
Η φροντίδα του δέρµατος στους ογκολογικούς ασθενείς δεν είναι 
µια περιττή πολυτέλεια. Συµβάλλει στη γενικότερη υγεία του 
οργανισµού τους, σωµατική και ψυχολογική. 

Το δέρµα αποτελεί το περίβληµα προστασίας του σώµατος σε 
σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον. Εποµένως, ένα υγιές δέρµα 
αποτελεί µια ασπίδα προστασίας σε µικροβιακές λοιµώξεις και 
ερεθιστικούς παράγοντες, ζωτικής σηµασίας προϋποθέσεις για 
µια επιτυχηµένη ολοκλήρωση ενός κύκλου ογκολογικής 
θεραπείας.

Η βασική γέφυρα αισθήσεων σε σχέση µε το περιβάλλον µας 
είναι το δέρµα. Η ευεξία του δέρµατός µας βοηθά στο να 
επικοινωνούµε καλύτερα µε το χώρο όπου διαβιούµε. 

Ένα καλά ενυδατωµένο και σε καλή κατάσταση δέρµα 
συµβάλλει στο να αντέχει κανείς ακραίες θερµοκρασίες (πχ 
καύσωνας), αλλά και να διαχειρίζεται καλύτερα παρενέργειες 
των θεραπειών λόγω διαταραχών στη θερµορρύθµιση (πχ 
υπεριδρωσία).

Το δέρµα είναι σηµείο οµορφιάς σε όλους τους ανθρώπους. Ο 
καθένας αισθάνεται πολύ πιο ευχάριστα µε ένα υγιές και 
περιποιηµένο δέρµα. Η γενικότερη θετική διάθεση τονώνει το 
ανοσοποιητικό µας σύστηµα.  

Συµβουλές για τη φροντίδα του δέρµατος

•  Αποφύγετε αντισηπτικά ή ακόµα και έντονα καθαριστικά ή 
αρωµατικά σαπούνια. ∆εν προσφέρουν παραπάνω προστασία. 
Αντιθέτως επιδεινώνουν τη δερµατική ξηρότητα και τον κνησµό. 

•  Χρησιµοποιείστε ήπια καθαριστικά σκευάσµατα – ακόµα και χωρίς 
σάπωνες – κατάλληλα για ευαίσθητα, παθολογικά δέρµατα. 

•  Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του νερού στο χλιαρό καθώς το καυτό 
νερό αυξάνει την αφυδάτωση του δέρµατος.

•  Το έντονο τρίψιµο µε σκληρής υφής σφουγγάρια δεν χαρίζει 
περισσότερη καθαριότητα. Προτιµήστε κάτι πιο µαλθακής υφής. 

•  Υποχρεωτικά ενυδατώστε το δέρµα σας µε κατάλληλες µαλακτικές 
κρέµες ή γαλακτώµατα µετά το µπάνιο σας, εκεί όπου η απώλεια 
ύδατος και υγρασίας από το δέρµα είναι εντονότερη. 

•  Μη θεωρείτε ως περιττή την αντηλιακή προστασία. Κατά κανόνα 
είναι υποχρεωτική καθώς συχνά τα αντινεοπλασµατικά φάρµακα 
προκαλούν επίµονα ή «περίεργα» εξανθήµατα λόγω 
φωτοευαισθησίας.

•  Μην απογοητευθείτε λόγω µιας αλωπεκίας εξαιτίας των θεραπειών. 
Χρησιµοποιείστε κατάλληλα τριχοτονωτικά σκευάσµατα που 
βοηθούν στην ταχύτερη επανέκφυση υγιών και δυνατών µαλλιών.

•  Μην υποτιµάτε τυχόν εξανθήµατα ή ερεθισµούς στο δέρµα σας 
κατά τις φάσεις των θεραπειών. Απευθυνθείτε στο ∆ερµατολόγο σας. 

•  ∆ώστε τη δυνατότητα στο δέρµα σας να αναπνεύσει στη δύσκολη 
φάση των θεραπειών. Θα σας ανταποδώσει στο µέγιστο βαθµό µε 
ανάσες οµορφιάς, θετικής διάθεσης και ευεξίας. 

Οι ογκολογικές θεραπείες εµφανίζουν συχνά ανεπιθύµητες 
ενέργειες πέρα από το προσδοκόµενο θεραπευτικό τους 
όφελος. Το δέρµα αποτελεί µια συνηθισµένη περιοχή όπου 
εκδηλώνονται οι διάφορες αυτές µη επιθυµητές αντιδράσεις 
των θεραπειών. 

Οι νεώτερες στοχευµένες θεραπείες κατά του καρκίνου (µο-
ριακές θεραπείες, βιολογικοί παράγοντες) έχουν ως συνηθέ-
στερες παρενέργειες τη δερµατική ξηρότητα και τον συνεπα-
κόλουθο έντονο κνησµό.

Οι κλασικές χηµειοθεραπείες συχνά προκαλούν έντονη φω-
τοευαισθησία στους ασθενείς, καθώς και πολύµορφα δερ-
µατικά εξανθήµατα, όπως πχ ακµοειδή εξανθήµατα. 
Μια µη επιθυµητή κατάληξη της ακτινοθεραπείας αποτελεί η 
χρόνια ακτινοδερµατίτιδα, κατάσταση κατά την οποία το 
δέρµα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. 

Η αλωπεκία (απώλεια τριχών), όπως επίσης και οι διαταρα-
χές των ονύχων (πχ είσφρυση όνυχος) συµπληρώνουν το 
παζλ των ανεπιθύµητων ενεργειών των διαφόρων ογκολογι-
κών θεραπειών στα εξαρτήµατα του δέρµατος. 

Υπάρχουν µορφές νεοπλασιών (πχ αιµατολογικές κακοήθει-
ες) όπου το κύριο σύµµπτωµα είναι ο βασανιστικός κνησµός 
και η ξηρότητα του δέρµατος.

Σε κάθε κατάσταση πολυφαρµακίας και έντονου στρες (συ-
ναισθηµατικού και µεταβολικού) λόγω µιας συστηµατικής 
πάθησης το δέρµα γίνεται αποδέκτης όλης αυτής της δύσκο-
λης φάσης του οργανισµού. Συµπτώµατα όπως δερµατική 
δυσανεξία, καύσος και κνησµός δεν είναι σπάνια. 
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∆έρµα και ογκολογικοί ασθενείς: 
Η πραγµατική τους συσχέτιση


