ΟΗ ΚΑΡΚΗΝΟΠΑΘΔΗ ΔΜΦΑΝΗΕΟΤΝ ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
ύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πξνβιέπεηαη όηη θαηά ηνλ επόκελν ρξόλν, πιένλ ηνπ ελόο
εθαηνκκπξίνπ Ακεξηθαλνί ζα λνζήζνπλ από θαξθίλν ηεο πεξηνρήο ηεο θεθαιήο θαη πεξίπνπ ην
40% από απηνύο ζα εκθαλίζνπλ ζνβαξέο επηπινθέο από ην ζηόκα, ιόγσ ηεο ζεξαπείαο ηνπο .
Οη επηπινθέο από ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηόκαηνο όρη κόλν πξνθαινύλ
έληνλν πόλν θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ αζζελνύο αιιά θαη
απνηεινύλ ηελ κνλαδηθή θαη ζπρλόηεξε αηηία δηαθνπήο θαη πξόσξεο νινθιήξσζεο ηεο
ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ. Οη ζηνκαηνινγηθέο επηπινθέο θαη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα
εκθαλίδνληαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο αζζελείο πνπ θάλνπλ ζεξαπεία γηα θαθνήζε
λενπιάζκαηα ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ, ζην 75% θαη πιένλ ησλ αζζελώλ πνπ
δέρνληαη κόζρεπκα νζηηθνύ κπεινύ θαη ζρεδόλ ζην 40% απηώλ πνπ θάλνπλ
ρεκεηνζεξαπεία.
Οη επηπινθέο από ην ζηόκα κπνξεί λα έρνπλ έλα κεγάιν θάζκα εθδειώζεσλ όπσο εξεζηζκνί ηνπ
βιελλνγόλνπ, θιεγκνλή, μεξνζηνκία, δηάρπηνπο ηεξεδνληζκνύο ησλ δνληηώλ, αιινηώζεηο ηεο γεύζεο,
αηκνξξαγία θαη θαθή δηαηξνθή ηνπ αζζελή.
Πηζηεύεηαη , όηη εθ ησλ πξνηέξσλ αληηκεηώπηζε θαη πξόβιεςε γηα ηα ζηνκαηνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ
θαξθηλνπαζώλ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη θαη λα επηδξάζεη ζεηηθά ηελ ζεξαπεία ηνπο. Δίλαη γλσζηό όηη ε
πξώηε αηηία θαξθίλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηόκαηνο αιιά θαη ησλ πλεπκόλσλ είλαη ην ηζηγάξν θαη ηα
ζπλαθή πξντόληα θαη ε δεύηεξε ε θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο. Καη ζηελ παηξίδα καο αθόκε ζεσξείηαη
«καγθηά» θαη «εθζπγρξνληζκόο» ην θάπληζκα…
Γεδνκέλνπ όηη έρεη απμεζεί νπζηαζηηθά ν κέζνο όξνο δσήο ησλ αλζξώπσλ θαη γίλνληαη ζεκαληηθά
βήκαηα ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, νη νδνληίαηξνη έξρνληαη ζε επαθή κε ζπλερώο κεγαιύηεξν αξηζκό
θαξθηλνπαζώλ θαη είλαη ζσζηά πξνεηνηκαζκέλνη. πζηήλεηαη ε πξνιεπηηθή εμέηαζε θάζε εμάκελν ζην
Οδνληηαηξείν γηα ηελ πξόιεςε ησλ ζπρλόηεξσλ πξνβιεκάησλ νπιίηηδαο, ηεξεδόλαο αιιά θαη γηα
εληόπηζε πξνθαξθηληθώλ βιαβώλ ή θαη θαξθίλσλ, ζε πξώηκν ζηάδην. Απηό κπνξεί λα γιηηώζεη ηνπο
αζζελείο από πνιιά πξνβιήκαηα. Καη απηόο είλαη έλαο επηπιένλ θνηλσληθόο ιόγνο γηα ελζσκάησζε ηεο
Οδνληηαηξηθήο γηα όιεο ηηο ειηθίεο, ζην Γεληθό ρέδην Τγείαο . Έζησ θαη κέξνπο απηήο γηα λα κελ
ππάξρεη κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
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