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Βασικά ηνύματα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Υγιεινή ζωή κατά την

ΟΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙΗΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣ 

ΑΝΝΑΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝΤΗΓΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΟΣΦΡΗΣΗ, ΤΗΝΟΡΕΞΗΉ/

ΚΑΙ ΤΗΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

«Οι διατροφικές συμβουλές πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
εξατομικευμένες και τα προγράμματα διατροφής να 
προσαρμόζονται στον εκάστοτε ασθενή.»

ΟΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ

ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝΑΣΘΕΝΩΝ

«Η απώλεια βάρους που αναφέρει ο ασθενής έχει 
καθοριστική σημασία για την εκτίμηση του υποσιτισμού 
που σχετίζεται με τον καρκίνο.»

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣΉ/ΚΑΙΦΥΤΙΚΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝΝΑΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ

TΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ

«Ρωτήστε τον ογκολόγο σας πριν πάρετε 
οποιαδήποτε βιταμίνη ή/και φυτικό συμπλήρωμα!»

 ΑΝΟΙΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΝ 

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝΤΙΣΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ/ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙΝΑΕΞΕΤ ΑΖΕΤΑΙ Η 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

«Η σίτιση από το στόμα παραμένει η προτιμότερη
μέθοδος σίτισης κατά τη θεραπεία.»

 ΚΑΘΕΦΑΡΜΑΚΟ ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

«Αν ανησυχείτε για τις παρενέργειες, απευθυνθείτε 
στον ογκολόγο σας.»

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙΨΥΧΟ-

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΣ

«Η διατροφική συμβουλευτική και η ψυχο-ογκολογική
υποστήριξη έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη προσήλωση

του ασθενή στη θεραπεία.»

ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ-ΚΑΧΕΞΙΑ
Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο κατά το οποίο οι μεταβολικές αλλοιώσεις και η 

περιορισμένη πρόσληψη τροφής οδηγούν σε απώλεια μυϊκής μάζας και μείωση του σωματικού 
βάρους, με αποτέλεσμα μειωμένη σωματική λειτουργικότητα και αντοχή στη θεραπεία, και 

μικρότερα ποσοστά επιβίωσης.

https://ecpc.org/tool-box/nutrition-booklet/
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Τι βάρος έχω αυτή τη στιγμή;1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
7.

Είναι σημαντικό να διατηρήσω το βάρος μου κατά τη θεραπεία;

Πώς μπορώ να βελτιώσω την όρεξη και τη διατροφή μου κατά τη θεραπεία;

Τι συστήνετε να τρώω κατά τη θεραπεία;

Υπάρχουν τροφές που πρέπει να αποφύγω;

Πρέπει να παίρνω βιταμίνες ή αντιοξειδωτικά κατά τη θεραπεία;

Πώς μπορώ να συνεχίσω τη σωματική άσκηση κατά τη θεραπεία;

Τι επιλογές έχω αν η κανονική μου καθημερινή
πρόσληψητροφήςδενείναιεπαρκής;

«Οι διατροφικές ανάγκες κάθε 
ατόμου μπορεί να διαφέρουν. Ο 
γιατρός σας θα σάς βοηθήσει να 
προσδιορίσετε τους δικούς σας 
διατροφικούς στόχους.» 

This has been made with support by Baxter International and Boehringer Ingelheim. 
All content remains the sole responsiblity of ECPC. 

8 ερωτήσεις για τον 

ογκολόγο σας:


