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Είναι γεγονός πως ο καρκίνος παραμένει μία από τις πιο 
θανατηφόρες διαγνώσεις στον σύγχρονο κόσμο μετά τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα. Η επίπτωση πολλών καρκίνων 

αυξάνεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως των σύγχρονων 
τρόπων ζωής, που περιλαμβάνουν κακή διατροφή, ελαττωμένη 
άσκηση, κάπνισμα και αλκοόλ. Παρ’ όλ’ αυτά, η σύγχρονη Ογκολογία 
έχει καταφέρει να αναστρέψει τις στατιστικές, με αποτέλεσμα να 
βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση πολλών ασθενών, που μέχρι 
πρότινος θεωρούνταν ανίατοι, με σύγχρονες και αποτελεσματικές 
θεραπείες, που εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα ζωής.
Η Ανοσοθεραπεία αποτελεί την αιχμή του δόρατος της σύγχρονης 
Ογκολογίας. Χρησιμοποιεί την ίδια άμυνα του οργανισμού 
που την ενισχύει, προκειμένου αυτή να επιτεθεί στα καρκινικά 
κύτταρα, που πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και αποφεύγει να 
χρησιμοποιεί παράγοντες που καταστρέφουν τόσο τα καρκινικά όσο 
και τα υγιή κύτταρα του ασθενούς. Σαν αποτέλεσμα, οι θεραπείες 
καθίστανται εξαιρετικά επιτυχείς και παράλληλα πιο ασφαλείς. 
Η ανοσοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί χωρίς ενδονοσοκομειακή 
παραμονή, ακόμα και σε ηλικιωμένους ασθενείς με σημαντική 
συννοσηρότητα. Επιπρόσθετα, δεν προκαλεί αλωπεκία ούτε και 
τις συνήθεις παρενέργειες της χημειοθεραπείας, όπως ναυτία, 
κόπωση και γαστρεντερικές διαταραχές.
Αυτή τη στιγμή, η Ανοσοθεραπεία έχει ένδειξη σε καρκίνους: 
κεφαλής τραχήλου, μελάνωμα, πνεύμονα, μαστού, ουροδόχου 
κύστης, νεφρού, αλλά και σε περιπτώσεις καρκίνου στομάχου, 
ενδομητρίου και παχέος εντέρου, όταν πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Η πρόκληση της σύγχρονης επιστημονικής κοινότητας 
παραμένει να ανευρεθούν μέσω ειδικών δεικτών εκείνοι οι ασθενείς 
που θα ωφεληθούν τα μέγιστα από τη συγκεκριμένη θεραπεία. 
Στη μάχη κατά του καρκίνου έχουν ασφαλώς συμβάλλει και οι 
νεότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη βιολογία τα τελευταία 
χρόνια, οι οποίες μας επέτρεψαν να διεισδύσουμε βαθύτερα στους 
μηχανισμούς της καρκινογένεσης, κατανοώντας την πάθηση 
καλύτερα. Έτσι σήμερα, με μία απλή εξέταση αίματος, αλλά και 
τη λήψη καρκινικού ιστού έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε 
πληροφορίες σχετικά με την κληρονομικότητα του καρκίνου, 
αλλά ακόμα πιο σημαντικά, να ανιχνεύσουμε μεταλλάξεις του 

όγκου που είναι στοχεύσιμες. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε δηλαδή 
τη μοναδική ταυτότητα του όγκου του συγκεκριμένου ασθενούς, 
με αποτέλεσμα να χαράζουμε μία μοναδική και εξατομικευμένη 
θεραπευτική στρατηγική που αφορά τον συγκεκριμένο ασθενή. Η 
Σύγχρονη Ογκολογία συμπεριλαμβάνει την ολιστική αντιμετώπιση 
του ασθενούς αλλά και της οικογένειάς του. Ο ογκολογικός ασθενής 
έχει τόσο σώμα, αλλά και ψυχή, που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη στην επιλογή της θεραπείας. Ο σύγχρονος Ογκολόγος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει στην ομάδα του ειδικότητες τέτοιες, που θα 
συνδράμουν στην ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς. Ψυχολόγος, 
διαιτολόγος, βελονιστής, ειδικός γυμναστής είναι μερικές μόνο 
ειδικότητες που συμπληρώνουν το παζλ της ολοκληρωμένης 
φροντίδας του ασθενούς και της οικογένειάς του, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημά του με επιτυχία. Συνολικά, σήμερα 
πολλές περιπτώσεις ογκολογικών ασθενών έχουν επιτύχει να 
καταστήσουν τη νόσο τους χρόνια με υφέσεις και εξάρσεις. Οι 
ασθενείς ζουν συνολικά περισσότερο και καλύτερα. Η επιλογή 
μιας σύγχρονης, ενημερωμένης ιατρικής ογκολογικής ομάδας 
και κέντρου, η χάραξη θεραπευτικής στρατηγικής, η συγκρότηση 
ομάδας δράσης που μπορεί να αποτελείται από συγγενείς και φίλους, 
η κατά το δυνατόν διατήρηση της καθημερινότητας και κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας είναι μερικοί μόνο τρόποι που μπορούν να 
φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα! Αισιοδοξία, πίστη και 
θεραπευτική στρατηγική είναι η σύγχρονη συνταγή της επιτυχίας! 

Η σύγχρονη ογκολογία 
μας δίνει ελπίδα 

Με σύμμαχο την ιατρική αντιμετωπίζουμε με 
θάρρος ακόμα και τον καρκίνο.


