλες τις πτυχές της ασθένειας, τους
λέει τι συμβαίνει με ένα τρόπο που να καταλάβουν αλλά να μην αποκαρδιωθούν, να μην
πάθουν κατάθλιψη, να μην αφεθούν, αυτό τον ενδιαφέρει. Προσπαθεί να συζητήσει τα
γεγονότα με ένα τρόπο που να τους κρατήσει μέσα στη θεραπεία, να τους κάνει
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μετόχους σε αυτό που γίνεται, και να μην εγκαταλείψουν τον εαυτό τους. Ο καθένας έχει
διαφορετικές εμπειρίες ζωής, διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, διαφορετικές αξίες και
αντιλαμβάνεται τα πράγματα διαφορετικά κι ο κ. Τσιούλιας, σαν κλινικός γιατρός,
προσπαθεί να δώσει τα γεγονότα και τα στοιχεία στον ασθενή με ένα τρόπο που θα τα
καταλάβει, θα τα απορροφήσει και θα μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του.
Ο κ. Ντίνος μας προειδοποίησε ότι παρόλο που έχουν πολλές πληροφορίες την αλήθεια
δεν την ξέρουν ούτε οι ίδιοι οι γιατροί. Η αλήθεια είναι μια πραγματικότητα που τελικά
την καταλαβαίνει μόνο ίδιος ο ασθενής, οπότε η αλήθεια είναι του ίδιου του ασθενή.
Κανείς άλλος δεν ξέρει καλύτερα τον οργανισμό του από τον ίδιο τον ασθενή.
Το πώς λοιπόν ένας γιατρός θα πει αυτό που ξέρει, είναι μέρος της ποιότητας ζωής για
τον ασθενή του. Μερικοί ασθενείς μπορεί να μην ξέρουν για ποιο λόγο κάνουν
χημειοθεραπεία, ούτε τι ακριβώς είναι η χημειοθεραπεία. Άλλοι κλείνονται μέσα σε ένα
στρείδι, αρνούνται να φάνε, μαλώνουν και γίνονται εριστικοί με τους δικούς τους
ανθρώπους. Όχι επειδή δεν ξέρουν, τα έχουν καταλάβει όλα, ξέρουν ότι βρίσκονται σε
αντικαρκινικό νοσοκομείο.
Από την άλλη πλευρά ο γιατρός έχει μεν τις γνώσεις του, αλλά επίσης είναι άνθρωπος
και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις δικές του φαντασιώσεις. Είναι εκεί για να κάνει καλά
τον ασθενή του και θέλει ο ασθενής του να πάει καλά. Χωρίς αυτή την επιθυμία, χωρίς
αυτή την προϋπόθεση, ο γιατρός δεν θα ήταν εκεί. Επομένως, το άγχος του όταν βλέπει
μία εξέταση που δείχνει υποτροπή, είναι το ίδιο σχεδόν με του ασθενή του, άλλο που
δεν θέλει να το πει και να το παραδεχτεί κι ο ίδιος.
4.5.8 Πως μπορεί να βοηθήσει ο ψυχολόγος στις δύσκολες συζητήσεις;
Ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές, στις δύσκολες συζητήσεις. Για
παράδειγμα όταν ήταν έτοιμος ένας παθολόγος να ανακοινώσει σε έναν
δεκαεννιάχρονο με σάρκωμα ότι το ογκολογικό συμβούλιο αποφάσισε να του κάνουν
ακρωτηριασμό σε ολόκληρο το χέρι και φορτισμένος ο γιατρός λέει στον κ. Ντίνο «τι να
πάω να του πω τώρα εγώ;». Επειδή υπήρχε ήδη συνεργασία νωρίτερα με το γιατρό και
τον ασθενή, ο κ. Ντίνος μπόρεσε να του πει «ο ασθενής σου μπορεί να το ακούσει, ξέρει
να το ακούσει, επειδή έχω κάνει συνεδρίες μαζί του» και βλέπουμε πως μία οικογένεια
που στην αρχή δεν μπορούσε να συζητήσει το θέμα του ακρωτηριασμού, το θέμα αυτό
μπαίνει στο προσκήνιο και γίνεται συζήτηση για την ποιότητα ζωής. Αυτό το θέμα δεν
αποφεύγεται. Δεν μπορεί το παιδί αυτό να βγει από το χειρουργείο χωρίς χέρι και να μην
το ξέρει, αλλά με την ψυχολογική βοήθεια μπορεί τώρα να φανταστεί, πριν ακόμα γίνει
η επέμβαση, πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή του χωρίς το χέρι του, τι σημαίνει ένας
άνθρωπος χωρίς χέρι στη δική του την κοινωνία, πώς θα μπορεί να παίζει το ηλεκτρονικό
παιχνίδι και χίλια δυό ερωτήματα. Οι φόβοι όταν συζητιούνται μας επιτρέπουν
καινούργιους δρόμους σκέψης και έτσι θα φτάσει να σκεφτεί και όλα αυτά που θα
μπορεί να κάνει—να κολυμπήσει, να πάει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, να ζήσει.
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Επομένως η επικοινωνία γιατρού-ασθενούς δεν είναι θέμα επιστημονικής
πληροφόρησης. Είναι πράγματι σε ένα επίπεδο επιστημονικό, όπου μπορούμε να την
αναζητήσουμε. Το θέμα είναι με ποιό τρόπο θα κάνουμε τα επιστημονικά στοιχεία και
την πολύπλοκη κατάσταση της ασθένειας αντιληπτή, να χωρέσει μέσα στο μυαλό των
ασθενών και των οικογενειών. ΄Οταν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε εδώ και ότι αυτή
είναι η κατάσταση της ασθένειας, αυτό εμπεριέχει φόβο, αγωνία, συναισθήματα και
αυτά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την ποιότητα ζωής.
Πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις
συζητήσεις. Ακριβώς όπως κάνει το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ σ’ αυτή την Ημερίδα και αυτό έχει
μεγάλη αξία. Η ψυχοογκολογία στην Ελλάδα και γενικότερα η ογκολογία ήταν ταμπού,
και το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ μας καλεί να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα με τον
καλύτερο τρόπο, να εμβαθύνουμε με όλους τους ειδικούς και τους ασθενείς μαζί.
4.5.9 Πώς συντονίζονται όλοι οι ειδικοί που προσφέρουν στην ποιότητα ζωής
(αμερικανικό μοντέλο);
Ο κ. Τσιούλιας μας εξήγησε ότι ο συντονισμός των ειδικών εξαρτάται από το αν είναι ο
ασθενής εξωτερικός ή αν είναι μέσα στο νοσοκομείο. Αν νοσηλεύεται, εξαρτάται σε ποιά
φάση της ασθένειάς του είναι και για ποιό λόγο έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο. Εάν είναι
εξωτερικός ασθενής, τον βλέπει ένας εξειδικευμένος γιατρός, αφού γίνει η παραπομπή
από τον παθολόγο ή τον οικογενειακό γιατρό και συνήθως ο πρώτος που τον βλέπει είναι
ο χειρούργος, χειρούργος-ογκολόγος, για να αποφασίσει αν χρειάζεται χειρουργική
επέμβαση ή κάποια βιοψία, για επιβεβαίωση της διάγνωσης. Στην συνέχεια, ανάλογα με
τα αποτελέσματα, γίνονται οι παραπομπές στους άλλους ειδικούς γιατρούς της ομάδας
είτε είναι χημειοθεραπευτής ή αιματολόγος ή ακτινοθεραπευτής και ούτω καθεξής.
Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι μέσα στο νοσοκομείο, το περιστατικό
παρουσιάζεται και συζητιέται στα επίσημα ογκολογικά συμβούλια σε εβδομαδιαία
βάση. Εκεί δίνεται έμφαση στους ασθενείς με επιπλοκές ή όταν χρειάζεται τροποποίηση
της θεραπείας, δηλαδή στα κομβικά σημεία αυτής της πορείας. Μετά με την ευρεία
εφαρμογή ψηφιακών φακέλων ασθενών, η επικοινωνία επαυξάνεται, με την
καθημερινή σχεδόν real-time ενημέρωση και αναζήτηση καινούργιων στοιχείων του
ασθενούς στους ψηφιακούς αυτούς φακέλους, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και μέσα
στο νοσοκομείο και εκτός νοσοκομείου. Επίσης, με τη βοήθεια της ψηφιακής
τεχνολογίας πάλι, οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φάκελο τους ανά πάσα
στιγμή και να θέτουν ηλεκτρονικά ερωτήματα στους θεράποντες ιατρούς. Το σύστημα
δίνει τόση έμφαση και προτεραιότητα σε αυτό, που ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να
δώσεις απάντηση σε 24 ώρες στον ασθενή. Αν το μήνυμα του ασθενούς μείνει
αναπάντητο, περνά σε άλλη κατηγορία και δημιουργείται θέμα, δηλαδή έρχεται
υπενθύμιση στο γιατρό και του καταλογίζεται ότι δεν απάντησε άμεσα. Οπότε αυτή η
ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας έχει βοηθήσει τόσο την ομάδα να δουλεύει πολύ
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συντονισμένα και να μη χάνεται χρόνος, αλλά και τον ασθενή να γίνεται μέτοχος σε αυτή
την προσπάθεια.
4.5.10 Πόσο δύσκολο είναι να γίνει στην Ελλάδα ο συντονισμός όλων των ειδικών που
είναι απαραίτητοι για την ποιότητα ζωής των ασθενών;
Η κα Παλαιολόγου είχε δύο περιπτώσεις καρκινοπαθών στην οικογένειά της. Η μία
αντιμετωπίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο και η άλλη σε ιδιωτικό. Στο Δημόσιο δεν
ενημερώθηκε αν χρειάστηκαν παραπάνω από μία ειδικότητες, ίσως να είχαν εμπλακεί
αλλά η οικογένεια δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτό, ούτε γνώριζε αν είχαν γίνει κάποια
συμβούλια, όπως είπε ο κ. Τσιούλιας ότι συμβαίνει στην Αμερική. Στο ιδιωτικό
νοσοκομείο όταν προέκυψε ένα θέμα, ενώ χρειάστηκε να γίνει ένα συμβούλιο,
δυστυχώς δεν έγινε, διότι αρνήθηκε να συνεργαστεί ο ογκολόγος. Δηλαδή ο
συγκεκριμένος ογκολόγος μάλλον προέβαλε πρώτα τον εγωϊσμό του αντί για την ανάγκη
του ασθενούς. Όμως οι γιατροί με άλλες ειδικότητες που χρειάστηκαν ήταν άψογοι και
συνεργάστηκαν με προθυμία, οπότε ίσως να έγινε ένα ιατρικό συμβούλιο αλλά off the
record
Βέβαια μας θύμησε ο κ. Ντίνος ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τους γιατρούς γιατί
ίσως και αυτοί να θέλουν ψυχολογική υποστήριξη, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν
τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Το σύστημα όμως είναι τέτοιο που δεν είναι ούτε
προφανές ούτε εύκολο το πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η συνεργασία. Εξαρτάται από τα
πρόσωπα.
Η κα Μίλλερ είναι σε ιδιωτικό νοσοκομείο και έχει την εντύπωση ότι την σύγκληση των
ιατρικών συμβουλίων πρέπει να την ζητήσει ο ασθενής, ο οποίος και πάλι μπορεί να μην
γνωρίζει πότε πρέπει να το ζητήσει. Η ίδια οργάνωσε μόνη της την ιατρική της ομάδα.
Για παράδειγμα αντιμετώπισε κάποιες παρενέργειες που οδήγησαν σε οστεονέκρωση κι
έπρεπε μόνη της να βρει έναν στοματολόγο και έναν οδοντίατρο που να έχουν κάποια
σχετική εμπειρία στην Ελλάδα. Όταν άρχισε να πονάει, βρήκε ακτινοθεραπευτή γιατρό.
Γενικώς δεν υπήρχε συντονισμός ούτε δόθηκε αρκετός χρόνος στην ενημέρωση, για το
τι πρέπει να τρώει ούτε για τις παρενέργειες των φαρμάκων και την μεταξύ τους
αλληλεπίδραση καθώς και πώς πρέπει να τα παίρνει. «Για παράδειγμα σε ένα απ’ τα
φάρμακα που έπαιρνα διάβασα τυχαίως ότι δεν πρέπει να τρώω γκρέιπφρουτ». Έπρεπε
να τα οργανώσει όλα μόνη της—πότε θα γίνει η χημειοθεραπεία, πότε θα γίνουν τα
ραντεβού για τις μαγνητικές, κλπ.—«αυτός ο συντονισμός δεν υπάρχει στην Ελλάδα».
«Πρέπει να πεις ότι εγώ θα το κυνηγήσω, εγώ θα μάθω, εγώ θα ρωτήσω, εγώ θα γίνω
ενοχλητική, εγώ ή οι συγγενείς μου». Η κα Μίλλερ δεν σταματάει να αναλογίζεται, αν
σε κάποια στιγμή χειροτερέψει η κατάστασή της, ποιός θα φροντίζει και θα οργανώνει
όσα χρειάζεται να γίνουν. Αλλά ακόμα και στα πιο απλά θέματα όπως «ποιός θα μου
μαγειρέψει». Στην Ελλάδα δεν υπάρχει βοήθεια στο συντονισμό, σε όλα αυτά τα
πράγματα που είναι η καθημερινότητα, τα logistics γύρω από την αρρώστια».
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Η κα Παππά, νοσηλεύτρια είπε ότι το ογκολογικό συμβούλιο παίρνει θεραπευτικές
αποφάσεις δηλαδή τα περισσότερα θέματα αφορούν θέματα θεραπείας, ειδικότερα σε
μία δύσκολη υπόθεση. Τα ογκολογικά συμβούλια σύμφωνα με τον νόμο, είναι ανοιχτά
για όλους, όλοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο
Κηφισιάς «οι Άγιοι Ανάργυροι» το ογκολογικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα,
καλούνται όλες οι ειδικότητες και συμμετέχει γραμματέας ο οποίος κρατάει πρακτικά.
Το συμβούλιο είναι ανοιχτό και ο ασθενής, του οποίου η περίπτωση ή το πρόβλημα θα
αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης του ογκολογικού συμβουλίου, ενημερώνεται
σχετικά. Ίσως σε κάποια νοσοκομεία να μην λειτουργεί το ογκολογικό συμβούλιο, αλλά
ο νόμος υπάρχει, όπως υπάρχει νόμος και για την επιτροπή υποστήριξης της θρέψης.
4.5.11 Τι θα μπορούσε να διασφαλίσει αποτελεσματικότερα την ποιότητα ζωής για τους
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο στην Ελλάδα
Οι απαντήσεις του πάνελ σε ερωτήσεις της συντονίστριας:
Κα Σιαλβέρα: «Χρειάζεται στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, του γιατρού, του
νοσηλευτή, του διαιτολόγου, να προστεθεί η ενσυναίσθηση, δηλαδή το πώς θα
διαχειριστεί στην πράξη τον ασθενή του με ενσυναίσθηση. Ο ψυχολόγος μπορεί να το
κάνει στην εκπαίδευσή του, αλλά όλοι εμείς μάλλον δεν το κάνουμε».
Κα Παππά: «Θα ήθελα ένα απόλυτα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας. Αυτό που
σήμερα ίσως να είναι πιο εφικτό να υλοποιηθεί, γιατί νομίζω πως έχουν ωριμάσει τα
πράγματα, είναι ο θεσμός του Συντονιστή Φροντίδας ( coordinator care ) όπως ανέφερε
ο πρώτος ομιλητής κος Τσιούλιας και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα
λύσει πάρα πολλά προβλήματα και θα διευκολύνει πολύ την επικοινωνία σε ένα
σύστημα υγείας, το οποίο θα πρέπει να πούμε πως δεν είναι φιλικό προς το χρήστη».
Κα Παλαιολόγου: «Ενημέρωση και πάλι ενημέρωση, δηλαδή από όλους
επαγγελματίες υγείας) που περιβάλλουν αυτή την ασθένεια».

(τους

Ο κος Τσιούλιας: «Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν
βρεθεί στην ανάγκη και έχουν πολύ πόνο μέσα τους και πρέπει να σταθούμε σαν
άνθρωποι πρώτα και μετά σαν γιατροί. Ως προς το θέμα του συντονισμού, πιστεύω πως
το θίξαμε μεν αρχικά στην ομιλία αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό, για να
μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει με ένα τρόπο ανθρώπινο, που να
δημιουργεί μία ασφάλεια, άνεση και εμπιστοσύνη στους ασθενείς και τις οικογένειές
τους».
Η κα Μίλλερ: «Η δημιουργία των ηλεκτρονικών φακέλων. Δηλαδή όταν σκέφτομαι, ως
ασθενής, πόσες ώρες καταναλώνω να τρέχω από δω και από κει, να κάνω την εξέταση
στα διαγνωστικά κέντρα και στην συνέχεια να πηγαίνω τα αποτελέσματα στον γιατρό και
όλα αυτά να καταλήγουν πρώτα σε ένα φάκελο που κρατάω εγώ, μετά σε ένα φάκελο
που κρατάει ο γιατρός μου, τρίτο σε ένα φάκελο που κρατάει ένας δεύτερος γιατρός.
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Τελικά φοβάμαι ότι εκεί χάνονται ευκαιρίες ακόμα και την στιγμή που κάνεις τις
προληπτικές εξετάσεις, πόσο μάλλον όταν φτάσεις στο σημείο, να νοσείς και να πρέπει
να διεκπεραιώνεις όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία. Νομίζω πως ο ηλεκτρονικός
φάκελος θα επέτρεπε στον ασθενή να επικεντρωθεί στην ασθένεια και στη θεραπεία του
και όχι στο να «κυνηγάει χαρτιά» (paperchase)».
Ο κος Ντίνος: «Ο διεπιστημονικός διάλογος που μπορεί να φέρει κοντά όλες τις
ειδικότητες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας ώστε να
ανταλλάσσουμε απόψεις, να συζητάμε τις προσεγγίσεις μας απέναντι στον ασθενή και
κυρίως να καταλαβαίνουμε κάτι από την επιστήμη του άλλου. Αυτό είναι μία ιστορία
που αρχίζει να γίνεται. Το κάνετε εσείς εδώ, το κάνουμε εμείς στην αντικαρκινική
εταιρεία. Θέλω να πω πως υπάρχουν κάποια νοσοκομεία όπου μπορούν να
λειτουργήσουν όλα αυτά και είναι ήδη ένα καλό βήμα να το ενισχύσουμε όλοι και όσο
πιο πολύ γίνεται».
Κα Βραχνού: «Ο αλληλοσεβασμός μεταξύ όλων αυτών που εμπλέκονται στην φροντίδα
του ασθενούς. Αν υπάρχει σεβασμός, αλληλοσεβασμός, θα υπάρχει και καλή
επικοινωνία».

5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τέσσερα δίωρα εργαστήρια έγιναν σε διαφορετικούς χώρους του ACG. Στα εργαστήρια,
ψυχίατροι, ογκολόγοι, ψυχολόγοι, οικογένειες και άνθρωποι που ζουν με τον καρκίνο
είχαν ανοιχτή συζήτηση για την ζωή με τον καρκίνο, διερεύνησαν στρατηγικές
διεπιστημονικής συνεργασίας και διαχείρισης του καρκινικού πόνου και παρουσίασαν
μεθόδους αντιμετώπισης του στρες.
5.1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

5.1.1 Στρατηγικές συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών
ασθενών
Παρουσιαστής: Μιχάλης Χατζούλης MD, MRCPsych (Photo 10)
Aπόσπασμα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο αναφέρεται σε ένα συνολικό
αίσθημα ευεξίας με σωματικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές
παραμέτρους.
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Η φροντίδα του ογκολογικού ασθενή με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του
είναι μια σύνθετη διαδικασία, που καθιστά απαραίτητη την διεπιστημονική προσέγγιση.
Η έγκαιρη αξιολόγηση των ασθενών με σκοπό την ανίχνευση ψυχιατρικών διαταραχών
και η αποτελεσματική διαχείριση αυτών με την παροχή στοχευμένων και τεκμηριωμένων
ψυχολογικών και ψυχοφαρμακολογικών θεραπειών σε συνεργασία με την ογκολογική
ομάδα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Θα εξετάσουμε παραδείγματα από την καθημερινή κλινική πρακτική, πώς μπορεί να
εφαρμοστεί η έγκαιρη αξιολόγηση προκειμένου να βοηθήσουμε τον ογκολογικό ασθενή
και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής του.

Photo 10: Ο κ. Χατζούλης παρουσιάζει τους ορισμούς της έννοιας «ποιότητα ζωής».

5.1.1.1 Τι σημαίνει «ποιότητα ζωής»;
Ο κ. Χατζούλης παρουσίασε την ποιότητα της ζωής ως μια ευρεία και πολυδιάστατη
έννοια που περιλαμβάνει το πώς το άτομο αυτο-αξιολογεί την συναισθηματική
κατάσταση, την αυτο-εκτίμηση της διάθεσης των συμμετεχόντων, την ικανότητα
διαχείρισης / αντιμετώπισης στρεσσογόνων καταστάσεων και την αυτοεκτίμηση.12 Η
ποιότητα ζωής ενσωματώνει με πολύπλοκο τρόπο τη σωματική υγεία των ατόμων, την
ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις κοινωνικές σχέσεις, τις
1
2

Jacobsen PB & Jim HSL. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20:2035-2041
3 Fitzpatrick TR (Ed.). Quality of Life Among Cancer Survivors. Springer (2018)
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προσωπικές πεποιθήσεις και τις σχέσεις τους με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
τους, τη συναισθηματική, κοινωνική, σεξουαλική, γνωστική και σωματική λειτουργία.
H Ποιότητα Ζωής των ασθενών με καρκίνο, διακατέχεται αναμφισβήτητα από τυχόντα
καταθλιπτικά συμπτώματα και συμπτώματα άγχους, τον φόβο υποτροπής και την
έλλειψη επαρκούς κοινωνικής υποστήριξης, από δυσκολίες στις οικογενειακές και
κοινωνικές σχέσεις.3 Επίσης οι επιζώντες του καρκίνου συχνά υποφέρουν από κόπωση,
μεταβολές στη σεξουαλική δραστηριότητα και ανάπτυξη άλλων συννοσηρών ιατρικών
καταστάσεων που επηρεάζουν τα επίπεδα λειτουργικότητάς τους για πολλά χρόνια.4
5.1.1.2 Παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής
Ο κ. Χατζούλης αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ποιότητα
ζωής όπως φαρμακευτικές παρεμβάσεις (πχ αντιμετώπιση πόνου, φαρμακευτική
αντιμετώπιση του άγχους / καταθλιπτικών συμπτωμάτων, αντιμετώπιση παρενεργειών
ΧΜΘ κ.ο.κ), αλλά και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις όπως ψυχοκοινωνικές
παρεμβάσεις (ψυχοεκπαίδευση, Γ.Σ.Ψ., εκπαίδευση στις στρατηγικές διαχείρισης της
νόσου, ψυχοθεραπεία), γιόγκα / διαλογισμός / Tai Chi, διαιτητικές παρεμβάσεις,
σωματική άσκηση, φυσιοθεραπεία, τεχνικές διαχείρισης συναισθημάτων κ.α. Οι
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις συνολικά, βελτιώνουν σημαντικά την Ποιότητα Ζωής κατά
τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του καρκίνου, με μικρό μέγεθος επίδρασης. Η
ψυχοθεραπεία φαίνεται να έχει ισχυρότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την
εκπαίδευση σε στρατηγικές διαχείρισης της νόσου (CST).
Οι θεραπείες που προστατεύουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς απαιτούν τη
διεπιστημονική συνεργασία στη θεραπεία του. Τα τελευταία 20 χρόνια διεθνώς, η
θεραπεία ασθενών με καρκίνο παρέχεται πλέον από ειδικές ομάδες.5 Στο πλαίσιο αυτό,
δημιουργήθηκαν διεπιστημονικές ομάδες για την φροντίδα ασθενών με καρκίνο
(multidisciplinary teams) (Διεπιστημονική Ομάδα). To ποιά είναι τα μέλη της
Διεπιστημονικής Ομάδας ποικίλλει μεταξύ των παρόχων και έχει αλλάξει με την πάροδο
του χρόνου - συνήθως η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από χειρουργούς,
ακτινολόγους, ιστοπαθολόγους, ογκολόγους, ειδικούς νοσηλευτές, άλλους
επαγγελματίες υγείας και έναν ή περισσοτέρους συντονιστές.6 Τα ογκολογικά
συμβούλια, είναι επίσης ένας επιπλέον τρόπος για την παροχή διεπιστημονικής
φροντίδας και έχουν πλέον καθιερωθεί από τους περισσότερους παρόχους στην Ελλάδα
μετά την νομοθέτησή τους το 2012. Με τον νόμο 4052/ 2012 καθιερώνεται η
«διατομεακή αντιμετώπιση του ασθενούς που πάσχει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει
από κακοήθη νεοπλάσματα». Επίσης πλέον εισάγεται και επίσημα η λειτουργία των
ογκολογικών συμβουλίων (έναν παθολόγο- ογκολόγο, έναν χειρουργό και έναν
3

Jarrett et al. Eur J Oncol Nurs 2013;17:510–20
Miller KD, Triano LR. Cancer J 2008;14:375–87
5
Munro AJ. 27 Clinical Oncology (2015) 728-731)
6
Taylor et al. BMJ 2010;340:c951

4
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ακτινοθεραπευτή, παθολογοανατόμο, φαρμακοποιό, νοσηλευτή ως μόνιμα και άλλα μη
μόνιμα μέλη).
Υπάρχει πλέον σημαντικός αριθμός μελετών που φαίνεται να υποστηρίζουν την
αποτελεσματικότητα της παροχής φροντίδας μέσω των διεπιστημονικών ομάδων.
Συστηματική Ανασκόπηση που έγινε στο πλαίσιο του EPAAC project7 έδειξε ότι η
διεπιστημονική φροντίδα μπορεί να:
•
•
•
•
•

Βελτιώσει την επιβίωση από την νόσο
Μειώσει τον χρόνο από τη διάγνωση έως τη θεραπεία
Βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών
Βελτιώσει την πρόσβαση των ασθενών σε κλινικές υπηρεσίες.
Βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών.

Η συζήτηση / διαχείριση περιστατικών στην διεπιστημονική ομάδα συνεπάγεται:89
•
•
•
•
•

Καλύτερο προγραμματισμό της θεραπείας
Καλύτερος έλεγχος του πόνου
Καλύτερη συμμόρφωση με την φαρμακευτική αγωγή
Μείωση στις νοσηλείες σε ασθενείς με νόσο τελευταίου σταδίου
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών σε παρηγορητική φροντίδα.

Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα10 στις διεπιστημονικές συναντήσεις όπως το
πρόσθετο κόστος, η τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς τους, η χρήση των
συναντήσεων σαν τρόπος αποφυγής λήψεως ιατρικών αποφάσεων, η περιορισμένη
εκπαιδευτική αξία, νομικά ζητήματα γύρω από την ιατρική ευθύνη, οι πιθανές
καθυστερήσεις στην παροχή φροντίδας και το άγχος των ασθενών.
Στην Ελλάδα μάλιστα υπάρχουν πρόσθετα πιθανά εμπόδια, για παράδειγμα:
•

•
•
•
•

Ξεκινάμε από πολύ χαμηλά – π.χ. βασικά ελλείμματα στην διασύνδεση – δεν
υπάρχει πρωτοβάθμια (δηλ. κοινοτική) φροντίδα που συχνά δρα σαν care
coordinator / δομή διασύνδεσης
Υποχρηματοδότηση υπηρεσιών – αυξημένος φόρτος εργασίας
Αυστηρό, περιορισμένο ιατρικοκεντρικό μοντέλο – ιεραρχικό μοντέλο
Έλλειψη συνέχειας φροντίδας - κατακερματισμένο σύστημα παροχής υγείας
Έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας – συστημάτων υποβοήθησης (κόστος,
allocation of resources)

7

European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC).
Taplin et al. Journal Of Oncology Practice (2015) Vol. 11, Issue 3
9
Taylor et al. BMJ 2010;340:c951
10
Munro AJ. Clinical Oncology (2015) 728-731
8
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•

Έλλειψη κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής (e-records κ.ο.κ) Έλλειψη SOPs /
local guidance (μετάφραση των κλινικών οδηγιών σε codes of practise)

5.1.1.3 Πορίσματα
Υπάρχουν σήμερα σημαντικά δεδομένα που υποστηρίζουν την σπουδαιότητα της
διεπιστημονικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο και
συγκεκριμένα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στην Ελλάδα υπάρχει πλέον αρκετή
ευαισθητοποίηση για την χρήση αυτής της προσέγγισης όμως και πολλά εμπόδια στην
πλήρη εφαρμογή και ανάπτυξη των δυνατότητων αυτής της προσέγγισης. Ίσως μπορούν
τα εμπόδια αυτά να ξεπεραστούν συνεργατικά μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων
μερών, με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, με ανάλογες νομοθετικές
πρωτοβουλίες και με την εμπλοκή ασθενών και οργανώσεων ασθενών και εθελοντικών
και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
5.1.2 Στρατηγικές για στενότερη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας
Παρουσιαστής: Γεώργιος Τσιούλιας, Χειρουργός Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Rutgers, Νέα Ιερσέη, ΗΠΑ.
Aπόσπασμα: Η στενότερη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας δεν έχει μόνο σκοπό
να δώσει στον ασθενή την πιό ενδεδειγμένη και αποτελεσματική θεραπεία σε ένα όλο
και πιο πολύπλοκο πλαίσιο επιλογών, αλλά και να βοηθήσει άμεσα και αποτελεσματικά
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο.
Για να ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια είναι σημαντικό τα μέλη της διεπιστημονικής
ομάδας να διέπονται από μία ολιστική φιλοσοφία, και όχι στεγνά επιστημονική, και να
αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τις όποιες ανάγκες έχει ο ασθενής, σε όλες
τις πτυχές της ζωής του καί σε όλες τις φάσεις της θεραπείας του. Επίσης η αρμονική
συνεργασία των μελών της διεπιστημονικής ομάδας δίνει στον ασθενή με καρκίνο και
την οικογένεια την πεποίθηση ότι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε μία καλοδεμένη,
λειτουργική και αποτελεσματική ομάδα, που δρα συντονισμένα, με ακρίβεια και
συνέπεια, για να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Η προσπάθεια αυτή όχι μόνο δίνει ένα αίσθημα αισιοδοξίας και ικανοποίησης για τον
ασθενή, αλλά και του δημιουργεί περαιτέρω κίνητρα, να συνεργαστεί πιό στενά με την
διεπιστημονική ομάδα, να ολοκληρώσει την ενδεδειγμένη θεραπεία και να ξεπεράσει τις
όποιες αντιξοότητες με επιτυχία.
5.1.3 Συζήτηση
Ο κ. Τσιούλιας μίλησε για την ευθύνη που νοιώθει ο ίδιος ως ογκολόγος-χειρούργος στην
Αμερική για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση σε όλα τα θέματα. Μίλησε για το ιερό
της σχέσης ογκολόγου και ογκολογικού ασθενούς, την εμπιστοσύνη που πρέπει να
καλλιεργηθεί και την ευθύνη του γιατρού για τον ασθενή του. Ο ίδιος εκτιμά πάρα πολύ
την προσφορά του διαιτολόγου, του αλγολόγου, του ψυχολόγου κι όλων των
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ειδικοτήτων που είναι απαραίτητοι για να αντιμετωπίσει ο ασθενής όλα τα θέματα που
δημιουργούνται λόγω της ασθένειας και της θεραπείας.
Ο κ. Μορένο, ογκολόγος, μίλησε για την εμπειρία του στην Ισπανία και στην Ελλάδα, κι
ενώ στην Ισπανία και σε άλλες χώρες το μοντέλο της διεπιστημονικής συνεργασίας
λειτουργεί, στην Ελλάδα μόνο ο ογκολόγος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία για να
συνεργαστεί με ψυχολόγο, διαιτολόγο κι άλλους ειδικούς.
Η κα Παντελή, ψυχολόγος, συμφώνησε πως στην Ελλάδα η προσωπική πρωτοβουλία
είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ ειδικών, μια που το σύστημα
μπορεί να μην βοηθάει πάντα αλλά δεν στο απαγορεύει.
Η κα Δημομελέτη, νοσηλεύτρια, η κα Κωσταράκου, κλινική διαιτολόγος και η κα Γούλα,
κοινωνική λειτουργός, μίλησαν για το θεσμοθετημένο ρόλο τους στη φροντίδα των
ογκολογικών ασθενών και για τη λειτουργία του Ογκολογικού Συμβουλίου.

5.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: « ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»
5.2.1 Επισκόπηση και διάρθρωση
Aπόσπασμα: Ο καρκινικός πόνος συναντάται περίπου στους τέσσερις (4) από τους δέκα
(10) ασθενείς που πάσχουν από νεοπλασίες. Είναι ένα σύμπτωμα το οποίο γίνεται χρόνιο
και η αντιμετώπισή του πρέπει να είναι άμεση γιατί αλλιώς επηρεάζει τόσο την ποιότητα
της ζωής του ασθενούς όσο και την πορεία της νόσου του. Η αντιμετώπιση του
καρκινικού πόνου είναι απαραίτητο να γίνεται από μία ομάδα που αποτελείται από
ογκολόγους, νοσηλευτές, ψυχολόγους κι άλλες ειδικότητες. Υπάρχουν καινούργιες
τεχνικές σήμερα και η εξέλιξη της ιατρικής έχει φτάσει στο σημείο να μπορούμε να
πούμε ότι είμαστε ικανοί να εξαλείψουμε τον καρκινικό πόνο. Έχει πλέον αποδειχθεί ότι
οι ασθενείς που πονούν ζουν λιγότερο και η ποιότητα της ζωής τους είναι πολύ άσχημη.
Είναι στο χέρι όλων μας να δουλέψουμε μαζί σαν ομάδα και να βελτιώσουμε το
σύμπτωμα του πόνου καθώς και την γενικότερη ποιότητα της ζωής των ασθενών μας.
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Photo 11: Η Κα Ζηναϊς Κοντούλη παρουσιάζει το διαδραστικό εργαστήριο πάνω στη διαχείριση πόνου.

Οι παρουσιάστριες του εργαστηρίου, ογκολόγος, αλγολόγος, ψυχολόγος, νοσηλεύτρια,
προέβαλαν στην οθόνη την περιγραφή περιστατικού ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο
που πλέον αρνείται οποιαδήποτε παρέμβαση για να αντιμετωπίσει την νέα εμφάνιση
του καρκίνου και έθεσαν τα εξής ερωτήματα: 1. Τι σκέπτεται ο ασθενής μας; 2. Πώς
νοιώθει ο ασθενής μας; και 3. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ασθενής μας; Στα
ερωτήματα αυτά προτείνονταν περισσότερες απαντήσεις που το κοινό επέλεγε με την
ενεργοποίηση του συστήματος Mentimeter Interactive Polling.
Η επιτυχημένη αυτή διαδικασία έδωσε έναυσμα προς συζήτηση. Η άποψη των ακροατών
ήταν ότι εάν κάποιος πρέπει να διαχειριστεί πολλά προβλήματα, π.χ. από την θεραπεία,
τα οικονομικά του, την κακή ψυχολογία του κ.λ.π. εάν δεν αντιμετωπιστεί ο πόνος,
επηρεάζονται όλα αρνητικά και μειώνεται η δυνατότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει
όλα τα άλλα. Επομένως όλοι ζητούν μια καλύτερη διαχείριση.
Συμπερασματικά, η αποτελεσματική διαχείριση του καρκινικού πόνου απαιτεί την
έγκαιρη παρακολούθηση του ασθενούς από αλγολόγο και την ύπαρξη και καλή
συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας.
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Εργαστήριο 3: Μουσικοθεραπεία στο ογκολογικό πλαίσιο
Αυτό ήταν ένα βιωματικό εργαστήριο.

Photo 12: Εργαστήριο μουσικοθεραπείας.
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5.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΙΟΓΚΑ: ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ, ΕΙΜΑΙ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΚΙΝΗΣΗ, ΠΝΕΥΜΑ,ΨΥΧΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Αυτό ήταν ένα βιωματικό εργαστήριο.

Photo 13: Το εργαστήριο θεραπευτικής γιόγκα.

6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά
ερωτήσεων. Ο στόχος του ερωτηματολογίου καθώς και τα ευρήματα από την ανάλυση
των απαντήσεων παρουσιάζονται παρακάτω.
Με στόχο της αξιολόγηση της Ημερίδας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο
απευθυνόταν στους συμμετέχοντες. Αποτελείτο από λίγες ερωτήσεις και ήταν εύκολο να
συμπληρωθεί, ώστε να μην κουράζει τους συμμετέχοντες, αλλά να είναι ταυτόχρονα
ουσιαστικό και επαρκές για την λήψη των επιθυμητών πληροφοριών. Οι ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
•
•
•

•

Ερωτήσεις που αφορούν το επάγγελμα, τον ρόλο στην Ημερίδα, την ηλικία και το
φύλο των συμμετεχόντων.
Γενικά σχόλια που αφορούν συνολικά την Ημερίδα.
Συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση του περιεχομένου της
Ημερίδας, αναφορικά με τις κύριες εισηγήσεις,, τη συζήτηση της στρογγυλής
τράπεζας και τα εργαστήρια
Συνολικές σκέψεις και συναισθήματα για την συμμετοχή στην Ημερίδα
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•

Προτάσεις για μελλοντικές εκπαιδεύσεις/ενημερώσεις, όπως και την επιθυμία
διάχυσης των πληροφοριών της Ημερίδας.

6.1 ΤΟ

ΔΕΙΓΜΑ

ΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΣΤΗΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕ

ΣΤΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Από τους 130 που συμμετείχαν στην ημερίδα, 64 (49.2%) συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο αξιολόγησής της. Το 69.4% ήταν γυναίκες ενώ το 30.6% άντρες. Οι
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν άνω των 36 ετών, με 36.1% να βρίσκονται
στο ηλικιακό εύρος μεταξύ 36-55 και 42.6% να δηλώνουν πάνω από 55 ετών. Το ποσοστό
των μικρότερων ηλικιών ήταν πολύ μικρότερο, με 8.2% να είναι κάτω των 25 ετών και
13.1%, μεταξύ 26-35. Ο Πίνακας 5 που ακολουθεί παρουσιάζει τους συμμετέχοντες σε
σχέση με τον ρόλο τους στην Ημερίδα και την ειδικότητά τους.
Πίνακας 5: Προφίλ συμμετεχόντων
Ρόλος
Γνώριζα την Έμμα
Νοσηλευτής
Γιατρός
Συγγενής/Φίλος Ασθενούς
Ψυχολόγος/Ψυχίατρος
Ασθενής/Survivor
Σύνολο
Επάγγελμα

Αριθμός
18
12
7
6
6
3
52

Eπαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
4
Γιατροί
4
Δικηγόροι
4
Συνταξιούχοι
4
Καθηγήτρια/Δασκάλα
2
Φοιτήτριες
2
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
2
Δασκάλα Γιόγκα
1
Οικιακά
1
Δ\ντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας στον «΄Αγιο 1
Σάββα»
Έμπορος
1
Μαία
1
Οικονομικά Υγείας
1
Δ/Α
36
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Ποσοστό
36.6%
23.1%
13.5%
11.5%
11.5%
5.8%
100%

6.25%
6.25%
6.25%
6.4%
3.2%
3.13%
3.13%
1.60%
1.60%
1.60%
1.60%
1.60%
1.60%
56.25%
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Σύνολο

64

100%

6.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
Από
αυτούς
που
απάντησαν
στις
συγκεκριμένες
ερωτήσεις,
ποσοστό
79.3%
συμφώνησε
ότι το περιεχόμενο της Ημερίδας ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τη δουλειά του (Πίνακας 6), και ποσοστό 93.8%
εξαιρετικά χρήσιμο για την προσωπική του ενημέρωση (Πίνακας 7). Ποσοστό 95.3% θα πρότεινε την Ημερίδα σε
άλλους ( Πίνακας 8), ενώ το 87.3% των ερωτηθέντων εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει παρόμοιες
εκπαιδεύσεις/ενημερώσεις πάνω στο θέμα της Ημερίδας (Πίνακας 9Πίνακας 9: Θα παρακολουθούσα κι

άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις (n=63)

). Ποσοστό 90.4% ανέφερε ότι η εξοικείωση του σε θέματα που αφορούν την ποιότητα
ζωής του ασθενούς με καρκίνο αυξήθηκε σημαντικά (Πίνακας 10).
Πίνακας 6: Περιεχόμενο χρήσιμο για τη δουλειά μου (n=58)

40
58.60%

Αριθμός απαντήσεων

35
30
25
20
15

20.70%

10
5

10.30%
6.90%
3.40%

0
1

Διαφωνώ

2
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Πίνακας 7: Περιεχόμενο χρήσιμο για προσωπική ενημέρωση (n=64)

50

71.90%

Αριθμός απαντήσεων

45
40
35
30
25
20
21.90%

15
10
5

1.60%

0%

4.70%

0

Διαφωνώ2

1

3

4

5

Συμφωνώ

Πίνακας 8: Θα πρότεινα την Ημερίδα σε άλλους (n=64)
60
82.80%

Αριθμός απαντήσεων

50
40
30
20
12.50%

10
1.60%

3.10%

1

2

0%

0

Διαφωνώ
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Πίνακας 9: Θα παρακολουθούσα κι άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις (n=63)
50

74.60%

45

Αριθμός απαντήσεων

40
35
30
25
20
15
10
5

9.50%
1.60%

1.60%

1

2

12.70%

0
3

4

Διαφωνώ

5

Συμφωνώ

Πίνακας 10: Η εξοικείωσή μου με το θέμα αυξήθηκε λόγω της Ημερίδας
40
56.50%

Αριθμός απαντήσεων

35
30
25

33.90%

20
15
10
8.10%
5

1.60%

0%

1

2

0

Διαφωνώ

3

4

5

Συμφωνώ

Συνολικά, οι συμμετέχοντες είχαν εξαιρετικά θετική άποψη για τις παρουσιάσεις και τα
εργαστήρια της Ημερίδας. Συγκεκριμένα, για τις ερωτήσεις 1-5, η επικρατούσα τιμή των
δεδομένων, με συντριπτική πλειοψηφία, ήταν 5, υποδεικνύοντας υψηλά επίπεδα
συμφωνίας όσον αφορά τη χρησιμότητα των πληροφοριών για προσωπική ή
επαγγελματική χρήση, την προθυμία προώθησης της Ημερίδας, την προθυμία να
παρακολουθήσουν περισσότερες παρόμοιες εκδηλώσεις, την αύξηση εξοικείωσης με
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θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής του ασθενούς με καρκίνο. Υπήρχαν κάποιες
αποκλίσεις, όπως οι συνταξιούχοι (n=3) και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (n=2) που
βαθμολόγησαν μέτρια την επαγγελματική χρησιμότητα των πληροφοριών, αλλά αυτό
είναι αναμενόμενο. Όλες οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες (επαγγελματίες
υγείας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθηγητές και δικηγόροι) βαθμολόγησαν πολύ
ευνοϊκά όλες τις ερωτήσεις.

6.3 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
α. Kύριες εισηγήσεις
Εισήγηση Α (κ. Τσιούλιας)
Τίτλος: «Η σημασία της επικοινωνίας και του συντονισμού της διεπιστημονικής ομάδας
στην εποχή της εξατομικευμένης θεραπείας του καρκίνου»
H αξιολόγηση των συμμετεχόντων (Πίνακας 11) σχετικά με το επίπεδο της εισήγησης ήταν
πολύ θετική με 42.2% να συμφωνούν πολύ και 44.4% να συμφωνούν πάρα πολύ ότι η
εισήγηση ήταν υψηλού επιπέδου. Βέβαια η βαθμολόγηση 4 και 5 σε αυτήν την ερώτηση
μπορεί να σημαίνει είτε ότι όσοι παρακολούθησαν δεν ένιωσαν ότι κατάλαβαν τις
πληροφορίες γιατί ήταν προχωρημένου επιπέδου ή ότι αναγνώρισαν και εκτίμησαν τον
επαγγελματισμό με τον οποίο παρουσιάστηκαν.

Πίνακας 11: Υψηλό επίπεδο Εισήγησης Α (n=45)
25

42.20%

Αριθμός απαντήσεων

20

44.40%

15

10
13.30%
5
0%

0%

1

2

0

Διαφωνώ

3

4

5

Συμφωνώ

Η ποιοτική ανάλυση που ακολουθεί υποστηρίζει την δεύτερη εξήγηση (Πίνακας 12.
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την ποικιλόμορφη παρουσίαση της
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θεματικής ενότητας (14.2%), εκτίμησαν την εμπειρία του εισηγητή (n=23.8%),
κατανόησαν το θέμα (n=23.8%) και θεώρησαν ότι αυξήθηκε η γνώση τους (n=23.8%).
Πίνακας 12: Τι εκτιμήσατε περισσότερο στην Εισήγηση Α; (n=21)
Θεματική Ποικιλία

14,20%

Εμπειρία Εισηγητή

23,80%

Κατανόηση Θέματος

23,80%

Νέα Γνώση

23,80%

Ποσοστό Απαντήσεων

Επίσης είναι χαρακτηριστικές
συμμετεχόντων:

κάποιες

αντιπροσωπευτικές

απαντήσεις

των

«Η επιστημονική πλαισίωση ήταν κατατοπιστική»
« Τονίστηκε η αμεσότητα που πρέπει να έχει ο ογκολόγος με τον ασθενή
του»
«Ήταν εξαιρετικά ήρεμος, ενημερωμένος, εξαίρετος ιατρός και ομιλητής»
«Την ύπαρξη ογκολογικών συμβουλίων στις ΗΠΑ και των ψηφιακών
φακέλων»
Εισήγηση Β (κ. Ντίνος)
Τίτλος: «Η ποιότητα ζωής πέρα από τα ιατρικά κριτήρια: Με ποιό τρόπο η ανάδειξη των
ψυχοκοινωνικών αναγκών συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς με
καρκίνο;»
Στην δεύτερη εισήγηση, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν το επίπεδο της εισήγησης πολύ
θετικά (Πίνακας 13). Συμφώνησαν κατά 20.8%, συμφώνησαν πολύ (41.7%) και πάρα πολύ
(37.5%) ότι η εισήγηση ήταν υψηλού επιπέδου.
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Πίνακας 13: Επίπεδο Εισήγησης Β (n=48)
25
41.70%

Αριθμός απαντήσεων

20

37.50%

15
20.80%
10

5
0%

0%

1

2

0
3

4

5

Διαφωνώ

Συμφωνώ

Η ποιοτική ανάλυση, έδειξε ότι οι συμμετέχοντες (n=19) αξιολόγησαν θετικά την ποικιλία
στην παρουσίαση του θέματος (26.3%) και την γνώση που αποκόμισαν (15.7%), αλλά σε
μεγαλύτερο ποσοστό εκτίμησαν την εμπειρία, την γνώση και την μεταδοτικότητα του
ομιλητή (42.1%).

Πίνακας 14: Τι εκτιμήσατε περισσότερο στην Εισήγηση Β; (n=19)

Θεματική Ποικιλία

26,30%

Εμπειρία Εισηγητή

Νέα Γνώση

42,10%

15,70%

Ποσοστό Απαντήσεων

Χαρακτηριστικές ήταν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση: Τι εκτιμήσατε
περισσότερο στην Εισήγηση Β;»
«Διασαφήνιση για το πώς παρέχεται η ψυχολογική υποστήριξη μέσα στο
νοσοκομείο»
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«Εξαιρετική σκιαγράφηση της ψυχολογικής πορείας του ασθενούς»
«Η πίστη στη δύναμη των ασθενών να αποφασίζουν, να ελέγχουν και να
διαχειρίζονται τον καρκίνο»

β. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων που αποκρίθηκαν στην αξιολόγηση της
συζήτησης της στρογγυλής τραπέζης συμφώνησαν πολύ (40.4%) και πάρα πολύ (44.7%)
ότι το επίπεδο της παρουσίασης ήταν υψηλό. (Πίνακας 15).
Πίνακας 15: Υψηλό επίπεδο συζήτησηςς στρογγυλής τράπέζας (n=47)
25
44.70%
40.40%

Αριθμός απαντήσεων
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5
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Διαφωνώ
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Συμφωνώ

Παρόλο που αποτελούνταν από διαφορετικούς σχολιαστές, το κοινό εκτίμησε ότι η
συζήτηση δόθηκε με επαγγελματισμό και ποιότητα. Από την ποιοτική ανάλυση (Πίνακας
16) φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αναγνώρισαν τον
διαδραστικό τρόπο απόδοσης του θέματος (50%). Επιπρόσθετα, σχολίασαν θετικά την
ποικιλόμορφη απόδοση του θέματος (10%), την εμπειρία των σχολιαστών (10%) και την
απόκτηση γνώσης (20%).

Πίνακας 16: Τι εκτιμήσατε περισσότερο στην Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης; (n=20)
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Θεματική Ποικιλία

10%

Διαδραστικότητα
Εμπειρία Εισηγητών

50%
10%

Νέα Γνώση

20%

Ποσοστό Απαντήσεων

Χαρακτηριστικές απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση: Τι εκτιμήσατε
περισσότερο στην Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας;
«Την σοβαρότητα με την οποία παρουσιάστηκαν οι μαρτυρίες του
ασθενούς και της οικογένειας»
«Η πολύπλευρη προσέγγιση της ποιότητας ζωής του ασθενούς»
«Η έμφαση στην ανθρωποκεντρική ιατρική φροντίδα»
«Μου απαντήθηκαν ερωτήματα»

γ. Εργαστήρια
Στους πίνακες, που ακολουθούν παρουσιάζεται η αξιολόγηση του επιπέδου των
εργαστηρίων από τους συμμετέχοντες. Αναλυτικά, οι συμμετέχοντες στο Εργαστήριο 1
(Διεπιστημονικής Συνεργασίας) έκριναν το επίπεδο ως ανώτερο κατά 34.6% και
προχωρημένο κατά 30.8%. (Πίνακας 17). Παρόμοια ακολουθία αποτελεσμάτων έδειξε και
το Εργαστήριο 2 (Εργαστήριο Πόνου) με 32% και 40% αντιστοίχως (Πίνακας 18). Στο
Εργαστήριο 3 (Μουσικοθεραπεία) και στο Εργαστήριο 4 (Θεραπευτική Γιόγκα) η
συμμετοχή ήταν πολύ μικρή, 13 και 5 συμμετέχοντες αντίστοιχα, και δεν επιτρέπει την
έγκυρη συζήτηση των αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά, το Εργαστήριο 3, κρίθηκε από
38.5% ως ανωτέρου επιπέδου και από 61.5% ως προχωρημένου επιπέδου, ενώ το
Εργαστήριο 4 αξιολογήθηκε 20% και 50% αντίστοιχα.
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Πίνακας 17: Επίπεδο Εργαστηρίου 1 Διεπιστημονική Συνεργασία (n=26)
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Kατάλληλο

Πίνακας 18: Επίπεδο Εργαστηρίου 2 Εργαστήριο Πόνου (n=25)
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40%

Αριθμός απαντήσεων
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Πίνακας 19: Επίπεδο Εργαστηρίου 3 Μουσικοθεραπεία (n=13)
9
61.50%
8

Αριθμός απαντήσεων
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6
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1
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Πίνακας 20: Επίπεδο Εργαστηρίου 4 Θεραπευτική Γιόγκα (n=5)
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Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 21), φαίνονται αναλυτικά τα σημεία που εκτίμησαν
και θεώρησαν περισσότερο χρήσιμα οι συμμετέχοντες στα διάφορα εργαστήρια που
έλαβαν μέρος.
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Πίνακας 21: Τι εκτιμήσατε περισσότερο στα Εργαστήρια που παρακολουθήσατε?
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Ποσοστό Απαντήσεων

Ως επί το πλείστον, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό την
διαδραστικότητα, ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των εργαστηρίων. Επίσης,
σχολίασαν το επίπεδο ενημέρωσης και πληροφορίας, την ποικιλομορφία των θεμάτων
και την γνώση που αποκόμισαν. Το Εργαστήριο 4 (θεραπευτική Γιόγκα)
διαφοροποιήθηκε, με τους συμμετέχοντες να δίνουν έμφαση στην εμπειρία, στη
μεταδοτικότητα και στην αμεσότητα του εισηγητή. Από την άλλη μεριά θεωρούν ότι την
μεγαλύτερη γνώση την απέκτησαν στο Εργαστήριο 1 (Διεπιστημονική Συνεργασία).

6.4 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μια ερώτηση γενικού περιεχομένου για τα θέματα που
κάλυψε η Ημερίδα. Οι σκέψεις τους για την Ημερίδα μπορούν να χαρακτηριστούν ως
πολύ θετικές. Συγκεκριμένα από τα σχόλια τους φάνηκε ότι εκτίμησαν την πρωτοβουλία
του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ να ασχοληθεί με την διασφάλιση της ποιότητας ζωής του ασθενούς με
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καρκίνο. Η έμφαση στο ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας και την υιοθέτηση
διεπιστημονικών μεθόδων θεραπείας ήταν από τα σημεία που οι συμμετέχοντες τόνισαν
στο σύνολο των απαντήσεων. Επίσης, οι συμμετέχοντες ένιωσαν ότι η Ημερίδα έδωσε
ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον όσον αφορά την φροντίδα του ασθενή με
καρκίνο. Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο ενός από τους συμμετέχοντες:
«Υπάρχει ελπίδα για την σφαιρική αντιμετώπιση ασθένειας με
συνεργασία και ταπεινότητα»
Η έμφαση στη αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή με ενσυναίσθηση, η επαφή με
καταρτισμένους επιστήμονες, η ενεργή συμμετοχή των ασθενών στην πορεία της νόσου
οδήγησαν τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα να αποκομίσουν αίσθηση ελπίδας για την
εξέλιξη της παρούσας κατάστασης προς το καλύτερο. H αναγνώριση της σπουδαιότητας
της γνώσης που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες επικράτησε για ακόμη μία φορά. Τόνισαν
την πληροφόρηση που έλαβαν για την αντιμετώπιση της νόσου στην χώρα μας, τις
διαφορές με συστήματα υγείας του εξωτερικού, τις διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και
δημόσιου νοσοκομείου, τον αντίκτυπο της ασθένειας στη ζωή του ασθενούς και τη
συμβολή των προγραμμάτων τέχνης και εργοθεραπείας στην ποιότητα ζωής του
ασθενούς με καρκίνο. Τέλος, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν την όλη προσέγγιση του
θέματος που δόθηκε με επιστημονικό μεν, αλλά κατανοητό τρόπο. Όπως έγραψε και
ένας από τους συμμετέχοντες:
«Η ημερίδα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ‘πραγματική’ χωρίς να γίνεται
καθόλου θεωρητική και κουραστική».

Ο συνδυασμός παρουσιάσεων που αποτελούνται από ομιλίες, συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης και εργαστήρια καθώς και η συμμετοχή ασθενών και μελών οικογένειας του
ασθενούς βοήθησε στην ανάλυση και στην κατανόηση του θέματος. Xαρακτηριστικά,
ένας από τους συμμετέχοντες σχολίασε:
«Έμαθα πιο καλά για την ασθένεια του καρκίνου τόσο από τον ογκολόγο
όσο και από την ασθενή».

Τέλος, είναι εμφανές από τα σχόλια που μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες μαζί μας, ότι η
Ημερίδα τους άγγιξε σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις προσωπικές
εμπειρίες του καθενός. Αυτό όμως που σχολιάστηκε πιο πολύ ήταν η συμμετοχή και η
δύναμη των ασθενών, αρχίζοντας από τις αναφορές στην Έμμα και συνεχίζοντας στις
ομιλίες των ίδιων των ασθενών και επιζησάντων της νόσου. Ένα άλλο σημείο που τους
άγγιξε ήταν η ευαισθησία, η επιθυμία και η προσπάθεια των γιατρών, του επιστημονικού
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και νοσηλευτικού προσωπικού, όπως και του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ να βελτιώσουν τις υπηρεσίες
απέναντι στον άνθρωπο που υποφέρει. Όπως ανέφερε ένας συμμετέχων:
«Εντυπωσιακή ήταν η αγάπη όλων των ειδικών για τη δουλειά τους»

6.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν μια ευχή για περισσότερα εργαστήρια στο μέλλον
προτείνοντας τα ακόλουθα θέματα:
Εναλλακτικές Θεραπείες μέσω επιστημονικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των
εξελίξεων στην ανοσοθεραπεία, εργοθεραπεία και ποιότητα ζωής, τη συμβολή των
προγραμμάτων τέχνης και πληροφόρηση για την αντιμετώπιση της ασθένειας σε άλλες
χώρες (π.χ. ΗΠΑ).
Ψυχολογική Υποστήριξη και συμβουλευτική, σε ασθενείς τελικού σταδίου, σε μέλη
οικογένειας για την στήριξη των ίδιων όπως και του ασθενούς, σεμινάρια ψυχολογίας σε
γιατρούς ογκολόγους, η παρουσία των ψυχοογκολόγων ως απαραίτητη ειδικότητα στις
νοσηλευτικές μονάδες.
Επικοινωνία, κυρίως σε επίπεδο γιατρού-ασθενούς, αντιμετώπιση της χρόνιας
ασθένειας αλλά και ενημέρωση/εκπαίδευση από επιστημονικό προσωπικό για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι συγγενείς.
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Σχόλια συμμετεχόντων
Ολοκληρωμένη
παρουσίαση των
διαφορετικών
προσεγγίσεων σε ένα
τόσο περίπλοκο θέμα

Το case study βοήθησε
στη συζήτηση και
κατανόηση.

Ωραία συνθήκη το
διαδραστικό
εργαστήριο.

Η ημερίδα συνέβαλε
στην κατανόηση της
πολυπλευρότητας του
θέματος.

Πολύ ενδιαφέρουσα η
συνεργασία των
ειδικοτήτων για την
αντιμετώπιση του
πόνου και του
καρκίνου

Υπήρξε καλή επιστημονική
πλαισίωση

Πολύ καλή ημερίδα,
ακούγονταν διάφορες
απόψεις οπότε αυτό
ήταν βοηθητικό.

Εξαιρετικοί σχολιαστές
και καλοί γνώστες του
αντικειμένου

Η εισηγήτρια είχε θετικότητα, απλότητα και
δοτικότητα. Εξαιρετική! Είναι ένα θείο δώρο
για τους καρκινοπαθείς και τους συνοδούς
τους

7

Πολύ ενδιαφέρον και
διαδραστικό. Η προβολή
περιστατικού και η
ηλεκτρονική συμμετοχή του
κοινού σε καίρια ερωτήματα
βοηθούσε την σκέψη και τον
προβληματισμό

Μου άρεσε η δυνατότητα καλύτερης
αντιμετώπισης του πόνου με την
συνεργασία γιατρών και
επαγγελματιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων.

Εξαιρετική εισήγηση,
μεταδοτικότητα,
αμεσότητα,
ουσιαστική εργασία

Εμπεριστατωμένη
παρουσίαση θεραπειών
αγνώστων στο ευρύ κοινό
και του θετικού ρόλου
που αυτές μπορεί να
έχουν σε ασθενείς και το
οικογενειακό τους
περιβάλλον

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ήταν μια ενημερωτική και διαδραστική ημερίδα, όπου οι συμμετέχοντες αποκόμισαν
γνώσεις και προβληματισμούς, ενώ το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ έγινε δέκτης ιδεών για μελλοντικές
δράσεις και κυρίως επιβράβευσης του έργου που επιτελείται και ενθάρρυνσης για την
συνέχισή του. Μέσα από τις εισηγήσεις και τα διαδραστικά εργαστήρια, τονίστηκε η
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σπουδαιότητα της ενσυναίσθησης ως απαραίτητο στοιχείο για την διασφάλιση της
ποιότητας ζωής του ασθενούς με καρκίνο. Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν ιδιαίτερα:
1. τις διαφορετικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν από το διεπιστημονικό
περιβάλλον φροντίδας,
2. τη σπουδαιότητα της διαχείρισης του καρκινικού πόνου ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για την ποιότητα ζωής του ασθενούς με καρκίνο,
3. τη συμμετοχή και τις απόψεις των ασθενών, πρώην ασθενών και των μελών της
οικογένειας.
Το ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ είναι ικανοποιημένο από τον αριθμό των συμμετεχόντων, την ποιότητα
των παρουσιάσεων, τον αριθμό των εθελοντών αλλά κυρίως από την συμμετοχή του
κοινού με καίριες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στη συζήτηση της στρογγυλής τράπεζας
και φυσικά την ενεργή συμμετοχή του στα εργαστήρια.
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