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Τι οδήγησε στη δημιουργία του οδηγού
ØΗ απουσία ενός παρόμοιου οδηγού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ØΗ ανάγκη δημιουργίας συνείδησης όσον αφορά το “survivorship science” τόσο σε 

επίπεδο ασθενών όσο και σε επίπεδο επαγγελματιών υγείας (ογκολόγων, άλλων 

ειδικοτήτων σχετιζόμενων με το χειρισμό ογκολογικών ασθενών, οικογενειακών 

ιατρών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και ψυχοογκολόγων).

ØΗ ανάγκη δημιουργίας ενός εγχειριδίου που θα βοηθούσε την καθημερινή ζωή 

πολλών ασθενών που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο ή ασθενών που 

χειρίζονται τον καρκίνο ως μία χρόνια νόσο.

ØΗ ανάγκη δημιουργίας ενός εγχειριδίου που θα βοηθούσε τους γιατρούς στην 

πραγματοποίηση ενός οργανωμένου follow up των ασθενών τους. 



Τι είναι survivorship;

ØSurvivorship είναι η διαδικασία 
που επικεντρώνεται στην υγεία 
και στα σωματικά, ψυχολογικά, 
κοινωνικά και οικονομικά 
ζητήματα που αφορούν τους 
ανθρώπους μετά το τέλος της 
αρχικής θεραπείας για τον 
καρκίνο.

ØΤο survivorship περιλαμβάνει 
ζητήματα που αφορούν το follow
up, το χειρισμό των παρενεργειών 
της θεραπείας, τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και τη 
συναισθηματική και ψυχική υγεία.



Ποιοι ασθενείς είναι survivors/επιβιώσαντες;

ØΑσθενείς που είναι ελεύθεροι νόσου μετά 
την κύρια θεραπεία και δεν λαμβάνουν 
πλέον κάποια θεραπεία

ØΑσθενείς που είναι ελεύθεροι νόσου μετά 
την κύρια θεραπεία και συνεχίζουν να 
λαμβάνουν θεραπεία για να μειώσουν 
την πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου

ØΑσθενείς με καλά ελεγχόμενη νόσο και 
ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα που 
συνεχίζουν να λαμβάνουν θεραπεία 
προκειμένου να χειριστούν τον καρκίνο 
ως χρόνια ασθένεια.



Ποιος είναι ο σκοπός του survivorship;

Øνα βοηθήσει τους ασθενείς να 
επανακτήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
σημαντικές πτυχές της ζωής τους προ της 
περιπέτειας του καρκίνου.

Øνα βοηθήσει τους ασθενείς να κοιτάξουν 
μπροστά στη ζωή τους.

Øνα ευαισθητοποιήσει τους επαγγελματίες 
υγείας επάνω στο “survivorship science” 
και να τους βοηθήσει στη 
πραγματοποίηση ενός συγκροτημένου 
follow up των ασθενών τους με καρκίνο.

Øνα παρέχει χρήσιμες συμβουλές και 
στους συγγενείς και φίλους των survivors, 
που συνήθως βρίσκονται δίπλα τους.



Μοντέλα επιβίωσης/Προοπτικές





Βασικοί άξονες του survivorship

Ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, προγράμματα 

αποκατάστασης και 
ομάδες υποστήριξης

Προβλήματα μετά την 
επάνοδο στην κανονική 

ζωή

Αλλαγές στο lifestyle, 
λοιμώξεις και εμβολιασμοί

Follow up, πρόληψη για 
εμφάνιση νέων καρκίνων, 

αντιμετώπιση παρενεργειών 
από τη θεραπεία, πλάνο 

παρακολούθησης



Follow up care
q Αναγνώριση και χειρισμός παρενεργειών της θεραπείας και συμπτωμάτων 

λόγω της νόσου

q Πρόληψη και αναγνώριση πιθανής υποτροπής του καρκίνου

q Πρόληψη και πρώιμη αναγνώριση νέων πρωτοπαθών όγκων για τους 

ασθενείς και τους συγγενείς τους

q Συνοδές συννοσηρότητες και διαχείριση αυτών

q Διατήρηση προσωπικού ιατρικού αρχείου/Survivorship φόρμα 

παρακολούθησης



Τι μπορεί να προσφέρει η φόρμα παρακολούθησης των 
επιβιωσάντων

ü Διευκόλυνση της καθοδήγησης και ενημέρωσης των ασθενών στην περίοδο 

της επιβίωσης

ü Αποφυγή απώλειας χρήσιμων πληροφοριών και εξετάσεων

ü Καταγραφή χρήσιμων στοιχείων που αφορούν ψυχοκοινωνικές παραμέτρους 

της περιόδου επιβίωσης 

ü Διευκόλυνση της ιατρικής παρακολούθησης των ασθενών στην περίοδο της 

επιβίωσης  



Στόχος της φόρμας παρακολούθησης

ü Ο κάθε ασθενής να έχει στην κατοχή του μια φόρμα παρακολούθησης

ü Με το τέλος της κύριας θεραπείας να είναι υποχρέωση του θεράποντος

ιατρού να ξεκινήσει τη συμπλήρωση της φόρμας παρακολούθησης

ü Να γίνει συνείδηση και συνήθεια η συμπλήρωση της φόρμας

παρακολούθησης τόσο από τους γιατρούς όσο και από τους ασθενείς

ü Να προωθηθεί η παρουσία της φόρμας παρακολούθησης και σε κεντρικό

πολιτικό επίπεδο από την πλευρά του υπουργείου υγείας



Πλάνο παρακολούθησης / σύνοψη της θεραπείας



Πλάνο παρακολούθησης / σύνοψη της θεραπείας



Πλάνο παρακολούθησης / σύνοψη της θεραπείας



Πιθανές παρενέργειες και συμπτώματα οφειλόμενα στη 
θεραπεία ή τον καρκίνο

§ Ναυτία και έμετος οφειλόμενη στη χημειοθεραπεία

§ Πόνος και περιφερική νευροπάθεια

§ Απώλεια οστικής μάζας με πιθανότητα μεταγενέστερης 
οστεοπόρωσης

§ Βλενογονικά, οδοντιατρικά προβλήματα και προβλήματα μαλακών 
μορίων κεφαλής και τραχήλου

§ Δερματική τοξικότητα

§ Λεμφοίδημα

§ Καρδιαγγειακά προβλήματα

α.  Καρδιακά προβλήματα και επαγόμενη από τη 
χημειοθεραπεία καρδιακή τοξικότητα

β.  Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση/ Πνευμονική εμβολή

§ Κόπωση

§ Διαταραχές γνωστικής λειτουργίας

§ Κατάθλιψη και ανησυχία

§ Φόβος της υποτροπής

§ Διαταραχές όρασης

§ Ορμονικά (ενδοκρινολογικά) προβλήματα

α. Ορμονικές ανεπάρκειες π.χ. δυσλειτουργία 
θυρεοειδούς

β. Διαταραχές γονιμότητας

γ. Αμηνόρροια, εμμηνόπαυση

§ Σεξουαλική δυσλειτουργία

§ Ουρολογικά προβλήματα

§ Προβλήματα από το γαστρεντερικό σύστημα και προβλήματα 
στην πέψη

§ Προβλήματα αναπνευστικού συστήματος

§ Διαταραχές ύπνου







Υποστήριξη στο χειρισμό
της νέας πραγματικότητας

q Προγράμματα αποκατάστασης

q Ομάδες υποστήριξης (patient support groups)

q Ψυχοκοινωνική υποστήριξη της/του ασθενούς και της οικογένειας της/του

q Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας (ογκολόγων, ψυχοογκολόγων, 

οικογενειακών   ιατρών, ιατρών άλλων ειδικοτήτων που αναμειγνύονται στο 

χειρισμό ογκολογικών ασθενών)



Προγράμματα αποκατάστασης

Γενικά

ü Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

υπάρχουν οργανωμένα και 

εξειδικευμένα κέντρα 
αποκατάστασης για ασθενείς με 

καρκίνο

ü Απουσία αλλά και άμεση 
ανάγκη δημιουργίας τέτοιων 

κέντρων στην Ελλάδα.

Τι μπορούν να προσφέρουν στους ασθενείς
ü Βελτίωση σωματικής και ψυχολογικής κατάστασης των 

ασθενών μετά το πέρας της κύριας θεραπείας

ü Απόκτηση καλής φυσικής κατάστασης προκειμένου να 
επιστρέψουν στην καθημερινότητα.

ü Επανάκτηση της αυτοπεποίθησης και ψυχολογική 
υποστήριξη.

ü Να βοηθήσουν τους ασθενείς να είναι περισσότερο 
ανεξάρτητοι από τους γιατρούς τους 

ü Να βοηθήσουν τους ασθενείς να διαχειρίζονται πιθανές 
παρενέργειες της θεραπείας.

ü Να βοηθήσουν τους ασθενείς να διαχειρίζονται 
προβλήματα της καθημερινής ζωής όπως προβλήματα 
με τη σεξουαλικότητα.



Ομάδες υποστήριξης ασθενών

üΟι ομάδες υποστήριξης επιβιωσάντων από καρκίνο είναι συναντήσεις ανθρώπων που 

βρίσκονται στη διαδικασία του survivorship, στις οποίες ανταλλάσσουν εμπειρίες και 

συμβουλές προκειμένου να μοιραστούν τα προβλήματά που μπορεί να δημιουργηθούν 

κατά τη διαδικασία του survivorship και πιθανόν να βρουν και λύσεις για αυτά.

üΟι ομάδες υποστήριξης μπορεί να δημιουργούνται και να συντονίζονται από τους ίδιους 

τους survivors ή και από παρόχους υγείας (ογκολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς).

üΣτην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές ομάδες υποστήριξης, ωστόσο υπάρχει η ανάγκη 

δημιουργίας και άλλων.



Ομάδες υποστήριξης -Γιατί να συμμετέχει κάποιος;

üΤα μέλη μπορούν να μοιράζονται μεταξύ τους συναισθήματα και εμπειρίες που θα ήταν 

δύσκολο ή περίεργο να τα μοιραστούν με την οικογένεια ή τους φίλους

üΗ δυναμική αυτών των γκρουπ δημιουργούν σε πολλούς survivors το αίσθημα ότι ανήκουν σε 

μία ομάδα, ότι κάποιος τους καταλαβαίνει και ότι δεν είναι μόνοι.

üΠολλοί survivors μπορεί να λάβουν συμβουλές ή βοήθεια για προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν στη δουλειά ή στις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους.

üΠολλοί survivors μπορεί να λάβουν συμβουλές ή χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση 

διαφόρων παρενεργειών της θεραπείας καθώς και συμβουλές για το πως να βελτιώσουν την 

επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας. 



Ομάδες υποστήριξης -Διάφοροι τύποι

1.   Ομάδες υποστήριξης που οργανώνονται και τις διαχειρίζονται οι ίδιοι οι 

survivors

2. Ομάδες υποστήριξης που μπορεί να οργανώνονται και να τις 

διαχειρίζονται επαγγελματίες υγείας (ψυχοογκολόγοι, ογκολόγοι και 

κοινωνικοί λειτουργοί)

3. Ομάδες υποστήριξης για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου

4. Ομάδες υποστήριξης για συγκεκριμένα ηλικιακά γκρουπ

5. Ομάδες υποστήριξης για ασθενείς με σπάνιους καρκίνους



Η ζωή μετά την αρχική θεραπεία
Προβλήματα και ζητήματα μετά την 

επάνοδο στην κανονική ζωή

q Aυτοπεποίθηση/αυτοεκτίμηση

q Αλλαγές στην οικογένεια και στις σχέσεις

q Αλλαγές και προβλήματα στη σεξουαλική ζωή

q Απόκτηση παιδιών/γονιμότητα μετά τον καρκίνο

q Επιστροφή στη δουλειά και στο εργασιακό περιβάλλον

q Διαχείριση οικονομικών θεμάτων



Αυτοπεποίθηση/Αυτοεκτίμηση- Τρόποι για ανάκτησή τους

v Η επαναξιολόγηση προτεραιοτήτων και στόχων στη ζωή.

v Το να κάνει κάποιος πράγματα που πάντα ήθελε να κάνει.

v Για πολλούς survivors σημαντικό ρόλο παίζει και η πνευματική-θρησκευτική 

υποστήριξη.

v Οι συζητήσεις πάνω σε ζητήματα αυτοπεποίθησης τόσο με τους φίλους και 

την οικογένεια όσο και στο πλαίσιο ομάδων υποστήριξης.



Αλλαγές στην οικογένεια και τις σχέσεις – Πιθανά 
προβλήματα και λύσεις

Προβλήματα Λύσεις

Επαγγελματίες 
υγείας

Χρόνος για αποκατάσταση σχέσεων

Ανοιχτή 
κουβέντα

Ελλιπής υποστήριξη

Αποξένωση, 
Αίσθημα περιθωριοποίησης



Αλλαγές και προβλήματα στη σεξουαλική ζωή (1)

v Προβλήματα σεξουαλικότητας και προβλήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας

v Προβλήματα σεξουαλικότητας μπορεί να προκύψουν κατά κύριο λόγο    
χειρουργικών επεμβάσεων (π.χ. γυναίκες μετά από μαστεκτομή, ασθενείς 

μετά από δημιουργία κολεοστομίας ή νεφροστομίας ή τραχειοστομίας), μέσω 
των οποίων είναι πιθανόν να αισθάνονται μη επιθυμητοί και μειονεκτικά.

v Λύση στα προβλήματα της σεξουαλικότητας είναι η ανοικτή συζήτηση με 
το/τη σύντροφο και πιθανό η αναζήτηση βοήθειας σε επαγγελματίες υγείας 

(π.χ. ψυχοογκολόγος).



Αλλαγές και προβλήματα στη σεξουαλική ζωή (2)

v Προβλήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας μπορεί να προκύψουν κατά κύριο 

λόγο ως απότοκο θεραπείας (χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία) ή και 

χειρουργικών επεμβάσεων, π.χ. ανδρογονικός αποκλεισμός σε θεραπεία 

καρκίνου προστάτη, ακτινοβόληση πυέλου σε γυναικολογικούς καρκίνους ή και 

σε καρκίνο ορθού ή πρωκτού, χειρουργική επέμβαση σε καρκίνο όρχεως ή σε 

γυναικολογικούς καρκίνους.

v Σε αναστρέψιμη σεξουαλική δυσλειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

φαρμακευτική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη/συμβουλευτική.



Απόκτηση παιδιών/γονιμότητα μετά τον καρκίνο (1)

v Η εγκυμοσύνη μετά από το πέρας της βασικής θεραπείας για καρκίνο μπορεί 
να είναι ασφαλής τόσο για τη μητέρα όσο και το παιδί.

v Η εγκυμοσύνη δεν έχει αποδειχθεί να αυξάνει τον κίνδυνο επιδείνωσης ακόμα 
και για καρκίνους που παλαιότερα πιστεύονταν ότι μπορεί να σχετίζονται (π.χ. 
καρκίνος του μαστού).

v Η ακριβής περίοδος μετά το τέλος της κύριας θεραπείας που θεωρείται 
κατάλληλη για την απόκτηση παιδιών δεν είναι σαφής, ωστόσο μία περίοδος 2 
ετών μετά το τέλος της θεραπείας θεωρείται ικανοποιητική.



Απόκτηση παιδιών/γονιμότητα μετά τον καρκίνο (2)

v Πριν από συγκεκριμένες θεραπείες πολλές φορές οι ασθενείς 

συμβουλεύονται στο να προχωρήσουν σε τεχνικής εξασφάλισης γονιμότητας 

προ της θεραπείας, π.χ. νέοι άνδρες σε διαφύλαξη σπέρματος ή νέες γυναίκες 

σε διατήρηση ωοθυλακίων.

v Σε περίπτωση απώλειας της γονιμότητας υπάρχουν επίσης εναλλακτικές 

όπως α. η υιοθεσία β. δωρητές ωοθηλακίων ή δωρητές σπέρματος  γ. 

παρένθετη μητέρα  δ. υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.



Επιστροφή στη δουλειά και στο εργασιακό περιβάλλον 
– Πιθανά προβλήματα/καταστάσεις μετά την επιστροφή

ü Κάποιοι survivors συνέχιζαν να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

ü Κάποιοι πιθανώς να έχουν αλλάξει το καθεστώς της δουλειάς τους π.χ. πιο 

ελαστική μορφή εργασίας.

ü Κάποιοι άλλοι ακόμα και σήμερα πιθανώς να έχασαν τη δουλειά τους ή να 

παραιτήθηκαν.

ü Κάποιοι άλλοι πιθανώς να έχουν αναπτύξει συνπαθογένειες και περιορισμούς στην 

απόδοση τους εξαιτίας της θεραπείας ή της νόσου με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να διατηρήσουν τη θέση τους ή τα καθήκοντα που είχαν προηγουμένως.



Επιστροφή στη δουλειά και στο εργασιακό περιβάλλον 
– Προβλήματα διάκρισης λόγω της ασθένειας-Bulling

Συµπεριφορές διάκρισης είναι συχνές δυστυχώς στον εργασιακό χώρο και 
ορισµένα παραδείγµατα είναι:

§ η αποµόνωση από συναδέλφους

§ η υποτίµηση του εργασιακού έργου καθώς και της ικανότητας να φέρει 
κάποιος σε πέρας τα καθήκοντα του

§ να µη λάβει κάποιος µία προαγωγή που άξιζε 

§ η απουσία κατανόησης όσον αφορά την ανάγκη απουσίας από τη δουλειά για 
ιατρικούς λόγους.



Επιστροφή στη δουλειά και στο εργασιακό περιβάλλον 
– Προβλήματα διάκρισης λόγω της ασθένειας

Πέραν των νόμων και των κανονισμών που μπορούν να προστατεύσουν ένα survivor
από συμπεριφορές διάκρισης υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει ο 
ίδιος προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εμφάνισης: 

§ το να διατηρεί έντονο το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της δουλειάς 

§ το να προσπαθεί να επιμορφώνεται συνεχώς επάνω στο αντικείμενο της δουλείας 

§ το να συζητήσει εξ αρχής με την/τον προϊστάμενο και τους συναδέρφους για 
πιθανούς περιορισμούς του  πιθανές ιδιαίτερες απαιτήσεις του

§ να πάρει κάποιες χρήσιμες συμβουλές από άλλους survivors για τη συγκεκριμένη 
κατάσταση του survivorship.



Αλλαγές στο lifestyle
Εμβολιασμοί-Λοιμώξεις

Ø Υγιεινά lifestyles (φυσική άσκηση, διατροφή, ρύθμιση βάρους, διαχείριση 

stress)

Ø Πράγματα προς αποφυγή (διακοπή καπνίσματος, μείωση κατανάλωσης 

αλκοόλ, αποφυγή έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία)

Ø Εμβολιασμοί- Λοιμώξεις



Γενικά μέτρα πρόληψης του καρκίνου

ü Αποφυγή ή μείωση ή διακοπή του καπνίσματος

ü Μείωση ή αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ

ü Η αποφυγή υπερβολικού βάρους και η φυσική άσκηση

ü Η αποφυγή της υπέρμετρης έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία



Λοιμώξεις

§ Κατά κύριο λόγο στη φάση του survivorship και έχοντας απομακρυνθεί από τη φάση της οξείας 

θεραπείας οι περισσότεροι survivors ΔΕΝ θεωρούνται ως ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια.

§ Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις survivors στους οποίους υφίσταται ανοσοανεπάρκεια όπως 

ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση, ασθενείς που έχουν λάβει 

συγκεκριμένα χημείoθεραπευτικά ή στοχεύουσες θεραπείες (π.χ. Rituximab) και τέλος 

survivors που μπορεί να συνεχίζουν να παίρνουν κάποια θεραπεία.

§ Οι survivors πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση  ΟΧΙ φοβισμένοι και θα πρέπει πάντοτε να 

απευθύνονται στο γιατρό τους ή στο νοσοκομείο σε περίπτωση πυρετού ή άλλων 

συμπτωμάτων λοίμωξης



Εμβολιασμοί

• Εμβόλια με ανενεργούς ιούς(όπως εμβόλιο της γρίπης), εμβόλια φτιαγμένα από 
μέρος των βακτηρίων (όπως το εμβόλιο για διφθερίτιδα, τέτανο και κοκκύτη), εμβόλια 
φτιαγμένα μόνο από αντιγόνα (καθαρισμένα αντιγόνα από τη μεγάλη ποσότητα του 
παθογόνου οργανισμού, όπως το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο) ή γενετικά 
τροποποιημένα εμβόλια (ανασυνδυασμένα αντιγόνα, όπως στο εμβόλιο της 
ηπατίτιδας Β) μπορούν να χρησιμοποιούνται άφοβα στους επιβιώσαντες.

• Προσοχή χρειάζεται κυρίως στη χρήση εξασθενημένων ζωντανών εμβολίων (τα οποία 
στις μέρες μας σπάνια χρησιμοποιούνται, ωστόσο μπορεί να μην υπάρχουν άλλες 
λύσεις για ορισμένες ασθένειες όπως ο κίτρινος πυρετός, η 
ιλαρά/παρωτίτιδα/ερυθρά/ανεμοβλογιά, πολιομυελίτιδα κ.τ.λ.). 




