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Στον από-
ηχο των πολιτικών εξελίξεων, 

µετά το πρώτο κύµα καύσωνα και µε την οσµή 
από τους τόνους των σκουπιδιών αισθητή ακόµη στην ατµό-

σφαιρα, το φετινό καλοκαίρι προµηνύεται δύσκολο. Ειδικά για τους 
«συνήθεις υπόπτους», τους χρόνιους ασθενείς, που πληρώνουν πάντοτε το 

βαρύτερο τίµηµα από τα κοντόφθαλµα λογιστικά µέτρα τα οποία επιβάλλονται 
προκειµένου να µειωθούν οι δαπάνες υγείας. Εδώ και καιρό οι φορείς που συµµετέχουν 

στη φαρµακευτική αλυσίδα προειδοποιούν ότι µε τα πρόσθετα νέα µέτρα και το νοσοκοµει-
ακό clawback απειλείται όχι µόνο η άφιξη των νέων καινοτόµων φαρµάκων στη χώρα αλλά και 

η ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες που ήδη κυκλοφορούν. Σχολιάζοντας επ’ αυτού 
του καυτού θέµατος, η Μαριάννα Λάµπρου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων, 

επισηµαίνει: «Η πολιτεία έχει συµφέρον από κάθε πλευρά να έχουµε πρόσβαση στα φάρµακά µας και 
να παραµείνουµε παραγωγικά άτοµα. Αν στερηθούµε τη θεραπεία µας, θα χρειαστούµε περιττές επεµβά-

σεις, ακριβές εξετάσεις και νοσηλείες που αυξάνουν υπέρογκα τις δαπάνες υγείας. Πρέπει οι αρµόδιοι να 
καταλάβουν πως χωρίς θεραπεία κοστίζουµε τελικά πολύ περισσότερο για το κράτος».
Τόσο ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) όσο και η Πανελλήνια Ένωση Φαρµα-
κοβιοµηχανίας (ΠΕΦ) επισηµαίνουν το αδιέξοδο της ακολουθούµενης φαρµακευτικής πολιτικής και τονί-
ζουν ότι οι εκπτώσεις και οι επιστροφές ύψους 1 δισ. ευρώ που οι εταιρείες καλούνται να δώσουν στο κράτος 
είναι δυσβάσταχτες και απειλούν πλέον τη βιωσιµότητά τους. Προβλήµατα υπάρχουν και στη διαµόρφωση 
της νέας πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µε θετικά στοιχεία στο πλάνο, όπως η θέσπιση του οικογενεια-
κού γιατρού, αλλά και πολλές ελλείψεις, που εντείνουν τις ανισότητες µεταξύ των πολιτών. Στις θετικές 

εξελίξεις των τελευταίων εβδοµάδων συµπεριλαµβάνεται η συµφωνία-σταθµός που επιτεύχθηκε µε-
ταξύ του ΕΟΠΥΥ και των φαρµακευτικών εταιρειών για την πρόσβαση των ασθενών µε ηπατίτιδα 

C στις νέες καινοτόµες θεραπείες υψηλού κόστους. Η συµφωνία αφορά τα νεότερης γενιάς φάρ-
µακα κατ ά της ηπατίτιδας C, στα οποία πλέον θα έχει πρόσβαση πενταπλάσιος αριθµός ασθε-

νών, αφού µετά τη διαπραγµάτευση επιτεύχθηκε σηµαντική µείωση του κόστους θερα-
πείας ανά ασθενή. Ωστόσο, τα βήµατα που γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση θα 

πρέπει να εντατικοποιηθούν και να επιταχυνθούν. Αλλιώς, ο αντίκτυπός τους 
θα είναι σαν το αποτύπωµα της φτέρνας µας στην αµµουδιά, που σχη-

µατίζεται καθώς περπατάµε –δείχνοντας τον δρόµο που βα-
δίζουµε– αλλά που γρήγορα σβήνει µε το πρώτο 

κυµατάκι της θάλασσας.
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Alpha Global Medical Care
Το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας που σας καλύπτει σε όλο τον κόσμο.

Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στην ανάγκη σας για ολοκληρωμένη προστασία της υγείας
και σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., την πρώτη ασφαλιστική εταιρία παγκοσμίως, 
δημιουργεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Alpha Global Medical Care”, προσφέροντας:

•  Ολοκληρωμένη προστασία 360ο (πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από τη νοσηλεία)
•  Ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων με απευθείας κάλυψη 100% των εξόδων

στην Ελλάδα και την Ευρώπη και 80% στον υπόλοιπο κόσμο
•  Καινοτόμες παροχές όπως: απευθείας εξόφληση της δαπάνης στο εξωτερικό,

δεύτερη ιατρική γνωμάτευση από το εξωτερικό, δαπάνες αποκαταστάσεως μετά από σοβαρά 
περιστατικά, νοσηλεία στο σπίτι

•  36 συνδυασμούς προγραμμάτων, για να επιλέξετε.

Στην Alpha Bank φροντίζουμε και για την υγεία, με αξιοπιστία και σύγχρονες λύσεις.

Alpha Global Medical Care

Μάθετε περισσότερα στο
www.alpha.gr

Για την
Alpha Bank

δεν είναι
μόνο ευχή,

είναι πρόγραμμα
υγείας.
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Οι εθελοντές της 
Roche Hellas 
περιηγήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του 
Παιδικού Χωριού 
SOS στη Βάρη, 
συγκεντρώνοντας 
ένα χρηµατικό ποσό 
για την κάλυψη 
των λειτουργικών 
αναγκών της 
οργάνωσης. 
Παράλληλα, 
πρόσφεραν 
εθελοντική εργασία 
βάφοντας και 
συντηρώντας τα 
κιγκλιδώµατα γύρω 
από τα σπίτια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ

www.freesunday.gr
09.07.201720

Στην Παγκόσµια Πεζοπορία για τα Παι-
διά, τη διεθνή εθελοντική πρωτοβου-
λία-θεσµό της φαρµακοβιοµηχανίας 
Roche, συστρατεύτηκαν και φέτος οι 
εργαζόµενοι της Roche Hellas, περπα-

τώντας αυτή τη φορά στο Παιδικό Χωριό SOS στη 
Βάρη. ∆ιαδίνοντας το µήνυµα «περπατάµε σήµερα 
για ένα καλύτερο αύριο, για τα παιδιά όλου του κό-
σµου», οι εθελοντές της Roche Hellas περιηγήθη-
καν στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Χωριού SOS 
στη Βάρη, συγκεντρώνοντας µε συµβολικό τρόπο ένα 
χρηµατικό ποσό για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και για τη στήριξη των προγραµµάτων εκπαίδευσης 
και υγείας για παιδιά στο Μαλάουι της Αφρικής. Πα-
ράλληλα, οι εργαζόµενοι της Roche Hellas, για πρώτη 
φορά στη µακρόχρονη ιστορία του θεσµού, πρόσφε-
ραν εθελοντική εργασία, συντηρώντας και βάφοντας 
τα κιγκλιδώµατα που περιβάλλουν τα σπίτια όπου 
διαµένουν οι οικογένειες SOS, ενώ ταυτόχρονα βο-
ήθησαν στη διαλογή τροφίµων στις αποθήκες του 
χωριού. Η πρωτοβουλία «Παγκόσµια Πεζοπορία για 
τα Παιδιά» υλοποιείται εδώ και 14 χρόνια, στηρίζο-

ντας φορείς που αναπτύσσουν έργο φροντίδας για 
τα παιδιά σε όλο τον κόσµο. Στο πλαίσιο των φετι-
νών δράσεων, η διευθύνουσα σύµβουλος της Roche 
Hellas, Anne Nijs, ανέδειξε την ύψιστη σηµασία που 
έχουν τα παιδιά για τη φαρµακοβιοµηχανία Roche, 
επισηµαίνοντας: «Στη Roc he πιστεύουµε ότι τα παι-
διά είναι το µέλλον µας. Για τον λόγο αυτόν επενδύ-
ουµε σταθερά στον εταιρικό εθελοντισµό και στη-
ρίζουµε ανελλιπώς, τόσο ως οργανισµός όσο και ως 
εργαζόµενοι, τη σηµαντική αυτή πρωτοβουλία, µε 
στόχο να συµβάλουµε ενεργά στη βελτίωση της ζωής 
των νέων ανθρώπων». Από την πλευρά της, η διευ-
θύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, 
Ξένια Καπόρη, πρόσθεσε: «Η Παγκόσµια Πεζοπο-
ρία για τα Παιδιά αποτελεί θεσµό πλέον για την εται-
ρεία µας και όλοι οι εργαζόµενοι της Roche Hellas 
είµαστε πραγµατικά υπερήφανοι που έχουµε την ευ-
καιρία να συµβάλουµε στις προσπάθειες αξιόλογων 
φορέων, όπως είναι τα Παιδικά Χωριά SOS. Αυτή τη 
χρονιά, µάλιστα, το συναίσθηµα αυτό είναι ακόµα 
πιο δυνατό, καθώς είχαµε την ευκαιρία να βάλουµε 
τη δική µας “πινελιά” για να γίνει η καθηµερινότητα 
των παιδιών πιο όµορφη».

Εκατοµµύρια βήµατα σε 144 χώρες
Η Πεζοπορία για τα Παιδιά, διεθνώς γνωστή ως 
Children’s Walk, αποτελεί το παγκόσµιο ετήσιο γε-
γονός της Roche, που υλοποιείται ανελλιπώς από 
το 2003, µε στόχο να προσφέρει µια καλύτερη ζωή 
στους λιλιπούτειους όλου του κόσµου. Από τη χρο-
νιά που ξεκίνησε να υλοποιείται η πρωτοβουλία, πε-
ρισσότεροι από 200.000 εργαζόµενοι της φαρµακο-
βιοµηχανίας σε όλο τον κόσµο έχουν περπατήσει σε 
144 χώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 15,4 εκατ. 
ελβετικά φράγκα µέχρι σήµερα. Οι υπάλληλοι της 
Roche κάθε χρόνο συγκεντρώνουν χρήµατα για παι-
διά που χρειάζονται τη βοήθειά µας συµµετέχοντας 
στην πεζοπορία. Με σκοπό την ενθάρρυνση της βι-
ωσιµότητας, µέσω προγραµµάτων εκπαίδευσης και 
υγείας, τα χρήµατα που συγκεντρώνονται από τους 
υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του παγκόσµιου γεγο-
νότος διπλασιάζονται από τη Roche. Στη συνέχεια, 
το ήµισυ του συνολικού ποσού που συγκεντρώνε-
ται διατίθεται για την υποστήριξη τοπικών πρωτο-
βουλιών για τα παιδιά, ενώ το υπόλοιπο 50% διατί-
θεται για τη στήριξη των παιδιών στο Μαλάουι, µία 
από τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες του κόσµου.

∆ιεθνής πρωτοβουλία για να έχουν 
τα πιτσιρίκια µια καλύτερη ζωή

Βραβείο για τις επιχειρηµατικές της τα-
κτικές που προάγουν τη βιωσιµότητα και 
για το υψηλό της αίσθηµα κοινωνικής ευ-
θύνης απέσπασε η Roche Hellas τη δύ-

σκολη χρονιά που µας πέρασε. Συγκεκριµένα, στην 
εταιρεία απονεµήθηκε Βραβείο Bronze (χάλκινη 
διάκριση) για τις επιδόσεις της στην εφαρµογή υ-
πεύθυνων εταιρικών πρακτικών, ενώ της απονεµή-
θηκε η ειδική διάκριση «Έπαινος για την Αγορά – 
Marketplace Award» στον τοµέα αξιολόγησης που 
αφορά την αγορά και ειδικότερα την κατανόηση και 
την ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Τα βρα-
βεία αυτά δίνονται σύµφωνα µε τον Εθνικό ∆είκτη 
Εταιρικής Ευθύνης, τον γνωστό CR Index. Οι δύο 
διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της έµπρακτης 
δέσµευσης της Roche Hellas στις αρχές της βιώ-
σιµης ανάπτυξης, µε κύριους άξονες τον σεβασµό 
στον εργαζόµενο, την εφαρµογή κανόνων ποιοτικής 
λειτουργίας και δεοντολογίας, τη φροντίδα για την 
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και 
τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Τα βραβεία απονεµήθηκαν στη διάρκεια ειδικής 
εκδήλωσης που διοργανώθηκε στα τέλη Ιουνίου από 
το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παρα-
λαµβάνοντας το βραβείο, η διευθύντρια Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Roche Hellas, Ξένια Καπόρη, τόνισε: 

«Όλοι εµείς στη Roche µοιραζόµαστε µια βασική πε-
ποίθηση, ότι το “καλώς επιχειρείν” συνεπάγεται ένα 
καλύτερο αύριο. Αυτή τη δέσµευση τηρούµε καθη-
µερινά µέσα από την επιχειρηµατική µας δραστηρι-
ότητα, λειτουργώντας µε υψηλά πρότυπα δεοντολο-
γίας και συµµόρφωσης, επενδύοντας συστηµατικά 
στην ανάπτυξη των εργαζοµένων µας και θέτοντας σε 
απόλυτη προτεραιότητα –ειδικά στη δύσκολη περί-
οδο της κρίσης– τη διασφάλιση απρόσκοπτης πρό-
σβασης των ασθενών στα προϊόντα µας, για όσους 
τα έχουν ανάγκη. Είµαστε υπερήφανοι για την ανα-
γνώριση όλης αυτής της προσπάθειας, στο πλαίσιο 
του θεσµού CR Index. Τόσο η ίδια η διάκριση όσο 
και η διαδικασία της αξιολόγησης που προηγήθηκε 
µας παρέχουν την έµπνευση, το κίνητρο αλλά και την 
πολύτιµη πρακτική καθοδήγηση για να γινόµαστε 
διαρκώς καλύτεροι».

Ο δείκτης CR Index εισήχθη στην Ελλάδα το 
2008 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σε συ-
νεργασία µε το BITC (Business in the Community). 
Είναι ο σηµαντικότερος διεθνώς δείκτης µέτρησης 
της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τοµέα της ε-
ταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποτελώντας σηµείο 
αναφοράς για την αξιολόγηση και αναγνώριση των 
εταιρικών πρακτικών σε τέσσερις επιµέρους τοµείς: 
κοινωνία, περιβάλλον, εργαζόµενοι και αγορά.

Βραβείο και έπαινος 
για προγράµµατα 
κοινωνικής ευθύνης 
και κατανόηση των 
αναγκών της αγοράς
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Οι κλινικές µελέτες 
αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο 
της επιστηµονικής 
έρευνας. 
∆ιεξάγονται σε 
εθελοντές για 
φαρµακευτικά 
σκευάσµατα, 
προκειµένου να 
βρεθούν καλύτεροι 
τρόποι ώστε να 
διαγνωστούν, να 
θεραπευτούν ή 
να προληφθούν 
σοβαρές παθήσεις.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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Η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό 
και όλοι οι άνθρωποι έχουν ανα-
φαίρετο δικαίωµα στην υγεία, το 
οποίο, ωστόσο, αν και φαντάζει αυ-

τονόητο, δεν είναι. Προκειµένου να έχουµε πρό-
σβαση σε ασφαλή και αποτελεσµατικά φάρµακα 
τα οποία αντιµετωπίζουν τα σοβαρά και χρόνια 
νοσήµατα πρέπει οι ερευνητές επιστήµονες να 
διεξάγουν στα εργαστήριά τους παγκοσµίως ε-
πίπονες και µακροχρόνιες µελέτες, µέσα από 
τις οποίες φωτίζονται τα άγνωστα αίτια των πα-
θήσεων και ανακαλύπτονται νέα µόρια, τα και-
νοτόµα φάρµακα που σώζουν ζωές. Η Novartis 
Hellas, έχοντας θέσει στο επίκεντρο των δρα-
στηριοτήτων της τους ασθενείς και πιστή στη 
δέσµευσή της να τους υποστηρίζει έµπρακτα, 
συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την επιτυχηµένη 
εκστρατεία ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα των 
ασθενών µε τίτλο «∆ικαίωµα στην Υγεία», εστι-
άζοντας αυτή τη φορά στις κλινικές µελέτες. Η 
εκστρατεία «∆ικαίωµα στην Υγεία» υλοποιείται 
σε συνεργασία µε την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 
και ο στόχος της δεύτερης φάσης της είναι να  ε-
νισχύσει την πληροφόρηση των ασθενών, να α-
παντήσει σε τυχόν ανησυχίες και να καταρρίψει 
κάποιους αστήρικτους µύθους. Η ενίσχυση της 
διαφάνειας καθιστά εφικτή την κατανόηση του 
πλαισίου υλοποίησης των κλινικών ερευνητι-
κών προγραµµάτων και ενδυναµώνει τη σχέση 
εµπιστοσύνης των ασθενών µε τους επαγγελ-
µατίες υγείας, τους ακαδηµαϊκούς/υγειονοµι-
κούς φορείς, τις εγκριτικές αρχές και τη φαρ-
µακοβιοµηχανία.

Τι ακριβώς είναι οι κλινικές µελέτες
Τι όµως ακριβώς είναι οι κλινικές µελέτες, για 
τις οποίες έχουν γραφτεί και λεχθεί πολλά; Πρό-
κειται για ερευνητικές µελέτες για φαρµακευ-
τικά σκευάσµατα που διεξάγονται σε εθελοντές, 
προκειµένου να απαντηθούν επιστηµονικά ερω-
τήµατα και να βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε 
να διαγνωστούν, να θεραπευτούν ή να προλη-
φθούν παθήσεις. Παράλληλα, οι µελέτες αυτές 
συχνά βοηθούν τους επιστήµονες να κατανο-
ήσουν σε βάθος παθοφυσιολογικούς µηχανι-
σµούς των νοσηµάτων. Μια κλινική δοκιµή δι-
εξάγεται ώστε να αποφασιστεί εάν ένα νέο φάρ-

µακο είναι ασφαλές και αποτελεσµατικό στους 
ανθρώπους. Οι κλινικές µελέτες βασίζονται σε 
άτοµα και ασθενείς που εθελοντικά συµµετέ-
χουν και λαµβάνουν ένα νέο φάρµακο ή θερα-
πεία ή ιατροτεχνολογικό βοήθηµα ή συσκευή 
και διεξάγονται σύµφωνα µε διεθνείς δεοντο-
λογικές αρχές καλής κλινικής πρακτικής και το 
νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα.

Η Ελλάδα ουραγός στη συµµετοχή των 
ασθενών σε κλινικές µελέτες
∆υστυχώς, λόγω γραφειοκρατικών κωλυµάτων 
και εσφαλµένης νοοτροπίας, η πατρίδα µας πα-
ραµένει πανευρωπαϊκά ουραγός στις κλινικές έ-
ρευνες, µε συνέπεια να χάνει δυνητικές επενδύ-
σεις και να υστερεί στην πρόσβαση των ασθενών 
στα καινοτόµα φάρµακα, ενώ παράλληλα µένει 
αναξιοποίητο και το εξαιρετικό επιστηµονικό 
δυναµικό της. Εκτιµάται ότι ετησίως διεξάγο-
νται περίπου 150 νέες παρεµβατικές κλινικές 
µελέτες στην Ελλάδα – κυρίως από µεγάλες δι-
εθνείς φαρµακοβιοµηχανίες. Οι µελέτες αυτές 
αποφέρουν στην πολιτεία επενδύσεις ύψους 80 
εκατ. ευρώ, πόσο που µπορεί να τριπλασιαστεί, 
ώστε να φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ. Άλλες χώρες 
µε παρόµοιο ή και µικρότερο πληθυσµό από 
αυτόν της Ελλάδας, όπως το Βέλγιο, η Πολωνία 
και η Τσεχία, µας έχουν «βάλει τα γυαλιά», πρω-
τοστατώντας στη συµµετοχή των νοσοκοµείων 
και των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων τους στην 
κλινική έρευνα. Οι νέες κλινικές µελέτες, όσο 
και οι εξελισσόµενες, προσφέρουν σηµαντικά 
οφέλη που αφορούν σε αξία προς τους ασθε-
νείς, στην ευρύτερη υγειονοµική περίθαλψη µε 
καλύτερες θεραπείες για ευρύτερο πληθυσµό 
ασθενών, στην ερευνητική κοινότητα και στην 
εθνική οικονοµία. Στην πατρίδα µας εκτιµάται 
ότι 5.000 ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινο-
τόµα φάρµακα µέσω των κλινικών παρεµβατι-
κών µελετών, ιδιαίτερα σε σοβαρά, χρόνια ή και 
σπάνια νοσήµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτες 
σηµαντικές ιατρικές ανάγκες.

Τι λένε οι ειδικοί 
για τις κλινικές µελέτες
Πολύτιµο «εργαλείο» της επιστήµης για την προ-
αγωγή της υγείας χαρακτηρίζει τις κλινικές µε-

λέτες ο καθηγητής Γρηγόριος Κουράκλης, πρόε-
δρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, τονίζοντας: 
«Οι κλινικές µελέτες στην Ιατρική είναι ένα ερ-
γαλείο µε βάση τους κανόνες ορθής κλινικής 
πρακτικής και έχουν ως στόχο την καλύτερη α-
ντιµετώπιση του ασθενή. Η Ιατρική Εταιρεία Α-
θηνών, στο πλαίσιο της ενδυνάµωσης της σχέσης 
ασθενή-γιατρού, πέραν των άλλων ενεργών δρά-
σεών της σε αυτή την κατεύθυνση, συµµετέχει 
στο πρόγραµµα “∆ικαίωµα στην Υγεία”, συνερ-
γαζόµενη µε τη Novartis Hellas. Στόχος αυτής 
της εκστρατείας ενηµέρωσης είναι η πληροφό-
ρηση των ασθενών σχετικά µε τα οφέλη των κλι-
νικών δοκιµών και η ανάπτυξη αµοιβαίας σχέ-
σης εµπιστοσύνης. Τα οφέλη από τις κλινικές 
µελέτες για τους ασθενείς είναι πολλαπλά, κυ-
ρίως µέσω της πρόσβασης σε καινοτόµα φάρ-
µακα, και για τον λόγο αυτόν η πληροφόρηση 
των ασθενών θα συµβάλει ουσιαστικά». Από την 
πλευρά του, ο ιατρός-ενδοκρινολόγος Γρηγόρης 
Ροµπόπουλος, ιατρικός διευθυντής της Novartis 
Hellas, προσθέτει: «Στη Novartis η έµπνευσή 
µας είναι οι ασθενείς που δίνουν καθηµερινά 
µάχη απέναντι στην ασθένειά τους. Στόχος µας 
µέσω της εκστρατείας “∆ικαίωµα στην Υγεία” 
για το 2017 είναι να ενισχύσουµε την πληροφό-
ρηση των ασθενών σχετικά µε τις κλινικές µε-
λέτες και να απαντηθούν τυχόν ανησυχίες. Με 
αυτόν τον τρόπο πιστεύουµε ότι θα καλλιεργη-
θεί µια διαφορετική κουλτούρα που θα ενδυ-
ναµώσει τη σχέση εµπιστοσύνης των ασθενών 
µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς µε απώ-
τερο σκοπό τη σωστή και έγκυρη ενηµέρωση».

Οι κλινικές µελέτες προάγουν 
το «∆ικαίωµα στην Υγεία»

INFO
Η εκστρατεία «∆ικαίωµα στην Υγεία» υποστη-
ρίζεται από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
επικοινωνίας. Οι πολίτες/ασθενείς έχουν 
στη διάθεσή τους έναν διαδικτυακό κόµβο 
(www.dikaiomastinygeia.gr) όπου µπορούν 
να βρουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις στις 
πιο συχνές ερωτήσεις τους, αρθρογραφία 
και συνεντεύξεις, ενώ υπάρχει και ενηµε-
ρωτικό έντυπο σχετικά µε τις κλινικές µε-
λέτες, σχετικές καταχωρίσεις σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, καθώς και 
ραδιοφωνικά σποτ.
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«Πιάσε το Μολύβι» 
και ενηµερώσου για τη 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα

Για πολλούς από τους 70.000 ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα που 
ζουν ανάµεσά µας, στην Ελλάδα, απλές καθηµερινές κινήσεις, όπως το 
να πιάσουν ένα µολύβι και να γράψουν µια πρόταση, µοιάζουν µε άθλο. 
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αυτά τα άτοµα, δυσκολίες σε κινή-

σεις και ενέργειες που σε πολλούς από εµάς φαντάζουν αυτονόητες, αποτέλεσαν 
πηγή έµπνευσης για τη δηµιουργία της διαδραστικής ενηµερωτικής εκστρατείας 
για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα µε τίτλο «Πιάσε το Μολύβι». Η εκστρατεία αυτή, 
έχοντας όχηµα την οµώνυµη ιστοσελίδα www.piasetomolyvi.gr και αξιοποιώντας 
µε έξυπνο τρόπο τη δύναµη των social media, επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το 
ευρύ κοινό για τη νόσο και να διαδώσει το µήνυµα πως η έγκαιρη διάγνωση είναι 
το κλειδί για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή της. ∆υστυχώς, όµως, πολλοί α-
σθενείς ταλαιπωρούνται δύο, τέσσερα ή ακόµη και δέκα χρόνια µέχρι να φτάσουν 
στον γιατρό και να λάβουν θεραπεία, µε συνέπεια η ασθένεια να εξελίσσεται, προ-

Τα νέα εµβόλια θα 
αλλάζουν την πορεία 
των χρόνιων νοσηµάτων!

Ανοσοποίηση του βρέφους µέσα στην κοιλιά της µητέρας του µε εµβο-
λιασµό της εγκύου και καταπολέµηση των χρόνιων νοσηµάτων, όπως 
η καταλυτική χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), µε εµβο-
λιασµό που θα αλλάζει τη φυσική εξέλιξη της ασθένειας είναι δύο σε-

νάρια σχετικά µε τα εµβόλια του µέλλοντος που βρίσκονται στα σκαριά. Ένα βήµα 
πιο κοντά στα εµβόλια του µέλλοντος µας φέρνει η ανάπτυξη πειραµατικών εµβο-
λίων που θα γίνονται σε ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα προκειµένου να τροποποι-
ηθεί δραµατικά η εξέλιξη της ασθένειας και να υποχωρήσουν οι παροξύνσεις ή οι 
λοιµώξεις που τη συνοδεύουν. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας 
είναι τα εµβόλια για τη ΧΑΠ, το άσθµα και την κυστική ίνωση, που στόχο έχουν 
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων, να επιµηκύνουν το προσδόκιµο 
επιβίωσής τους και να περιορίσουν τον οικονοµικό αντίκτυπό τους στα συστήµατα 
υγείας. Όπως εξηγεί ο γιατρός Giovanni Della Cioppa, επικεφαλής του Κέντρου 
Έρευνας και Ανάπτυξης Εµβολίων της GSK στην Ιταλία, σε καλό δρόµο βρίσκο-
νται και οι έρευνες για τον µητρικό εµβολιασµό, σύµφωνα µε τον οποίο επιτυγχά-
νεται η προστασία των νεογνών απέναντι σε ασθένειες, πριν καν αυτά γεννηθούν, 
µέσω του εµβολιασµού της εγκύου. Βασικοί στόχοι για τα εµβόλια του µέλλοντος 
είναι και οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις από ψευδοµονάδες και στρεπτόκοκκο, που 
έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και αποτελούν παγκοσµίως «µα-
ζικούς δολοφόνους». Πέρα από τα παιδιατρικά εµβόλια, έµφαση δίνουν πλέον 
οι ερευνητές στον εµβολιασµό των ηλικιωµένων, καθώς αυτοί πλήττονται πρωτί-
στως από τα χρόνια νοσήµατα, τα οποία απορροφούν το 75% των δαπανών υγείας.

Σε ό,τι αφορά την υγεία των παιδιών, κανείς δεν αµφισβητεί την αξία των εµβο-
λίων. Όµως, µε το 43% των Ευρωπαίων να επισκέπτεται πρώτα το διαδίκτυο, αντί 
τον ειδικό, για ιατρικά θέµατα και το 61% των Ελλήνων να µπαίνει στο internet 
αµέσως µόλις βγει από την πόρτα του γιατρού για να «ψαρέψει» πληροφορίες, η 
ανάγκη για σωστή ιατρική πληροφόρηση για το σοβαρότατο ζήτηµα της ανατρο-
φής των παιδιών είναι µεγάλη. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη η Ένωση Ελευ-
θεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Αττικής δηµιούργησε την έγκυρη πλατφόρµα υ-
γείας childrencare.gr, που σε απλή γλώσσα µιλά στους γονείς για την αξία της πρό-
ληψης, του µητρικού θηλασµού και του εµβολιασµού, για την προστασία από τις 
λοιµώξεις και για όλα τα θέµατα που άπτονται της σωστής ανάπτυξης των παιδιών. 
Όπως εξηγεί ο παιδίατρος Κωνσταντίνος Νταλούκας, πρόεδρος της Ένωσης Ελευ-
θεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Αττικής, η πλατφόρµα έχει παρουσία σε όλα τα 
social media (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube) και όλα τα δηµοσιευµένα 
άρθρα είναι ελεγµένα από παιδιάτρους. Για την πρωτοβουλία της δηµιουργίας της 
ψηφιακής πλατφόρµας υπερθεµάτισε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Α-
θηνών Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας πως σε αυτές τις εποχές είναι πολύ σηµα-
ντικό για τους γονείς να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς πληροφορίες για τη σωστή 
ανατροφή των παιδιών. Από την πλευρά του, ο κ. Νταλούκας επισήµανε πως οι ε-
πισκέψεις στον παιδίατρο έχουν µειωθεί έως και 60% λόγω της οικονοµικής στε-
νότητας των οικογενειών και πως η πλατφόρµα δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει 
τον γιατρό αλλά να δώσει το έναυσµα στους γονείς ώστε να πηγαίνουν στον ειδικό 
όταν τον χρειάζονται.

καλώντας εκφυλιστικές βλάβες στις αρθρώσεις και σοβαρά κινητικά προβλήµατα.

Πλοήγηση στην ιστοσελίδα της εκστρατείας
Στην αρχική σελίδα του www.piasetomolyvi.gr έχει α ναρτηθεί το προσωπικό 
γράµµα µιας γυναίκας µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Μεταξύ άλλων, διαβάζουµε: 
«Πώς θα ήταν η ζωή µου αν είχα πάει νωρίτερα στον ρευµατολόγο; Θυµώνω µε 
τον εαυτό µου. Έπρεπε να είχα δώσει περισσότερη σηµασία στα πρώτα συµπτώ-
µατα: κόπωση, πρωινή δυσκαµψία, πρήξιµο στις αρθρώσεις. Τότε δεν ήξερα και τα 
αγνόησα. Αν είχα ξεκινήσει νωρίτερα θεραπεία, τώρα θα ήµουν πολύ καλύτερα». 
Η γυναίκα αυτή ήταν 32 ετών όταν εµφάνισε τα πρώτα συµπτώµατα, δηλαδή στην 
πιο παραγωγική περίοδο της ζωής της, και η καθυστέρηση της διάγνωσης είχε 
ως αποτέλεσµα η νόσος να εξελιχθεί και να επηρεάσει την καθηµερινότητά της.

Παρά τις δυσκολίες, ωστόσο, το γράµµα κλείνει µε αισιόδοξα µηνύµατα, καθώς 
η ασθενής έχει πλέον καταφέρει να αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα και ν α βελτιώ-
σει σηµαντικά την ποιότητα ζωής της. Είναι το σηµείο όπου απευθύνεται σε όλους 
εµάς και µας ζητά να µπούµε για λίγο στη θέση της και να γίνουµε η «φωνή» της. 
Αφού διαβάσουµε το γράµµα, καλούµαστε να επιλέξουµε µία φράση και να τη γρά-
ψουµε στο ειδικό πεδίο της εφαρµογής, µέσα από µια διαδικασία που προσοµοι-
ώνει τη δυσκολία που αντιµετώπισε η ασθενής καθώς το έγραφε. Αξίζει να γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά στη γραµµατοσειρά που έχει χρησιµοποιηθεί στο γράµµα, η 
οποία δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ειδικά για τη συγκεκριµένη 
ενέργεια. Είναι µία µοναδική γραµµατοσειρά, που σχεδιάστηκε βάσει του γρα-
φικού χαρακτήρα της ασθενούς και αποτυπώνει τη δυσκολία που αντιµετώπισε 
καθώς έγραφε αυτό το γράµµα. Αφού, λοιπόν, γράψουµε τη φράση της επιλογής 
µας, τη µοιραζόµαστε στον προσωπικό µας λογαριασµό στο Facebook, βοηθώ-
ντας µε αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους η καµπάνια.

Με την έγκαιρη διάγνωση η ρευµατοειδής αρθρίτιδα αντιµετωπίζεται. Μπες στο 
www.piasetomolyvi.gr και ακολούθησε τα τέσσερα βήµατα:
1. ∆ιάβασε την ιστορία της ασθενούς.
2. Επίλεξε µία φράση από το γράµµα.
3. Γράψε τη φράση στο ειδικό πεδίο, χρησιµοποιώντας τον κέρσορα-µολύβι.
4. ∆ηµοσίευσε τη φράση που έγραψες στον λογαριασµό σου στο Facebook.

∆ιάδωσε το µήνυµα!
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Το να έχεις σήµερα στα χέρια σου ένα ασφα-
λιστήριο υγείας κάνει τη διαφορά ανάµεσα 
στην ηρεµία και στην αβεβαιότητα, στο να 
κοιµάσαι ήσυχος το βράδυ και στο να µην 

κλείνεις µάτι από το άγχος. Το ισχυρό «ατού» ενός α-
σφαλιστηρίου συµβολαίου είναι το ίδιο το ασφαλιστή-
ριο συµβόλαιο και η πρόσβαση που δίνει στις υπηρε-
σίες υγείας. Και καθώς ο τοµέας της υγείας έχει πληγεί 
βαθύτατα από την κρίση, οι ασφαλιστικές εταιρείες α-
νταποκρίνονται στα κελεύσµατα της εποχής, προσφέ-
ροντας ασφαλιστήρια µε µεγάλη γκάµα καλύψεων. Τα 
ζητήµατα στην υγεία πάντα αποτελούσαν πρόβληµα για 
την ελληνική κοινωνία, ενώ οι πολίτες, από την έναρξη 
της οικονοµικής κρίσης, έχουν βρεθεί σε ακόµη δυσµε-

νέστερη θέση, από τις συνεχιζόµενες περικοπές κρατι-
κών δαπανών. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια κλήθηκαν 
να αναλάβουν µεγαλύτερη οικονοµική συµµετοχή για 
την περίθαλψή τους, τη νοσοκοµειακή και την εξωνο-
σοκοµειακή. Αυτές οι εξελίξεις τούς προκάλεσαν ισχυρή 
ανασφάλεια, γι’ αυτό άλλωστε παρατηρείται µια διαρ-
κώς αυξανόµενη στροφή της κοινωνίας προς τις ιδιωτι-
κές ασφαλίσεις υγείας. Μόνο έτσι οι πολίτες µπορούν 
να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση σε αξιοπρεπείς και 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Το νέο µοντέλο των ασφα-
λιστηρίων συµβολαίων, η αυξηµένη τεχνογνωσία των α-
σφαλιστικών εταιρειών, η ανάγκη των ιδιωτικών νοσοκο-
µείων, των κλινικών και όλων των επιχειρήσεων υγείας 
για εξασφαλισµένη ροή πελατών, λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, καθώς και το εύρος της παροχής ιατρικών υπη-
ρεσιών, που κατά κάποιον τρόπο βοηθά τον έλεγχο του 
κόστους των αµοιβών των γιατρών, δίνουν τη δυνατό-
τητα παροχής ασφαλιστηρίων µε ασφάλιστρα προσιτά 
στον µέσο Έλληνα. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προ-
σφέρουν ποιοτικές, ολοκληρωµένες υπηρεσίες περίθαλ-
ψης, στις οποίες συµµετέχουν διαγνωστικά κέντρα, νο-
σοκοµεία, γιατροί, και όλα αυτά βρίσκονται στη διάθεση 
των ασφαλισµένων 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την ε-
βδοµάδα, 365 ηµέρες τον χρόνο. Τα σηµεία στα οποία 
πρέπει να δώσει έµφαση ο πολίτης είναι η φερεγγυό-
τητα της ασφαλιστικής εταιρείας και ο τρόπος µε τον ο-
ποίον αυξάνονται τα ασφάλιστρα ανάλογα µε την ηλικία. 
Ανάλογα µε το τι θα επιλέξει, µπορεί να καλύψει ένα πο-
σοστό του κόστους νοσηλείας ή το πλήρες κόστος της, 
ενδεχόµενες διαγνωστικές εξετάσεις και το κόστος του 
ΦΠΑ. Στην αγορά σήµερα κυκλοφορούν προγράµµατα 
που συµπληρώνουν τις παροχές που δίνουν τα δηµόσια 
ταµεία, συµβόλαια που παρέχουν υψηλής ποιότητας υ-
πηρεσίες υγείας, χωρίς αναµονές, συµβόλαια προσαρ-
µοσµένα σε ειδικές ανάγκες, συµβόλαια που παρέχουν 
τη δυνατότητα επιλογής διαγνωστικού ή νοσηλευτικού 
κέντρου µέσα από µια λίστα συµβεβληµένων ιδιωτικών 
νοσοκοµείων, συµβόλαια σε προσιτό κόστος, συµβόλαια 
που καλύπτουν απρόβλεπτες και υψηλές δαπάνες νοση-
λείας, συµβόλαια που παρέχουν πρόσβαση σε εξειδι-
κευµένους γιατρούς όλο το 24ωρο. ∆ώστε σηµασία και 
στις ποιοτικές καλύψεις, που µπορεί να είναι οι διάφο-
ρες εξαιρέσεις, οι ειδικές αναµονές κάλυψης διαφόρων 
περιστατικών, οι τρόποι αποζηµίωσης και άλλες διαδι-
κασίες οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν τις παροχές 
που δίνει ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

«∆ιαβατήριο» υγείας σε αβέβαιους 
καιρούς η ιδιωτική ασφάλιση
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Τα ευρήµατα τριών 
πολυετών µελετών 
επιβεβαιώνουν 
την αποτελεσµατικότητα 
και το ευνοϊκό 
προφίλ ασφάλειας 
της απρεµιλάστης 
στην καταπολέµηση
της ψωριασικής αρθρίτιδας 
και της ψωρίασης.

Μετά από πολυετή 
αναµονή το ιατρικό 
οπλοστάσιο ενισχύεται µε 
την πρώτη και µοναδική 
θεραπεία για την 
αντιµετώπιση της νωτιαίας 
µυϊκής ατροφίας, µίας από 
τις βασικότερες γενετικές 
αιτίες παράλυσης και 
θανάτου στα βρέφη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ
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Θεραπευτικές εξελίξεις 
στην ψωριασική αρθρίτιδα

Η αντιµετώπιση των χρόνιων 
πολυσυστηµικών ασθε-
νειών που προκαλούν σο-
βαρό πλήγµα στη λειτουρ-

γικότητα των ασθενών δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Μεταξύ αυτών των νοσηµάτων 
περιλαµβάνεται και η ψωριασική αρθρί-
τιδα, µία χρόνια αυτοάνοση διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από πόνο, δυσκαµψία, οί-
δηµα και ευαισθησία των αρθρώσεων, φλεγ-
µονή συγκεκριµένων συνδέσµων και τε-
νόντων, καθώς και σχετιζόµενη ψωρίαση. 
Σύµφωνα µε µελέτες, ένα 30% των ασθε-
νών µε ψωρίαση αναπτύσσει και ψωρια-
σική αρθρίτιδα µε την πάροδο των ετών. 
Η ψωριασική αρθρίτιδα, εάν δεν αντιµετω-
πιστεί έγκαιρα και σωστά, µπορεί να έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στην κινητικότητα και 
στη σωµατική λειτουργία των ασθενών. Ω-
στόσο, στην επιλογή της θεραπευτικής α-
ντιµετώπισης είναι απαραίτητο να λαµβά-
νονται υπόψη οι µακροχρόνιες επιδράσεις 
της θεραπείας, αφού τα φάρµακα αυτά λαµ-
βάνονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.

Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευµατολογίας 
στη Μαδρίτη παρουσιάστηκαν νέα ευρήµατα κλινι-
κών µελετών για την αποτελεσµατικότητα και την α-
σφάλεια της µακροχρόνιας θεραπείας µε το χάπι της 
απρεµιλάστης.

Πρόκειται για δεδοµένα σχετικά µε τη διατή-
ρηση της ανταπόκρισης των ασθενών µε ενεργό ψω-
ριασική αρθρίτιδα στην απρεµιλάστη σε βάθος τετρα-

ετίας. Τα ευρήµατα αυτά κατέδειξαν ότι η αγωγή µε 
απρεµιλάστη προσφέρει διατηρήσιµες, κλινικά ση-
µαντικές βελτιώσεις στη σωµατική λειτουργία των 
ασθενών, ενώ συνδυάζει ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας 
σε βάθος χρόνου.

Λίγα λόγια για τη θεραπεία
Η απρεµιλάστη είναι µία θεραπεία σε µορφή χαπιού 
µε καινοτόµο µηχανισµό δράσης, που έχει αναπτυχθεί 

από τη φαρµακευτική εταιρεία Celgene και 
αποτελεί την πιο πρόσφατη από του στό-
µατος προσθήκη στη θεραπευτική φαρέ-
τρα. Πρόκειται για εκλεκτικό αναστολέα 
του ενζύµου φωσφοδιεστεράση 4 και χο-
ρηγείται ως θεραπεία στην ψωριασική αρ-
θρίτιδα σε δοσολογικό σχήµα των 30 mg 
δύο φορές ηµερησίως. Μετά από τέσσερα 
χρόνια θεραπείας η αποτελεσµατικότητα 
της απρεµιλάστης αξιολογήθηκε µε διάφο-
ρες παραµέτρους της  ενεργού φλεγµονής, 
όπως ο αριθµός των διογκωµένων αρθρώ-
σεων και η βελτίωση στη λειτουργικότητα 
του ασθενή. Το εγκεκριµένο δοσολογικό 
σχήµα εξασφάλισε κλινικά σηµαντικές βελ-
τιώσεις ως προς τα συµπτώµατα της ψωρια-
σικής αρθρίτιδας, τη σωµατική λειτουργία 
και τη σχετιζόµενη ψωρίαση µετά την ολο-
κλήρωση τεσσάρων ετών αγωγής. Επίσης, 
παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στον αριθµό 
των διογκωµένων αρθρώσεων, ενώ αξιο-
λογήθηκε και ο αντίκτυπος στην κόπωση, 
καθώς οι ασθενείς αναφέρουν την κόπωση 
ως µία αρνητική επίδραση της νόσου ή και 

της θεραπείας, µε τις µετρήσεις να καταδεικνύουν 
µείωση κόπωσης. Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Ρευµατολογίας EULAR παρουσιάστηκαν και τα α-
ποτελέσµατα των δεδοµένων ασφάλειας από τη θε-
ραπεία µε απρεµιλάστη σε βάθος τετραετίας, µε την 
ανάλυση να δείχνει ότι η επίπτωση των ανεπιθύµη-
των ενεργειών παρέµεινε σταθερή ή µειώθηκε µε τη 
µακροχρόνια αγωγή µε απρεµιλάστη.

Επιτέλους, 
ελπίδα για τα 
παιδιά µε νωτιαία 
µυϊκή ατροφία

Η µεγαλύτερη επιβράβευση για τη φαρµα-
κευτική έρευνα έρχεται όταν αναπτύσ-
σονται φάρµακα για ακάλυπτες ιατρικές 
ανάγκες και τα φάρµακα αυτά χαρίζουν 

ελπίδα σε καταδικασµένους (έως τότε) ασθενείς. Και 
όταν τα νέα φαρµακευτικά όπλα σώζουν βρέφη και 
παιδιά, τότε η επιβράβευση είναι ακόµα µεγαλύτερη, 
γιατί τα παιδιά είναι ό,τι πολυτιµότερο έχουµε. Γι’ αυ-
τούς ακριβώς τους λόγους η έγκριση στην Ε.Ε. της πρώ-
της διαθέσιµης θεραπείας για τη νωτιαία µυϊκή ατρο-
φία έγινε δεκτή σε εορταστικό κλίµα, αφού τα βρέφη 
και τα παιδιά που έρχονται στον κόσµο µε τη σοβαρή 
αυτή γενετική βλάβη δεν έχουν άλλες εναλλακτικές 
λύσεις. Η νέα και µοναδική στο είδος της θεραπεία, 
που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Biogen, αφορά το 
ενέσιµο φάρµακο nusinersen, το οποίο εγκρίθηκε για 
την αντιµετώπιση ενός µεγάλου φάσµατος ασθενών µε 
νωτιαία µυϊκή ατροφία. Πρόκειται για µια γενετική πά-
θηση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική, σοβαρού 
βαθµού µυϊκή αδυναµία, η οποία οδηγεί σε παράλυση 
και πρόωρο θάνατο. Η νόσος είναι διεθνώς γνωστή µε 
το ακρωνύµιο SMA και η πιο συνηθισµένη µορφή της 
συνδέεται µε βλάβες και µεταλλάξεις στο χρωµόσωµα 
5q και αντιπροσωπεύει το 95% όλων των περιστατικών. 
Λόγω απώλειας ή ελαττώµατος στο ένοχο γονίδιο, τα 
άτοµα µε SMA δεν παράγουν επαρκή ποσότητα της 
πρωτεΐνης SMN, η οποία είναι απαραίτητη για τη συ-
ντήρηση των κινητικών νευρώνων. Έτσι, στα παιδιά που 
γεννιούνται µε νωτιαία µυϊκή ατροφία παρατηρείται 
απώλεια των κινητικών νευρώνων στον νωτιαίο µυελό 
και στο κατώτερο εγκεφαλικό στέλεχος, µε αποτέλε-
σµα να εκδηλώνεται σοβαρή και επιδεινούµενη µυϊκή 
ατροφία και αδυναµία. Σε βάθος χρόνου τα άτοµα µε 
τον πιο σοβαρό τύπο της ασθένειας µπορεί να παραλύ-
σουν και να αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη διεκπεραί-
ωση των βασικών λειτουργιών της επιβίωσης, όπως η 

αναπνοή και η κατάποση. Το nusinersen είναι η πρώτη 
εγκεκριµένη θεραπεία στην Ε.Ε. γι’ αυτή την καταλυ-
τική γενετική ασθένεια και έρχεται να ενισχύσει τη φα-
ρέτρα µετά από δεκαετίες επιστηµονικής αδράνειας. 
Η έγκριση της νέας θεραπείας έγινε στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ταχείας αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Φαρµάκων, το οποίο αποσκοπεί στην ε-
πίσπευση της πρόσβασης σε φάρµακα για ασθενείς 
µε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, και αφού οι κλινικές 
µελέτες έδειξαν θετική επίδραση στην κινητική ανά-
πτυξη και αυξηµένη επιβίωση σε βρέφη, εφόσον µει-
ώθηκε κατά 47% ο κίνδυνος θανάτου ή µόνιµης µηχα-
νικής υποστήριξης της αναπνοής. Το 2016 η Biogen, 
µε γνώµονα την επείγουσα ανάγκη θεραπευτικής αντι-
µετώπισης των ασθενών µε βαριά µορφή εκδήλωσης 
της νόσου, χορήγησε ένα από τα µεγαλύτερα δωρεάν 
προεγκριτικά προγράµµατα εκτεταµένης πρόσβασης 
για σπάνια νοσήµατα, εξασφαλίζοντας την έναρξη και 
συνέχιση της θεραπείας µε nusinersen σε περισσό-
τερους από 350 ασθενείς µε νωτιαία µυϊκή ατροφία.

Λίγα λόγια για το φάρµακο
Το nusinersen χορηγείται µέσω ενδοραχιαίας ένε-
σης, η οποία απελευθερώνει το φάρµακο απευθείας 
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, εκεί όπου εκφυλίζονται οι 
κινητικοί νευρώνες. Όπως επισηµαίνει ο διευθύνων 
σύµβουλος της εταιρείας Biogen, Michel Vounatsos, 
τα ευρήµατα των κλινικών µελετών δείχνουν πως το 
nusinersen έχει σηµαντική επίδραση σε βρέφη, παι-
διά και ενήλικες που ζουν µε αυτή τη σοβαρή ασθέ-
νεια. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Jan Kirschner 
από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου του Φρά-
ιµπουργκ στη Γερµανία προσθέτει ότι η πρωτοφανής 
βελτίωση της κινητικής λειτουργίας φέρνει ελπίδες σε 
µια κοινότητα ασθενών για τους οποίους δεν υπήρχε 
προηγουµένως οποιαδήποτε εγκεκριµένη θεραπεία.



Ο ΣΦΕΕ προειδοποιεί 
ότι τα νέα µέτρα που 
προωθούνται στην 
πατρίδα µας απειλούν 
τη βιωσιµότητα του 
συστήµατος υγείας και την 
πρόσβαση των ασθενών 
στις νέες θεραπείες.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑΣε µια δύσκολη, µε πολλά προβλήµατα για τη 

δηµόσια υγεία, εποχή, ο Σύνδεσµος Φαρµα-
κευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) εκ-
φράζει τη δυσαρέσκεια και την έντονη αντί-

θεσή του για τη νέα πολιτική φαρµάκου που υλοποιείται 
ήδη αναδροµικά από την πολιτεία. Όπως επισηµαίνουν 
σε επιστολή τους προς την Αριστοτέλους, τον ΕΟΠΥΥ 
και τον ΕΟΦ ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Άκης Αποστολί-
δης και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Χειµώνας, «τα 
καταιγιστικά µέτρα που ψηφίστηκαν, αλλά και τα επερ-
χόµενα, πλήττουν άµεσα και δραµατικά την ανάπτυξη, 
την καινοτοµία, τη βιωσιµότητα των εταιρειών-µελών 
µας και, το κυριότερο, την πρόσβαση των ασθενών σε 
σωτήριες θεραπείες, ενώ δεν εξασφαλίζουν στέρεα δη-
µοσιονοµικά οφέλη». Συγκεκριµένα: Το ενοποιηµένο 
rebate αφορά ένα άδικο µέτρο που µεροληπτεί κατά 
συγκεκριµένων καινοτόµων σκευασµάτων και βαρύνει 
άνισα ορισµένα προϊόντα από δύο έως πέντε φορές πα-
ραπάνω και, ενώ είχε προβλεφθεί επιβάρυνση από 14% 
έως 30%, τελικά το ανώτατο όριο σε κάποιες περιπτώ-
σεις καινοτόµων φαρµάκων ανέρχεται στο 43,3%, ενώ 
η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη παραµένει σταθερή. 
Όχι µόνο πλήττει δραµατικά την καινοτοµία αλλά και 

οδηγεί σε άδικη αντιµετώπιση και διακριτική µεταχεί-
ριση κάποιων προϊόντων έναντι άλλων. Επίσης, τα νέα 
κριτήρια για την αξιολόγηση των φαρµάκων δυσχεραί-
νουν την ένταξη των νέων φαρµάκων στην εγχώρια φα-
ρέτρα. Αυτό, σε συνδυασµό µε την επιβολή έκπτωσης 
25% στα νέα φάρµακα, µπλοκάρει την καινοτοµία και ε-
µποδίζει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. 
Επιπλέον, ψηφίζονται «κίνητρα» για τη διείσδυση των 
γενοσήµων, που όµως επιβαρύνουν όλες τις φαρµακευ-
τικές εταιρείες και όχι τις εταιρείες που διακινούν γε-
νόσηµα. Η αδικία ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
αυτό εφαρµόζεται πάνω σε ένα στρεβλό σύστηµα τιµο-
λόγησης, στο οποίο η διαφορά τιµής µεταξύ γενοσή-
µων και off patent είναι ελάχιστη, κατά παράβαση της 
κείµενης νοµοθεσίας. Στρεβλώσεις υπάρχουν και στην 
ανατιµολόγηση των φαρµάκων στα ∆ελτία Τιµών. Η ε-
φαρµογή καινοφανών ερµηνειών στην υλοποίηση της 
ισχύουσας υπουργικής απόφασης καταδεικνύει την ε-
πιλεκτική προστασία σκευασµάτων, µε αποτέλεσµα την 
ελάχιστη εξοικονόµηση του συστήµατος (µόνο 1,5%) και 
την αύξηση του clawback, η οποία επιβαρύνει όλες τις 
εταιρείες και εξαντλεί περαιτέρω τις όποιες αντοχές του 
κλάδου. Μεγάλο αγκάθι αποτελεί και ο νέος τρόπος υ-

πολογισµού του clawback (αυτόµατης επιστροφής από 
την υπέρβαση της δαπάνης). Όπως ανακοινώθηκε στην 
πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
της Φαρµακευτικής ∆απάνης, πρόκειται να εφαρµοστεί 
άµεσα ένας νέος τρόπος υπολογισµού του clawback. 
Οι επικεφαλής του ΣΦΕΕ τονίζουν την αντίθεσή τους 
σε αυτό το προωθούµενο µέτρο και απορρίπτουν επί 
της αρχής την πρόταση αυτήν, καθώς πρόκειται για ένα 
άδικο µέτρο που «ποινικοποιεί» την ανάπτυξη, βάλλει 
την επιχειρηµατικότητα και δεν έχει κανένα δηµοσι-
ονοµικό όφελος. Ταυτόχρονα, επισηµαίνουν πως δεν 
υπάρχει δέσµευση από την πολιτεία για µείωση του 
clawback κατά 30%, όπως αναφέρεται στο µνηµόνιο, 
ενώ η φαρµακοβιοµηχανία συνεχίζει να το καταβάλλει 
σε λιανικές τιµές. Στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ καταλή-
γει πως ενώ ο υπάρχων προϋπολογισµός δεν επαρκεί 
για να καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσµού, 
η καινοτόµος φαρµακοβιοµηχανία ενοχοποιείται µε 
επιπλέον επιβαρύνσεις. Ήδη οι εταιρείες του κλάδου 
πληρώνουν υπέρογκες υποχρεωτικές εκπτώσεις και ε-
πιστροφές, που ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ, την ώρα που 
οι τιµές των on patent και off patent προϊόντων είναι 
από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη. Συµπερασµατικά, 
προωθούνται νέα µέτρα που απειλούν τη βιωσιµότητα 
των εταιρειών του κλάδου, αλλά και τη βιωσιµότητα του 
συστήµατος υγείας, εγκυµονούν τον κίνδυνο απώλειας 
θέσεων εργασίας, µηδενίζουν την προβλεψιµότητα και, 
το κυριότερο, απειλούν ευθέως την πρόσβαση των ασθε-
νών στις νέες θεραπείες.

Ο σκοπός δεν αγιάζει τα (νέα) µέτρα, όταν 
αυτά κόβουν την πρόσβαση στα φάρµακα



H 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε. δημιούργησε μια 
καινοτόμο βρεφική πάνα, τη Babylino Sensitive, η 
οποία γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη των κατανα-
λωτών, σημειώνοντας θεαματική ανάπτυξη εντός και 

εκτός συνόρων και αποσπώντας κορυφαίες βραβεύσεις όπως:   
•  1ο βραβείο στα «Made in Greece Awards 2015»
•  ΧΡΥΣΟ βραβείο «Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου» Σελφ-Σέρβις 

Excellence Awards 2015
•  ΧΡΥΣΟ βραβείο στην κατηγορία «Top Branded Export Product 

2016»

Tο μερίδιο του Babylino αγγίζει σήμερα το  52,3% (στοιχεία 
IRI, % Volume shares, Total Greece, S.Markets, Period: YTD 
28.5.17), κατακτώντας πλέον την πρώτη θέση στην κατηγορία!   
Έτσι, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, με αμιγώς πο-
λυεθνικό ανταγωνισμό, η μάρκα Babylino κατάφερε να αλλάξει 
τα δεδομένα, πρωτοπορώντας σε καινοτομία. Αυτό οφείλεται 
στην πολυετή προσπάθεια της 100% ελληνικής εταιρείας ΜΕΓΑ 
και στον καινοτόμο προϊοντικό σχεδιασμό του Babylino Sensitive, 
που ενέχει όχι μόνο απορροφητικότητα στον ανώτατο βαθμό, 
αλλά και αποδεδειγμένη, πιστοποιημένη ασφαλή προστασία προς 
το βρεφικό δέρμα.
Η θερμή ανταπόκριση του καταναλωτή στο νέο Babylino 
Sensitive, τόσο εντός Ελλάδος, όσο και στις χώρες του εξω-

τερικού όπου εξάγεται το προϊόν, αποδεικνύει ότι η ελληνι-
κή φροντίδα για άριστα προϊόντα, η επιμονή στην τελειότητα 
και την καινοτομία μπορούν να κατακτήσουν ηγετικές θέ-
σεις ακόμη και στις δυσκολότερες προϊοντικές κατηγορίες. 
 
Μετά από αυτή την επιτυχία στην κατηγορία των ανοιχτών βρεφι-
κών πανών, τα Babylino Sensitive έρχονται για άλλη μια φορά με 
μια ανατρεπτική πρόταση, με στόχο πάντα την καλύτερη ανταπό-
κριση στις ανάγκες του καταναλωτή.  

ΝΈΑ BABYLINO PANTS BOY & GIRL ! 
Για πρώτη φορά, μία πάνα-βρακάκι κοστίζει όσο μια ανοιχτή 
πάνα, ξεχωρίζοντας παράλληλα για τον καινοτόμο σχεδιασμό της 
–πάντα με την εγγύηση ποιότητας Babylino Sensitive.
Πλέον, οι καταναλωτές δεν έχουν λόγο να αποφεύγουν ή να κα-
θυστερούν την χρήση της πάνας-βρακάκι, λόγω του υψηλού κό-
στους της. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το προϊόν που 
ταιριάζει απόλυτα στο στάδιο ανάπτυξης του παιδιού τους, καθώς 
ο σχεδιασμός μιας πάνας-βρακάκι έχει βασιστεί στις συγκεκριμέ-
νες ανάγκες των νηπίων και της φάσης εκπαίδευσης τουαλέτας 
(ανεβοκατεβαίνει, μοιάζει με εσωρουχάκι, είναι πιο λεπτό επιτρέ-
ποντας άνεση κινήσεων).  
Η πρωτοπορία της 100% ελληνικής εταιρείας ΜΕΓΑ, όμως, δεν 
σταματά στην εκλαΐκευση της κατηγορίας, κάνοντας την πιο προσι-

τή από ποτέ στο ευρύ κοινό! Η καινοτομία εστιάζεται παράλληλα και 
σε ποιοτικά στοιχεία. Από την ηλικία των 12 μηνών τα νήπια είναι 
συνειδητοποιημένα ως προς το φύλο τους, ενώ οι γονείς  επιζη-
τούν τη διαφοροποίηση μεταξύ αγοριού και κοριτσιού, στα ρούχα, 
στα παιχνίδια του νηπίου κλπ. Τα νέα Babylino Pants έχουν βασί-
σει το σχεδιασμό τους σε αυτή τη σημαντική διαφοροποίηση boy & 
girl, προσφέροντας στο κοινό ένα προϊόν με υψηλή αισθητική, που 
μοιάζει πιο πολύ σε παιδικό εσωρουχάκι, παρά σε  πάνα, διευκο-
λύνοντας τα νήπια στην περίοδο εκπαίδευσης τουαλέτας.   
Όλα τα παραπάνω ισχύουν επιπλέον της ποιότητας Babylino 
Sensitive, που, εκτός από άριστη απορροφητικότητα, προσφέρει 
και πιστοποιημένη φιλικότητα στο ευαίσθητο βρεφικό δέρμα. Ο 
υπερ-απορροφητικός τους πυρήνας φυλακίζει την υγρασία στο 
εσωτερικό, ενώ τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά έχουν περάσει 
από αυστηρότατους ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζουν ουσιαστική 
και αποδείξιμη φιλική προστασία στο δέρμα. Όλα τα προϊόντα της 
σειράς Babylino Sensitive διαθέτουν τη διεθνή πιστοποίηση Oeko-
Tex® Standard 100 για απουσία βλαβερών ουσιών και συνιστώ-
νται από την Έλληνική Έταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.
Τα νέα Babylino Pants boy & girl τα έχουν όλα : άριστη απορρο-
φητικότητα, εγγύηση φιλικότητας προς το βρεφικό δέρμα, υπέρο-
χα κοριτσίστικα ή αγορίστικα σχέδια και όλα αυτά σε ασύγκριτη 
τιμή: για πρώτη φορά, τόσο χαμηλή όσο μια ανοιχτή πάνα!
www.babylino.gr.

Τα Babylino πρωτοπορούν ξανά
και αλλάζουν τα δεδομένα και στην πάνα-βρακάκι!
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«Το βιβλίο της ογκολογίας 
ξαναγράφεται, καθώς 
έρχεται σταδιακά το 
τέλος εποχής για τη 
χηµειοθεραπεία και στη 
θέση της επιστρατεύονται 
ανοσοθεραπευτικοί 
παράγοντες µαζί µε την 
απαραίτητη εξέταση του 
βιοδείκτη».
 Έλενα Λινάρδου, 
αν. διευθύντρια της Α΄ 
Ογκολογικής Κλινικής 
του Νοσοκοµείου 
«Metropolitan»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
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Η ακράτεια ούρων 
έχει αδυναµία 
στις γυναίκες!

Νέα εποχή στη µάχη 
µε τον καρκίνο 
µε ανοσοθεραπεία 
και βιοδείκτες

Τ
η συµβολή των ανοσο-ογκολογικών θεραπειών στην αντιµετώπιση του µη µικροκυτταρικού 
καρκίνου του πνεύµονα αναδεικνύουν οι ειδικοί της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλά-
δας (ΕΟΠΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατοµικής. Η ανοσοθεραπεία απο-
τελεί πλέον µία καινοτόµο θεραπευτική αγωγή στην αντιµετώπιση του προχωρηµένου καρ-
κίνου του πνεύµονα και µελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς εµφανίζουν καλύτερη επιβί-
ωση, χωρίς εξέλιξη της νόσου, αλλά και σηµαντικά αυξηµένη συνολική επιβίωση έναντι της 

χηµειοθεραπείας. Επιπλέον, η εξέταση του βιοδείκτη PD-L1 στην πρώτη και στη δεύτερη γραµµή θεραπείας 
του πνευµονικού καρκίνου θα δώσει στους επαγγελµατίες υγείας τη δυνατότητα να επιλέξουν τη θεραπεία 
που είναι καταλληλότερη για κάθε ασθενή. Όπως τονίζει ο νέος πρόεδρος της ΕΟΠΕ Ιωάννης Μπουκοβίνας, 
οι καινοτόµες θεραπείες προσφέρουν σηµαντική αύξηση στην επιβίωση σε διάφορες µορφές καρκίνου, αλλά 
για να µπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές οι ασθενείς πρέπει να αποζηµιώνονται µε ένα ορθολογικό οι-
κονοµικό µοντέλο. Από την πλευρά της, η Σοφία Αγγελάκη, επίκουρη καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας 
στο ΠΑΓΝΗ και γενική γραµµατέας της ΕΟΠΕ, προσθέτει ότι ο καρκίνος του πνεύµονα είναι η κύρια αιτία 
θανάτου από καρκίνο παγκοσµίως. Το 2012 σε όλο τον κόσµο περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν από καρκίνο 
του πνεύµονα απ’ ό,τι από καρκίνο του παχέος εντέρου, του µαστού και του προστάτη συνολικά. Η κ. Αγγελάκη 
χαρακτηρίζει την ανοσοθεραπεία «ορόσηµο», επισηµαίνοντας πως η εισαγωγή των στοχευουσών θεραπειών 
και η χρήση των βιοδεικτών επέτρεψαν την εξατοµίκευση της θεραπείας του καρκίνου του πνεύµονα. Ανα-
φερόµενη στις επιλογές που υπάρχουν στην ανοσοθεραπεία, η Έλενα Λινάρδου, αναπληρώτρια διευθύντρια 
της Α΄ Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου «Metropolitan», εξηγεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις καρκί-
νου έρχεται σταδιακά το τέλος της χηµειοθεραπείας, αφού οι ασθενείς δεν επωφελούνται από αυτήν, και στη 
θέση της εισάγονται οι ανοσοθεραπευτικοί παράγοντες, όπως το pembrolizumab της MSD και το nivolumab 
της BMS. Σύµφωνα µε µελέτη, για θεραπεία πρώτης γραµµής µε pembrolizumab η µέση επιβίωση διπλασι-
άστηκε σε σύγκριση µε τη λήψη χηµειοθεραπείας, ενώ η ανταπόκριση των ασθενών στο pembrolizumab έ-
φτασε το 45% έναντι 28% στη χηµειοθεραπεία.

Η ακράτεια ούρων είναι µια διαταραχή του ουροποιητικού συστή-
µατος πολύ συχνή στους µεσήλικες και στους ηλικιωµένους, η 
οποία έχει αδυναµία στις γυναίκες. Αφορά την ακούσια απώ-
λεια ούρων σε βαθµό τέτοιο που να προκαλεί πρόβληµα υγι-

εινής (δερµατίτιδες) ή κοινωνικής αποδοχής (µυρωδιές, βρεγµένα ρούχα). 
Παρ’ ότι παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες, είναι ιδιαίτερα συχνή στην τρίτη η-
λικία. Το 85% των περιστατικών ακράτειας αφορά γυναίκες και σε έρευνα που 
έγινε στα ΚΑΠΗ το 25,5% των ανδρών δήλωσε κάποια µορφή ακράτειας, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες ήταν 45%. Η ακράτεια συνοδεύεται από 
σηµαντική νοσηρότητα, που περιλαµβάνει τοποθέτηση µόνιµων καθετήρων, 
ουρολοιµώξεις, κατακλίσεις κ.λπ. Επίσης, προκαλεί ψυχικές διαταραχές, κα-
τάθλιψη, αποµόνωση και άγχος, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε τη σε-
ξουαλική δυσλειτουργία, κυρίως στα νεότερα άτοµα. Σηµαντικό µέρος του 

Ανοσοθεραπεία και για τον ακανθοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος 
Η ανοσοθεραπεία δρέπει δάφνες στην αντιµετώπιση του καρκίνου του δέρµατος και ειδικά στο µελάνωµα και στο µεταστατικό µελάνωµα, όπου το 
pembrolizumab και το nivolumab έχουν καταφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα. Μέχρι να φτάσει η ώρα της ίασης του µελανώµατος, οι ανοσοθεραπευτικοί 
παράγοντες εισβάλλουν δυναµικότερα στη φαρέτρα και επιτυγχάνουν θετικά προκαταρκτικά αποτελέσµατα και στον ακανθοκυτταρικό δερµατικό καρκίνο. 
Αισιοδοξία γεννά ο ερευνητικός ανοσοθεραπευτικός παράγοντας REGN2810 που ανέπτυξαν από κοινού η Sanofi και η Regeneron Pharmaceuticals. 
Πρόκειται για έναν αναστολέα του σηµείου ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήµατος που στοχεύει τον παράγοντα PD-1 (προγραµµατισµένου θανάτου) σε 
ασθενείς µε ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα δέρµατος. Τα δεδοµένα παρουσιάστηκαν στο ASCO, το ετήσιο συνέδριο της Αµερικανικής Εταιρείας Κλινικής 
Ογκολογίας.

Το 45% των 
ηλικιωµένων 
γυναικών και το 25% 
των ηλικιωµένων 
ανδρών στην 
Ελλάδα πάσχουν 
από ακράτεια ούρων.

προβλήµατος είναι η άγνοια και το ταµπού που εµποδίζει τους πάσχοντες να 
µιλήσουν και να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Είναι ενδεικτικό το ότι οι µισοί 
ασθενείς δεν έχουν ποτέ συµβουλευτεί τον γιατρό για το πρόβληµά τους. Τα 
αίτια της ακράτειας ποικίλλουν. Μπορεί να είναι γενετικές ανωµαλίες, χειρουρ-
γικές επεµβάσεις, κακώσεις και τραυµατισµοί στην πύελο και στη σπονδυλική 
στήλη, νευρολογικές παθήσεις, φλεγµονές και ουρολοιµώξεις, ενώ µπορεί να 
συµβεί και ως αποτέλεσµα της γήρανσης. Επίσης, η ακράτεια µπορεί να προ-
κληθεί µετά από τοκετό.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αυτής της διαταραχής: Στην ακράτεια από 
προσπάθεια οι µύες που περιβάλλουν τον αυχένα της κύστης χαλαρώνουν και 
η κύστη δεν µπορεί πλέον να αντιµετωπίσει µεγάλες πιέσεις. Έτσι, δραστηρι-
ότητες που αυξάνουν την πίεση στην κοιλιά, όπως φτέρνισµα, βήχας ή ορθο-
στασία, προκαλούν απώλεια ούρων. Είναι το είδος της ακράτειας που συνήθως 
παρουσιάζεται µετά τον τοκετό. Στην επιτακτική ακράτεια υπάρχει ξαφνική ε-
πιθυµία να ουρήσουµε αλλά δεν προλαβαίνουµε να κρατηθούµε µέχρι να φτά-
σουµε στην τουαλέτα. Εκείνη τη στιγµή η κύστη «σφίγγεται» (συσπάται) α-
κούσια, η βαλβίδα( ο αυχένας της κύστης) ανοίγει και τα ούρα πετάγονται έξω. 
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε κάποια νευρολογική πάθηση, αλλά πολλές φορές 
δεν βρίσκουµε κανένα αίτιο και λέγεται ιδιοπαθής ασταθής (ή ορθότερα υπερ-
λειτουργική) κύστη. Αν και η ακράτεια στους άνδρες οφείλεται σε διαφορετικά 
αίτια απ’ ό,τι στις γυναίκες, οι θεραπευτικές επιλογές είναι παρόµοιες. Η ριζική 
προστατεκτοµή, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση για καρκίνο του προστάτη, 
είναι η κύρια αιτία της ακράτειας των ούρων στους άνδρες. Το 40% των ανδρών 
αναφέρει ακράτεια µερικές εβδοµάδες µετά την αφαίρεση του προστάτη. Οι 
περισσότεροι από αυτούς µπορεί να επανακτήσουν τον έλεγχο της ούρησής 
τους, µερικοί ωστόσο δεν θα το καταφέρουν. Σε µεγάλη κλινική µελέτη ανα-
φέρεται ότι 8,4% των ανδρών έπειτα από προστατεκτοµή αντιµετώπιζαν πρό-
βληµα ακράτειας, 18 µήνες µετά την επέµβαση. Η ακράτεια είναι τόσο συχνή 
µετά από προστατεκτοµή γιατί οφείλεται στη λεγόµενη «ανεπάρκεια του σφι-
γκτήρα». Αυτό σηµαίνει πως ο σφιγκτήρας δεν είναι αρκετά δυνατός ώστε να 
αντέχει στην κοιλιακή πίεση που ασκείται όταν κάποιος βήχει ή φταρνίζεται, 
µε αποτέλεσµα να παρατηρείται απώλεια των ούρων. Ο σφιγκτήρας είναι ένα 
«δαχτυλίδι» από µυς που ελέγχει το άνοιγµα της ουρήθρας. Εποµένως, η αδυ-
ναµία ή η βλάβη του σφιγκτήρα ελαττώνει την ικανότητα ελέγχου της ούρη-
σης. Η ακράτεια αντιµετωπίζεται µε ειδικές πάνες, φάρµακα, ενέσεις αλλαντι-
κής τοξίνης και χειρουργικές επεµβάσεις.
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«Η διαφορά στην 
προστασία που 
προσφέρουν δύο 
αντηλιακά µε SPF 
30 και SPF 50 
αντίστοιχα είναι 
αµελητέα, αρκεί να 
ανανεώνονται κάθε 
δύο ώρες». 

∆ρ. Μάρκος 
Μιχελάκης, 
δερµατολόγος-
αφροδισιολόγος
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Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν 
πως η σκιά και η συννεφιά προστατεύ-
ουν αποτελεσµατικά από τον ήλιο ή ότι 
εφόσον φορούν αντηλιακό ή βρίσκο-

νται µέσα στο νερό, δεν είναι δυνατό να καούν. Η 
αλήθεια όµως είναι τελείως διαφορετική, όπως µας 
εξηγεί ο δρ. Μάρκος Μιχελάκης, δερµατολόγος-α-
φροδισιολόγος, παραθέτοντας την αλήθεια για κάθε 
αστήρικτο αστικό µύθο. Οι συµβουλές του ειδικού 
ισχύουν για όλους και πρωτίστως για τα παιδιά, που 
είναι πολύ πιο ευαίσθητα στον ήλιο, καθώς έχουν 
πολύ λευκή επιδερµίδα και δεν διαθέτουν ακόµη 
ώριµα µελανοκύτταρα για προστασία.

Μύθος: Το κοκκίνισµα είναι απαραίτητο για να 
µαυρίσουµε.
Η αλήθεια: Το κοκκίνισµα είναι η πρώτη συνέπεια 
από την υπερβολική έκθεση στη UV ακτινοβολία 
και όχι προϋπόθεση µαυρίσµατος. Επιπλέον, το 
µαύρισµα είναι ένδειξη βλάβης του δέρµατος από 
τον ήλιο (όπως µαυρίζει το κρέας όταν το ψήνουµε 
στον φούρνο).

Μύθος: Ο ήλιος «καίει» µόνο από τις 12 έως τις 3 
το µεσηµέρι.
Η αλήθεια: Η υπεριώδης ακτινοβολία Α (UVA), η 
οποία ευθύνεται για τη φωτογήρανση (ρυτίδες, κη-
λίδες κ.λπ.), είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ηµέρας. Αυτή που παρουσιάζει διακύµανση είναι 
η υπεριώδης ακτινοβολία Β (UVB), η οποία συν-
δέεται µε το κακόηθες µελάνωµα (είναι η πιο επι-
θετική µορφή καρκίνου του δέρµατος) και έχει τη 
µέγιστη έντασή της το µεσηµέρι και νωρίς το από-
γευµα. Ωστόσο, το δέρµα χρειάζεται προστασία και 
από τις δύο, γι’ αυτό συστήνεται αποφυγή της έκ-
θεσης στον ήλιο το µεσηµέρι.

Μύθος: Όταν κάποιος βρίσκεται µέσα στο νερό, 
δεν καίγεται.
Η αλήθεια: Πολλοί νοµίζουν ότι είναι ασφαλείς 
µέσα στο νερό, επειδή αισθάνονται δροσερά και 
δεν αντιλαµβάνονται τις επιδράσεις της UV ακτι-
νοβολίας στο δέρµα τους. Η αλήθεια όµως είναι 
ότι το έγκαυµα θα το αντιληφθούν 2-6 ώρες αργό-
τερα (συνήθως το βράδυ), όταν θα δουν ξαφνικά το 
δέρµα τους να κοκκινίζει και θα το νιώθουν ζεστό. 
Αυτό οφείλεται στο ότι χρειάζεται χρόνος έως ότου 

ενεργοποιηθούν οι αισθητήριοι µηχανισµοί του 
δέρµατος που µας «ενηµερώνουν» για τη δερµα-
τική βλάβη του εγκαύµατος.

Μύθος: Το αντηλιακό δεν είναι απαραίτητο στη σκιά.
Η αλήθεια: Η ηλιακή ακτινοβολία αντανακλάται 
από το νερό, την άµµο, τα τζάµια και όλες τις λείες 
επιφάνειες, ενώ τα δέντρα και οι οµπρέλες δεν α-
πορροφούν τελείως την ηλιακή ακτινοβολία. Ούτε 
τα σύννεφα την απορροφούν, αφού τα διαπερνά 
σε ποσοστό πάνω από 80%. Άρα όποιος βρίσκε-
ται σε υπαίθριους χώρους το καλοκαίρι πρέπει να 
φορά αντηλιακό.

Μύθος: Τα καλύτερα αντηλιακά είναι όσα έχουν 
SPF 50.
Η αλήθεια: Οι διαφορές στην προστασία που πα-
ρέχουν τα αντηλιακά δεν είναι τόσο µεγάλες όσο 
νοµίζουµε. Ένα καλό αντηλιακό µε δείκτη προστα-
σίας (SPF) 15 δεσµεύει το 93% της υπεριώδους α-
κτινοβολίας (UV) του ήλιου, ένα µε SPF 30 το 97% 
και ένα µε SPF 50 το 98%. Αυτά όµως ισχύουν ε-
φόσον χρησιµοποιείται επαρκής ποσότητα και δεν 
κάθεται κάποιος µε τις ώρες στον ήλιο.

Μύθος: Αντηλιακό χρειάζονται µόνο τα εκτεθει-
µένα σηµεία του σώµατος.
Η αλήθεια: Αυτό ισχύει µόνο όταν φοράει κάποιος 
ρούχα από ύφασµα µε ειδικά αντηλιακά φίλτρα. Τα 
κοινά ρούχα απορροφούν τη UV όσο και ένα αντη-
λιακό µε SPF κάτω από 10, δηλαδή αφήνουν µεγάλο 
µέρος της να περνάει στο δέρµα.

Μύθος: Τα αδιάβροχα αντηλιακά αντέχουν όλη µέρα.
Η αλήθεια: ∆εν υπάρχουν εντελώς αδιάβροχα 
(waterproof) αντηλιακά. Υπάρχουν αντηλιακά τα 
οποία είναι ανθεκτικά στο νερό (water-resistant) 
και τα οποία καθυστερούν να φύγουν από το δέρµα 
κατά την εφίδρωση ή το κολύµπι. Και πάλι, όµως, 
χρειάζονται ανανέωση. Ο γενικός κανόνας για τα 
απλά αντηλιακά είναι πως πρέπει να χρησιµοποι-
ούνται µισή ώρα πριν βγούµε από το σπίτι και να 
επαναλαµβάνεται η επάλειψη κάθε δύο ώρες, εκτός 
κι αν κάποιος κολυµπήσει ή ιδρώσει πολύ, οπότε 
πρέπει να γίνει νωρίτερα. Η επανάληψη της εφαρ-
µογής στα water-resistant αντηλιακά µπορεί να γί-
νεται κάθε 3 ώρες.

Επτά µύθοι 
και αλήθειες 
για τον άσπονδο 
φίλο µας, 
τον ήλιο

Καλοκαιρινά εξανθήµατα
Συνηθισµένα εξανθήµατα του καλοκαιριού είναι 
οι φωτοδερµατίτιδες (δερµατικές αντιδράσεις που 
προκαλούνται από την επίδραση του ήλιου σε κά-
ποιον φωτοευαίσθητο παράγοντα στο δέρµα, όπως 
είναι τα µόρια από το άρωµα που φοράει κάποιος), 
ο «κνησµός του κολυµβητή», που οφείλεται σε πα-
ράσιτο των ανοιχτών θαλασσών, τα εξανθήµατα από 
τα τσιµπήµατα θαλάσσιων οργανισµών. Το εξάνθηµα 
από τη ζέστη είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά. 
Οφείλεται στον υγρό, ζεστό καιρό και προκαλείται 
από την απόφραξη των πόρων των ιδρωτοποιών α-
δένων, µέσα από τους οποίους διέρχεται ο ιδρώτας 
για να φτάσει στην επιφάνεια του δέρµατος και να 
εξατµιστεί για να το δροσίσει. Το εξάνθηµα από τη 
ζέστη έχει ροζ ή κόκκινο χρώµα, συµβαίνει πολύ 
συχνά στα µωρά, αλλά και στους µεγάλους, και εκ-
δηλώνεται συνήθως στις πτυχές του δέρµατος ή 
στα τµήµατά του όπου τα ρούχα προκαλούν τριβή 
(π.χ. στον αυχένα). Συνήθως υποχωρεί χωρίς θερα-
πεία έπειτα από λίγες µέρες. Για να το αποφύγετε, 
να φοράτε ελαφρά ρούχα, από υφάσµατα που «α-
ναπνέουν», τα οποία επιτρέπουν την εξάτµιση του 
ιδρώτα. Επίσης, να αποφεύγετε τις «βαριές» καλλυ-
ντικές κρέµες ή αλοιφές που µπορεί να αποφράξουν 
τους πόρους των ιδρωτοποιών αδένων.

Και η κνίδωση είναι συνηθισµένη το καλοκαίρι. 
Μπορεί να προκληθεί από διάφορα αλλεργιογόνα, 
στα οποία περιλαµβάνονται από τσιµπήµατα εντό-
µων και λήψη φαρµάκων έως κατανάλωση ορισµέ-
νων τροφίµων. Μερικές φορές εκδηλώνεται όταν το 
άτοµο περνάει περίοδο ακραίου στρες, εκτίθεται υ-
περβολικά στη ζέστη ή ιδρώνει πολύ. Η κνίδωση δη-
µιουργεί χαρακτηριστικούς ποµφούς (βλάβες) στο 
δέρµα. Όταν το πρόβληµα είναι ήπιο, µπορεί να ε-
ξαφανιστεί µόνο του µέσα σε λίγες ώρες. Να κατα-
πραΰνετε τον κνησµό µε ένα αντιισταµινικό και να 
αποφεύγετε το καυτό µπάνιο και τα στενά ρούχα. 
Αν η κνίδωσή σας δεν ανταποκριθεί στο αντιιστα-
µινικό, πρέπει να σας εξετάσει ο δερµατολόγος, για 
να αποκλείσει τυχόν άλλα προβλήµατα. Αν έχετε 
συµπτώµατα αναφυλαξίας, όπως διόγκωση (πρή-
ξιµο) στο πρόσωπο, στα χείλη, στα µάτια ή/και στη 
γλώσσα, δυσκολία στην αναπνοή, αίσθηµα ότι κλεί-
νει ο λαιµός σας ή απώλεια αισθήσεων, χρειάζεστε 
επειγόντως ιατρική φροντίδα.



Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

T. 18 28 38, www.piraeusbank.gr #poupaeiokosmos

Γιατί µόνο στην Τράπεζα Πειραιώς δύο κορυφαίοι ασφαλιστικοί οργανισµοί,

η ΝΝ Hellas και η ERGO, είναι εκεί για να σου προσφέρουν ό,τι κι αν χρειάζεσαι για την ασφάλιση

της ζωής, της υγείας, του οχήµατος ή της κατοικίας σου.

Γιατί όπου κι αν πάει ο κόσµος, πρέπει να πάει µε σιγουριά.

Πάει στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΟΥ ΠΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ;



Του δρα Δημήτρη Γρηγοράκη*

Τα ω-3 λιπαρά είναι πολύ σημαντικά 
για την ανθρώπινη υγεία, καθώς απο-
τελούν δομικά συστατικά της διαμόρ-
φωσης του ανοσοποιητικού συστή-

ματος. Επίσης, διακρίνονται για τις ισχυρές 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους, προστατεύ-
οντας έτσι από μεγάλο πλήθος ασθενειών.
Δυστυχώς, η μεγάλη πλειονότητα των αν-
θρώπων δεν καταναλώνει αρκετά συχνά (1-2 
φορές την εβδομάδα) λιπαρό ψάρι, όπως η 
ρέγγα, το σκουμπρί, ο τόνος, η σαρδέλα. Ως εκ 
τούτου δεν προσλαμβάνει επαρκείς ποσότη-
τες των δύο σπουδαίων λιπαρών οξέων EPA 
(εικοσαπεντανοϊκό οξύ) και DHA (δοκοσαε-
ξανοϊκό οξύ), των οποίων οι ευεργετικότατες 
επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν 
τεκμηριωθεί με χιλιάδες κλινικές μελέτες.

ΤΟ ΧΡΥΣΆΦΙ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΆΙ 
ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΆΙΟ
Οι θρεπτικές ιδιότητες του μουρουνέλαιου εί-
ναι γνωστές εδώ και χιλιετίες και αναφορές 
υπάρχουν ακόμη και στη Βίβλο. Τον 17ο αιώνα 
παρατηρήθηκε ότι η κατανάλωση μουρου-
νέλαιου επέφερε συγκεκριμένα ευεργετικά 
αποτελέσματα στην υγεία, οπότε πολλοί συνέ-
στησαν τη χρήση του για τη θεραπεία της ραχί-
τιδας και των ρευματισμών. Το μουρουνέλαιο 
(ηπατοϊχθυέλαιο) αποτελεί ένα είδος ιχθυελαί-
ου. Εντούτοις, με τον όρο «ιχθυέλαιο» εννοείται 
συνήθως το λάδι που εξάγεται από τη σάρκα 
των λιπαρών ψαριών και όχι από το συκώτι 
τους, όπως συμβαίνει με το μουρουνέλαιο. Άν 
και τα δύο έλαια είναι πολύ πλούσια σε ω-3 
λιπαρά, το μουρουνέλαιο υπερτερεί ως προς 
το γεγονός ότι είναι πλούσιο σε βιταμίνη D (D3) 
και βιταμίνη Ά. Πράγματι, το μουρουνέλαιο έχει 
πλούσια διατροφική αξία. Το υψηλής ποιότητας 
μουρουνέλαιο αποτελεί εξαιρετική πηγή ω-3 
λιπαρών οξέων: DHA (600 mg/5 ml) και ΕΡΆ 
(400 mg/5 ml), όπως και της ιδιαίτερα σημαντι-
κής βιταμίνης D (10 mg/5 ml – 400 IU). Ταυτό-
χρονα, περιέχει σημαντική ποσότητα βιταμίνης 
Ά (250 mg/5 ml – 833 IU), ενώ συχνά προστίθε-
ται και βιταμίνη Ε (10 mg/5 ml) για αντιοξειδω-
τική προστασία των ω-3 (Mollers.gr).
Τα παραπάνω διατροφικά χαρακτηριστικά του 
μουρουνέλαιου απαντούν κατηγορηματικά και 
με σαφήνεια στο ερώτημα που μου υποβάλ-
λουν συχνά οι πελάτες μου για το εάν πρέπει 
να λαμβάνουν μουρουνέλαιο και το καλοκαίρι. 
Οι περισσότεροι, έχοντας επωφεληθεί από τις 
θετικές του ιδιότητες κατά τη διάρκεια της χει-
μερινής περιόδου (λιγότερες ιώσεις - περισ-
σότερη ευεξία), είναι φυσικό να αναρωτιούνται 
εάν θα πρέπει να το συνεχίσουν και την καλο-

καιρινή περίοδο. Στο μυαλό τους δημιουργεί-
ται ο συγκεκριμένος προβληματισμός με δε-
δομένο ότι, εφόσον το μουρουνέλαιο περιέχει 
βιταμίνη D, ίσως να μην είναι απαραίτητο το 
καλοκαίρι, λόγω της ηλιοφάνειας. Όπως όμως 
είναι φανερό από τα παραπάνω επιχειρήματα 
της ταυτόχρονης συνύπαρξης και των ω-3 λι-
παρών, η απάντησή μου για το θέμα αυτό είναι 
ξεκάθαρη και κατηγορηματική: Φυσικά και 
θα πρέπει να λαμβάνετε μουρουνέλαιο και το 
καλοκαίρι για πολλαπλούς λόγους και ειδικά 
λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς του σε 
ω-3 λιπαρά. Άλλωστε η ποσότητα της βιταμί-
νης D που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη 
δοσολογία λήψης μουρουνέλαιου (1 κουταλά-
κι του γλυκού = 5 ml, την ημέρα) είναι 10 mg 
ή 400 IU, η οποία υπολείπεται κατά 25% της 
συνιστώμενης ημερήσιας διαιτητικής πρόσλη-
ψής της. Επομένως αποτελεί μία ασφαλή και 
ταυτόχρονα αναγκαία διαιτητική πρόσληψη, 

λόγω της πολύ περιορισμένης διαθεσιμότητας 
της βιταμίνης D στα διάφορα τρόφιμα.
Συμπερασματικά, η προσθήκη στην ανθρώπινη 
διατροφή υψηλής ποιότητας λιπαρών, όπως 
είναι τα ω-3, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
αντιφλεγμονώδους προστασίας, συμβάλλοντας 
στην αποτελεσματική θωράκιση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος. Επομένως καταναλώστε 
περισσότερα ψάρια, ξηρούς καρπούς, ιχθυέ-
λαια και μουρουνέλαιο. Στην περίπτωση, όμως, 
του μουρουνέλαιου, προσφέρεται το σημαντικό 
πλεονέκτημα ότι περιέχει έναν μοναδικό συν-
δυασμό συνύπαρξης φυσικών ω-3 λιπαρών 
και βιταμίνης D, τον οποίο δεν θα βρείτε σε 
κανένα συμπλήρωμα διατροφής. Με τον τρόπο 
αυτόν λειτουργεί έμμεσα ως αντιφλεγμονώδης 
και ανοσοπροστατευτικός παράγοντας, θω-
ρακίζοντας τον οργανισμό έναντι απειλητικών 
μολυσματικών παραγόντων. Βέβαια, προκει-
μένου να επωφεληθείτε τα μέγιστα από τα πολ-

λαπλά οφέλη υγείας που προσφέρει, είναι πολύ 
σημαντικό να καταναλώνετε μουρουνέλαιο 
υψηλής ποιότητας, όπως είναι το MÖLLER’S! Η 
φυσική γεύση του μουρουνέλαιου MÖLLER’S 
είναι αναντικατάστατη σχετικά με τη διατροφική 
της αξία. Για ορισμένους, όμως, η ιδιαιτερότη-
τα της φυσικής του γεύσης αποτελεί σημαντικό 
αντικίνητρο για την καθημερινή πρόσληψή του. 
Για τις περιπτώσεις αυτές συνιστάται το υγρό 
μουρουνέλαιο MÖLLER’S με γεύση λεμόνι ή οι 
κάψουλες MÖLLER’S FORTE, που περιέχουν 
μείγμα μουρουνέλαιου και ιχθυέλαιου. Για τα 
παιδιά επίσης υπάρχει η λύση του MÖLLER’S 
ΥΓΡΟ Tutti Frutti και των MÖLLER’S ΨΆΡΆΚΙΆ 
- ΖΕΛΕΔΆΚΙΆ.

*Ο Δημήτρης Γρηγοράκης είναι κλινικός διαι-
τολόγος - διατροφολόγος MSc, PhD, διδάκτωρ 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, επιστημονικός 
διευθυντής της Ομάδας ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

ΩΜΕΓΑ-3, ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ & ΥΓΕΙΑ!
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«Οι παίκτες στο beach 
volley είναι επιρρεπείς 
στους τραυµατισµούς στα 
δάχτυλα των χεριών, στον 
ώµο και στον αστράγαλο». 
Γιώργος Γουδέβενος, 
φυσικοθεραπευτής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ

www.freesunday.gr
09.07.201736

Πατήστε πόδι 
στις δερµατοφυτιάσεις της άµµου

Οδηγός επιβίωσης 
από τα σπορ 
της παραλίας

Τίποτα δεν σας γυµνάζει και δεν σας διασκεδάζει ταυτόχρονα περισσότερο από το beach volley και τις ρα-
κέτες στην παραλία. Στα σπορ όµως που γίνονται πάνω στην άµµο παραµονεύει ο κίνδυνος των τραυµα-
τισµών. Απολαύστε το καλοκαίρι σας χωρίς «αχ» και «βαχ», ακολουθώντας τις οδηγίες του φυσικοθερα-
πευτή Γιώργου Γουδέβενου, επιστηµονικού συνεργάτη του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

«Το βόλεϊ έχει πολλές επαναλαµβανόµενες κινήσεις πάνω από το κεφάλι, όπως το κάρφωµα και το µπλοκ, και 
οι παίκτες είναι επιρρεπείς στους τραυµατισµούς λόγω της υπερβολικής χρήσης του ώµου» εξηγεί ο κ. Γουδέβενος. 
Και προσθέτει: «Οι παίκτες αυτοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και στους τραυµατισµούς των δαχτύλων. Παράλληλα, 
λόγω των πολλών αλµάτων, είναι ευάλωτοι σε διαστρέµµατα του αστραγάλου, τραυµατισµούς του γόνατος (τενοντί-
τιδα της επιγονατίδας), καθώς και σε οσφυαλγία. Οι κίνδυνοι αφορούν:
• Τενοντίτιδες στον ώµο: Οι µύες σε νέους παίκτες µπορεί να ερ εθιστούν ή να κουραστούν από την υπερβολική χρήση. 
Συχνά η ξεκούραση και η φυσικοθεραπεία είναι αρκετές για την ανακούφιση από τον πόνο.
• Τραυµατισµούς των δαχτύλων: Συχνότερα παρατηρούνται κατάγµατα, εξαρθρήµατα και ρήξεις συνδέσµων και τενόντων.
• ∆ιάστρεµµα αστραγάλου: Κάθε διάστρεµµα χρειάζεται µία περίοδο οκτώ εβδοµάδων, µε καθηµερινές ασκήσεις α-
ποκατάστασης, για τη µείωση της πιθανότητας επανατραυµατισµού. Η επιστροφή στο παιχνίδι επιτρέπεται µόλις οι 
παίκτες δεν έχουν καθόλου συµπτώµατα πόνου και µπορούν να υποστηρίξουν το βάρος του σώµατός τους πατώντας 
στα δάχτυλα των ποδιών τους. Η χειρουργική επέµβαση προορίζεται για άτοµα µε επαναλαµβανόµενα διαστρέµ-
µατα αστραγάλου.
• Τενοντίτιδα της επιγονατίδας: Προλαµβάνεται µε τη χρήση επιγονατίδας που απορροφά το στρες από τον τένοντα, ενώ 
αποτελεί πρώτη µορφή θεραπείας σε περίπτωση τραυµατισµού. Προσοχή χρειάζεται στην προσγείωση από το άλµα.
• Τραυµατισµό του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου: Συνήθως γίνεται κατά την αδέξια προσγείωση από το άλµα και 
αµέσως το γόνατο πρήζεται. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι 6 µε 9 µήνες µε φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση. Επειδή 
η πλήρης ρήξη του πρόσθιου χιαστού δεν επουλώνεται, συνήθως συστήνεται η χειρουργική ανακατασκευή του.
• Οσφυαλγία: Αποτελεί συχνή πηγή χρόνιου πόνου και οφείλεται στην ένταση των µυών ή των συνδέσµων. Ο πόνος 
µειώνεται µε την ξεκούραση και µε τη φυσικοθεραπεία».

Ο
ι δερµατοφυτιάσεις είναι πολύ συνηθισµένες το καλοκαίρι. Οφείλονται σε µύ-
κητες και η πιο γνωστή απ’ όλες είναι το «πόδι του αθλητή», που συνήθως ανα-
πτύσσεται ανάµεσα στα δάχτυλα των ποδιών, αλλά από εκεί µπορεί να εξαπλωθεί. 
Μελέτες δείχνουν ότι έως και το 17% των ατόµων που συχνάζουν σε πισίνες εκ-
δηλώνουν «πόδι του αθλητή», το οποίο είναι επίσης πολύ συνηθισµένο σε όσους 
περπατούν ξυπόλυτοι στα γυµναστήρια. Όπως εξηγεί ο δερµατολόγος-αφροδι-

σιολόγος δρ. Μάρκος Μιχελάκης, η πιθανότητα εκδήλωσης της συγκεκριµένης µυκητίασης είναι 
αυξηµένη σε όσους φορούν καθηµερινά τα ίδια κλειστά παπούτσια, ιδρώνουν πολύ στα πόδια, κρα-
τούν τα πόδια τους βρεγµένα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και έχουν κάποια αµυχή στο δέρµα 
ή µικροτραυµατισµό στο νύχι. Το «πόδι του αθλητή» είναι µεταδοτικό, γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς 
να µοιράζεται τα παπούτσια ή τις κάλτσες του, ούτε να περπατάει ξυπόλυτος σε κοινόχρηστους υ-
γρούς χώρους, όπως γύρω από τις πισίνες ή στα κοινόχρηστα ντους. Η εµφάνιση της συγκεκριµέ-
νης δερµατοφυτίασης είναι πολύ χαρακτηριστική: ανάµεσα στα δάχτυλα εµφανίζονται ρωγµές στο 
δέρµα, το οποίο ξεφλουδίζει, µπορεί να σχηµατίζει φλύκταινες µε κρούστα και µπορεί να έχει δι-
αφυγή υγρού. Η περιοχή είναι επίσης κόκκινη και προκαλεί κνησµό. Αν παρουσιάσετε τέτοια συ-
µπτώµατα, πρέπει να κάνετε αντιµυκητισιακή θεραπεία µε ειδική αλοιφή.

• Σε περιπτώσεις συνεχόµενων τραυµατισµών του 
αστραγάλου, χρησιµοποιήστε ταινίες σταθεροποίησης τύπου 
taping για την αποφυγή νέου διαστρέµµατος.
• Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα της προπόνησης σε 
σκληρές επιφάνειες.
• Χρησιµοποιήστε ειδικά αθλητικά παπούτσια για την 
απορρόφηση των κραδασµών και µην παίζετε ξυπόλυτοι.
• Κάντε καλή προθέρµανση µε ελαφριές διατάσεις και 

µικρή αερόβια άσκηση. Όσο πιο ζεστοί είναι οι µύες, τόσο 
µειώνεται ο κίνδυνος κάκωσης.
• Κάντε καλή και σωστή αποθεραπεία µετά την προπόνηση.
• Σε περίπτωση πόνου, επισκεφτείτε τον γιατρό σας και 
ακολουθήστε τις οδηγίες του.
• Ο αθλητής πρέπει να επιστρέψει στο παιχνίδι µόνο όταν 
του δοθεί το πράσινο φως για να παίξει.

Tips προστασίας

Για να προλάβετε την εκδήλωση του «ποδιού 
του αθλητή», ακολουθήστε τις συµβουλές του 

ποδολόγου Γιάννη Μαρκόγιαννη από το Ποδιατρικό-
Ποδολογικό Κέντρο Αθηνών: Να ελέγχετε τα πόδια 
σας συχνά, δίνοντας προσοχή σε αλλαγές στο χρώµα 
του δέρµατος ή στη θερµοκρασία των ποδιών. 
Αν δείτε σηµάδια αλλαγής χρώµατος στα νύχια ή 
σκασίµατα στο δέρµα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ίσως 
υποβόσκει κάποια µυκητίαση, οπότε επισκεφθείτε 
έναν ειδικό. Χαρίστε στα πόδια σας τακτικά ένα 
ευεργετικό ποδόλουτρο σε χλιαρό νερό, για πέντε-
δέκα λεπτά, όχι όµως παραπάνω. Να πλένετε τα πόδια 
σας καθηµερινά, ιδιαίτερα ανάµεσα στα δάχτυλα, και 
να τα στεγνώνετε καλά. Επίσης, να τα ενυδατώνετε 
µε ειδική κρέµα που µαλακώνει τις σκληρύνσεις 
και διατηρεί την ελαστικότητα του δέρµατος. Να 
κόβετε τα νύχια σας ίσια και όχι πάρα πολύ κοντά. 
Μην αφαιρείτε τις φουσκάλες, αλλά καλύψτε τες µε 
προστατευτικό επίθεµα µε σιλικόνη ή αντιβιοτική 
αλοιφή, για να επισπεύσετε την επούλωση. Να 
αποφεύγετε τα καυστικά υγρά για τους κάλους, διότι 
είναι πολύ επικίνδυνα. Για την αφαίρεση των κάλων 
να εµπιστεύεστε µόνο τον ειδικό. Επιλέξτε άνετα 
παπούτσια, που ταιριάζουν απόλυτα στο σχήµα των 
ποδιών σας. Τα παπούτσια σας να είναι φτιαγµένα 
από µαλακό δέρµα, έτσι ώστε να µην ασκούνται 
πιέσεις σε προεξέχοντα σηµεία, να έχουν χαµηλά και 
φαρδιά τακούνια που διανέµουν σωστά το βάρος και 
να µην είναι φθαρµένα εσωτερικά, καθώς οι φθορές 
επηρεάζουν τη βάδιση. Φροντίστε, τέλος, να αλλάζετε 
παπούτσια συχνά.

Η ονυχοµυκητίαση 
δύσκολα υποχωρεί
Όπως µας εξηγεί η επιστηµονική 
διευθύντρια του Ποδιατρικού-
Ποδολογικού Κέντρου Αθηνών 
Στέλλα Βαρελά, oι µυκητιάσεις 
των νυχιών, ειδικότερα, είναι 
πολύ δύσκολο να θεραπευτούν 
και η θεραπεία πρέπει να 
συνεχιστεί για όσο διάστηµα 
µας συστήσουν οι ειδικοί και να 
µην ξεγελαστούµε από πιθανή 
γρήγορη βελτίωση. Η θεραπεία 
των ονυχοµυκητιάσεων πρέπει να 
γίνεται από ειδικούς ποδολόγους-
ποδιάτρους και όχι από άτοµα 
που εργάζονται κάνοντας 
µανικιούρ και πεντικιούρ.

Πώς προλαµβάνουµε τα «ατυχήµατα» Οι τραυµατισµοί στην άµµο σε αριθµούς
Το beach volley αποτελεί τον βασιλιά των 
σπορ της παραλίας. Σύµφωνα µε έρευνες, 
οι τραυµατισµοί σχετίζονται µε το γόνατο σε 
ποσοστό 30%, µε τους αστραγάλους σε ποσοστό 
17% και µε τα δάχτυλα σε ποσοστό 17%. Το 
50%-80% των τραυµατισµών γίνεται στις ηλικίες 
µεταξύ 25 και 29 ετών και είναι τρεις φορές 
συχνότεροι στους άνδρες.



Ο χρυσός κανόνας 
του καλοκαιριού 
«less is more» ισχύει 
και στο τραπέζι. Η 
ιδανική συνταγή για 
να µη µας πέσουν 
βαριές οι διακοπές 
και τα µεζεδάκια στο 
στοµάχι είναι φρούτα, 
λαχανικά και ψάρι.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Μενού ελαφρύ 
για τις ζεστές µέρες 
και νύχτες

Φροντίστε τα µάτια σας, 
σαν τα µάτια σας!

Φ
αγούρα, κοκκίνισµα, τσούξιµο, δάκρυα. Τα µάτια το καλο-
καίρι ταλαιπωρούνται πολύ από τη σκόνη, το χλώριο της 
πισίνας, τη ρύπανση της ατµόσφαιρας, το έντονο φως. Ει-
δικά οι άνθρωποι που φορούν φακούς επαφής και ταλαιπω-
ρούνται από ξηροφθαλµία υποφέρουν τους θερινούς µήνες. 
Ακόµα πιο ευάλωτες στην απώλεια της άνεσης είναι οι γυ-

ναίκες που χρησιµοποιούν φακούς επαφής και παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια, 
καθώς η λήψη του χαπιού εντείνει την ξηροφθαλµία. Τη λύση σε αυτά τα καθη-
µερινά προβλήµατα δίνουν τα τεχνητά δάκρυα σε κολλύριο ή µονοδόσεις που υ-
γραίνουν τα µάτια και καταπολεµούν τις ενοχλήσεις, αποκαθιστώντας άµεσα το 
αίσθηµα της άνεσης. Ένα από τα καλύτερα προϊόντα σε αυτή την κατηγορία είναι 
οι οφθαλµικές σταγόνες µίας δόσης Νewsept Eyes, που συνδυάζουν τα οφέλη του 
υαλουρονικού νατρίου και του χαµοµηλιού. Το υαλουρονικό νάτριο θεωρείται το 
καλύτερο ενυδατικό, ενώ το χαµοµήλι δρα ως καταπραϋντικό.

Οι οφθαλµικές σταγόνες µίας δόσης ανακουφίζουν τα µάτια από την ξηρότητα, 
το αίσθηµα ξένου σωµατιδίου, την κούραση από την παρατεταµένη χρήση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, την παρατεταµένη οδήγηση, τη µελέτη, τη χρήση φακών 
επαφής, τον ερεθισµό των οφθαλµών που προκαλείται από περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες και την ξηροφθαλµία. Το προϊόν διατίθεται στην αγορά του φαρµακείου 
από την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία DEMO.

Τ
α λιπαρά γεύµατα δεν ενδείκνυνται για το καλοκαίρι, όχι µόνο 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να µας παχύνουν αλλά και γιατί είναι 
δύσπεπτα. ∆ηµιουργούν προβλήµατα στην πέψη και διαταρα-
χές στον ύπνο, καθώς αποτελεί κοινό µυστικό το ότι στις διακο-
πές τρώµε συνήθως λουκούλλεια δείπνα υπό το φως του φεγ-
γαριού, ενώ την υπόλοιπη µέρα τσιµπολογάµε (όχι απαραίτητα 

υγιεινά) στην παραλία. Το µυστικό για υγιεινή διατροφή, ειδικά όταν οι θερµο-
κρασίες τσουρουφλίζουν, είναι πολλά µικρά και ελαφριά γεύµατα µαζί µε πολλά 
υγρά, κατά προτίµηση νερό και όχι αλκοολούχα. Σε ό,τι αφορά τη σύσταση των 
γευµάτων, εκτός από το ψάρι (που, ως γνωστόν, είναι φρούτο), το οποίο πρέπει 
να µαγειρεύεται στη σχάρα ή στον φούρνο και όχι στο τηγάνι, τιµητική θέση στο 
καθηµερινό µενού διεκδικούν τα φρούτα, τα λαχανικά, τα light γαλακτοκοµικά 
και τυριά και τα τρόφιµα ολικής άλεσης. Το καλοκαίρι αποτελεί ιδανική εποχή 
για να αυξήσουµε την κατανάλωση των ευεργετικών ω-3 λιπαρών οξέων µέσα 
από την τακτικότερη κατανάλωση ψαριού και να µειώσουµε τις πηγές κορεσµέ-
νων λιπαρών (κρέας, τηγανητά, βούτυρο, κρέµα γάλακτος κ.λπ.), να υιοθετήσουµε 
χορτοφαγική δίαιτα και να δώσουµε προτεραιότητα σε λαδερά φαγητά, που µα-
γειρεύονται µε ποικιλία ζαρζαβατικών και είναι πηγές πολύτιµων βιταµινών – 
αρκεί να µην κολυµπούν στο λάδι. Και επειδή οι καλοκαιρινές έξοδοι µε φίλους 
συχνά καταλήγουν σε παραθαλάσσια ταβερνάκια, εκεί προσέξτε να αποφύγετε 
τα τηγανητά εδέσµατα που ενδέχεται να είναι τηγανισµένα σε πολυχρησιµοποι-
ηµένα και βαριά, οξειδωµένα λάδια. Τέλος, µην ξεχνάτε πως το να βουτάµε ψωµί 
στις σάλτσες µπορεί να φαντάζει δελεαστικό, αλλά είναι περιττό και παχυντικό, 
και πως τα επιδόρπια δεν είναι για χόρταση αλλά για να µας αλλάζουν τη γεύση 
µετά το φαγητό. Ένα απλό παγωτό, χωρίς toppings, είναι προτιµότερο ως επι-
δόρπιο από µια µερίδα γαλακτοµπούρεκο ή καρυδόπιτα βουτηγµένη στο σιρόπι.

Για τα άτοµα µε ιδιοπαθή φλεγµονώδη νοσήµατα του εντέρου, δηλαδή ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn, η καθηµερινή διατροφή µπορεί να γίνει ένας 
δυσεπίλυτος γρίφος, καθώς η κατάστασή τους επηρεάζεται σηµαντικά από τις διατροφικές τους συνήθειες, κυρίως στη φάση έξαρσης της νόσου. Για 
τους ασθενείς αυτούς το Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας & ∆ιατροφής και o Σύλλογος Ατόµων µε Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδος 
συνέβαλαν στην έκδοση ενός βιβλίου-οδηγού από τον συγγραφέα και σεφ Ηλία Μαµαλάκη και τη Μερόπη Κοντογιάννη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τµήµα 
Επιστήµης ∆ιαιτολογίας & ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. Το βιβλίο µε τίτλο «Νόστιµες συνταγές για πεπτικό µε… ευαισθησία» απευθύνεται 
σε άτοµα µε ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου και του ήπατος και η έκδοσή του υποστηρίχθηκε από τη φαρµακευτική εταιρεία TAKEDA.

Συνταγές για πεπτικό µε ευαισθησίες

Η θάλασσα, το 
νερό της πισίνας, ο 
εκτυφλωτικός ήλιος, 
η ατµοσφαιρική 
ρύπανση και η 
συστηµατική χρήση 
φακών επαφής 
δηµιουργούν 
ξηροφθαλµία, 
ερεθισµό και 
τσούξιµο στα µάτια.

INFO
Σηµαντική διάκριση απέσπασε για άλλη µια χρονιά η φαρµακοβιοµηχανία DEMO για την επιχειρηµατική πορεία της και το µοντέλο ανάπτυξής της στην 
Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηµατικής Αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2017», που πραγµατοποιήθηκε πριν από λίγες ηµέρες στην Αθήνα. Η 
DEMO, πιστή στη δέσµευσή της για καινοτοµία και ανάπτυξη, κατάφερε να ξεπεράσει τις πολυάριθµες προκλήσεις στον κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας 
και να συµβάλει ταυτόχρονα στην προσπάθεια ανάκαµψης της εγχώριας οικονοµίας. Με στόχο την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παράγει, η 
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία επενδύει διαρκώς σε υπερσύγχρονο εξοπλισµό, αλλά και στο υψηλό επιστηµονικό προφίλ των εργαζοµένων της. Η DEMO 
κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στη νοσοκοµειακή αγορά, ενώ το 81% της παραγωγής της εξάγεται σε 80 χώρες σε όλο τον κόσµο, στην Ευρώπη, 
στην Ασία, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Αυστραλία και στη Νότια Αµερική. Ήδη στο Κρυονέρι χτίζεται η τέταρτη µονάδα παραγωγής, ενώ η 
εταιρεία έχει επενδύσει σε νέα µηχανήµατα που θα φέρουν µεγάλες παραγωγές και µειωµένα κόστη, αυτό δηλαδή που χρειάζεται η αγορά.
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