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Εναλλακτικές θεραπείες: Όταν οι καρκινοπαθείς
πεθαίνουν λόγω πλάνης (Βαγγέλης Πρατικάκης)
Date : Μαρτίου 8, 2015
Φάρμακο, φαρμάκι
«Έχω χάσει ασθενείς από όλες αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες» γράφει στον
Guardian η ογκολόγος και συγγραφέας Ρανιάνα Σριβάσταβα, σχολιάζοντας την
περίπτωση της νεαρής βρετανίδας που πέθανε από καρκίνο επειδή προτίμησε τις
βιταμίνες από τη χημειοθεραπεία.
Η 29χρονη Τζέσικα Έινσκοου δεν είναι η μόνη καρκινοπαθής που πεθαίνει
λόγω πλάνης: έρευνες έχουν δείξει ότι το 70% των ασθενών με καρκίνο
χρησιμοποιούν εναλλακτικές θεραπείες, επισημαίνει η Σριβάσταβα.
Και έχει πολλά παραδείγματα να παραθέσει.
Όπως μια ασθενής με καρκίνο του μαστού σε τελικό στάδιο, η οποία πέθανε
από βλάβες στη σπονδυλική στήλη όταν ένας εναλλακτικός θεραπευτής της
σακάτεψε την πλάτη με απρόσεκτους χειρισμούς.
Ή ο ασθενής που είδε τις οικονομίες του να εξανεμίζονται, και τον
καρκίνο του προστάτη να φουντώνει, έπειτα από δαπάνες 50.000 δολαρίων
για ενδοφλέβιες ενέσεις βιταμινών. Τελικά μετάνιωσε που δεν ακολούθησε
τη σύσταση των γιατρών για χημειοθεραπεία.
Υπάρχει ακόμα η περίπτωση της γυναίκας που αναγκάστηκε να πουλήσει το
σπίτι της όταν ήρθε ο λογαριασμός για τη «φυσική θεραπεία» που είχε
ακολουθήσει ο καρκινοπαθής σύζυγός της, πριν τελικά πεθάνει.
Η Τζέσικα Έινσκοου ήταν μια από τους πολλούς οπαδούς της «θεραπείας
Γκέρσον», η οποία προωθείται ως «η φυσική θεραπεία που ενεργοποιεί την
εξαιρετική ικανότητα του οργανισμού να αυτοθεραπεύεται».
Σύμφωνα με το δικτυακό τόπο της βρετανικής οργάνωσης Cancer Research UK,
η θεραπεία περιλαμβάνει εννέα κιλά φρούτα και τρία με τέσσερα κλύσματα
με καφέ την ημέρα. Η οργάνωση προειδοποιεί ότι «σε ορισμένες καταστάσεις
η θεραπεία Γκέρσον μπορεί να είναι πολύ επιβλαβής για την υγεία».
Η Έινσκοου είχε πιθανότητα επιβίωσης της τάξης του 61% αν ξεκινούσε
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άμεσα χημειοθεραπεία. Αρνήθηκε όμως τη βοήθεια των γιατρών ακόμα και
όταν το σάρκωμα από το οποίο έπασχε επεκτάθηκε. Αρνήθηκε να υποβληθεί σε
ακρωτηριασμό και χημειοθεραπεία και συνέχισε τη θεραπεία Γκέρσον.
Υπάρχουν όμως κι άλλες «εναλλακτικές θεραπείες» -με ηλεκτρόνια, με
μαγνητική ενέργεια, με ειδικές λάμπες, όλες τους θεραπείες που έχουν
απορριφθεί από τους επίσημους φορείς, ανάμεσά τους η Αμερικανική
Εταιρεία Καρκίνου.
Άλλες θεραπείες βασίζονται σε βιταμίνες και μαντζούνια κάθε είδους, τα
οποία, όπως προειδοποιεί η Σριβάσταβα, μπορούν να μειώσουν την
αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείες.
Πολλές φορές, εξάλλου, αυτά τα συμπληρώματα διατροφής δεν περιέχουν αυτό
που αναγράφουν. Καναδική μελέτη που εξέτασε 44 συσκευασίες βοτάνων
διαπίστωνε ότι το ένα τρίτο περιείχε άσχετες ουσίες. Άλλες μελέτες έχουν
αποκαλύψει ότι δημοφιλή συμπληρώματα περιέχουν στην πραγματικότητα
αλεσμένο ρύζι και ζιζάνια.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει αυτές τις απάτες απειλή
για την ασφάλεια των καταναλωτών. Δεδομένου όμως ότι πρόκειται για
διατροφικά συμπληρώματα και όχι για φάρμακα, οι έλεγχοι είναι
περιορισμένοι έως ανύπαρκτοι.
Η Σριβάσταβα επισημαίνει ακόμα ότι οι εναλλακτικοί θεραπευτές ποτέ δεν
έρχονται σε επαφή με τους ογκολόγους των ασθενών τους. Παραδέχεται
εξάλλου ότι ούτε οι ογκολόγοι δεν έρχονται σε επαφή με τους
εναλλακτικούς θεραπευτές.
Πώς θα μπορούσαν εξάλλου να συνεννοηθούν με υποστηρικτές θεραπειών για
τις οποίες δεν υπάρχει καμία μελέτη, με ανθρώπους που εκμεταλλεύονται
την απελπισία των πελατών τους;
Ακόμα κι αν κάτι πάει στραβά, οι θεραπευτές αυτοί σχεδόν ποτέ δεν
αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που θα επιβάλλονταν σε έναν αμελή ογκολόγο.
Η Δρ Σριβάσταβα θεωρεί ότι οι αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν αυτή την
αγορά εναλλακτικών θεραπειών, ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων το
χρόνο.
Ίσως αυτό θα ήταν το μόνο αποτελεσματικό μέτρο για την προστασία
απελπισμένων καρκινοπαθών, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν και τα
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χρήματα και τη ζωή τους.
Η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών για τους κινδύνους πιθανώς δεν θα είχε
αποτέλεσμα, αφού το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους απληροφόρητους, τους
αφελείς και τους αδαείς.
Το γνωρίζουμε από την περίπτωση του μεγιστάνα της Apple Στιβ Τζομπς, o
οποίος ανέβαλε το χειρουργείο για τον καρκίνο από τον οποίο έπασχε,
προτιμώντας να ακολουθήσει θεραπεία με βιταμίνες.
Ακόμα και ο ιδιοφυής Στιβ Τζομπς δεν αποκλείεται να συντόμευσε τη ζωή του λόγω
πλάνης.
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