
Μ
ε τα δηµόσια νοσοκοµεία να βρίσκονται στο κόκκινο 
και να ξεµένουν πλέον ακόµα και από τα πιο βασικά υ-
γειονοµικά υλικά (βαµβάκι, γάζες, σύριγγες) και τον υ-
πουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό να φορτώνει το κόστος της 
διαχείρισης των πολύπαθων πρωτοβάθµιων δοµών υ-
γείας στους (χρεοκοπηµένους) δήµους, ο πόλεµος που 

ξέσπασε ανάµεσα στην ιατρική κοινότητα και την Αριστοτέλους ήταν αναµενόµε-
νος.

Με τη φαρµακοβιοµηχανία να στενάζει κάτω από το βάρος του (αυξανόµε-
νου µε γεωµετρική πρόοδο) clawback, τον κίνδυνο να παρουσιαστούν ελλείψεις 
σε ζωτικά φάρµακα να γίνεται ολοένα πιο ορατός και τους συλλόγους ασθενών να 
κάνουν –µάταια– αγωνιώδεις εκκλήσεις, ολόκληρο το οικοδόµηµα της δηµόσιας 
υγείας κλυδωνίζεται.

Με την κατά κεφαλήν φαρµακευτική δαπάνη να έχει κατρακυλήσει στα 183 
ευρώ, όταν ο µέσος όρος της Ευρώπης των 28 κρατών-µελών βρίσκεται στα 265 
ευρώ, αντιλαµβάνεται κανείς πως τα πράγµατα για τους ασθενείς είναι περισσό-
τερο από δύσκολα.

Η φαρµακευτική νοσοκοµειακή δαπάνη για το τρέχον έτος έχει ανώτερο όριο 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΑΛΕΞΙΑ 
ΣΒΩΛΟΥ-
ΝΑΝΟΥ

από το τρίτο µνηµόνιο τα 570 εκατ. ευρώ, όταν οι πραγµατικές ανάγκες φτάνουν τα 
740 εκατ. ευρώ, αφού τα δηµόσια νοσοκοµεία έκρυβαν κάτω από το χαλί µια δα-
πάνη ύψους 250 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στα φάρµακα για τα οποία έµπαινε η 
σφραγίδα «στερείται» και στη συνέχεια οι ασθενείς τα αναζητούσαν στα φαρµακεία 
του ΕΟΠΥΥ.

Η κατάρρευση των δοµών της πρωτοβάθµιας περίθαλψης και η αδυναµία των 
πολιτών να επισκεφθούν ιδιωτικά ιατρεία οδηγούν ολοένα περισσότερους πολί-
τες στα νοσοκοµεία, εκτοξεύοντας στα ύψη το κόστος της δευτεροβάθµιας και τρι-
τοβάθµιας περίθαλψης. Στα χρόνια της κρίσης πολλές φορές ειπώθηκε –και γρά-
φτηκε– ότι η δηµόσια υγεία κινδυνεύει. Αυτή τη φορά δεν είναι υπερβολή να µι-
λήσει κανείς για κατάρρευση, όταν καρκινοπαθείς καταγγέλλουν ότι περιµένουν 
µέχρι και έξι µήνες για να κάνουν ακτινοθεραπεία στα δηµόσια νοσοκοµεία, χάνο-
ντας στο µεταξύ κάθε ελπίδα να βγουν νικητές από τη µάχη µε τον καρκίνο.

Είναι πλέον σαφές ότι µε ευχολόγια και την ηγεσία της Αριστοτέλους να αρνεί-
ται να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου µε τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς –
δηλώνοντας µη διαθέσιµη λόγω αλλεπάλληλων συσκέψεων (!)– σοβαρή πολιτική 
υγείας δεν µπορεί να υπάρξει και η δηµόσια δωρεάν υγεία γίνεται αντικείµενο δι-
εκδίκησης.
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Εντυπωσιακά είναι τα ευρήµατα 
των κλινικών µελετών για την α-
ποτελεσµατικότητα της σεκουκι-
νουµάµπης, του πρώτου εκπρο-
σώπου µιας νέας γενιάς βιολο-

γικών φαρµάκων που έλαβε έγκριση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων για την α-
ντιµετώπιση της ψωρίασης, της αγκυλοποιη-
τικής σπονδυλαρθρίτιδας και της ψωριασικής 
αρθρίτιδας. Η σεκουκινουµάµπη, η νέα βιο-
λογική θεραπεία της φαρµακευτικής εταιρείας 
Novartis, άλλαξε το πεδίο στην αντιµετώπιση 
αυτών των δύσκολων νοσηµάτων, επιτυγχάνο-
ντας πλήρη ύφεση της νόσου για πολύ υψηλό 
ποσοστό ασθενών (80%), που συνοδεύεται από 
εξαφάνιση των βλαβών στο δέρµα και «φρενά-
ρισµα» στην εξέλιξη των βλαβών στη σπονδυ-
λική στήλη.

Όπως εξηγεί η Βαρβάρα Μπαρούτσου, 
Chief Scientific Officer της Novartis Hellas, 
η νέα θεραπεία έχει συµπεριληφθεί στη θε-
τική λίστα µε τα φάρµακα που αποζηµιώνονται 
πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ και συνεπώς αποτε-
λεί πλέον ένα διαθέσιµο όπλο στη φαρέτρα των 
Ελλήνων δερµατολόγων και ρευµατολόγων. Τα 
τρία προαναφερθέντα νοσήµατα πλήττουν πρω-
τίστως νέους ανθρώπους σε παραγωγικές ηλι-
κίες και συνοδεύονται από βαρύ κοινωνικό και 
ψυχολογικό φορτίο, καθώς έχουν καταλυτική 
επίδραση στην ποιότητα ζωής. 

«Υπερόπλο» για την ψωρίαση
Όσον αφορά την ψωρίαση, τα πιο πρόσφατα δε-
δοµένα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ∆ερµατολο-
γίας δείχνουν ότι οκτώ στους δέκα ασθενείς 
πέτυχαν λεύκανση του δέρµατος µε τη σεκου-
κινουµάµπη, µε τα αποτελέσµατα να εµφανίζο-
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-
ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

νται µέσα σε πολύ σύντοµο διάστηµα, όπως ε-
ξηγεί ο ∆ηµήτρης Ιωαννίδης, καθηγητής ∆ερ-
µατολογίας-Αφροδισιολογίας (Νοσοκοµείο 
Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νοσηµάτων Θεσ/
νίκης), και µε το 64% των πασχόντων να έχει 
καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρµα στο τρίτο έτος 
θεραπείας. Η ασθένεια προσβάλλει περισσότε-
ρους από 125 εκατοµµύρια ανθρώπους διεθνώς 
και µετρά περισσότερους από 220.000 ασθενείς 
στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε µια αναδροµική µε-
λέτη µετανάλυσης που διενεργήθηκε από το Ε-
θνικό Ίδρυµα Ψωρίασης των ΗΠΑ, το 52% των 
ασθενών δεν ήταν ευχαριστηµένο µε την αντι-
µετώπιση της νόσου µε τα συµβατικά φάρµακα.

Η καινοτόµος θεραπεία  
στο µικροσκόπιο
Η σεκουκινουµάµπη είναι ένα ανθρώπινο µο-
νοκλωνικό αντίσωµα που αδρανοποιεί εκλε-
κτικά την ιντερλευκίνη-17Α, η οποία εντοπίζε-
ται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο προσβεβλη-
µένο από τη νόσο δέρµα. Η σεκουκινουµάµπη 
είναι ο πρώτος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας 
ιντερλευκίνης-17A που εγκρίνεται για την αντι-
µετώπιση της µέτριας έως σοβαρής ψωρίασης 
κατά πλάκας σε ενήλικους ασθενείς. Στην Ευ-
ρώπη η σεκουκινουµάµπη είναι η µοναδική βι-
ολογική θεραπεία πρώτης γραµµής που έχει ε-
γκριθεί για τη συστηµατική θεραπεία της µέ-
τριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε 
ενήλικους ασθενείς.

∆ιπλό χτύπηµα  
στα ρευµατολογικά νοσήµατα
Την έγκριση για την αντιµετώπιση της ψωρία-
σης ακολούθησε η διπλή έγκριση της σεκου-
κινουµάµπης για τη θεραπεία δύο ρευµατολο-

γικών νοσηµάτων, της αγκυλοποιητικής σπον-
δυλαρθρίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτιδας, 
που ολοκλήρωσε το θεραπευτικό «χατ-τρικ» 
της νέας θεραπείας. Όπως εξηγεί ο κ. Χαράλα-
µπος Μπερµπερίδης, αντιπρόεδρος της Ελλη-
νικής Ρευµατολογικής Εταιρείας και της Επαγ-
γελµατικής Ένωσης Ρευµατολόγων Ελλάδος 
(ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) και διευθυντής της Ρευµατολο-
γικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκο-
µείου Θεσσαλονίκης: «Οι φλεγµονώδεις σπον-
δυλαρθρίτιδες προσβάλλουν πάνω από 50.000 
Έλληνες, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι 
νέα άτοµα κάτω των 40 ετών. Εκδηλώνονται µε 
συνεχή πόνο στη µέση που εµφανίζεται το πρωί 
και βελτιώνεται µε την κίνηση, µε πόνο και δι-
όγκωση µεγάλων αρθρώσεων ή/και µε επανει-
ληµµένες φλεγµονές τενόντων και συνδέσµων 
(ενθεσοπάθεια). Αν δεν αντιµετωπιστούν απο-
τελεσµατικά τους πρώτους µήνες µετά την εκ-
δήλωση των συµπτωµάτων, µπορούν να προκα-
λέσουν µη αναστρέψιµες βλάβες στη σπονδυ-
λική στήλη και στις αρθρώσεις, µε αποτέλεσµα 
τον χρόνιο πόνο, τη µείωση της λειτουργικό-
τητας και της παραγωγικότητας και ορισµένες 
φορές την αναπηρία. Πολλοί ασθενείς δεν αντα-
ποκρίνονται καλά στις υπάρχουσες θεραπείες, 
όπως είναι τα αντιφλεγµονώδη και τα τροπο-
ποιητικά φάρµακα, ενώ ένα σηµαντικό ποσο-
στό ασθενών δεν ανταποκρίνεται επαρκώς ούτε 
στις µέχρι τώρα διαθέσιµες βιολογικές θερα-
πείες (αντι-TNF µονοκλωνικά αντισώµατα). Ε-
ποµένως χρειαζόµαστε νέα φάρµακα, δραστικά 
και ασφαλή, για την αντιµετώπιση των ασθενών 
µε αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή ψω-
ριασική αρθρίτιδα. Η σεκουκινουµάµπη είναι 
το πρώτο από την καινούργια γενιά βιολογικών 
φαρµάκων που έρχεται στη χώρα µας». Η αγκυ-
λοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα είναι µια επώ-
δυνη, προοδευτική νόσος, που προκαλείται από 
φλεγµονή της σπονδυλικής στήλης και µπορεί 
να προκαλέσει αναπηρία. Εκδηλώνεται σε πε-
ρίπου 1,8 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώπη και 
συνήθως προσβάλλει νέους άνδρες και γυναί-
κες. Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι µια φλεγµο-
νώδης νόσος των αρθρώσεων και συχνά σχετίζε-
ται µε την ψωρίαση, ενώ εκδηλώνεται σε περισ-
σότερα από 3 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώπη. 
Η σεκουκινουµάµπη εµφανίζει γρήγορα και 
παρατεταµένα κλινικά οφέλη και στα δύο ρευ-
µατικά νοσήµατα, µε τους ασθενείς µε αγκυλο-
ποιητική σπονδυλαρθρίτιδα να µην υφίστανται 
καµία επιδείνωση της βλάβης στη σπονδυλική 
στήλη σε ποσοστό 80% και τους ασθενείς µε 
ψωριασική αρθρίτιδα να µην υφίστανται βλάβη 
στις αρθρώσεις σε ποσοστό 84%. Ο κ. Μπερ-
µπερίδης επισηµαίνει πως, παρ’ ότι οι νέοι βιο-
λογικοί παράγοντες, όπως η σεκουκινουµάµπη, 
είναι ακριβά φάρµακα (ενδεικτικά το µηνιαίο 
κόστος για την ψωρίαση είναι στα 1.000 ευρώ), 
το όφελός τους είναι πολλαπλάσιο για το σύ-
στηµα υγείας, καθώς µε τη χορήγησή τους απο-
τρέπονται σοβαρά προβλήµατα, τα οποία µπο-
ρούν να οδηγήσουν ακόµη και σε αναπηρία. «Η 
θεραπεία µε σεκουκινουµάµπη στους κατάλ-
ληλους ασθενείς σταµατά την εξέλιξη της ασθέ-
νειας, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πασχό-
ντων και απαλλάσσει το σύστηµα υγείας από 
ακριβές νοσηλείες και χειρουργεία και το α-
σφαλιστικό σύστηµα από πρόωρες και αναπηρι-
κές συντάξεις» καταλήγει ο ρευµατολόγος.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

«Η ΣΕΚΟΥΚΙΝΟΥΜΑΜΠΗ, Η 
ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΠΟΝ∆ΥΛΑΡΘΡΙΤΙ∆ΕΣ, 
ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ 
ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ 
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ. ΣΥΝΕΠΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 
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∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ».

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΥ, 
CHIEF SCIENTIFIC OFFICER 

ΤΗΣ NOVARTIS HELLAS
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Ά
λµατα στη θεραπεία του καρ-
κίνου έχουν συντελεστεί τα τε-
λευταία χρόνια χάρη στα νέα 
φάρµακα, τα οποία είναι βέ-
βαια πιο ακριβά από τα παλαιό-
τερης κοπής, ωστόσο το διακύ-

βευµα, η ανθρώπινη ζωή, δεν έχει τίµηµα, είναι α-
νεκτίµητη. Επιπλέον, µπορεί η ιατρική δαπάνη για 
τον καρκίνο να είναι σηµαντική, αλλά αν τη δούµε 
σαν κοµµάτι της συνολικής δαπάνης υγείας, δεν ξε-
περνά σε ποσοστό το 5%-7% της συνολικής επιβά-
ρυνσης. Την ίδια στιγµή, χάρη στις νέες θεραπείες, 
δύο στους τρεις καρκινοπαθείς ξεπερνούν την πε-
νταετή επιβίωση, η οποία κάποτε έµοιαζε όνειρο α-
πλησίαστο. Στην πενταετία, και ακόµα περισσότερο 
στη δεκαετία, η ασθένεια µετατρέπεται σε χρόνια, 
κάτι που εξαρχής αποτελούσε στοίχηµα για την ια-
τρική επιστήµη, από τη στιγµή που η ίαση δεν είναι 
εφικτή. Όπως εξηγεί εκ µέρους της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας ο Χρήστος Πανόπουλος: «Τα 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟΣ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Το nivolumab της Bristol Myers Squibb είναι ο πρώτος αναστολέας της πρωτεΐνης 
PD-1 (ενός σηµείου ελέγχου) του ανοσοποιητικού συστήµατος που έλαβε ρυθµιστική 
έγκριση για τη θεραπεία των ασθενών µε µη εγχειρήσιµο µελάνωµα. Τον ∆εκέµβριο 
του 2014, λίγες µέρες πριν εκπνεύσει η χρονιά, η Αµερικανική Υπηρεσία Τροφίµων 

και Φαρµάκων (FDA) ενέκρινε για πρώτη φορά το nivolumab για τη θεραπεία των ασθενών µε 
ανεγχείρητο ή µεταστατικό µελάνωµα, οι οποίοι παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου µετά τη χορή-
γηση ipilimumab και αναστολέα BRAF, εφόσον ήταν θετικοί στη µετάλλαξη BRAF V600. Λί-
γους µήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2015, το nivolumab εγκρίθηκε για δεύτερη φορά από τον 
Αµερικανικό Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων για τη θεραπεία των ασθενών µε µεταστατικό 
πλακώδη µη-µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα µε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της χηµειοθε-
ραπείας µε βάση την πλατίνα ή µετά την ολοκλήρωσή της. Σε πρόσφατη ενηµερωτική εκδήλωση 
που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ διαπρεπείς επιστήµονες ενηµέρωσαν 
το κοινό για τις ανοσοθεραπείες νέας γενιάς.

«ΟΙ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, 
ΟΠΩΣ ΤΟ 
NIVOLUMAB, 
ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ-ΦΟΝΕΙΣ 
ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΑΣΘΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ».

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ, 

ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ-
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

TO ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΟΥ NIVOLUMAB

µεγάλα άλµατα έχουν συντελεστεί σε δύο θεραπευ-
τικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι οι θεραπείες 
µε στόχο ή “στοχευµένες”, όπως τις αποκαλούµε. 
Σε αυτή την περίπτωση έχουµε συγκεκριµένο κυτ-
ταρικό στόχο, µπλοκάρουµε ένα µονοπάτι που έχει 
ζωτική σηµασία στη βιολογία του καρκινικού κυτ-
τάρου, οπότε µε αυτό τον τρόπο οδηγούµε το καρ-
κινικό κύτταρο σε θάνατο. Ισχύει δε πως όσο πιο 
κεντρικός κόµβος είναι ο στόχος, τόσο πιο αποτελε-
σµατική η θεραπεία και τόσο πιο πολύτιµο το φάρ-
µακο, αφού µπορεί να δράσει σε περισσότερες από 
µία µορφές καρκίνου. Ένα βασικό πλεονέκτηµα των 
στοχευµένων φαρµάκων είναι πως τα περισσότερα 
κυκλοφορούν σε µορφή χαπιού, συνεπώς λαµβά-
νονται από τον ασθενή στο σπίτι του, χωρίς να α-
παιτούν νοσηλεία». Ο ειδικός προσθέτει πως τα τε-
λευταία χρόνια ο νέος αναδυόµενος πυλώνας που 
άλλαξε το τοπίο στην αντιµετώπιση του καρκίνου 
αφορά την ανοσοθεραπεία, η οποία δίνει εντυπωσι-
ακά αποτελέσµατα. Αναφέρουµε ενδεικτικά τον µε-

ταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, µια ζόρικη νόσο 
µε φτωχή πρόγνωση, στην οποία η επιβίωση δεν 
ξεπερνούσε τους πέντε µήνες και µε την ανοσοθε-
ραπεία αυξήθηκε στους είκοσι πέντε µήνες. «Άλλο 
τρανταχτό παράδειγµα το µεταστατικό µελάνωµα, 
που είχε από τις πιο φτωχές προγνώσεις για τους α-
σθενείς, ενώ σήµερα ένα σηµαντικό ποσοστό των α-
σθενών ξεπερνά την πενταετή επιβίωση και ένα εξί-
σου σηµαντικό ποσοστό φτάνει τη δεκαετία. Η ανο-
σοθεραπεία ενεργοποιεί τα κύτταρα-εξολοθρευτές 
του ανοσοποιητικού συστήµατος και τα στρέφει ε-
νάντια στα καρκινικά κύτταρα, µε συνέπεια ο ίδιος 
ο οργανισµός του ασθενή να σκοτώνει επιλεκτικά 
τα καρκινικά κύτταρα» προσθέτει ο ογκολόγος-πα-
θολόγος ∆ηµήτρης Μπαφαλούκος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Μελανώµατος. Οι ανοσοθε-
ραπείες, όπως είναι το nivolumab της φαρµακευτι-
κής εταιρείας Bristol Myers Squibb, έχουν κι αυτές 
δράση ενάντια σε περισσότερες από µία µορφές 
καρκίνου, µε τον συγκεκριµένο ανοσοθεραπευτικό 
παράγοντα να χορηγείται και για το µεταστατικό 
µελάνωµα και για τον µη µικροκυτταρικό καρκίνο 
του πνεύµονα, ο οποίος αποτελεί την πιο συχνή 
µορφή πνευµονικού καρκίνου, µιας νόσου µε τερά-
στια επίπτωση διεθνώς λόγω του καπνίσµατος.

Ακριβές θεραπείες µε ανεκτίµητη αξία
Το µέλλον στην ογκολογία, όπως εξηγεί ο κ. Μπα-
φαλούκος, στηρίζεται στη συνδυαστική χρήση ανο-
σοθεραπειών και στοχευµένων θεραπειών, ώστε να 
παραταθεί η επιβίωση του ασθενή τόσο πολύ, που 
ο καρκίνος να γίνει χρόνιο ελέγξιµο νόσηµα, σαν 
τον διαβήτη, την ηπατίτιδα C ή το AIDS. Το ενδι-
αφέρον για την ανάπτυξη τέτοιων θεραπειών είναι 
φυσικά τεράστιο – µόνο πέρυσι στις ΗΠΑ 771 νέα 
φάρµακα δοκιµάστηκαν για τη θεραπεία των νεο-
πλασµατικών νοσηµάτων. Το εγχείρηµα έχει βέ-
βαια πολύ υπολογίσιµο κόστος – ενδεικτικά µέσα 
στο 2015 η δαπάνη για τα ογκολογικά φάρµακα αυ-
ξήθηκε κατά 10,3%. Από την άλλη, τα ακριβά αυτά 
φάρµακα συµβάλλουν στον περιορισµό άλλων κέ-
ντρων κόστους. Για παράδειγµα, µειώνουν πολύ τις 
πανάκριβες νοσηλείες, που διεθνώς αποτελούν γι-
γάντιο βαρίδι για τα συστήµατα υγείας. Έτσι, το α-
ποτέλεσµα στον υπολογισµό κόστους-οφέλους έχει 
θετικό πρόσηµο. Στην Ελλάδα οι τιµές των ακρι-
βών φαρµάκων, στα οποία ανήκουν και τα ογκολο-
γικά σκευάσµατα, συµπιέστηκαν τόσο πολύ, που 
πιο κάτω δεν πάνε. Σε πρόσφατη µελέτη που δηµο-
σίευσε το έγκυρο επιστηµονικό περιοδικό «Lancet 
Oncology», η Ελλάδα, µαζί µε Πορτογαλία, Ισπανία 
και Ηνωµένο Βασίλειο, έχουν τα πιο φθηνά ογκο-
λογικά φάρµακα ανάµεσα σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, 
χωρίς όµως αυτό να µειώνει τα προβλήµατα πρό-
σβασης των ασθενών σε αυτά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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«ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 
ΜΟΛΙΣ 65 ΟΡΦΑΝΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ 
ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ».
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ,  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ

«ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
∆ΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΥΡΕΘΟΥΝ ΠΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΝΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ». 

ΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ

Ό
µηροι των σοβαρών προβληµάτων 
πρόσβασης στα φάρµακα είναι και 
οι ασθενείς µε σπάνιες παθήσεις. 
Μιλώντας σε πρόσφατο συνέδριο για τα 
νοσοκοµειακά φάρµακα, η πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων, 
Μαριάννα Λάµπρου, είπε εκπροσωπώντας 

26 συλλόγους ασθενών µε σπάνιες παθήσεις: «Οι ασθενείς χρειάζονται 
απρόσκοπτη πρόσβαση στα µόλις 65 ορφανά φάρµακα που προορίζονται 
για τη σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση ενός µικρού µόνο αριθµού από 
τις καταγεγραµµένες σπάνιες παθήσεις». Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν 
εκτός ένδειξης φάρµακα που είναι αποτελεσµατικά για τις σπάνιες 
παθήσεις και οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε αυτά. 
Επίσης, πρέπει να υπάρχει ενιαίος κατάλογος τιµολόγησης φαρµάκων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να µην καταλήγουµε σε κοντόφθαλµα και 
στείρα µέτρα κοστολόγησης θεραπειών, που µπορεί να στερήσουν 
την ύπαρξη αναγκαίων θεραπειών». Η κ. Λάµπρου εξέφρασε την 
ελπίδα πως η έρευνα θα οδηγήσει σε ανακάλυψη και άλλων νέων 
ορφανών φαρµάκων, απαραίτητων για τη ζωή των ασθενών.

Το παράδειγµα της ιδιοπαθούς πνευµονικής ίνωσης
Η ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση είναι µία σπάνια, χρόνια, µη 
αναστρέψιµη, προοδευτικά εξελισσόµενη και τελικά θανατηφόρα 
νόσος που εµφανίζει χειρότερη πρόγνωση από πολλούς καρκίνους, 
καθώς η µέση επιβίωση των ασθενών είναι 3-5 έτη µετά τη διάγνωση 
και η µέση πενταετής επιβίωση δεν ξεπερνά το 30%. Σε πρόσφατη 

µελέτη, µόνο ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα και του παγκρέατος 
φάνηκε να έχουν χειρότερη επιβίωση. Περίπου 110.000 άτοµα 
στην Ευρώπη πάσχουν από ιδιοπαθή πνευµονική ίνωση, ενώ στην 
Ελλάδα ο αριθµός τους υπολογίζεται σε 2.000, εκ των οποίων µόνον 
700 έχουν διαγνωστεί. H νόσος εµφανίζεται σε άτοµα ηλικίας άνω 
των 45 ετών και η επίπτωσή της αυξάνεται µε την ηλικία. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά συµπτώµατα περιλαµβάνουν χρόνιο µη παραγωγικό 
(ξηρό) βήχα, δύσπνοια κατά την κόπωση και ρόγχους κατά την 
ακρόαση από τον γιατρό. Η δύσπνοια προοδευτικά επιδεινώνεται 
και στα προχωρηµένα στάδια της νόσου οι ασθενείς δυσκολεύονται 
πολύ να αναπνεύσουν. Η νόσος εξελίσσεται µε ταχύ ή βραδύ ρυθµό, 
αλλά σε κάθε περίπτωση οδηγεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Καθώς η βλάβη που προκαλεί η ασθένεια στον πνεύµονα είναι µη 
αναστρέψιµη, είναι εξαιρετικά σηµαντικό η διάγνωση και η έναρξη 
της θεραπείας να γίνουν εγκαίρως. Η θεραπεία δεν υποστρέφει 
τις βλάβες της νόσου, αλλά καθυστερεί την εξέλιξή της ή και τη 
σταθεροποιεί περίπου στο 50% των ασθενών. Η πιο µελετηµένη 
θεραπεία είναι η πιρφενιδόνη, διαθέσιµη στην Ελλάδα από τον 
Σεπτέµβριο του 2014, η οποία έδειξε ότι µειώνει στατιστικά σηµαντικά 
τον κίνδυνο θνησιµότητας από οποιαδήποτε αιτία κατά 48% και τον 
κίνδυνο θνησιµότητας από τη νόσο κατά 68% στο πρώτο έτος της 
θεραπείας. Η ίδια ανάλυση έδειξε ότι στους ασθενείς που χρειάστηκε 
να νοσηλευτούν κατά τους πρώτους έξι µήνες από την έναρξη της 
θεραπείας ο κίνδυνος περαιτέρω εξέλιξης της νόσου ή θανάτου 
µειώθηκε σηµαντικά στους ασθενείς που συνέχισαν µετά τη νοσηλεία 
τη θεραπεία µε πιρφενιδόνη.

ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

«Κ
άν’ το όπως η Ισπανία» είναι το µήνυµα που έφερε στις αποσκευές του ο Javier Ursay, επικεφαλής του 
Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων της Ιβηρικής Χερσονήσου, προκειµένου να το διαδώσει 
στην ελληνική κυβέρνηση µέσα από τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου 
για το νοσοκοµειακό φάρµακο. Εκεί, σε µια αποκαλυπτική συζήτηση µε τον Έλληνα οµόλογό του, τον 
πρόεδρο του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), Άκη Αποστολίδη, φάνηκε 
ξεκάθαρα πως η ανεύρεση πόρων στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία βρισκόµαστε δεν θέλει 
κόπο αλλά τρόπο και πως είναι κυρίως θέµα αλλαγής νοοτροπίας, απλούστευσης των διαδικασιών και 

πάταξης της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας. Σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρηµα οι κλινικές έρευνες αποτελούν τον… άσο στο µανίκι που 
µπορεί να τραβήξει η ελληνική κυβέρνηση για να καλύψει το 40% της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης, ήτοι τα 240 εκατ. ευρώ 
από τα 570 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν το µη ελαστικό ταβάνι της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης, σύµφωνα µε τα µέτρα 
του τρίτου µνηµονίου. Ωστόσο, η Ελλάδα αποδεικνύεται ουραγός στη συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, έχοντας σκορ 79 κλινικές µελέτες 
το 2010, όταν η Τσεχία, µια χώρα µε πληθυσµό παρόµοιο µε αυτόν της πατρίδας µας, συµµετείχε σε 269 κλινικές µελέτες. Όπως εξηγεί ο 
πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κάθε κλινική µελέτη φέρνει άµεσα 250.000 ευρώ στην εθνική οικονοµία και έµµεσα 500.000 ευρώ. Πρωταγωνιστής 
στα έσοδα από τις κλινικές µελέτες αναδεικνύεται η Γερµανία, απορροφώντας επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν το Βέλγιο 
µε 2,5 δισ. ευρώ, η Ισπανία µε 950 εκατ. ευρώ, η Αυστρία µε 453 εκατ. ευρώ, η Πολωνία µε 203 εκατ. ευρώ και η µικροσκοπική Κύπρος 
µε 85 εκατ. ευρώ. Τελευταία και καταϊδρωµένη έρχεται η Ελλάδα µε µόλις 80 εκατ. ευρώ.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΤΟ 40% 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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«ΣΤΟ 20% ΤΩΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 
ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ». 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣ∆Υ

Τ
α εµπόδια που συναντούν οι γυναίκες ασθενείς 
µε καρκίνο του µαστού κατά την πρόσβασή 
τους στις υπηρεσίες περίθαλψης, καθώς και τη 
σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση των νοικο-
κυριών που αντιµετωπίζουν τη νόσο, ανέδειξε 
η νέα έρευνα του Τοµέα Οικονοµικών της Υ-

γείας της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ), η οποία 
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής». Η έρευνα, που υ-
λοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της Roche Hellas, απο-
τυπώνει το µακρύ, επώδυνο και ακριβό ταξίδι των γυναικών µε 
καρκίνο του µαστού από τη στιγµή της εµφάνισης των πρώτων 
συµπτωµάτων και τη διάγνωση µέχρι το τέλος αυτής της περιπέ-
τειας υγείας και την παρακολούθηση των αποθεραπευµένων γυ-
ναικών. Όπως επισηµαίνουν από την ΕΣ∆Υ ο καθηγητής Οικο-
νοµικών της Υγείας Ιωάννης Κυριόπουλος, η επιµελήτρια του 
Τοµέα Οικονοµικών της Υγείας Ελπίδα Πάβη και η επιστηµο-
νική συνεργάτιδα του Τοµέα Οικονοµικών της Υγείας Βανέσα 
Τσιάντου, ο καρκίνος του µαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος 
στον γυναικείο πληθυσµό και η πρώτη αιτία θανάτου γυναικών 
από νεοπλασµατική νόσο, ενώ, µόνο τo 2012, στην Ελλάδα ανα-
φέρθηκαν 4.934 νέα περιστατικά. Τα ανησυχητικά ευρήµατα έ-
δειξαν ότι το 31% των γυναικών άργησε να λάβει φροντίδα, κυ-
ρίως στο στάδιο µέχρι τη διάγνωση του καρκίνου του µαστού. 
Ειδικότερα, µία στις τρεις γυναίκες δεν είχε επισκεφθεί ποτέ 
γιατρό για ψηλάφηση και το 35,7% δεν είχε κάνει ποτέ µαστο-
γραφία. Το 30,8% των γυναικών συνάντησε εµπόδια στην πρό-
σβαση σε γιατρό και το 26,5% βρήκε εµπόδια στην πρόσβαση σε 
µαστογραφία. Το 69,3% των συµµετεχουσών στην έρευνα εντό-
πισε ένα σύµπτωµα (ψηλάφησε όγκο στο στήθος), το οποίο τις 

έκανε να απευθυνθούν σε γιατρό, ενώ το 30,7% εντόπισε ύποπτο 
εύρηµα στον προληπτικό έλεγχο. Οι ασθενείς περνούν από 2,9 
γιατρούς (γυναικολόγο ή χειρουργό) µέχρι την επιβεβαίωση της 
διάγνωσης και από 1,8 χειρουργούς για να επιλέξουν τον γιατρό 
που θα κάνει την αφαίρεση του όγκου. Από την πρώτη επίσκεψη 
σε γιατρό µέχρι την παραποµπή για διερεύνηση πιθανότητας 
καρκίνου µεσολαβούν κατά µέσο όρο 18 ηµέρες. Σε ό,τι αφορά το 
φλέγον ζήτηµα της δαπάνης, το κόστος της θεραπείας καλύπτε-
ται από τα ασφαλιστικά ταµεία και από ιδιωτικές πληρωµές. Σε 
ποσοστό 91,4% οι ασθενείς χρησιµοποιούν το ασφαλιστικό τους 
ταµείο, το οποίο καλύπτει µερικώς τη δαπάνη θεραπείας, καθώς 
στο συντριπτικό 76,6% των καρκινοπαθών χρειάστηκε η οικο-
γένεια να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι ιδιωτικές πληρω-
µές µπορούν να φτάσουν και τα 7.000 ευρώ, καθώς οι ασθενείς 
πληρώνουν 2.156 ευρώ για το χειρουργείο, 789 ευρώ για χηµει-
οθεραπείες, 707 ευρώ για ακτινοθεραπείες, 265 ευρώ για βιολο-
γικούς παράγοντες και 572 ευρώ ανά έτος (για 5 έτη) για παρα-
κολούθηση-ορµονοθεραπεία. «Στο 20% των καρκινοπαθών το 
οικογενειακό εισόδηµα υφίσταται καταστροφικές δαπάνες, µε 
µία στις δέκα οικογένειες να αναγκάζονται να δανειστούν ή να 
πουλήσουν το σπίτι τους για να καλύψουν τη θεραπεία» επιση-
µαίνει ο κ. Κυριόπουλος. Και η επιβάρυνση της οικογένειας δεν 
σταµατά εκεί, καθώς το 48% των ασθενών πλήρωσε για βοήθεια 
στο σπίτι ή για τη φύλαξη των παιδιών, ενώ από τις εργαζόµε-
νες γυναίκες το 30% σταµάτησε να δουλεύει προσωρινά ή πήρε 
άδεια άνευ αποδοχών και το 11% παραιτήθηκε από τη δουλειά 
του. Επίσης, το 35% δήλωσε ότι άλλα µέλη της οικογένειας χρει-
άστηκε να εγκαταλείψουν προσωρινά τη δουλειά τους για να βο-
ηθήσουν και το 28,5% είπε ότι οι συγγενείς αναγκάστηκαν να µε-
τακοµίσουν για να προσφέρουν κι αυτοί χείρα βοηθείας.

ΤΟ ΜΑΚΡΥ «ΤΑΞΙ∆Ι» ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΟΙ ΡΥΤΙ∆ΕΣ ΚΑΙ  ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ 
∆ΕΡΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ!

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ 
∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΤο οπλοστάσιο των καλλυντικών φαρµακείου διαρκώς ενισχύεται 

µε σοφιστικέ καλλυντικά τα οποία αναπτύσσονται µέσα από κλι-
νικές µελέτες προκειµένου να δώσουν λύση σε στοχευµένα προ-
βλήµατα. Στο κόσµο των φαρµακευτικών καλλυντικών η εταιρεία 

Pharmathen κατέχει ηγετική θέση µε τα δύο αγαπηµένα brands του φαρµα-
κείου, τη Nuxe και την Bioderma. Κάθε brand έχει το δικό του κοινό, µε τη 
Nuxe να συγκεντρώνει την προτίµηση των ψαγµένων καταναλωτριών που α-
ναζητούν high tech φόρµουλες, λεπτές υφές και διακριτικό άρωµα σε ένα πο-
λυτελές packaging και την Bioderma να προσελκύει τις γυναίκες µε ευαί-
σθητο ή δυσανεκτικό δέρµα ή µε επιδερµίδα που «τραβάει», έχει ροπή στους 
ερεθισµούς και πρόβληµα ακµής, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η νέα άφιξη στη φα-
ρέτρα της Nuxe αφορά την κρέµα νύχτας αντιγηραντικής περιποίησης, τη 
Nuxellence IDetox, που χαρίζει φρέσκια και ξεκούραστη όψη στην επιδερ-
µίδα, «σαν να έχετε κοιµηθεί δύο ώρες παραπάνω». Χάρη στο καινοτόµο 
Super Detox complex, µε ακακία Κωνσταντινούπολης και σάκχαρα βιοτεχνο-
λογικής προέλευσης, ο νέος αντιρυτιδικός νυχτερινός σύµµαχος ενισχύει τη 
φυσική διαδικασία αποτοξίνωσης των κυττάρων κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
εξασφαλίζοντας τη γρηγορότερη ανανέωσή τους. Το κοκτέιλ ευεξίας από πασι-
φλόρα, άνχουσα και παπαρούνα συµβάλλει στην επιδιόρθωση του µιτοχονδρι-
ακού DNA. Παράλληλα, το ράφι του φαρµακείου εξοπλίζεται µε την κρέµα πε-
ριποίησης Sensibio Tolerance της Bioderma, που καταπραΰνει το ευαίσθητο 
και δυσανεκτικό δέρµα, ενισχύοντας τη φυσική λειτουργία του φραγµού της 
επιδερµίδας. Το προϊόν είναι χωρίς parabens και συντηρητικά και ρυθµί-
ζει τους βιολογικούς µηχανισµούς που είναι υπεύθυνοι για τη δυσανεξία, ενώ 
συµπληρώνει ιδανικά τη φροντίδα του ευαίσθητου δέρµατος, µαζί µε το διά-
φανο «νερένιο» καθαριστικό του δέρµατος, το best seller προϊόν του brand, το 
Sensibio H2O. 

Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία 
που προέκυψαν από έρευνα της Εταιρείας Μελέ-
της Πνευµονοπαθειών και Επαγγελµατικών Παθή-
σεων Θώρακος για τη χρόνια αποφρακτική πνευ-

µονοπάθεια (ΧΑΠ), καθώς από τα ευρήµατα προκύπτει πως 
ένας στους τρεις ασθενείς δεν λαµβάνει θεραπεία. Σε εκδή-
λωση που έγινε µε τη υποστήριξη της Pharmathen ο καθηγη-
τής Πνευµονολογίας Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης, πρόεδρος 
της Εταιρείας Μελέτης Πνευµονοπαθειών και Επαγγελµατι-
κών Παθήσεων Θώρακος και διευθυντής της Πνευµονολογι-
κής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου», τόνισε ότι το 25% 
των ασθενών λαµβάνει ακατάλληλη θεραπεία για τη ΧΑΠ, το 
35% δεν λαµβάνει καµία θεραπεία και µόλις το 40% ακολου-
θεί την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Την ίδια ώρα η ασθέ-
νεια εξελίσσεται σε µάστιγα, προσβάλλοντας το 15% του πλη-
θυσµού άνω των 45 ετών, ενώ αποτελεί διεθνώς την τέταρτη 
αιτία θανάτου και ένα από τα πιο δαπανηρά νοσήµατα παγκο-
σµίως. Από την πλευρά του, ο ∆ιονύσης Σπυράτος, επίκουρος 
καθηγητής Πνευµονολογίας στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικο-
λάου», επισήµανε ότι οι παροξύνσεις της νόσου αποτελούν τε-
ράστιο βαρίδι για τις δαπάνες υγείας, καθώς ευθύνονται για 
το 50% του κόστους νοσηλείας της ΧΑΠ, ενώ οι ασθενείς που 
νοσηλεύονται συχνά µετά από παρόξυνση αντιµετωπίζουν 
κίνδυνο 24,7% να υποστούν πνευµονική εµβολή.

∆ΕΡΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 650.000 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ

«Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ 
ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΝΕΑΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 11 ΚΑΙ 
12 ΕΤΩΝ. ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 300 
ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ».

 ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην πατρίδα µας, όπου κάθε χρόνο διαγιγνώσκο-
νται 300 νέα περιστατικά νεανικού διαβήτη, µια 
πρωτοποριακή σχολική δράση επιχειρεί να αλλά-
ξει τα στερεότυπα που συνοδεύουν τη στιγµατι-
στική ασθένεια, να διαλύσει τους φόβους των δα-

σκάλων (που τρέµουν το ενδεχόµενο να πάθει ένα παιδί υπο-
γλυκαιµία και συχνά δεν δέχονται να αναλάβουν την ευθύνη των 
διαβητικών µαθητών) και να πείσει τους λιλιπούτειους ασθενείς 
να µη φοβούνται την ινσουλινοθεραπεία. Η διαφορετική πρω-
τοβουλία, που υλοποιείται από τη Sanofi Ελλάδας µε τη στή-
ριξη της Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας (Ε∆Ε), αφορά 
και τα 4.620 δηµοτικά σχολεία της πατρίδας µας, όπου φοιτούν 
650.000 µαθητές και διδάσκουν 67.000 εκπαιδευτικοί. Η ενη-
µερωτική δράση στηρίζεται σε ένα παραµύθι µε πρωταγωνιστή 
τον 11χρονο Παύλο, που ανακαλύπτει ότι πάσχει από διαβήτη 
τύπου 1. Η ασθένεια τον επισκέπτεται ξαφνικά σαν ένα τερα-
τάκι, το οποίο ο Παύλος εξηµερώνει και το βαφτίζει «Παντεσπά-
νιους». Η δράση περιλαµβάνει τη διανοµή του παιδικού βιβλίου 
«Ο Παντεσπάνιους κι εγώ», τη θεατρική του διασκευή, ώστε να 
παιχτεί σαν έργο στο σχολείο από τους µαθητές, και το ενηµερω-
τικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, που είναι διαθέσιµο online 
στο site www.kalikardia.gr. «Είναι η πρώτη φορά που µια τέτοια 
πρωτοβουλία αγγίζει τη σχολική κοινότητα και τα εργαλεία της 

αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία» επισηµαίνει ο πρόεδρος 
της Ε∆Ε Ιωάννης Ιωαννίδης, προσθέτοντας πως λόγω της προ-
κατάληψης και της έλλειψης ενηµέρωσης αρκετά διαβητικά παι-
διά δεν γίνονται δεκτά στα σχολεία.

INFO
Το βιβλίο «Ο Παντεσπάνιους κι εγώ» είναι δηµιουργία του συγγραφέα παιδικών 
διηγηµάτων Φίλιππου Μανδηλαρά, ο οποίος προχώρησε και στη θεατρική διασκευή 
του έργου, ώστε οι µαθητές να εκπαιδευτούν βιωµατικά, να µπουν στη θέση 
του 11χρονου Παύλου. Την εικονογράφηση του παραµυθιού ανέλαβε η Ναταλία 
Καπατσούλια. Κάθε δηµοτικό σχολείο, ως τα πέρατα της επικράτειας, θα λάβει ένα 
επιµορφωτικό πακέτο που περιλαµβάνει το παραµύθι, τη θεατρική διασκευή του και 
τα ψηφιακά εργαλεία της εκστρατείας ενηµέρωσης.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ένα από τα εργαλεία 
του εκπαιδευτικού 
υλικού.
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Με σηµαντικές διακρίσεις 
στις περγαµηνές του (Best 
Hospitals Worldwide για 
το 2014 και το 2015 και 
Preferred Partner Hospital 

για το 2016), ο Όµιλος ΙΑΣΩ τοποθετεί ψηλά 
τον πήχη των υπηρεσιών περίθαλψης, παρέχο-
ντας ένα ολοκληρωµένο σύστηµα υγείας µε επί-
κεντρο τον ασθενή και θεραπευτικούς πυλώνες 
τέσσερις υπερσύγχρονες µονάδες υγείας (τρεις 
στην Αθήνα και µία στη Λάρισα). Επίσης, ο Ό-
µιλος διαθέτει το µεγαλύτερο κέντρο αποθερα-
πείας και αποκατάστασης στην Αττική, τον «Φι-
λοκτήτη», και τη µεγαλύτερη τράπεζα βλαστο-
κυττάρων, τη MedStem Services. Από το 1996, 
σε συνεργασία µε 4.500 γιατρούς, οι µονάδες 
υγείας του ΙΑΣΩ έχουν περιθάλψει 5 εκατοµ-
µύρια ασθενείς και έχουν πραγµατοποιήσει 1 ε-
κατοµµύριο επεµβάσεις, ενώ οι µαιευτήρες του 
έχουν φέρει στον κόσµο 250.000 βρέφη. Ένα 
από τα «κοσµήµατα» του Οµίλου είναι το Κέ-
ντρο Laser Αντιµετώπισης Φλεβικών Παθή-
σεων για τη θεραπεία των κιρσών και των επι-
πλοκών τους. Οι κιρσοί είναι διατεταµένες φλέ-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
LASER ΙΑΣΩ

ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 
1.000.000 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, 
ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 
700.000 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, 
ΕΧΟΥΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 
4.300.000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΑΠΟ 250.000 ΒΡΕΦΗ.

βες κάτω από το δέρµα. Συνήθως είναι εύκολα 
ορατοί. Προκύπτουν όταν οι βαλβίδες στο εσω-
τερικό των φλεβών δεν λειτουργούν σωστά, ε-
πιτρέποντας στο αίµα να κινείται προς τα πόδια, 
δηλαδή σε αντίθετη κατεύθυνση από την καρ-
διά. Σύµφωνα µε επιστηµονικά ευρήµατα, του-
λάχιστον 40% των ανθρώπων θα αναπτύξουν 
κιρσούς, ενώ οι γυναίκες είναι τρεις φορές πιο 
επιρρεπείς στην εµφάνισή τους. Πιο πολύ κιν-
δυνεύουν τα άτοµα µε κληρονοµικό ιστορικό 
και όσοι υποβάλλονται σε ορθοστασία ή κά-
νουν καθιστική ζωή, ενώ και η εγκυµοσύνη αυ-
ξάνει τον κίνδυνο εµφάνισής τους. Τα κλασικά 
συµπτώµατα περιλαµβάνουν βάρος ή πόνο στα 
πόδια, την ανάπτυξη οιδηµάτων γύρω από τον 
αστράγαλο και τις νυχτερινές κράµπες. Οι κιρ-
σοί συνοδεύονται από επιπλοκές που απο-
τελούν ύπουλη απειλή για την υγεία, όπως η 
θρόµβωση. Αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη φλεγ-
µονής γύρω από τον κιρσό και είναι ιδιαίτερα 
συχνή επιπλοκή σε ασθενείς που πάσχουν από 
θροµβοφιλία, µια κατάσταση που συνοδεύεται 
από υπερπηκτικότητα του αίµατος. Ο θρόµβος 
στον αυλό του κιρσού µπορεί να επεκταθεί και 

να προκαλέσει εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση 
και πνευµονική εµβολή µε επακόλουθο αιφνί-
διο θάνατο. Επίσης υπάρχει το ενδεχόµενο σο-
βαρής αιµορραγίας από τους κιρσούς.

∆ιάγνωση και high-tech θεραπεία
Για τη διάγνωση των κιρσών γίνεται εξέταση µε 
υπερήχους (triplex), που αναδεικνύει ανώδυνα 
και ακίνδυνα τη φλεβική ανεπάρκεια και χαρ-
τογραφεί το φλεβικό δίκτυο του κάτω άκρου, 
για να σχεδιαστεί η κατάλληλη θεραπεία. Η θε-
ραπευτική αντιµετώπιση επιβάλλεται, προκει-
µένου να προληφθούν οι σοβαρές επιπλοκές 
και να µην υποβαθµιστεί η ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Η προτεινόµενη αντιµετώπιση από 
τους γιατρούς του ΙΑΣΩ είναι η ενδοαυλική θε-
ραπεία µε Laser, που είναι ανώδυνη και εξαι-
ρετικά ασφαλής, γίνεται µε ειδική τοπική αναι-
σθησία, επιτρέπει την άµεση κινητοποίηση του 
ασθενή αµέσως µετά το χειρουργείο και έχει 
άµεση και ανώδυνη µετεγχειρητική περίοδο. 
Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται από το νοσοκο-
µείο µία έως δύο ώρες µετά την επέµβαση και 
εντός 48ώρου επιστρέφει στις καθηµερινές του 
δραστηριότητες. Επιπλέον, η αντιµετώπιση µε 
Laser έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσµα, χωρίς 
χειρουργικές τοµές και ράµµατα, και πολύ µι-
κρότερη πιθανότητα υποτροπής.

Προληπτικό τσεκάπ 
σε προνοµιακή τιµή
Ένα προνοµιακό δώρο υγείας προσφέρεται από 
το Κέντρο Laser Αντιµετώπισης Φλεβικών Πα-
θήσεων του ΙΑΣΩ, µε την παροχή της διαγνω-
στικής εξέτασης triplex φλεβών κάτω άκρων 
και κλινικής εξέτασης από εξειδικευµένο αγγει-
οχειρουργό στη συµβολική τιµή των 26 ευρώ 
για τους προσεχείς δύο µήνες. Οι έµπειροι στον 
τοµέα τους επιστήµονες, µε τη χρήση των µε-
θόδων και της τεχνολογίας που εφαρµόζονται 
στο Κέντρο, εξασφαλίζουν ό,τι πιο σύγχρονο 
στην αντιµετώπιση των φλεβικών παθήσεων. 
Ο συγκεκριµένος έλεγχος συµβάλλει στην έ-
γκαιρη διάγνωση και κατά συνέπεια στην α-
ποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν παθολογι-
κών καταστάσεων στις φλέβες των κάτω άκρων, 
όπως είναι η φλεβική ανεπάρκεια (φλεβίτιδα, 
κιρσοί), που µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ε-
πιπλοκές φλεβικής θρόµβωσης ή πνευµονι-
κής εµβολής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνήσουν στο τηλ. 210 6184195(08:00-
16:00) και να προγραµµατίσουν το ραντεβού 
τους έως τις 30 Απριλίου 2016. Επειδή η προ-
σφορά αφορά συγκεκριµένο αριθµό ατόµων, θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΤΟΡΟ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΣΤΑ SOCIAL 
MEDIA ΤΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΑΣ Β

Φωτιά έχουν πάρει τα social media από αναρτήσεις και σχόλια σχετικά µε τα πρόσφατα 
θανατηφόρα κρούσµατα µηνιγγίτιδας σε νήπια και παιδιά, τα οποία θα µπορούσαν να 
έχουν αποφευχθεί µε τη χορήγηση του ειδικού εµβολίου Bexsero της GSK, το οποίο, 
ωστόσο, στην πατρίδα µας δεν έχει µπει στο Πρόγραµµα Εθνικού Εµβολιασµού και συ-

νεπώς δεν αποζηµιώνεται. Πρόσφατα το διαδίκτυο βούιξε από την τραγική ιστορία ενός µικρού κο-
ριτσιού ηλικίας 2 ετών από τη Μεγάλη Βρετανία που απεβίωσε 11 µέρες µετά την προσβολή του από 
τον µηνιγγιτιδόκοκκο Β. Σε µια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη, οι γονείς της 
δηµοσιοποίησαν την ιστορία τους, συγκεντρώνοντας 250.000 υπογραφές µε αίτηµα προς τη βρετα-
νική κυβέρνηση να διατίθεται δωρεάν το εµβόλιο κατά της µηνιγγίτιδας Β σε όλα τα παιδιά έως 11 
ετών, καθώς το βρετανικό ΕΣΥ (το NHS) το χορηγεί µόνο σε βρέφη ηλικίας 2 έως 5 µηνών. Εντός των 
συνόρων, η GSK πραγµατοποιεί ενηµερωτική εκστρατεία µε τίτλο «Παιδικά Χαµόγελα» για τη σηµα-
σία του εµβολιασµού, µε την παιδίατρο Αναστασία Νάτσιου να συµµετέχει στις δράσεις καταθέτοντας 
τη δική της µαρτυρία για το πώς γλίτωσε η κόρη της από την ασθένεια-φόβητρο.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

∆υο-δυο κατακτά τα βραβεία η βιοφαρµακευτική εταιρεία AbbVie στα Α-
ριστεία Φαρµακευτικού Μάρκετινγκ 2014-2015, έναν θεσµό επιβράβευ-
σης των καινοτόµων ιδεών και των αποτελεσµατικών ενεργειών στον χώρο 
του φαρµακευτικού µάρκετινγκ και της ιατρικής ενηµέρωσης, τον οποίο 

διοργανώνει κάθε δύο χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Φαρµακευτικού Μάρκετινγκ 
(ΕΕΦΑΜ). Συγκεκριµένα, η πρωτοποριακή ενέργεια «Fashion. Uncovered» κατέ-
λαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Καλύτερη Καµπάνια Ενηµέρωσης/Ευαισθη-
τοποίησης Κοινού», µε την ανατρεπτική δράση της AbbVie να σπάει το ταµπού που 
συνοδεύει την ψωρίαση. Η ιδέα στην οποία στηρίχτηκε η καµπάνια ήταν να συναντη-
θεί η ψωρίαση –ένα σοβαρό χρόνιο νόσηµα µε στιγµατιστικό χαρακτήρα για το ευρύ 
κοινό– µε τον τέλειο κόσµο της µόδας. Η δράση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία 
µε το 16o Athens Xclusive Designers’ Week και τον ανερχόµενο σχεδιαστή ρούχων 
Stylianos, στέλνοντας το µήνυµα πως η νόσος δεν είναι µεταδοτική µέσα από το σύν-
θηµα «Μήπως βλέπεις τη λάθος εικόνα;». Με «σηµαία» αυτό το µότο, η καινοτόµος ε-
νηµερωτική ενέργεια παρότρυνε το κοινό να κατανοήσει την πραγµατικότητα που βι-
ώνουν οι ασθενείς µε χρόνια ψωρίαση και να αναθεωρήσει τυχόν προκαταλήψεις για 
τη νόσο. Από ψωρίαση πάσχουν περίπου 220.000 συνάνθρωποί µας στην Ελλάδα, οι 
οποίοι, πέραν των άλλων συµπτωµάτων και των συννοσηροτήτων που συνοδεύουν το 
αυτοάνοσο νόσηµα, βιώνουν και σοβαρά αισθητικά προβλήµατα. Αυτά, µε τη σειρά 
τους, έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική και ψυχική υγεία των 
ατόµων και κατά συνέπεια στην ποιότητα ζωής τους. Με το µήνυµα «Μήπως βλέπεις 
τη λάθος εικόνα;», λοιπόν, περισσότερα από 20.000 άτοµα που επισκέφθηκαν τον 
χώρο του AXDW συνειδητοποίησαν ότι η ψωρίαση δεν είναι µεταδοτική. Σε ειδικά 
σχεδιασµένο περίπτερο όλες τις ηµέρες της εκδήλωσης προωθήτριες µε µακιγιάζ που 
προσοµοίαζε µε ψωριασικές πλάκες διένειµαν στο κοινό ενηµερωτικό υλικό του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Ασθενών µε Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα ΕΠΙ∆ΕΡΜΙΑ 
σχετικά µε τη νόσο. Κορύφωση της ενηµερωτικής δράσης αποτέλεσε το ξεχωριστό 
δρώµενο που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίδειξης µόδας του σχεδια-
στή: Μια οµάδα µοντέλων αποκάλυψαν ψωριασικές βλάβες στο σώµα τους, οι οποίες 
δεν ήταν εµφανείς προηγουµένως, ενώ οι υπόλοιπες κοπέλες που συµµετείχαν στο 
catwalk, µέσα σε µια φορτισµένη συναισθηµατικά ατµόσφαιρα, τις αγκάλιασαν, δεί-
χνοντας έτσι την αποδοχή και την αλληλεγγύη τους.

∆ΙΠΛΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ABBVIE ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Στο πλαίσιο των Αριστείων Φαρµακευτικού Μάρκετινγκ η Abbvie έλαβε διάκριση 
και για την καµπάνια «Destination You», ένα ολιστικό πρόγραµµα ενεργειών που θέτει 
στο επίκεντρο τον ασθενή µε ρευµατολογικά νοσήµατα. Η συγκεκριµένη εκστρατεία 
κέρδισε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Καλύτερη Καµπάνια Franchise/Επαναλανσα-
ρίσµατος Προϊόντος». Ο στόχος της δράσης περιλαµβάνει την έγκαιρη διάγνωση, τη βέλ-
τιστη επικοινωνία γιατρού-ασθενή και την ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων 
για τις συναισθηµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ρευµατολογικών νοσηµάτων 
στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Με αφορµή τη διπλή αυτή διάκριση, ο διευθύ-
νων σύµβουλος της AbbVie, Άκης Αποστολίδης, δήλωσε: «Η ασθενοκεντρικότητα και η 
καινοτοµία βρίσκονται στο DNA της AbbVie, στα προϊόντα µας, στον τρόπο σκέψης και 
δράσης µας, στις σχέσεις µας µε όλους τους εµπλεκόµενους στον χώρο της υγείας. Μας 
γεµίζει ικανοποίηση η επιβράβευση των προσπαθειών µας και µας επιφορτίζει παράλ-
ληλα µε το καθήκον να συνεχίσουµε να πρωτοπορούµε σε όλους τους τοµείς της δραστη-
ριότητάς µας, έχοντας πάντα τους ασθενείς στο επίκεντρο».

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Για το λόγο αυτό, συνδυάζοντας το πνεύμα της βιοτεχνολογίας με τη δύναμη μιας 
επιτυχημένης φαρμακευτικής εταιρείας, εφαρμόζουμε νέες, καινοτόμες  
και στοχευμένες προσεγγίσεις που μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Για όλους εμάς στην βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie, το να συνεισφέρουμε θετικά 
στις ζωές των ανθρώπων και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας είναι κάτι 
περισσότερο από υπόσχεση. Είναι ο σκοπός μας.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1η θέση στο διαγωνισμό Best WorkPlaces Greece 2015 στην κατηγορία των εταιρειών 
με 50-250 εργαζομένους [Great Place To Work Institute] 

2η θέση στη λίστα των φαρμακευτικών εταιρειών με την καλύτερη εταιρική φήμη 
παγκοσμίως, σύμφωνα με τις απόψεις των ασθενών [PatientView]

8η θέση στις πιο αξιόλογες εταιρείες στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων 
[Fortune Magazine]

Ανάμεσα στα 20 κορυφαία brands παγκοσμίως  [FutureBrand] 

Χώρες

Εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο

Εργαζόμενοι στην Ελλάδα

 Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης  
και Εργοστάσια Παραγωγής

 των εσόδων της εταιρείας 
επενδύεται  
στην Έρευνα & Ανάπτυξη 

 Προγράμματα σε Φάση 
ΙΙΙ σχετικά με την 
Ηπατολογία, την Ιολογία, 
τη Νευρολογία,  
την Ανοσολογία,  
τη Γυναικολογία  
και τις Μεταβολικές 
Παθήσεις,  
τη Νεφρολογία, την Ογκολογία  
και την Αιματολογία
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«ΜΟΝΟ Η 
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ, 
ΠΑΡ’ ΟΤΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ Η 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 1957».

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σοκαριστικές καταγγελίες για τον γολγοθά των καρκινοπαθών προ-
κειµένου να κάνουν τις επιβεβληµένες ακτινοθεραπείες στα δη-
µόσια νοσοκοµεία και να ζήσουν δίχως πόνο κάνουν στην FS η 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Ακτινο-
θεραπευτικής Ογκολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Ογκολόγων Πα-

θολόγων και η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Φρο-
ντίδας (ΠΑΡΗΣΥΑ). Σύµφωνα µε τα διεθνή στοιχεία, ο καρκίνος αποτελεί τη 
δεύτερη αιτία θανάτου και ένας στους τρεις ανθρώπους θα βρεθεί αντιµέτωπος 
µαζί του σε κάποιο στάδιο της ζωής του. Στην Ελλάδα καταγράφονται 41.000 νέα 
περιστατικά ετησίως και τα νεοπλασµατικά νοσήµατα ευθύνονται για 28.000 θα-
νάτους ετησίως. «Σε αντίθεση µε άλλα κράτη, που εκπονούν στρατηγικά σχέδια 
δράσης και σχεδιάζουν τις απαραίτητες δοµές ανάλογα µε τις ανάγκες που προ-
κύπτουν, η Ελλάδα αναδεικνύεται ουραγός στην πρόληψη και στην καταγραφή 
των ασθενών. Είµαστε η µόνη χώρα, µαζί µε το µικροσκοπικό Λουξεµβούργο, 
που δεν έχει Εθνικό Μητρώο Ασθενών για τον καρκίνο, παρ’ ότι η δηµιουργία 
του έχει προβλεφθεί από το 1957, µε βασιλικό διάταγµα! Επιπλέον, δεν έχουµε 
ούτε ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών, µε συνέπεια οι καρκινοπαθείς να πε-
ριφέρονται από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο κουβαλώντας τις απεικονιστικές ε-
ξετάσεις σε σακούλες του σούπερ µάρκετ» ξεσπά ο πρόεδρος της Ελληνικής Α-
ντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος. Την ίδια ώρα η πατρίδα µας 
στέφεται πρωταθλήτρια στην περικοπή των δαπανών υγείας, στις ελλείψεις στα 
νοσοκοµεία σε τεχνολογικό εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό και στη µείωση 
των τιµών των φαρµάκων (έχουµε τα φθηνότερα ογκολογικά φάρµακα στην Ευ-
ρώπη, σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο «Lancet»).

Παράλληλα, ο Γιώργος Πισσάκας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτι-

νοθεραπευτικής Ογκολογίας, τονίζει ότι η αναµονή για ακτινοθεραπεία στα δη-
µόσια νοσοκοµεία φτάνει τους έξι µήνες και πως ο στόλος των µηχανηµάτων 
είναι πεπαλαιωµένος, καθώς από τους 27 διαθέσιµους γραµµικούς επιταχυντές, 
οι µισοί είναι «αρχαίοι». «Ακόµη και η πρόσφορά ζωής του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος µε επτά νέα µηχανήµατα έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρα-
τίας, αφού για να δουλέψουν χρειάζεται να γίνουν 42 προσλήψεις προσωπικού 
(γιατροί, τεχνολόγοι) που ακόµη εκκρεµούν» αναφέρει ο κ. Πισσάκας. Οι ασθε-
νείς που δεν έχουν χρήµατα περιφέρονται από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο, ενώ 
οι ασθενείς που έχουν οικονοµική δυνατότητα πάνε στον ιδιωτικό τοµέα, για να 
µην περιµένουν, και κάνουν εκεί τις ακτινοθεραπείες, που αποζηµιώνονται πλή-
ρως από τον ΕΟΠΥΥ.

«Επίσης, το 42% των καρκινοπαθών δεν έχει πρόσβαση σε δοµές πόνου και 
η φροντίδα κατ’ οίκον των ασθενών µε πόνο παραµένει ανύπαρκτη, αφού το (η-
λεκτρονικό) Μητρώο Πόνου που δηµιουργήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία 
Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας, χωρίς να ξοδευτεί ούτε ένα 
κρατικό ευρώ, εδώ και δύο χρόνια αραχνιάζει στα πολυτελή γραφεία της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων αντί να δοθεί για αξιοποίηση στα κρατικά 
νοσοκοµεία» καταγγέλλει µε πίκρα εκ µέρους της ΠΑΡΗΣΥΑ η επίκουρη καθη-
γήτρια Αναισθησιολογίας Φωτεινή Σιαφάκα.

«Πέρα από τις ελλείψεις σε υγειονοµικό υλικό, σε ιατρικά µηχανήµατα, σε 
νοσηλευτές και σε γιατρούς, η χώρα µας αντιµετωπίζει έναν ακόµη κίνδυνο: Με 
τη µαζική συνταξιοδότηση των µεγαλύτερων και έµπειρων γιατρών, τις προσλή-
ψεις που γίνονται µε το σταγονόµετρο και τη διόγκωση του κύµατος φυγής των 
νέων επιστηµόνων, σε µία πενταετία η πατρίδα µας θα έχει χάσει το 50% των 
γιατρών της» καταλήγει ο κ. Φιλόπουλος.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Με τέσσερα διαγνωστικά κέντρα και µία κλινική στο Λεκανοπέδιο Αττικής, η Ιατρό-
πολις προσφέρει στους ασθενείς µε καρκίνο θεραπευτικές παρεµβάσεις που αποτε-
λούν την αιχµή του δόρατος στην ιατρική τεχνολογία. Στη high tech φαρέτρα πε-
ριλαµβάνεται το TomoTherapy, το µοναδικό ακτινοθεραπευτικ¸ µηχάνηµα µε 

ενσωµατωµένο αξονικό τοµογράφο που θεραπεύει όλο το φάσµα των ασθενών οι οποίοι χρήζουν α-
κτινοθεραπείας. Το TomoTherapy δίνει τρισδιάστατη κατανοµή της δόσης ακτινοβολίας µε υψηλή 
ακρίβεια σε µια περιστροφή 360 µοιρών του γραµµικού επιταχυντή, σε εξαιρετικά σύντοµο χρόνο 
(5΄-10΄), παρέχοντας εξαιρετική προστασία των υγιών ιστών, µέσω µιας υπεραπλουστευµένης για τον 
ασθενή θεραπευτικής διαδικασίας. Μοιάζει µε ευρύχωρο αξονικό τοµογράφο, ενώ η αξιοπιστία του 
και η ευκολία στον χειρισµό το καθιστούν ικανό να απλοποιεί ακόµη και τα πιο σύνθετα περιστα-
τικά, µετατρέποντάς τα σε απλά. Η τεχνολογία αιχµής περιλαµβάνει και το CyberKnife, ένα πρωτο-
ποριακό σύστηµα ροµποτικής ακτινοχειρουργικής µε ευρεία χρήση. Ως η πλέον σύγχρονη µορφή 
στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής οδηγούµενης από εικόνα, το CyberKnife συναγωνίζεται τη µι-
κροχειρουργική και ενίοτε αποτελεί τη µόνη λύση, αφού µπορεί µε ακρίβεια να προσβάλλει επι-
λεκτικά δυσπρόσιτες βλάβες του εγκεφάλου και του νωτιαίου µυελού µε λεπτή δέσµη ακτινών Χ 
χωρίς να βλάπτει παρακείµενες ζωτικές περιοχές.
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Την ώρα που πανελλαδικά 140 κρεβάτια εντατικής θεραπείας (ήτοι το 25% του δυναµικού 
των ΜΕΘ) παραµένουν κλειστά λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η 
γρίπη µετατρέπεται σε ́ φονιάª , καταγράφοντας αριθµό-ρεκόρ θυµάτων και επιβεβαιώνο-
ντας µε τον πιο τραγικό τρόπο την πλήρη διάλυση της δηµόσιας υγείας στην πατρίδα µας ε-
ξαιτίας των µνηµονίων. Είναι δε σηµειολογικά αξιοπρόσεκτο το ότι, σύµφωνα µε τα στοι-

χεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, το 25% των ατόµων που εισάγονται στην εντατική µε επιπλοκές από τη γρίπη πε-
θαίνει. ∆ηλαδή, όσα στατιστικά είναι τα ́ κενάª  στις ΜΕΘ, τόσοι και οι θάνατοι. Μετά το τσουνάµι των 
θανάτων (που στην πλειονότητά τους, δυστυχώς, αφορούν νέους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 50 ετών 
και παιδιά, χωρίς υποκείµενα νοσήµατα), το υπουργείο Υγείας εδέησε να αναρτήσει (στην ιστοσελίδα του 
ΚΕΕΛΠΝΟ) την προκήρυξη για την πρόσληψη 400 νοσηλευτών και 100 γιατρών που θα καλύψουν τα 
κενά, στελεχώνοντας τις παροπλισµένες ΜΕΘ των δηµόσιων νοσοκοµείων. Σύµφωνα µε τις καταγραφές 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι θάνατοι φέτος από τη γρίπη έχουν ξεπεράσει µέχρι στιγµής τους 120! Ο βαρύς φετινός 
αντίκτυπος της γρίπης οφείλεται εν µέρει στο ότι επικρατεί το πανδηµικό στέλεχος του 2009 (δηλαδή ο 
διαβόητος ιός Η1Ν1), που πλήττει πρωτίστως νεότερους ανθρώπους (ηλικίας µέχρι 50 ετών, όχι τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες) και δείχνει ́ προτίµησηª  σε άτοµα εκτός των παραδοσιακών οµάδων υψηλού 
κινδύνου, δηλαδή σε ανθρώπους χωρίς υποκείµενα νοσήµατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 25% των αν-
θρώπων που έχουν νοσηλευτεί µέχρι στιγµής σε ΜΕΘ δεν έπασχε από κανένα υποκείµενο νόσηµα. Επί-
σης, φέτος δεν έγινε εκστρατεία ενηµέρωσης για την αξία του εµβολιασµού, µε συνέπεια η εµβολιαστική 
κάλυψη µε το αντιγριπικό εµβόλιο να µην ξεπερνά το 11% του πληθυσµού.
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ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Την αγωνία των ασθενών µε σπάνια νοσήµατα 
καταθέτει η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Σπανίων Παθήσεων, Μαριάννα Λάµπρου, 
εξηγώντας πως η ΠΕΣΠΑ δέχεται τον τελευ-

ταίο καιρό πολλά παράπονα από ασθενείς για τη µείωση 
του ποσοστού αναπηρίας τους. Ως αποτέλεσµα, χάνουν το 
ανάλογο επίδοµα, το οποίο συνήθως αποτελεί το µονα-
δικό τους έσοδο, ώστε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης 
στη θεραπευτική αγωγή τους. Χωρίς το επίδοµα, οι πά-
σχοντες αναγκάζονται να µειώσουν ή ακόµη και να στα-
µατήσουν τη θεραπεία τους. Εάν όµως η κατάσταση της 
υγείας των ασθενών επιδεινωθεί λόγω διακοπής ή στέ-
ρησης των φαρµάκων, θα κοστίσουν τελικά πολύ περισσό-
τερο στο ελληνικό κράτος, λόγω της ανάγκης νοσηλείας, 
περιττών ακριβών εξετάσεων, επεµβάσεων και πρόωρων 
αναπηρικών συντάξεων. Οι ήδη καταγεγραµµένες σπάνιες 
παθήσεις είναι περίπου 7.500 και ́ µετρούνª  36.000.000 
ασθενείς στην Ευρώπη. Οι σπάνιες παθήσεις είναι σοβα-
ρές, χρόνιες, πολυσυστηµατικές ñ συχνά ανίατεςñ  και το 
80% αυτών εκδηλώνεται κατά την παιδική ηλικία. Ελάχι-
στες έχουν σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση, µε τα 65 υ-
πάρχοντα ορφανά φάρµακα, ενώ οι υπόλοιπες έχουν συ-
µπτωµατική αντιµετώπιση και οι ασθενείς κάνουν χρήση 
όλων των φαρµάκων. Ο αντίκτυπός τους είναι βαρύς, µε 
ψυχολογική, οικονοµική και κοινωνική εξουθένωση των 
ασθενών και των οικογενειών τους. 

ΦΟΝΙΚΗ Η ΕΠΕΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝ∆ΗΜΙΚΟΥ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Η ψωρίαση είναι µια µη µεταδοτική 
δερµατοπάθεια, η οποία, παρά τη 
σηµαντική ενηµέρωση του πλη-
θυσµού, έως και σήµερα µπορεί 

λανθασµένα να συγχέεται µε την ψώρα. 
Απασχολεί περίπου το 1,5-3% του πληθυ-
σµού και µπορεί να πρωτοεµφανιστεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία, αλλά εµφανίζεται κυ-
ρίως µεταξύ 20-30 ετών και 50-60. Τα δυο 
φύλα προσβάλλονται εξίσου. 
Χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση σαφώς 
αφοριζόµενων ερυθηµατωδών πλακών, οι 
οποίες καλύπτονται από λέπια, µε πιθανό-
τερα σηµεία τους αγκώνες, τα γόνατα, το 
τριχωτό της κεφαλής και τα νύχια χωρίς 
αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να 
προσβάλλει και οποιοδήποτε άλλο σηµείο 
του σώµατος. 
Οι λόγοι που κινητοποιούν την εµφάνιση 
της ψωρίασης είναι πολλοί, ωστόσο η γε-
νετική προδιάθεση και η κληρονοµικότη-
τα είναι οι κυριότερες αιτίες. Η ψωρίαση 
µπορεί να συνυπάρχει και µε πολλά άλλα 
νοσήµατα, όπως η ψωριασική αρθρίτιδα, 
η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η 
υπερλιπιδαιµία, η παχυσαρκία και η κατά-
θλιψη. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πραγµα-
τική επανάσταση σε ότι αφορά τη θεραπεία 
της ψωρίασης.
Πολύ πρόσφατα, η απρεµιλάστη µία νέα 
από του στόµατος χορηγούµενη θεραπεία 
για την ψωρίαση και την ψωριασική αρ-

θρίτιδα, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Φαρµάκων, αλλά και τον Εθνι-
κό Οργανισµό Φαρµάκων. Η απρεµιλάστη 
δρα µε ένα διαφορετικό µηχανισµό από τις 
υπάρχουσες θεραπείες, προκειµένου να 
ελέγξει τη φλεγµονή, ενώ µε τη χορήγηση 
της απρεµιλάστης στην ψωρίαση, εκτός 
από την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
αλλοιώσεων στο δέρµα, αντιµετωπίστηκε 
αποτελεσµατικά ο κνησµός, αλλά και η ψω-
ρίαση σε δύσκολες περιοχές του σώµατος, 
όπως το τριχωτό της κεφαλής, τα νύχια, οι 

παλάµες και τα πέλµατα. Επίσης, η χορή-
γηση απρεµιλάστης στην ψωριασική αρ-
θρίτιδα µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των 
ευαίσθητων και διογκωµένων αρθρώσεων 
και βελτίωσε σε σηµαντικό βαθµό την ενθε-
σίτιδα και τη δακτυλίτιδα. 
Η απρεµιλάστη συνέβαλε σηµαντικά στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη λει-
τουργικότητα των ασθενών µε ψωρίαση και 
ψωριασική αρθρίτιδα, έχοντας παράλληλα 
ευνοϊκό προφίλ ανεκτικότητας και ασφά-
λειας. Επιπρόσθετα, η απρεµιλάστη δεν 
εµφανίζει αλληλεπιδράσεις µε τις συνή-
θεις συγχορηγούµενες θεραπείες και δεν 
χρειάζεται εργαστηριακό έλεγχο πριν την 
έναρξη ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Η απρεµιλάστη θα είναι πολύ σύντοµα δια-
θέσιµη και στην ελληνική αγορά.

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθε-
νείς µε ψωρίαση είναι ότι η έγκαιρη, και 
σε συνεργασία µε το δερµατολόγο, εξατο-
µικευµένη θεραπευτική αγωγή µπορεί να 
«φρενάρει» όχι µόνο την εξέλιξη της ψω-
ρίασης αλλά και των υπόλοιπων συνοδών 
νοσηµάτων που προαναφέρθηκαν.

ΣΙΝΙΑ ΒΕΡΓΟΥ
∆ερµατολόγος-Αφροδισιολόγος
Επιστηµονικός Συνεργάτης 
Πανεπιστηµιακής Κλινικής
Νοσ. «Α. Συγγρός» - Ιατρείο 
Ψωρίασης

Θεραπευτικές εξελίξεις για την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς µε ψωρίαση 
είναι ότι η έγκαιρη, και σε συνεργασία µε το δερµατολόγο, 
εξατοµικευµένη θεραπευτική αγωγή µπορεί να «φρενάρει» 
όχι µόνο την εξέλιξη της ψωρίασης αλλά και των υπόλοιπων 
συνοδών νοσηµάτων.
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Η αιµατουρία, η παρουσία δηλαδή 
αίµατος στα ούρα, είναι αποτέ-
λεσµα διαφόρων ουρολογικών 
παθήσεων. Η αιµατουρία δια-
κρίνεται σε δύο κατηγορίες: τη 

µακροσκοπική και τη µικροσκοπική. Η µα-
κροσκοπική αιµατουρία χαρακτηρίζεται από 
την εµφάνιση ζωηρού κόκκινου χρώµατος 
στα ούρα—είναι η µορφή αιµατουρίας που 
θορυβεί τους ασθενείς. Η µικροσκοπική αι-
µατουρία εµφανιζέται σε τυχαίο εργαστηρια-
κό έλεγχο, κι αυτό διότι διαδράµει ασυµπτω-
µατικά, κι ως εκ τούτου υποεκτιµάται.
Οι αιτίες της αιµατουρίας ποικίλουν. Mία ση-
µαντική αιτία είναι ο καρκίνος της ουροδόχου 
κύστης, ο οποίος αποτελεί και τον 4ο πιο συ-
χνό καρκίνο στους άνδρες. Ο καρκίνος της 
ουροδόχου κύστης παρουσιάζει ισχυρή συ-
σχέτιση µε το κάπνισµα, καθώς αυτό ευθύνε-
ται για το 50% των περιπτώσεων. Η διάγνωση 
του καρκίνου της ουροδόχου κύστης πραγ-
µατοποιούνταν µέχρι προσφάτως κυρίως µε 
κυστεοσκόπηση. Σήµερα, συµπληρωµατικά 
της κυστεοσκόπησης εφαρµόζονται εξειδι-
κευµένες τεχνικές απεικόνισης, όπως για 
παράδειγµα η Narrow Band Imaging (NBI). 
Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η διάγνω-
ση δυσδιάκριτων βλαβών της ουροδόχου κύ-
στης ακόµα και σε πρώιµα στάδια. 
Μία άλλη αιτία αιµατουρίας αποτελούν οι 

όγκοι της αποχετευτικής µοίρας του νεφρού. Οι 
όγκοι αυτοί εµφανίζονται συνήθως στην 6η µε 
7η δεκαετία της ζωής και απαντώνται πιο συχνά 
στους άνδρες σε  αναλογία 3:1. Οι όγκοι αυτοί, 
χάρις στη νέα ουρολογική τεχνολογία στον το-
µέα της ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής 
µπορούν µε ασφάλεια και αποτελεσµατικά 
να αντιµετωπιστούν µε το εύκαµπτο ψηφιακό 
(digital) ουρητηροσκόπιο. Τα νέας γενιάς ουρη-
τηροσκόπια, όπως αυτό που διαθέτουµε στην 
κλινική µας, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, προ-
σφέρουν τη δυνατότητα µε µια κάµερα σε µέγε-
θος µικροτσίπ να ελέγξουν τον ουρητήρα και να 
φτάσουν σε όλα τα σηµεία του νεφρού δια φυσι-
κών οπών του οργανισµού. Επιτυγχάνεται έτσι 
αναίµακτα και επιτυχώς η γρήγορη διαγνωστι-
κή και θεραπευτική αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών όγκων της αποχετευτικής µοίρας 
του νεφρού, χωρίς τοµές ή ακαλαίσθητες µετεγ-
χειρητικές ουλές και το σηµαντικότερο µε ελά-
χιστη νοσηλεία και ταλαιπωρία του ασθενούς.
Oι κακοήθεις νεφρικοί όγκοι µπορεί να απο-
τελούν µια τρίτη αιτία αιµατουρίας. Συνήθως 
όµως είναι ασυµπτωµατικοί και διαγιγνώσκο-
νται κατόπιν τυχαίου υπερηχογραφικού ελέγ-
χου.  Παρόλα αυτά, µε τη βοήθεια της ροµποτι-
κής χειρουργικής ο νεφροκυτταρικός καρκίνος 
µπορεί να αντιµετωπιστεί  µε άριστα ογκολογι-

κά και λειτουργικά αποτελέσµατα. Η ροµποτική 
χειρουργική ως µια ελάχιστα επεµβατική τεχνι-
κή εξασφαλίζει αναίµακτα, την αφαίρεση µόνο 
του όγκου, διατηρώντας το υγιές νεφρικό πα-
ρέγχυµα και ελαχιστοποιώντας το µετεγχειρη-
τικό πόνο καθώς και το χρόνο νοσηλείας. Έτσι 
επιτυγχάνεται γρήγορη επάνοδος του ασθενούς 
στις καθηµερινές δραστηριότητες, µε λιγότερο 
µετεγχειρητικό πόνο και µε αισθητικά καλύτερο 
αποτέλεσµα λόγω µικρότερων τοµών.
Στα αίτια της αιµατουρίας θα πρέπει να προστε-
θεί και η λιθίαση, η οποία συχνά εκδηλώνεται 
µε τα έντονα συµπτώµατα του κωλικού του νε-
φρού και πόνο στη µέση. Πολλοί λίθοι αποβάλο-
νται από τον οργανισµό χωρίς κάποια παρέµβα-
ση. Εντούτοις λίθοι που προκαλούν εµµένοντα 
συµπτώµατα ή άλλες επιπλοκές χρήζουν αντι-
µετώπισης. Με τη βοήθεια του εύκαµπτου ψη-
φιακού (digital) ουρητηροσκοπίου και τη χρήση 
Laser είναι εφικτός ο γρήγορος και εύκολος  
κατακερµατισµός λίθων ανεξαρτήτου µεγέθους 
και εντόπισης στο νεφρό. Ο ασθενής εξέρχεται 
ακόµα και την ίδια ηµέρα, µετά από σύντοµη νο-
σηλεία (day case surgery).
Τέλος, πολλές παθήσεις του προστάτη (καλοή-
θης υπερτροφία προστάτη, καρκίνος προστάτη 
κ.α.) µπορεί να κάνουν την εµφάνιση τους προ-
καλώντας κάποιου βαθµού αιµατουρία. Με ελά-

χιστα επεµβατικές  χειρουργικές τεχνικές κάθε 
πάθηση µπορεί να αντιµετωπιστεί µε ασφάλεια, 
αποτελεσµατικά και αναίµακτα. Η εξάχνωση 
του προστάτη και η διπολική διουρηθρική εκτο-
µή του προστάτη (TUR-IS) επιτρέπει τη γρήγορη 
και ασφαλή αφαίρεση του αδενώµατος του προ-
στάτη µε τη µικρότερη απώλεια αίµατος µειώ-
νοντας τον απαιτούµενο χειρουργικό χρόνο. Ο 
ασθενής επιστρέφει στις καθηµερινές του δρα-
στηριότητες χωρίς καθετήρα  σε λίγα 24ωρα. 
Η ροµποτική χειρουργική έχει φέρει επανάστα-
ση στην αντιµετώπιση του προστατικού καρκί-
νου επιτυγχάνοντας τη διατήρηση των νεύρων 
της στύσης, τον ελάχιστo τραυµατισµό των 
µυών του πυελικού εδάφους χωρίς διαφυγή 
ούρων µε ταυτόχρονα εκτεταµένο λεµφαδενικό 
καθαρισµό όταν αυτός κρίνεται απαραίτητος. Με 
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται άρτια λειτουργι-
κά (στυτική λειτουργία, εγκράτεια) και ογκολο-
γικά αποτελέσµατα για τον ασθενή σε συνδυα-
σµό µε τα ωφέλη της ροµποτικής χειρουργικής.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε την εφηµερίδα 
Free Sunday παρέχεται δυνατότητα ουρολο-
γικής-ανδρολογικής συµβουλής στην κλινική 
µας σε ειδική προσφορά (τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6977404050).

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ
ένα καµπανάκι κινδύνου για την υγεία

∆Ρ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ
MD, BSc, MSc, PhD, FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εκπαιδευτής Ροµποτικής Χειρουργικής
Μετεκπαιδευθείς στο «Karolinska 

Institutet» της Σουηδίας
Μετεκπαιδευθείς στο OLV Vattikuti Robotic 

Surgery Institute του Βελγίου
Μετεκπαιδευθείς στο Universite Pierre et 

Marie Curie στο Παρίσι
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τηλ. 6977404050 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το δέρμα επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες 
(ήλιος, ξηρασία, ατμοσφαιρική ρύπανση) αλλά και 

από άλλους παράγοντες όπως το στρες και οι δίαιτες, 
οι οποίοι εντείνουν τους ερεθισμούς, την ερυθρότητα, 
την ξηρότητα και την αίσθηση τραβήγματος στο δέρμα. 
Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας στο δέρμα 
μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη γήρανσή του. Η προ-
στασία της κεράτινης στοιβάδας του δέρματος από την 
απώλεια υγρασίας και την επίδραση εξωτερικών παρα-
γόντων και ερεθισμών, αποτελεί καθημερινή ανάγκη.
Η νέα Κρέμα Προσώπου Bepanthol® είναι κατάλληλη 
για την καθημερινή περιποίηση του δέρματος του προ-
σώπου. Προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη ενυδάτωση 
και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος του προσώπου 
χάρη στη σύνθεσή της, με 5% Προβιταμίνη Β5, ισχυρό 
σύμπλεγμα βιταμινών A, C & E και λιποσώματα.
Η Προβιταμίνη Β5 βελτιώνει την ενυδάτωση της 
κεράτινης στοιβάδας του δέρματος και υποστηρίζει τη 
φυσική διαδικασία ανάπλασης της επιδερμίδας και τη 
σύνθεση του κολλαγόνου μέσω της ενεργοποίησης του 
πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών.
Το ισχυρό σύμπλεγμα βιταμινών Α, C και Ε δρα αντιο-
ξειδωτικά και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, για 
δέρμα κατάλληλα προστατευμένο. Η βιταμίνη Α  βελτι-
ώνει την υφή του δέρματος και αυξάνει την παραγωγή 
κολλαγόνου, το οποίο έχει αντιγηραντικές ιδιότητες. Ο 
συνδυασμός των βιταμινών C και Ε:
Προστατεύει το δέρμα από την επίδραση περιβαλλο-
ντικών παραγόντων, δρώντας κατά των ελεύθερων 
ριζών που είναι υπεύθυνες για την πρόωρη γήρανση 
του δέρματος
Έχει αντιοξειδωτικές, αντιγηραντικές και αντιφλεγμο-
νώδεις ιδιότητες
Προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλού-
νται από τη UV ακτινοβολία.
Τα λιποσώματα λειτουργούν ως ενεργός λιπιδικός 
φορέας των βιταμινών Α,C, E, ενισχύοντας τη διείσδυ-
σή τους στο δέρμα και τη γρήγορη απορρόφησή τους. 
Επιπλέον βελτιώνουν την υφή του δέρματος, κάνοντάς 
το πιο λείο και πιο απαλό, ενισχύουν την ενυδάτωση 
του δέρματος και καθυστερούν τα σημάδια γήρανσης. 
Τα λιποσώματα είναι πλούσια σε Borage oil που είναι η 
πλουσιότερη πηγή σε απαραίτητα πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα (τα λεγόμενα ω-3 και ω-6 λιπαρά).. Τα πολυα-
κόρεστα λιπαρά οξέα είναι σημαντικά συστατικά της 
δερματικής λιπιδικής μεμβράνης που προστατεύουν 
από την ξηροδερμία. 
Η νέα Κρέμα Προσώπου Bepanthol® παρέχει Κλινικά 
Αποδεδειγμένη Ενυδάτωση και είναι
• Κατάλληλη & για ευαίσθητα δέρματα. 
• Υποαλλεργική, 
• Δερματολογικά ελεγμένη, ενώ επίσης
• Δεν περιέχει parabens 
Η νέα Κρέμα Προσώπου Bepanthol® βρίσκεται σε 
πρωτοποριακή συ-
σκευασία με ειδικά 
σχεδιασμένη αντλία 
για χρήση όλης της 
ποσότητας του προ-
ϊόντος χωρίς καμία 
απώλεια.
Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως κρέμα 
ημέρας --και ως 
βάση για το μακι-
γιάζ- καθώς και τη 
νύχτα για περαιτέρω 
περιποίηση του 
δέρματος του 
    προσώπου.
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NEA BEPANTHOL®  ΚΡΈΜΑ ΠΡΟΣΏΠΟΥ  
ΈΝΥΔΑΤΏΣΗΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΥΓΕΊΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, 
ΟΜΟΡΦΊΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

k
Για µια γυναίκα, σηµασία δεν έχει πόσο ετών είναι αλλά πόσο ετών νιώθει ότι είναι! Σε ακριβώς αυτή 
την ανάγκη ανταποκρίθηκε η Beiersdorf το 2013, κυκλοφορώντας την καινοτόµο σειρά περιποίησης 
προσώπου NIVEA CELLular Anti-Age, που αποτέλεσε ορόσηµο στην ιστορία καινοτοµίας της Beiersdorf. 

Με αφορµή την παραπάνω καινοτοµία, η Beiersdorf απέσπασε το ∆ιεθνές Βραβείο Breakthrough 
Innovation της Nielsen, µία διάκριση που επιβεβαιώνει τη βαθιά κατανόηση των κα-
ταναλωτικών αναγκών και της αγοράς γενικότερα. Σχετικά µε τη διάκριση, η Dr. Maria 
Langhals – Corporate Director of Global Research and Development Skin Care της 
Beiersdorf ανέφερε: «Είµαστε πολύ περήφανοι που κατακτήσαµε την ιδιαίτερα 
σηµαντική αυτή παγκόσµια διάκριση γιατί αποτελεί αναγνώριση 
της συνεχούς προσπάθειάς µας να θέτουµε στο επίκεντρο τις 
ανάγκες των καταναλωτών και να αναζητούµε διαρκώς τρόπους 
να βελτιωθούµε. Στην Beiersdorf και τη NIVEA, θέλουµε να κρα-
τάµε τις υποσχέσεις µας και το πετυχαίνουµε!» 

k Έχετε ακούσει για την εκπληκτική ρεσβερατρόλη; Πρόκειται για 
φυσική αντιοξειδωτική ουσία που, σύµφωνα µε παλαιότερες 

και πρόσφατες µελέτες, βοηθάει στην καρδιαγγειακή υγεία, στην 
καλή λειτουργία του εγκεφάλου, στην αντικαρκινική άµυνα, στην 
αντιγήρανση, στη διατήρηση υγιών επιπέδων ζαχάρου αίµατος, στην 
υγεία µατιών και οστών.  Για πρώτη φορά έγινε γνωστή, όταν µελέτες 
έδειξαν ότι προστάτευε τους Γάλλους από καρδιαγγειακές παθήσεις, 
αν και κατανάλωναν πολλά ζωικά λίπη 
(Γαλλικό παράδοξο). Πράγµατι οι Γάλλοι 
τιµούν τον ερυθρόν οίνον, ο οποίος περιέχει 
ρεσβερατρόλη.
Το RESVERATROL 125 είναι η ισχυρότερη 
φόρµουλα ρεσβερατρόλης, διεθνώς, µε 
7500 αντιοξειδωτικές µονάδες ORAC και 
παρατεταµένη αποδέσµευση συστατικών 
για µέγιστα αποτελέσµατα. Χωρίς γλουτένη, 
συντηρητικά ή τεχνητά χρώµατα και µε 
διπλή εγγύηση ταυτότητας, µε ποιοτική 
/ ποσοτική ανάλυση ανεξάρτητου 
εργαστηρίου.

Προϊόν Nature’s Plus, USA. Εισαγωγή  
Αpollonian  Nutrition   τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Όταν το 2014 η NIVEA έφερε την επανάσταση στη µάχη 
κατά των ρυτίδων ενσωµατώνοντας την µοναδική 
καινοτοµία της πέρλας στη σειρά Q1O Plus, δηµιούρ-

γησε τον απόλυτο σύµµαχο οµορφιάς για εκατοµµύρια γυ-
ναίκες! Σήµερα, η NIVEA πρωτοπορεί ξανά, καταφέρνοντας 
να αναπληρώσει σε δύο µόλις εβδοµάδες την απώλεια του 
Q10 δέκα ετών! Τα αποτελέσµατα στην επιδερµίδα είναι θε-
αµατικά: ακόµα και οι βαθιά χαραγµένες ρυτίδες µειώνονται 
ορατά, το πρόσωπο ανακτά τη λεία και νεανική του όψη! 

Συνένζυµο Q10 : το «δυνατό µας όπλο» στη µάχη κατά 
των ρυτίδων
Το συνένζυµο Q10 είναι ένα φυσικό συστατικό της επι-
δερµίδας µας. Είναι ζωτικής σηµασίας για την παραγωγή 
ενέργειας που ενισχύει το µεταβολισµό στα κύτταρα της 
επιδερµίδας. Παράλληλα το Q10 δρα ως ένα πανίσχυρο 
αντιοξειδωτικό και καταπολεµά τις ελεύθερες ρίζες και τις 
µόνιµες βλάβες που αυτές προκαλούν στην επιδερµίδα 
µας. Το συνένζυµο Q10 µπορεί είτε παραχθεί από τον ορ-
γανισµό µας είτε να απορροφηθεί από καλλυντικά ή συγκε-
κριµένες τροφές. ∆υστυχώς, µε την πάροδο του χρόνου, 
η ικανότητα της επιδερµίδας να παράξει συνένζυµο Q10 

µειώνεται και τα επίπεδά του πέφτουν. Η αναπλήρωση 
του συνενζύµου µέσα από τη χρήση κατάλληλων κρεµών 
και προϊόντων περιποίησης δίνει το έναυσµα για την επα-
νεκκίνηση της παραπάνω διαδικασίας µε αποτέλεσµα πιο 
νεανική εµφάνιση.

Μία µεγάλη πρωτοπορία της  NIVEA
Στα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης της Beiersdorf, το 
1998, οι επιστήµονες κατάφεραν για πρώτη φορά να απο-
µονώσουν το συνένζυµο Q10 και να το ενσωµατώσουν το 
φυσικό αυτό συστατικό σε µια κρέµα µε εξαιρετική αποτελε-
σµατικότητα κατά των ρυτίδων. Στα χρόνια που ακολούθη-
σαν, η επιστηµονική οµάδα της Beiersdorf τελειοποίησε τις 
γνώσεις της σχετικά µε το Q10 και κατάφερε να αξιοποιήσει 
στο έπακρο τις ευεργετικές του ιδιότητες µε αποτέλεσµα 
σήµερα, το 2016, να παρουσιάζει τον ανανεωµένο Ορό µε 
Πέρλες NIVEA Q10plus που ανακτά το χαµένο Q10 δέκα 
ετών σε δύο µόλις εβδοµάδες.
Το καλύτερο µυστικό νεότητας κρύβεται στη σωστή περιποί-
ηση. Αφεθείτε στη NIVEA και µε τον νέο, εξελιγµένο Αντιρυ-
τιδικό Ορό µε Πέρλες NIVEA Q10 plus χαρίστε στην επιδερ-
µίδα σας νεανική και λεία όψη, σε δύο µόλις εβδοµάδες! 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΤΕ  
ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ Q10 
ΔΕΚΑ ΕΤΩΝ ΣΕ 2 

ΜΟΛΊΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  
ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΛΕΣ  

NIVEA Q10PLUS 

Η επιστηµονική 
οµάδα της NIVEA 

απέδειξε πως 
ο Αντιρυτιδικός 
Ορός µε Πέρλες 

Q10 Plus επανα-
φέρει τα επίπεδα 
Q10 στην επιδερ-
µίδα και µειώνει 

ορατά τις ρυτίδες.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

kΤο AGELOSS είναι μια επαναστατική, αντιγηραντική φόρμουλα που 
προστατεύει το δέρμα και ολόκληρο το σώμα από την φυσική φθορά 

του χρόνου, καθώς και από την πρόωρη 
γήρανση που προκαλούν οι ελεύθερες 
ρίζες (ως γνωστόν οι ελεύθερες ρίζες 
αυξάνονται σε συνθήκες στρες, μόλυνσης 
του περιβάλλοντος, ακατάλληλης διατροφής 
κλπ.).
Μερικά από τα φυσικά συστατικά της 
φόρμουλας: Οργανικό θείο (MSM) για 
υγιές ελαστικό δέρμα, υγιή μαλλιά και 
νύχια. Άλφα Λιποϊκό Οξύ, σε συδυασμό 
με NAC (N-Acetyl Cysteine) για 
έντονη αντιοξειδωτική/αντιγηραντική 
προσστασία. SOD (από πεπόνι Cucu-
mus melo) για εξουδετέρωση των 
ελεύθερων ριζών και βελτίωση της 
υγείας των κυττάρων.
Προϊόν Nature’s Plus, USA. Εισαγωγή  
Apollonian Nutrition  τηλ. 210 6134604, 
www.apolloniannutrition.gr

του χρόνου, καθώς και από την πρόωρη 

ρίζες (ως γνωστόν οι ελεύθερες ρίζες 
αυξάνονται σε συνθήκες στρες, μόλυνσης 
του περιβάλλοντος, ακατάλληλης διατροφής 

νύχια. Άλφα Λιποϊκό Οξύ, σε συδυασμό 

Apollonian Nutrition  τηλ. 210 6134604, 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ BREAKTHROUGH INNOVATION ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ  
CELLULAR ANTI-AGE ΤΗΣ NIVEA
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΓΝΩΜΟΝΑ  
ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, Η BEIERSDORF ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ «ΘΑΥΜΑΤΑ»!

 20% 
ΕΠΊΠΛΕΟΝ 

ΠΡΟΊΟΝ



Ω-3 λιπαρά οξέα:
προστεύουν την υγεία µας
Επηρεάζουν όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπινου οργανισµού, από τους κτύπους της 
καρδιάς µέχρι τη δυνατότητα να σκεπτόµαστε. Αποτρέπουν την εµφάνιση σοβαρών ασθε-
νειών και βοηθούν κάθε όργανο στο σώµα µας να λειτουργεί σωστά. Παράλληλα χαρίζουν 
λαµπερό δέρµα, γερά νύχια και υγιή µαλλιά. Όλα αυτά ποιά; Τα ω-3 λιπαρά! 

Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι πολύ σηµαντικά τόσο για τη σωµατική όσο 
και την ψυχική µας υγεία, διότι βοηθούν κάθε κύτταρο, κάθε ιστό 
και κάθε όργανο του σώµατός µας να λειτουργεί σωστά, όπως τα 
έχει προγραµµατίσει η φύση. Σε ανεπάρκεια ω-3 λιπαρών οξέων 
αποδίδονται περισσότερες από 60 ασθένειες, από τις πιο ανώδυνες 

µέχρι τις πιο σοβαρές. Από την ακµή, το διαβήτη, τo Αλτσχάιµερ µέχρι και τον 
καρκίνο. Γιατί όµως;

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Γνωρίζουµε ότι λόγω κληρονοµικότητας κάποια άτοµα είναι περισσότερο 
επιρρεπή σε ορισµένες σοβαρές ασθένειες γιατί, όπως έχει διαπιστωθεί πριν 
από λίγα χρόνια, κάτι τέτοιο είναι «γραµµένο» στα γονίδιά τους, στο DNA τους. 
Σύµφωνα, όµως, µε την επιγενετική, τα γονίδια αυτά παραµένουν αδρανή 
µέχρις ότου δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ενεργοποι-
ηθούν και να εµφανιστεί η κληρονοµική ασθένεια. Με την αυξηµένη, όµως, 
κατανάλωση ω-3 λιπαρών οξέων, µπορεί να καθυστερήσει ή, ακόµη, και να 
αποτραπεί η ενεργοποίηση ορισµένων γονιδίων και να αποφύγουµε την εµ-
φάνιση σοβαρών ασθενειών, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, οι αρθρίτιδες, ο 
διαβήτης, ο καρκίνος κ.ά.
Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να φροντίζουµε να υπάρχει πάντα στο διαι-
τολόγιό µας επάρκεια ω-3 λιπαρών οξέων, επειδή ο οργανισµός δεν έχει τη 
δυνατότητα να τα συνθέτει από άλλες ουσίες, αλλά είναι υποχρεωµένος να τα 
προµηθεύεται αποκλειστικά από τις τροφές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ…
Για να εξασφαλίσει, όµως, κάποιος την απαραίτητη επάρκεια χρειάζεται να 
καταναλώνει τρόφιµα πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, όπως είναι τα ψάρια, τα 
αυγά, ο λιναρόσπορος, τα καρύδια. Μικρότερες ποσότητες ω-3 λιπαρών οξέ-
ων έχουν και ορισµένα λαχανικά µε πράσινα φύλλα.
Για ειδικούς λόγους, όµως, οι οποίοι στην εποχή µας δεν είναι λίγοι, όπως η 
κακή διατροφή, η ρύπανση, το άγχος, η αδυναµία αξιοποίησης των ω-3 λι-
παρών οξέων λόγω έλλειψης βιταµινών ή ιχνοστοιχείων, µπορεί να έχουµε 
ανεπάρκεια ω-3 λιπαρών οξέων.  Έτσι, ακόµη και στις ευηµερούσες οικονο-
µικά κοινωνίες µπορεί να εµφανιστεί ανεπάρκεια ω-3 λιπαρών οξέων, όπως 

συµβαίνει στο 1/3 του πληθυσµού των Η.Π.Α. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα 
πρέπει να καταφεύγουµε σε ειδικά διατροφικά συµπληρώµατα.

…ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
Τα συνήθη συµπληρώµατα ω-3 λιπαρών οξέων που κυκλοφορούν στο εµπό-
ριο είναι κυρίως τα ιχθυέλαια µέσα σε ειδικά φιαλίδια ή σε κάψουλες. Το πιο 
γνωστό ιχθυέλαιο είναι το λάδι που παίρνουµε από το ήπαρ του ψαριού µου-
ρούνα, το γνωστό µουρουνέλαιο, το οποίο είναι πολύ καλή πηγή ω-3 λιπα-
ρών οξέων, αλλά και βιταµινών Α και D. Το µουρουνέλαιο όµως, έχει άσχηµη 
µυρωδιά και γεύση. Ειδικά για τα παιδιά, διατίθενται µουρουνέλαια τα οποία 
έχουν υποστεί ήπια επεξεργασία και έχουν προστεθεί σ’ αυτά φυσικές ουσίες, 
οι οποίες τους δίνουν γεύση λεµονιού ή άλλων φρούτων. Επίσης, διατίθε-
νται στο εµπόριο, από σοβαρές εταιρείες, ζελεδάκια τα οποία έχουν ευχάριστη 
γεύση φρούτων, χωρίς τεχνητά χρώµατα ή γλυκαντικές ύλες.

* Ο Γ. Μανουσάκης είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ωµέγα λιπαρά οξέα στην 
υγεία µας».

ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Ω-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕ-

ΩΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  

ΑΠΟ 60 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΝΩ-
∆ΥΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 

ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΕΣ. ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΚΜΗ,  

ΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ, ΤΗΝ 
ΑΛΣΧΑΪΜΕΡ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ.

Του Γεωργίου Μανουσάκη, οµότιµου καθηγητή Χηµείας* Αριστοτελείου  Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
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«Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
ΦΥΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. 
ΤΑ 1.200 ΕΝ∆ΗΜΙΚΑ 
ΦΥΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ 
ΜΟΧΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΣΑΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ». 

ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ 
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ, 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Τ
ην ηγετική της θέση στον κόσµο των αντιγηρα-
ντικών καλλυντικών διεθνώς εδραιώνει η ελλη-
νική κοσµετολογική εταιρεία Κορρές, παρου-
σιάζοντας –µεσούσης της οικονοµικής κρίσης– 
µια επιστηµονική καινοτοµία που µοσχοβολάει 
άρωµα Ελλάδας και διαφηµίζει µε τον πιο ό-

µορφο τρόπο την πατρίδα µας στα πέρατα του κόσµου. Σε πεί-
σµα των δύσκολων καιρών και του πνεύµατος συρρίκνωσης που 
διακατέχει τις περισσότερες εταιρείες, η Κορρές, σε συνεργασία 
µε Έλληνες επιστήµονες από τη Φαρµακευτική Σχολή του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Ε-
πιστηµών «∆ηµόκριτος», υλοποιεί τη µεγαλύτερη πρωτογενή έ-
ρευνα πάνω στα φυσικά συστατικά που έγινε ποτέ, αναζητώντας 
το απόλυτο ελιξίριο της αιώνιας νεότητας σε 1.800 φυτά της πα-
γκόσµιας χλωρίδας, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται 450 εγ-
χώρια φυτά. Με τη µερίδα του λέοντος της υπό διερεύνηση χλω-
ρίδας να προέρχεται από την πατρίδα µας, ήταν εξαρχής αναµε-
νόµενο η Ελλάδα να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
φιλόδοξο ευρωπαϊκό εγχείρηµα, τη µελέτη Agrocos, που πραγµα-
τοποιήθηκε µε τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιστηµονικής Ε-
πιτροπής. Η εξέλιξη όµως της µελέτης ξεπέρασε κάθε προσδοκία 

και σκόρπισε το διακριτικό άρωµα της αιωνόβιας καστανιάς από 
τα γραφικά χωριά της ορεινής Αρκαδίας στον µαγικό κόσµο της ο-
µορφιάς, αναδεικνύοντας τη λουπεόλη της αρκαδικής καστανιάς 
ως την πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία. Όπως εξηγεί ο Λέανδρος 
Σκαλτσούνης, καθηγητής του Τοµέα Φαρµακογνωσίας και Χη-
µείας στη Φαρµακευτική Σχολή Αθηνών και συντονιστής του ευ-
ρωπαϊκού προγράµµατος Agrocos: «Η Ελλάδα παρουσιάζει τη µε-
γαλύτερη βιοποικιλότητα φυτών παγκοσµίως, ενώ τα ελληνικά 
φυτά διακρίνονται και για την εξαιρετικά αναπτυγµένη ικανότητα 
επιβίωσής τους. Τα 1.200 ενδηµικά φυτά που απαντώνται µόνο 
στην ελληνική γη, από το σύνολο των 6.000 φυτών της εγχώριας 
χλωρίδας, µπορούν να αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης αντίστοιχο 
µε τον τουρισµό, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά στη δηµιουργία 
καλλυντικών ή συµπληρωµάτων διατροφής φυτικής προέλευσης».

Ωστόσο, η ανάδειξη της αρκαδικής καστανιάς σε top 
performing αντιοξειδωτικό συστατικό ήταν µόνο η αρχή αυτού 
του «made in Greece» success story. Οι Έλληνες επιστήµονες 
που συµµετείχαν στο πρότζεκτ αποµόνωσαν το µαγικό συστα-
τικό, την αντιοξειδωτική λουπεόλη, και τότε βρέθηκαν µπροστά 
σε µια νέα πρόκληση. Γιατί η λουπεόλη έχει τόσο αδιάλυτο χα-
ρακτήρα, που ήταν αδύνατο να χρησιµοποιηθεί σε µια αντιρυτι-
δική κρέµα, αφού δεν θα µπορούσε ποτέ να απορροφηθεί από 
την επιδερµίδα. Ωστόσο, οι επιστήµονες του Τµήµατος Φαρµα-
κευτικής και του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» είδαν αυτό το εµπόδιο 
σαν ένα νέο «στοίχηµα», που έπρεπε να κερδίσουν, και το κέρδι-
σαν δηµιουργώντας ένα καινοτόµο κοσµετολογικό µόριο: τη λου-
πεόλη κλεισµένη µέσα σε ένα υδρόφιλο πλέγµα υαλουρονικού 
οξέος. Το νέο –φιλικό στην επιδερµίδα– µόριο µε την ονοµασία 
halupeol αποτελεί δηµιούργηµα της Κορρές, προστατεύεται από 
πατέντα και γίνεται το δραστικό συστατικό στη νέα σοφιστικέ α-
ντιρυτιδική-συσφιγκτική σειρά κοσµετολογικών προϊόντων του 
αγαπηµένου ελληνικού brand του φαρµακείου, δίνοντας θεαµα-
τικά αποτελέσµατα σε όλες τις κλινικές µελέτες. Η νέα σειρά α-
ντιγηραντικών καλλυντικών Castanea Arcadia της Κορρές έρχε-
ται να συµπληρώσει το βαρύ πυροβολικό της εταιρείας ενάντια 
στις ρυτίδες και τα άλλα σηµάδια της γήρανσης, που περιέχει, µε-
ταξύ άλλων, µαύρη πεύκη και εκχύλισµα µαύρης βρώµης. Η µε-
λέτη-ορόσηµο στον τοµέα της πρωτογενούς έρευνας στα φυσικά 
συστατικά, µε την επωνυµία Agrocos, που εγκρίθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιστηµονική Επιτροπή και διήρκησε τέσσερα χρόνια, 
εντόπισε και άλλα ενδιαφέροντα ευρήµατα ελληνικής προέλευ-
σης. Ανάµεσά τους ο κορµός της µουριάς και ο λευκός ελλέβορος 
ή βέρατρο, του οποίου η δράση διερευνάται για πρώτη φορά στα 
κοσµετολογικά χρονικά.

«MADE IN GREECE» 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΡΚΑ∆ΙΚΗΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 
ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

Για να παραµείνουµε υγιείς τον χειµώνα χρειαζόµαστε ένα µήλο και ένα σφηνάκι πόσιµο 
κολλαγόνο την ηµέρα! Τα µυοσκελετικά προβλήµατα, οι πόνοι στις αρθρώσεις, τα πιασί-
µατα, οι κράµπες και η οσφυαλγία επιδεινώνονται τον χειµώνα από την κούραση και την 
πολύωρη καθιστική εργασία στο γραφείο. Πέρα από την άσκηση και τα κοινώς χορηγού-

µενα φάρµακα –κυρίως τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη που λαµβάνονται για τον πόνο–, έχουµε 
έναν πρόσθετο σύµµαχο στο πλευρό µας, που επιπλέον, σε αντίθεση µε τα φάρµακα, δεν παρουσι-
άζει παρενέργειες. Πρόκειται για το πόσιµο κολλαγόνο, που ενισχύει τις αρθρώσεις, τους χόνδρους 
και τα οστά και θωρακίζει το µυοσκελετικό σύστηµα από τις κακώσεις. Η ευεργετική επίδραση του 
πόσιµου κολλαγόνου στη µυοσκελετική υγεία το ανέδειξε γρήγορα σε must have διατροφικό συ-
µπλήρωµα για γυναίκες και άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας και lifestyle. Στους σπορτίφ ανθρώπους 
το πόσιµο κολλαγόνο ενισχύει τις αρθρώσεις, οι οποίες καταπονούνται από τους τραυµατισµούς 
και τις εκφυλιστικές φθορές. Στους σκληρά εργαζόµενους άνδρες και τα απανταχού working girls 
που δουλεύουν ατελείωτες ώρες µπροστά από έναν υπολογιστή το πόσιµο κολλαγόνο θωρακίζει 
τις αρθρώσεις των άκρων και της σπονδυλικής στήλης, βοηθώντας να αποφευχθούν όλα τα σύγ-
χρονα σύνδροµα του γραφείου, από το αυχενικό και το σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα µέχρι το i-
syndrome των gadgets. Στις γυναίκες, που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο για µυοσκελετικά 
προβλήµατα, καθώς έχουν λεπτεπίλεπτο σκελετό, το πόσιµο κολλαγόνο αναδεικνύεται σε αλη-
θινό φάρµακο της φύσης. Επιπλέον, τις προστατεύει από τη γυναικεία µάστιγα της οστεοπόρωσης. 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως στην Ελλάδα δύο στις τρεις γυναίκες έχουν οστεοπόρωση, ενώ περίπου 
100.000 συνάνθρωποί µας (κυρίως γυναίκες) πάσχουν από τις πιο διαδεδοµένες µορφές αρθρίτι-
δας. Μετά την εµµηνόπαυση το ποσοστό των γυναικών που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα γόνατος 
και οστεοπόρωση µεγαλώνει ραγδαία µε την ηλικία και αγγίζει το 80%. Το πόσιµο κολλαγόνο, στο 
πλαίσιο µιας υγιεινής διατροφής –µε την κατανάλωση τριών µερίδων γαλακτοκοµικών την ηµέρα 
για την επαρκή πρόσληψη ασβεστίου–, µπορεί να διατηρήσει γερό τον σκελετό, αντικαθιστώντας 
τη βιολογική απώλεια κολλαγόνου από τις αρθρώσεις, τους χόνδρους και τα οστά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ




