What is cancer?
For people with cancer, their
families and friends
Greek

Τι είναι ο καρκίνος;
Για τ’ άτομα με καρκίνο, τις οικογένειες και τους φίλους τους
Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια των
κυττάρων του σώματος.
Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που έχει να κάνει με
τα κύτταρα του σώματος. Το σώμα αποτελείται από
δισεκατομμύρια κύτταρα. Τα φυσιολογικά κύτταρα
αναπτύσσονται και διαιρούνται (χωρίζονται σε
δύο). Όταν πεθαίνουν, αντικαθιστούνται από νέα
κύτταρα.

Οι μη καρκινωματώδεις όγκοι δεν εξαπλώνονται σε άλλα
μέρη του σώματος. Ωστόσο, πρέπει να τους
παρακολουθεί γιατρός.
Ένας καρκινωματώδης όγκος μπορεί να εξαπλωθεί από
το σημείο που πρωτοεμφανίστηκε και σε άλλα μέρη του
σώματος. Μπορεί να εξαπλωθεί σε ιστούς κοντά στον
όγκο και να μεταφερθεί από το αίμα ή τους λεμφαδένες
σε άλλα μέρη του σώματος. Ο καρκίνος που
αναπτύσσεται στο νέο χώρο ονομάζεται «δευτερεύων
καρκίνος» ή «μετάσταση».

Μερικές φορές, κάτι πάει στραβά με κάποια
κύτταρα και δεν πεθαίνουν. Διαιρούνται εκτός
ελέγχου και μπορεί να αυξηθούν σε μια μάζα (όγκο)
που ονομάζεται καρκίνος.

Πώς αποκτάμε καρκίνο;
Ο καρκίνος μπορεί να παρουσιαστεί στον καθένα. Δεν
γνωρίζουμε τα αίτια των περισσότερων μορφών
καρκίνου.

Οι καρκίνοι μπορούν να παρουσιαστούν σε
οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Υπάρχουν
πάνω από 100 διαφορετικοί τύποι καρκίνου.

Μερικά πράγματα θέτουν τους ανθρώπους σε
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου:
 Το ότι μεγαλώνουμε σε ηλικία: οι νέοι μπορούν
να παρουσιάσουν καρκίνο, αλλά οι
περισσότεροι τύποι καρκίνου εμφανίζονται
συχνότερα στην ηλικία πάνω των 50 ετών
 Το κάπνισμα
 Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ
 Η έλλειψη σωματικής άσκησης
 Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο
 Η μη υγιεινή διατροφή
 Το υπερβολικό βάρος
 Το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό επηρεάζει μόνο
ένα μικρό αριθμό οικογενειών.

Ορισμένοι καρκίνοι είναι πιο κοινοί από ότι άλλοι,
όπως ο καρκίνος του εντέρου, του μαστού, του
προστάτη και του πνεύμονα.
 Ο καρκίνος είναι πολύ κοινός - ένας στους
τρεις ανθρώπους παρουσιάζουν καρκίνο.
 Πολλοί άνθρωποι επιβιώνουν τον καρκίνο.
 Ο καρκίνος δε φεύγει χωρίς αγωγή.

Μερικές χημικές ουσίες και ο αμίαντος μπορούν να
αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σ’ ένα άτομο.
Μερικοί ιοί οδηγούν μερικές φορές σε καρκίνο, όπως ο
ανθρώπινος ιός θηλωμάτων, που είναι ένας πολύ κοινός
ιός που μεταδίδεται με το σεξ.

Καρκινωματώδεις και μη καρκινωματώδεις
Οι όγκοι μπορεί να είναι μη καρκινωματώδεις
(καλοήθεις) ή καρκινωματώδεις (κακοήθεις).
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Είναι μεταδοτικός ο καρκίνος;
Όχι, ο καρκίνος δεν είναι μεταδοτικός. Οι άνθρωποι
δεν μπορούν να προσβληθούν από καρκίνο από
κάποιο άτομο που τον έχει.




Παρατεταμένη ή ανεξήγητη διάρροια ή
δυσκοιλιότητα
Πόνο οπουδήποτε στο σώμα που δεν περνάει.

Μερικά από τα συμπτώματα αυτά οφείλονται σε κοινά
προβλήματα υγείας και όχι σε καρκίνο.

Είναι ασφαλές να είσαι με κάποιον που έχει
καρκίνο. Το άγγιγμα ατόμων με καρκίνο είναι
ασφαλές.

Δείτε ένα γιατρό για οποιαδήποτε επίμονα
συμπτώματα ή αλλαγές στο σώμα σας.

Ο πρόωρος εντοπισμός του καρκίνου
Πολλές μορφές καρκίνου μπορεί να
αντιμετωπιστούν επιτυχώς αν εντοπιστούν από
γιατρό και τους γίνει αγωγή πρόωρα.

Τι γίνεται αν έχω καρκίνο;
Η αγωγή εξαρτάται από τον τύπο και το στάδιο του
καρκίνου (πόσο προχωρημένος είναι). Οι πιο κοινές
αγωγές είναι η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία, η
χειρουργική επέμβαση και η ανοσοθεραπεία.

Να πηγαίνετε σε προγράμματα προσυμπτωματικού
ελέγχου. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο
του μαστού, του εντέρου και του καρκίνου του
τραχήλου σώζει ζωές.

Ο γιατρός θα συζητήσει μαζί σας την αγωγή που θα
βοηθήσει στη θεραπεία ή στον έλεγχο του καρκίνου.

Να γνωρίζετε τι είναι φυσιολογικό για το σώμα
σας. Δείτε αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε
ασυνήθιστες αλλαγές όπως:
 Διογκώσεις, πληγές ή έλκη που δεν
επουλώνονται
 Ασυνήθιστες αλλαγές του μαστού:
διογκώσεις, συμπυκνωμένη/
«σβολιασμένη» περιοχή, ασυνήθιστη
εκροή των θηλών, μια θηλή που γυρίζει
προς τα μέσα (αν δεν ήταν πάντα έτσι),
μια αλλαγή στο σχήμα ή χρώμα ή
ασυνήθιστος πόνος
 Επίμονος βήχας, δύσπνοια ή βραχνάδα
 Ανεξήγητη απώλεια βάρους ή αίματος
 Επίμονη ναυτία ή έμετος
 Για τις γυναίκες, οποιαδήποτε απώλεια
αίματος από τον κόλπο, ακόμα κι αν είναι
μερικές κηλίδες μεταξύ των περιόδων τους
(τα αποβαλλόμενα κατά την έμμηνη ρύση
αιματηρά υγρά) ή μετά την εμμηνόπαυση
 Κρεατοελιές που αλλάζουν σχήμα,
μέγεθος ή χρώμα, ή αιμορραγούν
 Αίμα σε μια εκκένωση του εντέρου
(κόπρανα)

Οι καρκίνοι που εντοπίζονται και τους γίνεται αγωγή
πρόωρα συνήθως θεραπεύονται.
Η Multilingual Cancer Information Line
[Πολυγλωσσική Γραμμή Πληροφοριών Καρκίνου]
παρέχει στα άτομα που καλούν την υπηρεσία
πληροφορίες για τον καρκίνο στη γλώσσα τους, καλέστε
το 13 14 50 και ζητήστε την Cancer Council Victoria
Helpline [Γραμμή Βοήθειας του Αντικαρκινικού
Συμβουλίου Βικτώριας] για να μιλήσετε εμπιστευτικά με
μια νοσοκόμα/ ένα νοσοκόμο του καρκίνου με τη βοήθεια
διερμηνέα.
Καλέστε το 13 11 20 για πληροφορίες και υποστήριξη
στην αγγλική.
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