
Π
αραµονές Πάσχα, η δηµόσια 
υγεία βρίσκεται σε οριακό ση-
µείο και µαζί της ο ελληνικός 
λαός βιώνει έναν γολγοθά που 
δεν λέει να τελειώσει. Οι αριθ-
µοί των φτωχοποιηµένων Ελ-

λήνων, των ανέργων, των ανασφάλιστων και των χρο-
νίως πασχόντων που βρίσκουν κλειστό τον δρόµο 
στο µακρύ ταξίδι για τη θεραπεία τροµάζουν: το 30% 
των παιδιών µε χρόνιο πρόβληµα υγείας, το 20% των 
καρκινοπαθών και το 20% των ατόµων που νοσούν 
από χρόνια ηπατίτιδα C είναι χωρίς ασφάλιση. Την 
ίδια ώρα η υπουργική απόφαση του Ανδρέα Ξανθού 
που δίνει στους ανασφάλιστους πρόσβαση στην πε-
ρίθαλψη αποδεικνύεται κενή περιεχοµένου, αφού 
εκτός από το ΑΜΚΑ ζητά από τον ανασφάλιστο να 
δηλώσει και ταµείο (!), ενώ σε ό,τι αφορά τη θερα-
πευτική αγωγή, ουσιαστικά απαλλάσσεται από τη 
συµµετοχή στα φάρµακα µόνο µια οµάδα ανθρώπων 
οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 
και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν τον ελληνικό 
µέσο όρο.

Την ίδια ώρα η φαρµακοβιοµηχανία δηλώ-
νει αδυναµία να υποκαταστήσει την πολιτεία σε ό,τι 
αφορά την περίθαλψη των ευπαθών οµάδων, καθώς 
τα διαρκώς αυξανόµενα rebates και clawbacks δη-
µιουργούν µεγάλες δυσκολίες στις ελληνικές και 
στις πολυεθνικές εταιρείες. Και φυσικά µέρα µε την 
ηµέρα, καθώς πολλαπλασιάζονται τα λουκέτα στην 
αγορά, διογκώνεται ο αριθµός των ανασφάλιστων που 
απευθύνεται σε δηµόσια νοσοκοµεία µε ελλείψεις υ-
γειονοµικού υλικού, επιτείνοντας την αδυναµία τους 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών.

Μια οργανωµένη πρωτοβάθµια φροντίδα υ-
γείας θα µετρίαζε τα προβλήµατα, αλλά ούτε αυτές 
οι δοµές υπάρχουν – και όπου υπάρχουν, δεν διαθέ-
τουν προσωπικό. «Μονάδα ηµερήσιας φροντίδας για 
τους καρκινοπαθείς δώρισε στο κράτος η οικογένεια 
Λάτση και δεν λειτουργεί, επειδή δεν έχουν γίνει 
προσλήψεις» αναφέρει από τον Άγιο Σάββα ο Ευάγ-
γελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας, προσθέτοντας πως τα επτά µη-
χανήµατα ακτινοθεραπείας που δώρισε στην πολιτεία 
το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος επίσης περιµένουν προ-
σλήψεις για να τεθούν σε λειτουργία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ
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«Ο ΕΟΠΥΥ 
αναλαµβάνει τεράστια 
ευθύνη σε ό,τι αφορά 
τη δηµόσια υγεία 
µε τον κόφτη που 
επιβάλλει, στερώντας 
έτσι τη θεραπεία από 
ασθενείς που την 
έχουν ανάγκη». 
Άγγελος Χατζάκης, 
καθηγητής 
Επιδηµιολογίας και 
Προληπτικής Ιατρικής

Η κάλυψη των 
αναγκών των 
ασθενών αποτελεί 
κοινό στόχο 
βιοµηχανίας και 
πολιτείας, όµως 
κανένας ιδιωτικός 
φορέας δεν µπορεί 
να υποκαταστήσει 
το έργο της 
πολιτείας.

ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C 

ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΤΕΙ 
Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ 
ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Ο
υραγός στην Ευρώπη παραµένει 
η Ελλάδα όσον αφορά τον ρυθµό 
θεραπείας των ασθενών µε ηπα-
τίτιδα C, καθώς ο «κόφτης» του 
ΕΟΠΥΥ δίνει πρόσβαση στα 
φάρµακα µόνο στο 14% των πα-

σχόντων. Έτσι, οι ασθενείς υφίστανται κίρρωση και 
καρκίνο του ήπατος, µε συνέπεια να εκτοξεύεται το 
κόστος της θεραπείας τους, καθώς προ κίρρωσης η 
θεραπεία κοστίζει 13.300 ευρώ, ενώ σε προχωρηµένη 
νόσο αγγίζει τα 48.150 ευρώ. Όπως εξηγεί ο επίκου-
ρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας Κυριάκος Σουλιώ-
της: «Όσο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν προ-
χωρά σε διαπραγµατεύσεις µε τις φαρµακευτικές ε-
ταιρείες για τη µείωση (έως και 40%) των τιµών των 
φαρµάκων, που άλλα κράτη πέτυχαν, θα πληρώνουµε 

ακριβά τη θεραπεία ελάχιστων ασθενών (µέχρι στιγ-
µής έχουν θεραπευτεί µόλις 1.100 άτοµα), ενώ θα 
µπορούσαµε να έχουµε 16.000 ασθενείς µε ηπατί-
τιδα C σε θεραπεία, όπως η Πορτογαλία, µια χώρα µε 
πληθυσµό και οικονοµικά προβλήµατα παρόµοια µε 
της Ελλάδας». Από την πλευρά του, ο Άγγελος Χα-
τζάκης, καθηγητής Επιδηµιολογίας και Προληπτι-
κής Ιατρικής, τονίζει πως ειδικά για το 15% των πα-
σχόντων που βρίσκονται σε προκιρρωτικό στάδιο θα 
έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση, την οποία τους στε-
ρεί ο ΕΟΠΥΥ, µε συνέπεια υπουργοί και βουλευτές 
να παρακαλούν για δικούς τους ανθρώπους (ασθε-
νείς µε ηπατίτιδα C) στην Αριστοτέλους, προκειµέ-
νου να βρεθεί λύση για την περίπτωσή τους. «Ένα 
έτερο σηµαντικό ποσοστό, που ξεπερνά το 20%, των 
ασθενών µε ηπατίτιδα C είναι ανασφάλιστο» εξηγεί 

ο καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Γιώρ-
γος Παπαθεοδωρίδης. Αυτοί, δυστυχώς, δεν έχουν 
καµία τύχη, αφού η υπουργική απόφαση για την ι-
ατρική κάλυψη των ανασφάλιστων λειτουργεί µόνο 
στα χαρτιά. Στην πράξη, εκτός από το ΑΜΚΑ, ζητεί-
ται από τον ανασφάλιστο και το ταµείο, που φυσικά 
δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ή-
πατος Ελλάδος «Προµηθέας», Γιώργος Καλαµίτσης, 
ο επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πα-
νεπιστηµίου Πελοποννήσου Κυριάκος Σουλιώτης 
και ο καθηγητής Επιδηµιολογίας κ. Χατζάκης επι-
σηµαίνουν πως η διατήρηση της παρούσας κατάστα-
σης στην Ελλάδα επιφέρει µεγάλο κόστος, τόσο για 
τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για το σύστηµα υ-
γείας. Ειδικότερα, ο κ. Χατζάκης καταγγέλλει την 
κοντόφθαλµη πολιτική που ακολουθούν η Αριστο-
τέλους και ο ΕΟΠΥΥ, η οποία οδηγεί στον απο-
κλεισµό µιας µεγάλης µερίδας ασθενών µε ηπατί-
τιδα C από το αναφαίρετο δικαίωµα στη θεραπεία. 
Σύµφωνα µε τον καθηγητή, ο ΕΟΠΥΥ αναλαµ-
βάνει τεράστια ευθύνη σε ό,τι αφορά τη δηµόσια 
υγεία µε τα µέτρα που υιοθετεί, ενώ το υπουργείο 
Υγείας σιωπά, καθώς προτιµά να κρύβεται πίσω 
από το υπερταµείο, αγνοώντας προκλητικά τις συ-
στάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ για το ποιοι ασθενείς πρέ-
πει να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στη 
θεραπεία. Μελέτες καταδεικνύουν ότι αν δεν λη-
φθούν δραστικά µέτρα για να αλλάξει η παρούσα 
κατάσταση, οι θάνατοι από ηπατίτιδα C στην Ελ-
λάδα θα αυξηθούν κατά 123,5% µέχρι το 2030, ενώ 
στις υπόλοιπες δυτικές χώρες δροµολογείται ήδη 
το τέλος της χρόνιας λοίµωξης µε τον ιό HVC. Για 
την αλλαγή αυτής της κατάστασης και την αποσό-
βηση του κινδύνου συστήθηκε η οµάδα των προ-
αναφερθέντων εµπειρογνωµόνων µε την ονοµασία 
HepaCtion και σύνθηµά της «την ανάγκη να ξεκι-
νήσει άµεσα η διαπραγµάτευση µε τη φαρµακο-
βιοµηχανία για να µπουν περισσότεροι ασθενείς 
σε θεραπεία, αφού τα νέα φάρµακα εξασφαλίζουν 
πλήρη ίαση σε διάστηµα δύο έως τριών µηνών».

Σ
ε κοινή τους ανακοίνωση ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ χαιρετί-
ζουν την απόφαση της πολιτείας για τη φαρµακευτική 
κάλυψη των ανασφάλιστων, δεδοµένου ότι η ανακού-
φιση των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα. Ωστόσο τονίζουν πως ο προϋπολο-
γισµός της φαρµακευτικής δαπάνης δεν ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των ασθενών, απειλεί τη βιωσιµότητα του συστήµατος φαρ-
µακευτικής φροντίδας και καθιστά αµφίβολη τη δυνατότητα οµαλού εφο-
διασµού της φαρµακευτικής αγοράς. Ήδη η δαπάνη τους πρώτους µήνες 

του 2016 είναι εκτός ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι επαρκής. 
«Ως εκ τούτου, ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ θεωρούν ότι η ένταξη της συγκεκριµένης 
δαπάνης στον ήδη ανεπαρκή κλειστό προϋπολογισµό για φάρµακα αποτελεί 
λανθασµένη επιλογή. Αν και το ύψος της δαπάνης των ανασφάλιστων παραµέ-
νει αδιευκρίνιστο, είναι σαφές ότι η επιπλέον επιβάρυνση του φαρµακευτικού 
προϋπολογισµού θα δηµιουργήσει αφόρητη πίεση στη φαρµακευτική αγορά, 
η οποία σήµερα λειτουργεί πλέον οριακά. Η τυχόν αδυναµία επαρκούς κάλυ-
ψης της αγοράς θα είχε δραµατικές συνέπειες για όλους, ασφαλισµένους και α-
νασφάλιστους, οδηγώντας το σύστηµα φαρµακευτικής φροντίδας στη διάλυση. 
Λόγω των διαρκώς µειούµενων προϋπολογισµών για φάρµακα, οι φαρµακευτι-
κές επιχειρήσεις έχουν καταβάλει µέχρι σήµερα πάνω από 2 δισ. ευρώ σε rebate 
και clawback, ενώ εκτιµάται ότι το 2016 το ένα στα τρία φάρµακα που αποζηµι-
ώνονται ασφαλιστικά θα διατίθεται δωρεάν µέσω των υποχρεωτικών επιστρο-
φών. Η κάλυψη των αναγκών των ασθενών αποτελεί κοινό στόχο βιοµηχανίας 
και πολιτείας, όµως κανένας ιδιωτικός φορέας δεν µπορεί να υποκαταστήσει το 
έργο της πολιτείας, ιδιαίτερα σε ένα τόσο σοβαρό θέµα, που αφορά την προστα-
σία της δηµόσιας υγείας» σηµειώνεται στην ανακοίνωση της φαρµακοβιοµηχα-
νίας. Με βάση τα παραπάνω και µε δεδοµένη τη δεινή κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει η χώρα µας, ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ υποστηρίζουν πως η κάλυψη 
των ανασφάλιστων δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον κλειστό φαρµα-
κευτικό προϋπολογισµό και καλούν την πολιτεία να κινητοποιηθεί άµεσα για 
την αναζήτηση ευρωπαϊκών ή άλλων κονδυλίων για την ιατροφαρµακευτική κά-
λυψη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
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«Το τεστ HPV 
αντικαθιστά το τεστ 
Pap στην πρόληψη 
του καρκίνου του 
τραχήλου της µήτρας 
και θα γίνεται ανά 
πενταετία, εφόσον 
βγαίνει αρνητικό». 
Θοδωρής Αγοραστός, 
καθηγητής 
Μαιευτικής-
Γυναικολογίας του 
ΑΠΘ 

«Πρέπει να 
επενδύσουµε στη 
σωστή διατροφή και 
στην άσκηση για να 
προστατευτούµε από 
τους γυναικολογικούς 
καρκίνους». 
Βούλα Ζυγούρη

ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΣΤ HPV ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «FOR HER» ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ

Μ
ε µια νέα πανευρωπαϊκή 
µελέτη να φανερώνει πως 
µία στις τέσσερις γυναίκες 
θα έρθει αντιµέτωπη µε 
έναν γυναικολογικό καρ-
κίνο και πως το 18% των 

περιστατικών αφορούν νέες γυναίκες κάτω των 50 
ετών, η πρόληψη καθίσταται καθοριστικής σηµα-
σίας για τη µείωση του κινδύνου εµφάνισης των 
καρκίνων του µαστού, του τραχήλου της µήτρας, 
των ωοθηκών, του ενδοµητρίου και του κόλπου. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις των όγκων στις ωοθή-
κες και στο ενδοµήτριο, όπου δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα τσεκάπ µε συγκεκριµένη εξέταση, όπως 
γινόταν εδώ και πολλές δεκαετίες µε το τεστ Pap 
για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της 
µήτρας. «Από τις νεοπλασίες στις ωοθήκες και 
στο ενδοµήτριο, ο καρκίνος των ωοθηκών απο-
τελεί στην Ελλάδα πρώτη αιτία θανάτου για τις 
γυναίκες και καταγράφει 900 νέα περιστατικά ε-
τησίως, τα οποία συνθέτουν µια σιωπηλή θανα-
τηφόρα επιδηµία, µε µόνο το 25% των περιπτώ-
σεων να ανιχνεύεται σε πρώιµο στάδιο» εξηγεί η 
ογκολόγος-παθολόγος Ελένη Γαλάνη. Και στην 
περίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της µή-
τρας, ωστόσο, πολλές προκαρκινικές αλλοιώσεις 
διέφευγαν της προληπτικής εξέτασης, γεγονός 
που οδήγησε στην πρόσφατη αναθεώρηση των ο-
δηγιών για το αντικαρκινικό τσεκάπ µε την προ-
οδευτική αντικατάσταση του τεστ Pap µε το νέο 
τεστ HPV Cobas της Roche.

Πρέσβειρα στον αγώνα της πρόληψης µε τις 
κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις (όταν αυτές υ-
πάρχουν) και της υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής 
αναλαµβάνει η πρώτη γυναίκα µε ολυµπιακή διά-
κριση στο άθληµα της ελεύθερης πάλης, η Βούλα 
Ζυγούρη, που δανείζει τη φωνή της στην ενηµε-
ρωτική εκστρατεία της Roche «For Her» (Για Ε-
κείνη), η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά µε 
στόχο να καλύψει το κενό της ενηµέρωσης στις νέες 
γυναίκες. Το µήνυµα της καµπάνιας, που υποστη-
ρίζεται από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων 
Ελλάδας, τον Σύλλογο Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ, τον 
Όµιλο Εθελοντών «Αγκαλιάζω», τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο «Άλµα Ζωής» και τον Σύλλογο Ελλήνων 
Ολυµπιονικών, είναι πως ο γυναικολογικός καρ-
κίνος µπορεί να νικηθεί, µε τα ελληνικά επιδηµι-
ολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν την ανάγκη 
της πρώιµης διάγνωσης, καθώς η πατρίδα µας δεν 
διαθέτει εθνικά µητρώα νεοπλασιών. Στον καρκίνο 
του µαστού, που είναι ο συχνότερος στο γυναικείο 
φύλο, καταγράφονται ετησίως 6.500 νέα περιστα-
τικά και οι ειδικοί συνιστούν ψηφιακή µαστογρα-
φία από τα 40 έτη, η οποία πρέπει να επαναλαµ-
βάνεται ετησίως, ενώ θυµίζουν πως δεν υπάρχει 
αλάνθαστη εξέταση, αφού στις 100 µαστογραφίες 
«ξεφεύγουν» 20 καρκίνοι. Ο Θοδωρής Αγοραστός 
καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, τονί-
ζει πως µέσα στην επόµενη τριετία πιθανώς θα εν-
σωµατωθεί για πρώτη φορά στις προληπτικές ε-
ξετάσεις ο έλεγχος για τον καρκίνο των ωοθηκών 

µε ένα απλό τεστ αίµατος που θα ανιχνεύει τον 
καρκινικό δείκτη CA 125, γεγονός που θα φέρει 
επανάσταση στην πρόληψη αυτής της σιωπηλής 
νεοπλασίας. Και ο καθηγητής συνεχίζει: «Αλµα-
τώδης είναι και η πρόοδος στην πρόληψη του καρ-
κίνου του τραχήλου της µήτρας, όπου λαµβάνουν 
χώρα σαρωτικές αλλαγές. Έτσι, από του χρόνου 
τα υπάρχοντα διδύναµα και τετραδύναµα εµβό-
λια ΗPV κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωµά-
των θα αντικατασταθούν από το νέο εννεαδύναµο 
εµβόλιο, οπότε µαζί µε το τεστ DNA HPV Cobas, 
που αντικαθιστά το τεστ Pap, αναµένουµε µεγάλη 
µείωση των περιστατικών καρκίνου του τραχήλου 
της µήτρας, αφού σε ελληνική µελέτη το τεστ Pap 
εντόπισε µόλις 53 προκαρκινικές βλάβες στις 100, 
ενώ το τεστ DNA HPV τις εντόπισε όλες». Μετά 
την Ολλανδία, η Τουρκία, η Αυστραλία, η Βρετα-
νία και η Ιταλία αντικαθιστούν το τεστ Pap µε το 
τεστ DNA HPV, που θα γίνεται ανά πενταετία, ε-
φόσον βγαίνει αρνητικό. Στην πράξη, δεν αλλά-
ζει κάτι στον τρόπο εξέτασης, αφού και µε το νέο 
τεστ λαµβάνεται κολπικό επίχρισµα, αλλάζει ω-
στόσο η επεξεργασία στο εργαστήριο, καθώς α-
κολουθεί µοριακή ανάλυση. Ο καθηγητής εξηγεί 
πως τα εµβόλια HPV προστατεύουν συνολικά από 
10 διαφορετικούς καρκίνους και αδίκως στην Ελ-
λάδα έχουµε 250 θανάτους ετησίως από καρκίνο 
της µήτρας, ενώ προσθέτει πως στον καρκίνο του 
ενδοµητρίου, όπου δεν υπάρχει προληπτικό τεστ, 
η παχυσαρκία και η λήψη ορµονών (µόνο οιστρο-
γόνα) αυξάνουν τον κίνδυνο.

«Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ» 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
∆ιεθνώς ήρθε το τέλος εποχής για 
το τεστ Pap, το οποίο προοδευτικά 
πρόκειται να αντικατασταθεί από 
το τεστ DNA HPV Cobas. Η νέα 
εξέταση θα επαναλαµβάνεται ανά 
πενταετία, εφόσον τα αποτελέσµατα 
είναι αρνητικά. Αν είναι θετικά 
και εντοπίζουν χρόνια λοίµωξη 
από τον ιό HPV, και µάλιστα από 
τα ογκογόνα στελέχη 16 και 18, 
θα γίνεται συµπληρωµατικά 
κολποσκόπηση, ενώ αν εντοπίζονται 
µη ογκογόνα στελέχη θα γίνεται 
συµπληρωµατικά τεστ Pap.

Η Ελληνίδα ολυµπιονίκης 
στην ελεύθερη πάλη 

Βούλα Ζυγούρη δείχνει τον 
δρόµο της πρόληψης των 

γυναικείων καρκίνων.



Για να 
νιώθουν  
οι άνθρωποι  
καλύτερα  
και να ζουν  
περισσότερο
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«Η γνώση των 
δικαιωµάτων των 
ασθενών στην 
υγεία είναι ζωτικής 
σηµασίας για την 
ενεργό συµµετοχή 
τους στις θεραπευτικές 
αποφάσεις». 
Ελευθέριος Θηραίος, 
γ.γ. της Ιατρικής 
Εταιρείας Αθηνών

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Έ
ναν οδικό χάρτη για τα δικαιώ-
µατα των ασθενών, που καθη-
µερινά καταστρατηγούνται στην 
πατρίδα µας, σχεδίασε και υλο-
ποιεί η Novartis Hellas, πιστή 
στη δέσµευσή της να θέτει 

πάντα στο επίκεντρο των προσπαθειών της τον α-
σθενή. Η νέα πρωτοβουλία, που πραγµατοποιεί-
ται σε συνεργασία µε την Ιατρική Εταιρεία Αθη-
νών, αφορά την εκστρατεία ενηµέρωσης «∆ικαίωµα 
στην Υγεία», η οποία έχει ως στόχο να καθοδηγεί 
τους ασθενείς στις δαιδαλώδεις διαδροµές του συ-
στήµατος υγείας. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις συνε-
χείς αλλαγές στο περιβάλλον της υγείας, η Novartis 
Hellas και η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών θεωρούν ότι 
οι ασθενείς έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν µε σα-
φήνεια τα δικαιώµατά τους, µε µοναδικό σκοπό την 
απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο σύστηµα υγείας. Η 
εκστρατεία υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα επικοινωνίας µε καταχωρίσεις σε έντυπο 
και ηλεκτρονικό Τύπο, ραδιοφωνικά σποτ και έναν 
διαδικτυακό κόµβο (www.dikaiomastinygeia.gr), 
πολύτιµο εργαλείο για τους ασθενείς.

Η Φωτεινή Μπαµπανάρα, επικεφαλής του Τµή-
µατος Επικοινωνίας και Συλλόγων Ασθενών της 
Novartis Hellas, τονίζει: «Στη Novartis, η έµπνευσή 
µας είναι οι ασθενείς που δίνουν καθηµερινά µια 
µάχη απέναντι στην ασθένειά τους και στις δυσκο-
λίες πρόσβασης που καλούνται να διαχειριστούν 

στην πορεία της νόσου τους. Η εκστρατεία “∆ικαί-
ωµα στην Υγεία” αποτελεί ένα βήµα συνεχούς και 
ειλικρινούς διαλόγου µε όλους τους ασθενείς. Με 
αυτό τον τρόπο πιστεύουµε ότι θα καλλιεργηθεί 
µια νέα, διαφορετική κουλτούρα, που θα αυξήσει 
τη γνώση των ασθενών γύρω από τα δικαιώµατα 
και την πρόσβασή τους στην υγεία».

Από την πλευρά του, ο γενικός ιατρός Ελευθέ-
ριος Θηραίος, γενικός γραµµατέας της Ιατρικής Ε-
ταιρείας Αθηνών και διευθυντής ΕΣΥ στο Κέντρο 
Υγείας Βάρης, προσθέτει: «Η επιτυχής αντιµετώ-
πιση των σύγχρονων µεγάλων κοινωνικών προ-
κλήσεων στον τοµέα της υγείας, όπου κυριαρχούν 
οι µεγάλες προσδοκίες των πολιτών για καλύτερη 
ποιότητα υπηρεσιών υγείας, και η ανάγκη για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που αναδύονται 
από τη γήρανση του πληθυσµού, την επιδηµία των 
χρόνιων νοσηµάτων και της πολλαπλής νοσηρό-
τητας φέρνουν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα 
της εστιασµένης στον ασθενή παροχής φροντίδας 
(person-centred services), που σέβεται και αντα-
ποκρίνεται στις προσωπικές προτιµήσεις, ανάγκες 
και αξίες του. Οι επαγγελµατίες υγείας οφείλουν 
να λαµβάνουν τις αποφάσεις σε συνεργασία µε τον 
ασθενή, ενηµερώνοντάς τον, ενθαρρύνοντας την α-
νάπτυξη των προσωπικών προτιµήσεών του, υπο-
στηρίζοντας την ενδυνάµωσή του στην αυτοφρο-
ντίδα για τη διαχείριση των χρόνιων νοσηµάτων 
και παρέχοντας εξειδικευµένη καθοδήγηση όποτε 

απαιτείται. Σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης και 
ανεργίας θα πρέπει να υποστηριχθεί ο κοινωνικός 
χαρακτήρας του συστήµατος υγείας, διασφαλίζο-
ντας το δικαίωµα στην υγεία των ανασφάλιστων 
και των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, καθώς 
και την ισότιµη πρόσβασή τους σε µια φροντίδα υ-
γείας προσανατολισµένη στο σύνολο των αναγκών 
του ατόµου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των στα-
δίων της ζωής, όπως η άµεση φροντίδα, η χρόνια 
φροντίδα, η πρόληψη και η φροντίδα στο τέλος της 
ζωής. Η ισότιµη πρόσβαση των πολιτών στις υπη-
ρεσίες υγείας µπορεί να υποστηριχθεί µε µια ολο-
κληρωµένη ανταπόκριση του συστήµατος υγείας, 
µε εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό, προσιτές 
τεχνολογίες στην υπηρεσία του ασθενή και µια ι-
σχυρή πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στο επίκε-
ντρο των υπηρεσιών αυτών, για την παροχή φρο-
ντίδας πρώτης επαφής εστιασµένης στο άτοµο και 
την οικογένειά του, µακροχρόνια, συντονισµένη 
και ολιστική, προσανατολισµένη στην κοινότητα. 
Η γνώση των δικαιωµάτων των ασθενών στην υγεία 
είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για την ενεργό συµ-
µετοχή τους στο δικαίωµα επιλογής στις θεραπευ-
τικές αποφάσεις που τους αφορούν, αλλά και στην 
ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 
τους, και στην κατεύθυνση αυτή η Ιατρική Εται-
ρεία Αθηνών συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση 
ενός οδικού χάρτη µε τα δικαιώµατα των ασθενών 
στη χώρα µας».
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Ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός 
Υγείας συστήνει 
τον εµβολιασµό 
των ενηλίκων για 
την πρόληψη της 
πνευµονιοκοκκικής 
νόσου, της γρίπης, 
του τετάνου και του 
κοκίτη.

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

«Τ
α εµβόλια δεν είναι µόνο για τα παιδιά αλλά και για 
τους ενήλικες» είναι το µήνυµα που στέλνει ο Πα-
γκόσµιος Οργανισµός Υγείας µε αφορµή την έναρξη 
της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Εµβολιασµού, η οποία 
βρίσκει τη χώρα µας µε τη δηµόσια υγεία να παρα-
παίει και τον κίνδυνο να αναζωπυρωθούν ακόµα και 

ξεχασµένες λοιµώξεις, όπως η φυµατίωση. Σε αυτές τις κρίσιµες εποχές οι ει-
δικοί υπενθυµίζουν πως ο εµβολιασµός αποτελεί µία από τις πιο επιτυχηµένες 
και οικονοµικές υγειονοµικές παρεµβάσεις, καθώς προλαµβάνει από 2 έως 3 
εκατοµµύρια θανάτους κάθε χρόνο σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ειδικό-
τερα, ο εµβολιασµός των ενηλίκων είναι σηµαντικός διότι το ανοσοποιητικό 
σύστηµα εξασθενεί καθώς τα άτοµα γερνούν και µετά την ηλικία των 50 ετών 
αρχίζει να γίνεται εξίσου ανίσχυρο µε αυτό των νηπίων. Από πληθώρα οικονο-
µοτεχνικών µελετών προκύπτει ότι µε τον εµβολιασµό των ενηλίκων µειώνο-
νται σηµαντικά η νοσηρότητα και η θνησιµότητα και βελτιώνεται η ποιότητα 
ζωής. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας συστήνει τον εµβολιασµό ενηλίκων 
για την πρόληψη της γρίπης, του τετάνου, του κοκίτη και της πνευµονιοκοκ-
κικής νόσου, µεταξύ άλλων µολυσµατικών ασθενειών.

Πνευµονιοκοκκική νόσος
Η πνευµονιοκοκκική νόσος, µια συχνή και δυνητικά σοβαρή λοίµωξη, εκδη-
λώνεται µε διάφορες µορφές, όπως πνευµονία, µηνιγγίτιδα ή σηψαιµία, και 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατοµµύρια θανάτους κάθε χρόνο παγκοσµίως, 
κυρίως σε βρέφη και ηλικιωµένους, ενώ η διεισδυτική µορφή της αποδεικνύ-
εται θανατηφόρα σε ποσοστό έως και 20% των προσβεβληµένων ενηλίκων. 
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες επιβαρύνσεις για 
την υγεία παγκοσµίως, είναι επίσης µία από εκείνες τις νόσους που προλαµ-
βάνονται ευκολότερα. Η πνευµονιοκοκκική πνευµονία, και ιδιαίτερα η πιο 
σοβαρή µορφή της, που προκαλείται από τη διείσδυση βακτηρίων στο αίµα, 
έχει κακή πρόγνωση για τους ασθενείς και είναι εξαιρετικά πιθανό να προκα-
λέσει τον θάνατο. Η ανάρρωση των ασθενών περιλαµβάνει πολυήµερη νοση-
λεία, ενώ µπορεί να περάσουν αρκετοί µήνες µέχρι να αποκατασταθεί πλή-

ρως η υγεία τους, ιδιαίτερα των ηλικιωµένων. Επίσης, ένας αριθµός παραγό-
ντων αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου. Σε αυτούς περιλαµβάνονται 
το κάπνισµα και ο αλκοολισµός – έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισµα είναι ο ι-
σχυρότερος παράγοντας κινδύνου για τις σοβαρότερες, διεισδυτικές µορφές 
πνευµονιοκοκκικής νόσου µεταξύ υγιών, κατά τα άλλα, ενηλίκων. Επιπλέον, 
κάποια υποκείµενα ιατρικά νοσήµατα, στα οποία περιλαµβάνονται η χρόνια 
αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), το άσθµα, ο σακχαρώδης διαβήτης, 
χρόνια καρδιακή νόσος και οποιαδήποτε νόσος µε ανοσοκαταστολή ή ανο-
σοανεπάρκεια, ενδέχεται να επιτείνουν τον κίνδυνο.

Αντοχή στα αντιβιοτικά
Η πατρίδα µας, πέρα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σε επίπεδο δηµό-
σιας υγείας λόγω της κρίσης, στέφεται και πρωταθλήτρια στη µικροβιακή α-
ντοχή λόγω της πολυφαρµακίας και της άσκοπης κατανάλωσης αντιβιοτικών. 
Η βακτηριακή αντοχή σπάει κάθε ρεκόρ και µέσα στα νοσοκοµεία καθιστά 
πολυπλοκότερη τη θεραπεία από τις πνευµονικές λοιµώξεις, παρατείνοντας 
σε µεγάλο βαθµό την ανάρρωση και την παραµονή των ασθενών σε αυτά, µε 
συνέπεια να επηρεάζεται δυσµενώς η ζωή των ασθενών και των οικογενειών 
τους αλλά και να εκτινάσσονται στα ύψη οι δαπάνες υγείας. Για όλους αυτούς 
τους λόγους η αναγκαιότητα της πρόληψης της πνευµονιοκοκκικής νόσου µε 
ανοσοποίηση µέσω του εµβολιασµού αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Ο 
εµβολιασµός είναι σηµαντικός, καθώς ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, 
έτσι ώστε ο οργανισµός να είναι ικανός να αντισταθεί στα συγκεκριµένα µι-
κρόβια όταν ξαναέρθει σε επαφή µαζί τους. Σε ό,τι αφορά τις πνευµονικές λοι-
µώξεις, από τα ευρήµατα µελέτης της Ελληνικής Πνευµονολογικής Εταιρείας 
προκύπτει ότι στην Ελλάδα ένας στους οκτώ θανάτους οφείλεται σε αναπνευ-
στικό νόσηµα, ενώ στους ηλικιωµένους η πνευµονία «θερίζει», µε θνητότητα 
που ξεπερνά το 40%. Η πρόσφατη έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Φαρµάκων (ΕΜΑ) της επέκτασης χορήγησης του 13δύναµου συζευγµένου 
πνευµονιοκοκκικού εµβολίου Prevenar της εταιρείας Pfizer σε ενήλικες άνω 
των 50 ετών για την πρόληψη της διεισδυτικής πνευµονιοκοκκικής νόσου α-
ποτελεί σηµαντικό όπλο για τη µείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας.

INFO
Στους ενήλικες άνω των 50 
ετών συνιστάται η χορήγηση 
µίας µόνο δόσης του 13δύναµου 
συζευγµένου πνευµονιοκοκκικού 
εµβολίου της Pfizer (που είναι ήδη 
εγκεκριµένο για βρέφη και παιδιά 
από 6 εβδοµάδων έως 5 ετών). Ο 
εµβολιασµός γίνεται µία φορά, ενώ 
το 13δύναµο πνευµονιοκοκκικό 
εµβόλιο µπορεί να συγχορηγηθεί 
µε το εποχικό εµβόλιο της γρίπης. 
Στη χώρα µας η Εθνική Επιτροπή 
Εµβολιασµού ενέταξε το 13δύναµο 
συζευγµένο αντιπνευµονιοκοκκικό 
εµβόλιο στο βασικό πρόγραµµα 
εµβολιασµού για τους ενήλικες 18-
64 ετών που είναι χρόνιοι καπνιστές 
ή πάσχουν από χρόνια νόσο 
(διαβήτης, καρδιαγγειακή νόσος 
κ.λπ.) και για όλα τα άτοµα άνω 
των 65 ετών. Σε όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις καλύπτεται από όλα τα 
ασφαλιστικά ταµεία κατά 100%.
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Οι µισοί ασθενείς 
µε ΧΑΠ δεν 
γνωρίζουν ότι 
νοσούν, καθώς 
θεωρούν τον 
τσιγαρόβηχα, το 
σήµα κινδύνου, 
φυσική απόρροια 
του καπνίσµατος.

ΝΕΟ «ΟΠΛΟ» 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΕΜΠΟ∆ΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΨΩΡΙΑΣΗ

Σε κρυφή επιδηµία εξελίσσεται η 
χρόνια αποφρακτική πνευµονοπά-
θεια στην πατρίδα µας, µε περισ-
σότερους από 700.000 ασθενείς, 
ενώ ένας στους δύο δεν γνωρίζει 

πως πάσχει από αυτήν, καθώς υποτιµά το πρώτο 
σύµπτωµα, τον πρωινό τσιγαρόβηχα. Σε όλο τον 
κόσµο πολλά εκατοµµύρια άνθρωποι πάσχουν 
από την ασθένεια, η οποία είναι γνωστή και µε 
το ακρωνύµιο ΧΑΠ, ενώ το 5% των θανάτων απ’ 
όλες τις ασθένειες αποδίδεται σε αυτήν. Υπολο-
γίζεται ότι σε µερικά χρόνια η ΧΑΠ θα εκτινα-
χτεί στην τρίτη αιτία θανάτου παγκοσµίως. Η συ-
χνότητα της πάθησης αυξάνεται µε την ηλικία και 
πλέον µικρές διαφορές υπάρχουν µεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Ειδικά στην πατρίδα µας, λόγω της 
µεγάλης διάδοσης του καπνίσµατος και στα δύο 
φύλα (τις τελευταίες δεκαετίες και στις γυναίκες), 

η νόσος που κάποτε θεωρούνταν ασθένεια των 
παππούδων πλέον πλήττει τους 40άρηδες, ενώ 
καταγράφει έξαρση και στις Ελληνίδες. Η ΧΑΠ, 
εκτός από καταλυτική για την ποιότητα ζωής, έχει 
µεγάλο κόστος για τις υπηρεσίες υγείας και απο-
τελεί µεγάλο φορτίο (άµεσο και έµµεσο) για την 
οικονοµία της χώρας. Η επιβάρυνση των δαπα-
νών υγείας οφείλεται κυρίως στις συχνές νοση-
λείες των ασθενών και ισχύει ότι όσο πιο συχνές 
είναι οι παροξύνσεις της ΧΑΠ, τόσο πιο συχνά 
οι ασθενείς αναγκάζονται να εισαχθούν στο νο-
σοκοµείο ή να απευθυνθούν στα εξωτερικά ια-
τρεία µε έντονη δύσπνοια. Η ΧΑΠ χαρακτηρί-
ζεται από περιορισµό της ροής του αέρα στον 
πνεύµονα. Η κατάσταση αυτή είναι προοδευτικά 
επιδεινούµενη και συνοδεύεται από φλεγµονώδη 
αντίδραση των πνευµόνων σε βλαβερά αέρια και 
ουσίες, όπως π.χ. ο καπνός του τσιγάρου. Οι πα-

ροξυσµοί και οι συνυπάρχουσες παθήσεις συµ-
βάλλουν στη δηµιουργία της συνολικής βαρύ-
τητας της πάθησης σε κάθε ασθενή. Το προφίλ 
των ασθενών περιλαµβάνει άνδρες και γυναίκες 
ηλικίας άνω των 40 ετών µε ιστορικό καπνίσµα-
τος (δηλαδή άτοµα που καπνίζουν περισσότερα 
από 20 τσιγάρα την ηµέρα για περισσότερα από 
20 χρόνια). Από αυτό τον πληθυσµό, το 30% θα 
παρουσιάσει ΧΑΠ, η οποία για χρόνια παραµένει 
αδιάγνωστη και συνήθως ανακαλύπτεται τυχαία, 
όταν ο ασθενής έχει εισαχθεί για πνευµονική λοί-
µωξη στο νοσοκοµείο. Το πρώτο σύµπτωµα που 
όλοι οι ασθενείς παραβλέπουν είναι ο πρωινός 
τσιγαρόβηχας και ακολουθούν δύσπνοια, κυρίως 
κατά την κόπωση, εύκολη κόπωση, βήχας µε ά-
φθονα πτύελα, συχνά κρυολογήµατα και ευπά-
θεια στις λοιµώξεις του αναπνευστικού.

Οι ασθενείς µε ΧΑΠ πρέπει να παίρνουν συ-
ντηρητική αγωγή (καθηµερινά) και να έχουν και 
µια αγωγή (ανάγκης) για την αντιµετώπιση των 
παροξύνσεων. Για τη θεραπεία συντήρησης των 
ασθενών µε ΧΑΠ υπάρχουν πολλές νέες θερα-
πευτικές επιλογές, ιδιαίτερα αποτελεσµατικές. 
Ορισµένα ιδιοσκευάσµατα διαθέτουν µια προ-
ηγµένη συσκευή εισπνοών που διευκολύνει τη 
λήψη της θεραπευτικής ουσίας. Στο πρόσφατο 
ιατρικό συνέδριο «Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές 
Ηµερίδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας “Γ. 
Παπαδάκης”», στη θεµατολογία που σχετιζόταν 
µε τη ΧΑΠ, µεταξύ άλλων έγινε αναφορά από 
ειδικούς στην κυκλοφορία του νέου σταθερού 
συνδυασµού βρωµιούχου ακλιδινίου και φορ-
µοτερόλης. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στα πλε-
ονεκτήµατα της συσκευής που χορηγείται, αφού 
είναι µία προγεµισµένη και εύκολη στη χρήση 
συσκευή, που διαθέτει ηχητικό και οπτικό σήµα, 
ώστε να ενηµερώνεται ο ασθενής για τη σωστή 
λήψη της δόσης. Η ιατρική ενότητα έχει ήδη ε-
νηµερωθεί για την κυκλοφορία των νέων ιδιο-
σκευασµάτων στη θεραπεία της χρόνιας αποφρα-
κτικής πνευµονοπάθειας.

Με περισσότερους από 250.000 
Έλληνες ασθενείς και 14 ε-
κατοµµύρια πάσχοντες στην 
Ευρώπη, στην πλειονότητά 
τους άτοµα κάτω των 30 ετών, 

δηλαδή στο πιο παραγωγικό στάδιο της ζωής, η 
ψωρίαση µπαίνει εµπόδιο στην προσωπική ευ-
ηµερία και στην επαγγελµατική σταδιοδροµία. 
Όπως εξηγεί ο ∆ηµήτρης Ρηγόπουλος, πρόε-
δρος της Ελληνικής ∆ερµατολογικής Εταιρείας 
και διευθυντής της Β΄ ∆ερµατολογικής Κλινικής 
στο Αττικό Νοσοκοµείο, µια νέα έρευνα φανερώ-
νει πως το 39% των ασθενών απουσιάζει συχνά 
από την εργασία του, το 16% χάνει εξαιτίας της 
νόσου µια προαγωγή και το 20% δυσκολεύεται 

να διατηρήσει τη δουλειά του, σε µια εποχή που 
η ανεργία εξελίσσεται σε εθνικό εφιάλτη. Με-
γάλο αγκάθι για τους πάσχοντες και το σύστηµα 
υγείας αποτελούν και οι συννοσηρότητες της 
ψωρίασης και της ψωριασικής αρθρίτιδας, που 
πλήττει το 30% των ψωριασικών. Τα άτοµα αυτά 
αντιµετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο παχυσαρκίας 
και καρδιαγγειακής θνητότητας και πενταπλά-
σιο κίνδυνο αυτοκτονίας, ενώ στη σοβαρή ψωρί-
αση επταπλασιάζεται ο κίνδυνος εµφράγµατος. 
Το 42% των ασθενών µε ψωριασική αρθρίτιδα 
έχει τουλάχιστον τρεις συννοσηρότητες. Από την 
πλευρά του, ο Χαράλαµπος Μπερµπερίδης, δι-
ευθυντής της Ρευµατολογικής Κλινικής του 424 
Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης και 

αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ρευµατολογικής 
Εταιρείας, επισηµαίνει πως τα συµπτώµατα εµ-
φανίζονται γύρω στην ηλικία των 37 ετών, ενώ 
η διάγνωση καθυστερεί τουλάχιστον πέντε χρό-
νια. Οι υπάρχουσες θεραπείες είναι ενέσιµες και 
έχουν χαµηλή συµµόρφωση, µε το 80% των α-
σθενών να τις διακόπτει και το 30% να αλλάζει 
είτε τη δόση είτε τη θεραπεία. Στην ευχή των α-
σθενών «γιατρέ µου, να υπήρχε κάτι σε χάπι να 
πάρω» απαντά η φαρµακευτική εταιρεία Genesis 
Pharma, φέρνοντας το πρώτο χάπι, µε τη δρα-
στική ουσία απρεµιλάστη. Η απρεµιλάστη απο-
τελεί τον πρώτο εκπρόσωπο µιας νέας κατηγο-
ρίας φαρµάκων για την ψωρίαση και την ψωρι-
ασική αρθρίτιδα.

Το 39% των 
ασθενών απουσιάζει 
συχνά από την 
εργασία του, το 
16% χάνει εξαιτίας 
της νόσου µια 
προαγωγή και το 
20% δυσκολεύεται 
να διατηρήσει τη 
δουλειά του.
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«Το 90% των 
κρουσµάτων 
µηνιγγίτιδας στην 
Ελλάδα είναι από τον 
µηνιγγιτιδόκοκκο Β, 
για τον οποίο υπάρχει 
προστατευτικό εµβόλιο 
αλλά οι γονείς πρέπει 
να το πληρώσουν από 
την τσέπη τους».
 Ανδρέας 
Κωνσταντόπουλος, 
καθηγητής 
Παιδιατρικής

ΓΙΑ ΤΟΝ 22ο ∆ΙΑΠΛΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
ΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑ∆Α ΑΙΓΑΙΟΥ

Μ
ε ήδη έξι κρούσµατα µη-
νιγγίτιδας µέσα στον Απρί-
λιο και, δυστυχώς, χωρίς να 
έχουν αποφευχθεί οι θά-
νατοι δύο προσβεβληµέ-
νων βρεφών, η νόσος-φό-

βητρο των γονιών καταγράφει έξαρση, αφού τις προ-
ηγούµενες χρονιές δεν παρουσιάζονταν περισσότερα 
από τέσσερα περιστατικά µηνιαίως κατά µέσο όρο. 
Η ανησυχητική ανοδική τροχιά των περιστατικών 
της σοβαρής λοίµωξης προβληµατίζει τους ειδικούς, 
καθώς αυξάνεται το φορτίο της νόσου και µάλιστα 
σε µια κρίσιµη συγκυρία, αφού η αυξηµένη έλευση 
των προσφύγων και των µεταναστών και ο εγκλω-
βισµός τους στη χώρα –στην Ειδοµένη και στα νη-
σιά-πύλες του Αιγαίου, µε κακές συνθήκες διαβίω-
σης– επιτείνουν τον κίνδυνο εµφάνισης ενός νέου 
ξεσπάσµατος. Παράλληλα, εγείρονται προβληµατι-
σµοί σχετικά µε την αναζωπύρωση ξεχασµένων λοι-
µώξεων, όπως η φυµατίωση, που θέτουν σε κίνδυνο 
τη δηµόσια υγεία. Σε ό,τι αφορά τη µηνιγγίτιδα, η 
συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών στην πα-
τρίδα µας οφείλεται στον µηνιγγιτιδόκοκκο Β, που 
προκαλεί βακτηριακή σηψαιµία και έχει αυξηµένη 
θνητότητα, που φτάνει το 10%, ακόµα κι αν διαγνω-
στεί νωρίς και ο ασθενής νοσηλευτεί. Αλλά και από 
τους ασθενείς που επιβιώνουν, το 30% υπόκειται σε 
νευρολογικές διαταραχές, όπως εξηγεί ο καθηγητής 

Παιδιατρικής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος. Από την 
πλευρά του, ο παιδίατρος Ελευθέριος Κεφαλάκης, 
πρώην διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου της Ρόδου, επισηµαίνει πως τα πρό-
σφατα κρούσµατα µηνιγγίτιδας καθιστούν επιβε-
βληµένη την υψηλή εµβολιαστική κάλυψη του εγ-
χώριου παιδικού πληθυσµού (σε ποσοστό άνω του 
80%), ώστε οι λιλιπούτειοι να είναι προστατευµένοι 
από ενδεχόµενη µετάδοση της λοίµωξης. Και προ-
σθέτει: «Μετά την αγάπη, που είναι αυτονόητη, τα 
δύο µεγαλύτερα δώρα που µπορούν να κάνουν οι 
γονείς στα παιδιά τους είναι ο θηλασµός και τα εµ-
βόλια». Ο γιατρός σηµειώνει πως το εµβόλιο για τη 
µηνιγγίτιδα Β είναι διαθέσιµο στην Ελλάδα εδώ και 
δύο χρόνια, ενώ παγκοσµίως έχουν χορηγηθεί 3 ε-
κατοµµύρια δόσεις. Στην πατρίδα µας το βασικό ε-
µπόδιο που αποτρέπει τους γονείς από το να εµβο-
λιάσουν τα παιδιά τους είναι πως το εµβόλιο Bexsero 
έναντι του µηνιγγιτιδόκοκκου Β, που διατίθεται από 
την GSK, δεν έχει ενταχθεί ακόµη στο πρόγραµµα 
εθνικού εµβολιασµού, µε αποτέλεσµα να µην απο-
ζηµιώνεται. Έτσι, οι οικογένειες που προβαίνουν 
στον εµβολιασµό των παιδιών τους πρέπει να καλύ-
ψουν τη δαπάνη από την τσέπη τους, µε κάθε δόση 
να κοστίζει περίπου 100 ευρώ. Για τη σηµασία του 
εµβολιασµού ενάντια στον µηνιγγιτιδόκοκκο Β η 
GSK πραγµατοποιεί την ενηµερωτική εκστρατεία 
«Παιδικά Χαµόγελα».

Στην πιο δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία για την πατρίδα µας, µε την προσφυ-
γική κρίση να διογκώνεται καθηµερινά και τις επιπτώσεις της να αθροίζονται στις τραγικές 
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, η Οµάδα Αιγαίου ετοιµάζεται να χαράξει για 22η συ-
νεχή χρονιά ρότα για τα νησιά της λησµονιάς. Οι εθελοντές θαλασσόλυκοι γιατροί και µη ι-

ατρικό δυναµικό θα ταξιδέψουν από τους Φούρνους, τη Θύµαινα και το Αγαθονήσι µέχρι τη Σύµη και 
τη Χάλκη, ώστε να προσφέρουν στους ακρίτες νησιώτες δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, σχολικό και εκπαι-
δευτικό εξοπλισµό, καθώς και έργα υποδοµής. Σε δώδεκα µέρες, από τις 12 έως τις 23 Μαΐου, τα φου-
σκωτά σκάφη της Οµάδας Αιγαίου θα καλύψουν µια θαλάσσια διαδροµή µεγαλύτερη από 530 µίλια 
και θα ρίξουν άγκυρα σε 10 νησιά, συµβάλλοντας στην ισότιµη πρόσβαση των νησιωτών στην υγεία 
και στην εκπαίδευση.

ΕΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙ∆Α

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ροταϊός που 
προκαλούσε πονόκοιλο στα παιδάκια». Κάπως 
έτσι ξεκινά η νέα εκστρατεία ενηµέρωσης για τη 
γαστρεντερίτιδα από ροταϊό που πραγµατοποιείται 
στην πατρίδα µας από τη φαρµακευτική εταιρεία 
GSK µε όχηµα (και) ένα παιδικό παραµύθι 
της γνωστής συγγραφέως-ηθοποιού Κάρµεν 
Ρουγγέρη. Στόχος της «παραµυθένιας» 
πρωτοβουλίας είναι η ενηµέρωση των γονέων 
για τη σοβαρή λοίµωξη από ροταϊό και η ανάδειξη 
της σηµασίας του εµβολιασµού για την πρόληψή 
της. H γαστρεντερίτιδα από ροταϊό είναι µια 
νόσος που εκδηλώνεται πολύ συχνά στα βρέφη, 
διαταράσσοντας τους πρώτους µήνες ζωής τους. 
Παρόλο που ο τρόπος για να προστατευτεί το µωρό 
είναι εύκολος και απλός –αρκεί ένα εµβόλιο που 
χορηγείται από το στόµα σε σταγόνες–, φαίνεται 
ότι πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή 
του. Στον λιλιπούτειο πληθυσµό η γαστρεντερίτιδα 
από ροταϊό είναι η συχνότερη αιτία σοβαρής 
διάρροιας και παρ’ ότι στη χώρα µας δεν είναι 
θανατηφόρος –όπως ισχύει στον Τρίτο Κόσµο, 
όπου δεν υπάρχουν δοµές περίθαλψης–, µπορεί 
να προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση στο µωρό και 
την οικογένειά του. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, 
λόγω της αφυδάτωσης, κρίνεται απαραίτητη η 
νοσηλεία του µικρού ασθενή στο νοσοκοµείο. Είναι, 
λοιπόν, σηµαντικό όλοι οι γονείς µε βρέφη και µικρά 
παιδιά να είναι ενηµερωµένοι για τη γαστρεντερίτιδα 
από ροταϊό και να γνωρίζουν πώς µπορούν να 
προστατέψουν τα παιδιά τους µε έναν εύκολο και 
αποτελεσµατικό τρόπο, µε ένα πόσιµο εµβόλιο, 
το οποίο συστήνεται από το εθνικό πρόγραµµα 
εµβολιασµών. Στο πλαίσιο της εκστρατείας 
ενηµέρωσης για τη γαστρεντερίτιδα από ροταϊό 
περιλαµβάνεται και η έκδοση ενός εκπαιδευτικού 
και ταυτόχρονα διασκεδαστικού παραµυθιού µε 
τίτλο «Ο Ροταϊός και ο Βασιλιάς» από τη γνωστή 
συγγραφέα Κάρµεν Ρουγγέρη. Η εκστρατεία 
υλοποιείται µε τη στήριξη της Εταιρείας Πρόληψης 
και Αντιµετώπισης Λοιµώξεων.

ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ 
Η ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆Α Β, 
ΑΛΛΑ 
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ∆ΕΝ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ
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Σ
την πιο δύσκολη συγκυρία για 
την πατρίδα µας, µε την προ-
σφυγική κρίση να προστίθεται 
στην οικονοµική και να δοκιµά-
ζει τις αντοχές του ετοιµόρρο-
που συστήµατος υγείας, ο ανα-
πληρωτής πρόεδρος του ΣΦΕΕ 

απαντά εφ’ όλης της ύλης σε ερωτήµατα µε δύσκο-
λες απαντήσεις.

Απειλείται το δικαίωµα στην υγεία µε τα µέτρα 
που υιοθετεί η κυβέρνηση; Ποιοι κίνδυνοι δια-
φαίνονται στον ορίζοντα και τι προτείνει ο ΣΦΕΕ 
για την αποσόβησή τους;
Όλοι γνωρίζουµε ότι το εθνικό σύστηµα υγείας βρί-
σκεται σε οριακό σηµείο. Αν δεν γίνουν άµεσα δι-
ορθωτικές κινήσεις, κινδυνεύει και η βιωσιµότητά 
του και το δικαίωµα των Ελλήνων ασθενών στην α-
πρόσκοπτη και χωρίς εκπτώσεις πρόσβασή τους σε 
απαιτούµενες θεραπείες.

Χωρίς να παραγνωρίζονται οι δύσκολες δηµο-
σιονοµικές συνθήκες, δεν µπορεί να µη σηµειωθεί 
ότι η σηµερινή φαρµακευτική δαπάνη βρίσκεται στο 
50% του µέσου ευρωπαϊκού όρου και ότι υπάρχουν 
φαρµακευτικές εταιρείες που χρηµατοδοτούν πε-
ρισσότερο από το 1/3 αυτής της δαπάνης για να κα-
λυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων.

Και όλα αυτά από έναν κλάδο ο οποίος καλεί-
ται να ανταποκριθεί µε ανείσπρακτες οφειλές από 
το κράτος που ξεπερνούν τα 1,2 δισ. ευρώ µόνο για 
το 2015, σε συνθήκες µειωµένης ρευστότητας, πε-
ριορισµών κεφαλαίων (capital controls) και παρα-
τεταµένης ύφεσης. Αν σε όλα αυτά προστεθεί και 

ο αυξηµένος αριθµός των ανασφάλιστων, καθένας 
αντιλαµβάνεται ότι το σύστηµα λειτουργεί πέραν 
των ορίων του και οι κίνδυνοι για τους ασθενείς 
είναι µπροστά µας.

Θέση µας είναι ότι πέραν της φαρµακευτικής 
δαπάνης πρέπει να εξορθολογιστούν και άλλα κέ-
ντρα κόστους του συστήµατος υγείας που έχουν µε-
γάλα περιθώρια εξοικονόµησης πόρων και το επι-
βαρύνουν υπέρµετρα. Επιπλέον, σε ό,τι µας αφορά, 
έχουµε προτείνει να εφαρµοστεί άµεσα το πλαφόν 
συνταγογράφησης των ιατρών ανά ειδικότητα, να ορ-
γανωθούν και να εφαρµοστούν υποχρεωτικά πρω-
τόκολλα συνταγογράφησης και µητρώα ασθενών 
και φυσικά να εφαρµοστεί ένα δίκαιο σύστηµα τι-
µολόγησης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξευρεθούν 
επιπλέον κονδύλια για την επιβεβληµένη κάλυψη 
του κόστους των ανασφάλιστων και να εξαιρεθεί 
από τη φαρµακευτική δαπάνη το κόστος των εµ-
βολίων, αφού στην πραγµατικότητα πρόκειται για 
δαπάνη πρόληψης. Με αυτούς τους τρόπους µπο-
ρούν να διασφαλιστούν στην πράξη τα δικαιώµατα 
των Ελλήνων ασθενών.

Πώς µπορεί να εφαρµοστεί ένα σύστηµα τιµο-
λόγησης του φαρµάκου που να µη δηµιουργεί 
στρεβλώσεις στην αγορά και να µην προκαλεί 
αύξηση της συµµετοχής των ασθενών και µά-
λιστα σε εποχές που η συµµετοχή καθίσταται 
δυσβάσταχτη;
Όπως πολύ σωστά επισηµαίνετε, η στρεβλή δοµή 
της θετικής λίστας φαρµάκων προκαλεί επιβάρυνση 
της συµµετοχής των ασθενών. Οι προτάσεις που έ-
χουµε καταθέσει αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός 

«Σε ό,τι αφορά 
την κάλυψη των 
ανασφάλιστων, το 
κράτος πρέπει να 
προσδιορίσει το 
ύψος των αναγκών, 
να εξοικονοµήσει 
τα απαιτούµενα 
κονδύλια και να 
θεσπίσει µηχανισµό 
ελέγχου για τη 
διάθεσή τους».

νέου, πιο απλού και δίκαιου συστήµατος αποζηµί-
ωσης. Η συγκρότηση επιτροπής διαπραγµάτευσης 
από τον ΕΟΠΥΥ περιµένουµε να οδηγήσει άµεσα 
στην εφαρµογή των απαραίτητων διαρθρωτικών αλ-
λαγών, εκκινώντας από τις καινοτόµες και ακριβές 
θεραπείες. Ενώ ταυτόχρονα η πολιτεία θα πρέπει 
να ρυθµίσει δίκαια τα θέµατα εκπτώσεων και υπο-
χρεωτικών επιστροφών και βεβαίως να αρχίσει να 
αποπληρώνει µε σταθερό τρόπο τις οικονοµικές υ-
ποχρεώσεις της. Οι φαρµακευτικές εταιρείες, παρά 
τις αντίξοες συνθήκες και µε πλήρη συναίσθηση του 
κοινωνικού τους ρόλου, έχουν στηρίξει έµπρακτα 
και αδιατάρακτα και τους Έλληνες ασθενείς και το 
έργο της πολιτείας. Το µόνο που ζητούν είναι ένα 
σχετικά σταθερό και προβλέψιµο περιβάλλον για 
να συνεχίσουν να επιχειρούν και να υλοποιούν το 
έργο τους. Λύσεις υπάρχουν.

Η γραφειοκρατία µαζί µε τις στρεβλώσεις καθι-
στούν την υγεία τον µεγάλο ασθενή και πλήτ-
τουν θανάσιµα και την επιχειρηµατικότητα σε 
εποχές που η χώρα ασφυκτιά. Πώς µπορούµε 
να βγούµε από τον φαύλο κύκλο προσελκύο-
ντας επενδύσεις, ώστε να ζεστάνουµε τις µηχα-
νές της οικονοµίας;
Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να σηµειώσω ότι ο φαρµα-
κευτικός κλάδος στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από 
έντονα στοιχεία δυναµικότητας και διεθνούς ανα-
γνώρισης της ποιότητας των παραγόµενων προϊό-
ντων του. ∆εν είναι τυχαίο που ακόµα και σήµερα 
αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική δύναµη της χώρας 
µας. Και ενώ οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι τερά-
στιες, τόσο για την παραγωγή εθνικού πλούτου όσο 
και για την αξιοποίηση των νέων επιστηµόνων που 
αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό, η πολιτεία 
συντηρεί ένα απολύτως εχθρικό περιβάλλον για τη 
φαρµακοβιοµηχανία.

Γραφειοκρατία, συνεχώς µεταβαλλόµενο ρυθµι-
στικό πλαίσιο, έλλειψη κινήτρων για την ενίσχυση 
της παραγωγής και της έρευνας, περιγράφουν το 
σηµερινό πλαίσιο. Ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει ολο-
κληρωµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση αυτών 
των προβληµάτων και αναµένουµε από την κυβέρ-
νηση την υιοθέτησή τους. Σκεφτείτε µόνο ότι η ε-
πένδυση στον τοµέα των κλινικών ερευνών αγγίζει 
µόλις τα 80 εκατ. ευρώ ετησίως στη χώρα µας, όταν 
στο Βέλγιο το 2014 είχαν φτάσει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Θα ήθελα και ένα σχόλιο για την ιατροφαρµα-
κευτική κάλυψη των ανασφάλιστων, που ειδικά 
στο φάρµακο θέτει το απίστευτο όριο των 200 
ευρώ µηνιαίο εισόδηµα για την πλήρη αποζη-
µίωση, καλύπτοντας έτσι µόνο µια µικρή οµάδα 
πληθυσµού ακραίας φτωχοποίησης.
Η ιατροφαρµακευτική κάλυψη όλων των πολιτών 
και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων στη σηµερινή, τόσο 
δύσκολη συγκυρία αποτελεί πάγια θέση του κλάδου 
µας και υποχρέωση κάθε ευνοµούµενης πολιτείας 
προς τους πολίτες της δίχως εξαιρέσεις. Η πραγµα-
τική διασφάλιση αυτού του δικαιώµατος προϋποθέ-
τει ότι το κράτος θα προσδιορίσει το ύψος των ανα-
γκών, θα εξοικονοµήσει τα απαιτούµενα κονδύλια 
και θα θεσπίσει τον µηχανισµό ελέγχου για τη δι-
άθεσή τους, για να µη µένει διακήρυξη κενή περι-
εχοµένου. Περιµένουµε συνεπώς από το αρµόδιο 
υπουργείο την απάντηση σε αυτά τα κρίσιµα ερω-
τήµατα και εµείς ασφαλώς θα στηρίξουµε την προ-
σπάθειά τους.

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΙΑ 
ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ

«ΣΕ ΟΡΙΑΚΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 
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Α
υτό που στην καθοµιλουµένη 
χαρακτηρίζεται ως πόνος στο 
στοµάχι, στην ιατρική ορο-
λογία αναφέρεται ως επιγά-
στριο άλγος, δηλαδή πόνος 
του άνω ηµιµορίου της κοι-
λιάς και µπορεί να οφείλε-

ται σε έναν µεγάλο αριθµό παθήσεων  και συν-
δρόµων, τα συχνότερα από τα οποία θα προσπα-
θήσουµε να παραθέσουµε παρακάτω. 

Ένας χρόνιος επιγαστρικός πόνος που επιδει-
νώνεται µε την λήψη τροφής και το άγχος, συχνό-
τατα οφείλεται στο σύνδροµο της λειτουργικής δυ-
σπεψίας, αυτό που οι παλαιότεροι ιατροί ανέφε-
ραν και ως νεύρωση στοµάχου. Πρόκειται για µία 
διαταραχή που µάλλον οφείλεται σε σπλαγχνική 
υπερευαισθησία, συνδυάζεται συχνά µε το σύν-
δροµο ευερεθίστου εντέρου και µπορεί να αφορά 

µέχρι και το 15-20% του γενικού πληθυσµού, συ-
νηθέστερα δε στις γυναίκες.

Ο πόνος στην παραπάνω περίπτωση συχνό-
τατα συνοδεύεται από αίσθηµα φουσκώµατος ή 
και ναυτία και η θεραπεία του είναι σχετικά δυ-
σχερής, όπως και σε όλες τις νόσους ψυχοσωµα-
τικής αρχής. 

 Χρόνιο αλλά και οξύ πόνο στο στοµάχι προ-
καλούν και οργανικές παθήσεις, όπως η γαστρί-
τιδα και το γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος. Πρό-
κειται για παθήσεις που σχετίζονται στενά µε την 
χρόνια λήψη αντιφλεγµονωδών φαρµάκων και α-
σπιρίνης και µε την παρουσία στο στοµάχι ενός 
βακτηρίου, του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

Ο συγκεκριµένος µικροοργανισµός ζει στο στο-
µάχι του µισού ελληνικού πληθυσµού και περί-
που σε ένα 10% εξ’ αυτών µπορεί να οδηγήσει σε 
ελκοπάθεια, ενώ είναι µεγαλύτερο το ποσοστό 

Ένας έµπειρος 
κλινικός ιατρός 
θα πρέπει ευχερώς  
να κάνει διαφορετικές 
διαγνώσεις  
για νόσους από 
διαφορετικά όργανα.

πρόκλησης γαστρίτιδας από το µικρόβιο. Η ανά-
δειξη του ελικοβακτηριδίου και η εκρίζωσή του 
µε αντιβιοτική αγωγή έχει µειώσει εντυπωσιακά 
τις περιπτώσεις ασθενών που εµφανίζονται αιφ-
νιδίως  µε γαστρορραγία στα νοσοκοµεία. Αρκετά 
σπανιότερα το ελικοβακτηρίδιο οδηγεί σε καρ-
κίνο ή λέµφωµα στοµάχου και σε αυτές τις περι-
πτώσεις ο επιγαστρικός πόνος συνοδεύεται από 
απώλεια βάρους και αναιµία.

Άλλες µικροβιακές παθήσεις είναι σχετικά 
σπάνιες στο στοµάχι, λόγω της παρουσίας εντός 
αυτού µεγάλης ποσότητας υδροχλωρικού οξέος 
που σκοτώνει τα µικρόβια και µόνο σε περιπτώ-
σεις οξείας γαστρεντερίτιδας ή τροφικής δηλητη-
ρίασης µπορεί να προκληθεί πόνος που συνήθως 
είναι αυτοπεριοριζόµενος και υποχωρεί  εντός ο-
λίγων εικοσιτετραώρων.

Εκτός από το στοµάχι, επιγαστρικό άλγος µπο-
ρεί να προκληθεί και από σωρεία άλλων παθή-
σεων, συχνότερες των οποίων είναι οι παθήσεις 
της χοληδόχου κύστεως και των χοληφόρων. Η 
χολολιθίαση, δηλαδή η παρουσία µικρών ή µε-
γάλων λίθων µέσα στην χοληδόχο κύστη, µπορεί 
να οδηγήσει σε κωλικό ή και χολοκυστίτιδα. Και 
οι δύο νόσοι εκδηλώνονται µε αιφνίδιο, οξύ επι-
δεινούµενο πόνο στην άνω κοιλία, συνήθως µετα-
γευµατικό (ιδιαίτερα µετά από λιπαρό γεύµα που 
οδηγεί σε ισχυρή σύσπαση την χοληδόχο κύστη), 
ενώ στην περίπτωση της χολοκυστίτιδας µπορεί 
να εµφανιστεί και πυρετός.

Στην άνω κοιλία και κοντά στο στοµάχι εδρά-
ζονται το πάγκρεας και ο σπλήνας, οπότε νόσοι 
αυτών των οργάνων ενδέχεται να εκληφθούν ως 
γαστρικές ενοχλήσεις, οδηγώντας σε διαγνωστικό 
κοµφούζιο. ‘Ενας έµπειρος κλινικός ιατρός όµως, 
θα πρέπει ευχερώς να κάνει διαφορετικές διαγνώ-
σεις για νόσους από διαφορετικά όργανα.

Με την επισήµανση αυτή, να τονίσουµε επι-
πλέον ότι -τελικά όχι και τόσο σπάνια- το έµφραγµα 
ή η ισχαιµία του µυοκαρδίου µπορεί να εκδηλω-
θούν ως αιφνίδιας αρχής οξύ επιγαστρικό άλγος, 
οπότε θα πρέπει, ειδικά σε καρδιοπαθείς που δι-
αµαρτύρονται για πόνο στο στοµάχι, να υπάρχει 
πάντα η υποψία και πιθανής καρδιακής συµµετοχής.

Σηµαντικό είναι ακόµη το µήνυµα ότι όταν ο 
πόνος στο στοµάχι συνδυάζεται µε τα λεγόµενα 
συµπτώµατα συναγερµού, όπως η αναιµία, η απώ-
λεια βάρους, ο πόνος που εγείρει τον πάσχοντα 
από τον ύπνο του, οι επίµονοι έµετοι, ευρήµατα 
όπως ο ίκτερος και η λεµφαδενοπάθεια και το θε-
τικό οικογενειακό ιστορικό για κακοήθεια, τότε 
ο ασθενής θα πρέπει να αναζητήσει οπωσδήποτε 
ιατρική συµβουλή και ο θεράπων ιατρός να είναι 
λεπτοµερής και επίµονος στον αποκλεισµό ή την 
επιβεβαίωση ύπαρξης σοβαρής υποκείµενης νόσου. 

Στα Γαστρεντερολογικά τµήµατα του  
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center το σύνολο 
των διενεργούµενων ενδοσκοπικών, κινητικών 
και λοιπών διαγνωστικών µεθόδων και θεραπευ-
τικών πράξεων µπορεί να γίνει, µε ελαφρά κατα-
στολή, σε εξωτερικούς ασθενείς χωρίς δυσανεξία 
και χωρίς την ανάγκη νοσηλείας. ∆ιαθέτουν ει-
δικά εύκαµπτα βιντεοενδοσκόπια (γαστροσκό-
πια, κολονοσκόπια και ενδοσκόπια πλαγίας ορά-
σεως για την ενδοσκόπηση των χοληφόρων), ενώ 
παράλληλα πραγµατοποιούν ενδοσκοπήσεις µε 
χρήση ενδοσκοπικής κάψουλας που παρέχει ά-
ριστες πληροφορίες για τη κατάσταση του βλεν-
νογόνου του πεπτικού σωλήνα. 

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ: 
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥ, 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ Β΄ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
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Η πολλαπλή 
σκλήρυνση είναι µία 
χρόνια νόσος, γι’ αυτό 
και η απαραίτητη 
προληπτική
θεραπεία είναι 
σηµαντικό να 
προσφέρει καλή 
αποτελεσµατικότητα, 
χαµηλή επιβάρυνση 
και καλή ποιότητα 
ζωής σε βάθος χρόνου.

ΝΕΑ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Η 
πολλαπλή σκλήρυνση είναι 
µια χρόνια αυτοάνοση νόσος 
που προσβάλλει το κεντρικό 
νευρικό σύστηµα, δηλαδή 
τον εγκέφαλο και τον νωτι-
αίο µυελό. Η νόσος χαρακτη-

ρίζεται από ποικιλοµορφία στην εκδήλωσή της ως 
προς την εµφάνιση των συµπτωµάτων και τη βαρύ-
τητά τους. Τα συµπτώµατα µπορεί να είναι ήπια, 
όπως µούδιασµα στα άκρα, ή σοβαρά, όπως παρά-
λυση ή απώλεια της όρασης. Η εξέλιξη, η σοβαρό-
τητα και τα συµπτώµατα της πολλαπλής σκλήρυνσης 
διαφέρουν σε κάθε ασθενή. Η πιο συχνή µορφή της 
νόσου, η υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή 
σκλήρυνση (RRMS), αφορά το 85% των περιπτώ-
σεων. Χαρακτηρίζεται από σαφείς εξάρσεις, γνωστές 
ως υποτροπές, οι οποίες παρουσιάζονται µε αιφνί-
δια εµφάνιση κάποιου συµπτώµατος, το οποίο στη 
συνέχεια υποχωρεί πλήρως ή µερικώς. Εµφανίζε-
ται κυρίως σε νεαρούς ενήλικες µεταξύ 20 και 40 
ετών και προσβάλλει τις γυναίκες πιο συχνά απ’ ό,τι 
τους άντρες. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 10.000-

12.000 άτοµα πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε και στη χώρα µας µια 

νέα θεραπεία για την πολλαπλή σκλήρυνση, η πε-
γκιντερφερόνη βήτα-1α. Η πεγκιντερφερόνη βήτα-
1α έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φαρµάκων τον Ιούλιο του 2014 για τη θεραπεία ε-
νήλικων ασθενών µε υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα 
πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS).

Το καινούργιο αυτό σκεύασµα είναι µια εξέλιξη 
της ήδη υπάρχουσας ιντερφερόνης βήτα-1α, η οποία 
χρησιµοποιείται µε ασφάλεια εδώ και περίπου 20 
χρόνια. Έρχεται να συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής 
των ασθενών λόγω της µειωµένης, σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες διαθέσιµες θεραπείες, συχνότητας χορή-
γησης, διατηρώντας µια καλή αποτελεσµατικότητα 
και ασφάλεια σε βάθος χρόνου. Η µέχρι τώρα ανά-
γκη για συχνή χορήγηση της ιντερφερόνης σχετίζε-
ται µε τον χρόνο δράσης της φαρµακευτικής ουσίας. 
Η πεγκιντερφερόνη βήτα-1α προκύπτει από την πε-
γκυλίωση της ήδη γνωστής ιντερφερόνης βήτα-1α 
και οδηγεί σε αύξηση του χρόνου ηµιζωής επιτρέ-
ποντας τη χορήγηση µία φορά κάθε δύο εβδοµά-

δες. Η πεγκυλίωση, η οποία είναι µια εδραιωµένη 
επιστηµονική διαδικασία που εφαρµόζεται για πε-
ρισσότερα από 20 χρόνια, παρατείνει τη διάρκεια 
κυκλοφορίας του φαρµάκου στον οργανισµό. Για 
τον λόγο αυτό η πεγκιντερφερόνη βήτα-1α χορη-
γείται υποδορίως µόνο µία φορά κάθε δύο εβδοµά-
δες µε µια νέα, εύκολη στη χρήση συσκευή αυτο-
χορήγησης, µειώνοντας σηµαντικά τον αριθµό των 
ενέσεων συγκριτικά µε τις άλλες διαθέσιµες θερα-
πείες ιντερφερόνης βήτα. Τα δεδοµένα από τις κλι-
νικές µελέτες του φαρµάκου δείχνουν επιτυχή µεί-
ωση των υποτροπών και του κινδύνου εξέλιξης της 
αναπηρίας, καθώς και του αριθµού των βλαβών στη 
µαγνητική τοµογραφία σε σύγκριση µε το εικονικό 
φάρµακο (placebo). Η πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη 
βήτα-1α συνδυάζει την αποτελεσµατικότητα και την 
ασφάλεια της ιντερφερόνης βήτα-1α µε ένα φιλι-
κότερο δοσολογικό σχήµα και χαµηλότερη επιβά-
ρυνση από τη θεραπεία, συµβάλλοντας στην ποιό-
τητα ζωής των ασθενών.

∆εδοµένου ότι η πολλαπλή σκλήρυνση είναι µια 
χρόνια νόσος µε έναρξη στην πιο δηµιουργική ηλι-
κία, είναι εξαιρετικά σηµαντικό η απαραίτητη προ-
ληπτική θεραπεία να προσφέρει στον ασθενή καλή 
αποτελεσµατικότητα, χαµηλή επιβάρυνση από τη 
θεραπεία και καλή ποιότητα ζωής σε βάθος χρό-
νου. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα και η τεχνολο-
γία έχουν συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση 
µε την κυκλοφορία νέων φαρµάκων, δίνοντας στον 
νευρολόγο τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης 
της νόσου εξατοµικεύοντας τη θεραπεία.

«Είναι επανάσταση 
να µην τρυπιέσαι 
καθηµερινά,  
να µη φοβάσαι το 
βράδυ ότι θα πάθεις 
υπογλυκαιµία,  
να κοιµάται  
το διαβητικό παιδί 
σου και να µετράς το 
σάκχαρό του περνώντας 
έναν αισθητήρα από 
πάνω του». 
Γιάννης Ντούπης, 
παθολόγος-
διαβητολόγος

Ο ΠΡΩΤΟΣ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

Τ
ο πρώτο σύστηµα µέτρησης γλυκόζης που λειτουργεί µε την τε-
χνολογία flash και έχει τη µορφή ενός διακριτικού αισθητήρα 
αλλάζει ριζικά τη ζωή των διαβητικών, κάνει πιο απλή τη ρύθ-
µιση του διαβήτη και απαλλάσσει τους διαβητικούς από τον 
φόβο της υπογλυκαιµίας αλλά και από τον στιγµατισµό που συ-
νοδεύει τη νόσο. Ειδικά για τα παιδιά, το επαναστατικό προϊόν 
Freestyle Libre της Abbott, που αναµένεται στην πατρίδα µας 

το καλοκαίρι, επιφυλάσσει ριζική αλλαγή στην παρακολούθηση της νόσου και τα α-
παλλάσσει από την αµηχανία που τους προκαλούσε έως τώρα η τακτική ανάγκη να 
τρυπιούνται για να µετρούν το σάκχαρό τους. Το επαναστατικό προϊόν έχει τη µορφή 
ενός αισθητήρα (µεγέθους δίευρου) που τοποθετείται (κολλά) στο µπράτσο και δι-
ατηρείται εκεί για 14 ηµέρες. Το σύστηµα συµπληρώνεται µε µια µικρή συσκευή 
αναγνώρισης (µόνιτορ) που περνά πάνω από τον αισθητήρα (ακόµα και πάνω από 
τα ρούχα) και µετρά τη γλυκόζη στο µεσοκυττάριο υγρό, δίνοντας και την παρούσα 
ένδειξη αλλά και την προηγούµενη, ώστε ο ασθενής να ξέρει αν το σάκχαρό του α-
κολουθεί ανοδική ή καθοδική τροχιά. Όπως εξηγεί ο παθολόγος-διαβητολόγος του 
Ναυτικού Νοσοκοµείου Γιάννης Ντούπης: «Είναι επανάσταση να µην τρυπιέσαι κα-
θηµερινά, να µη φοβάσαι το βράδυ ότι θα πάθεις υπογλυκαιµία, να κοιµάται το δια-
βητικό παιδί σου και να µετράς το σάκχαρό του χωρίς να το ξυπνάς, απλώς περνώ-
ντας έναν αισθητήρα πάνω από το σώµα του, όπως είναι ξαπλωµένο στο κρεβάτι». Ο 
ειδικός επισηµαίνει πως σε ένα µετέπειτα στάδιο ο αισθητήρας θα συνδέεται µε το 
κινητό τηλέφωνο και τελικώς οι ασθενείς θα χρησιµοποιούν το κινητό τους για να 
σαρώσουν τον αισθητήρα, κάτι που θα καταστήσει τη µέτρηση ακόµα πιο απλή και 
τη νόσο τους ακόµα πιο «αόρατη». Στην εύλογη ερώτηση αν αυτό το επαναστατικό 
gadget ανεβάζει το κόστος για το σύστηµα υγείας ή την τσέπη του διαβητικού ο κ. 
Ντούπης εξηγεί πως γίνονται προσπάθειες ο αισθητήρας να µπει στο σύστηµα απο-
ζηµίωσης, ώστε η δαπάνη για την αγορά και την αντικατάστασή του να ισούται µε τη 
µηνιαία δαπάνη για ταινίες µέτρησης σακχάρου. Ο αισθητήρας, που χρειάζεται α-
ντικατάσταση δύο φορές τον µήνα, θα κοστίζει περίπου 60 ευρώ, ενώ η συσκευή α-
ναγνώρισης, που αγοράζεται εφάπαξ, θα κοστίζει επίσης 60 ευρώ. Η επαναστατική 
τεχνολογία έχει ακριβώς ανάλογο κόστος µε αυτό των ταινιών µέτρησης, µόνο που 
µε την τεχνολογία flash οι ασθενείς πραγµατοποιούν 96 µετρήσεις την ηµέρα, κάτι 
που είναι παντελώς αδύνατο να συµβεί µε τις παραδοσιακές συσκευές µέτρησης.

ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, MD, 
PHD, ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ, 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ Α΄ ΣΤΟ 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 
HOSPITAL CENTER

Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΣΕ ΣΧΗΜΑ 
ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 
∆ΙΕΥΡΟΥ ΠΑΝΩ 
ΣΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ 
ΜΠΡΑΤΣΟ.
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Η Εµπορική ∆ιεύθυνση του Οµίλου ΙΑΣΩ 
στην απονοµή του βραβείου Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης.  
Από αριστερά: Νάνσυ Χριστοπούλου και 
Χριστίνα Κοροβέση, Product Managers, 
Χριστίνα Ταµπουρέα, Εµπορική ∆ιευθύντρια 
του Οµίλου, Έλενα Ζαφειροπούλου, Ac-
count Manager, Χρύσα Θεοδώρου, Product 
Manager, Ιωάννα Ρέντη, Assistant Product 
Manager.

«Ανησυχητικό είναι 
το εύρηµα πως η 
πλειονότητα των 
πεντάχρονων νηπίων, 
τόσο στην πατρίδα 
µας όσο και στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, 
έχει ήδη υποστεί 
ένα σοβαρό ηλιακό 
έγκαυµα». 
Λίνα Φίλη, 
φαρµακοποιός

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟΥ ΣΕ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ

Τον πήχη της κοινωνικής προσφοράς τοποθετεί ακόµα ψη-
λότερα ο Όµιλος ΙΑΣΩ µε νέες πρωτοβουλίες και προγράµ-
µατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αποκαθιστούν τις 
ανισότητες τις οποίες έχει δηµιουργήσει στην ελληνική 
κοινωνία η οικονοµική κρίση. Γι’ αυτά τα προγράµµατα και 

για το βαθύ αίσθηµα αλληλεγγύης που τον διακατέχει ο Όµιλος ΙΑΣΩ δι-
ακρίθηκε αποσπώντας βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα επι-
χειρηµατικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2015. Η βράβευση αποτελεί δέσµευση του 
Οµίλου ΙΑΣΩ για προσφορά και παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 
υψηλής ποιότητας σε όσους πραγµατικά το έχουν ανάγκη και αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα λόγω οικονοµικών δυσκολιών ή γεωγραφικού αποκλει-
σµού. Η χρονιά που διανύουµε έχει ήδη ξεκινήσει µε σηµαντικές δράσεις 
προσφοράς από τον Όµιλο ΙΑΣΩ, τόσο σε επίπεδο δωρεάν προληπτικών 
εξετάσεων όσο και σε επίπεδο δωρεάν ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας 
στα νοσοκοµεία του Οµίλου, ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας και στο Κέντρο Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης». Επίσης, η διά-
θεση οικονοµικής στήριξης, ιατροφαρµακευτικού ή άλλου εξοπλισµού, σε 
ιδρύµατα, σωµατεία, γειτονικούς δήµους, αθλητικούς συλλόγους και µη 
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και η οικονοµική ενίσχυση φιλανθρωπι-
κών εκδηλώσεων, αποτελούν µερικές από τις ενέργειες που ο Όµιλος ΙΑΣΩ 
θα πραγµατοποιήσει για µία ακόµη χρονιά, αποδεικνύοντας έµπρακτα τη 
δέσµευσή του να συνεχίσει να προσφέρει ό,τι καλύτερο στους πολίτες.

Μια «γωνιά του παιδιού» θα αποκτήσουν τα νηπιαγωγεία και τα 
δηµοτικά σχολεία της επικράτειας, όπου οι λιλιπούτειοι µέσα 
από παραµύθια, εικόνες και σκίτσα θα µάθουν πώς να προστα-
τεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να µειωθούν τα πε-

ριστατικά καρκίνου του δέρµατος, που στην πατρίδα µας κάθε χρόνο παρου-
σιάζουν ανησυχητική αύξηση (7%). Εφαλτήριο για το πρόγραµµα αντηλιακής 
επισήµανσης των σχολείων µε την ονοµασία «Sunpass» (Αντηλιακό ∆ιαβατή-
ριο), που θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τα δηµόσια νοσοκοµεία «Α. 
Συγγρός» και «Αττικόν» στην Αθήνα και «Αφροδίσιων Νοσηµάτων» και «Πα-
παγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε το ανησυχητικό εύρηµα του Ευ-
ρωπαϊκού Ιδρύµατος για τον Καρκίνο πως στην Ελλάδα τα περιστατικά καρ-
κίνου του δέρµατος είναι κατά 30% περισσότερα από τα αναµενόµενα, όπως 
εξηγεί ο πρόεδρος του ιδρύµατος Εγκ Στόκφλιθ. «Η πρώιµη παρέµβαση, µε 
τη µορφή του προγράµµατος Sunpass, ξεκινά στις 15 Μαΐου µε την ένταξη στο 
πρόγραµµα 20 σχολείων αρχικά. Το πρόγραµµα θα συνεχιστεί το καλοκαίρι 
στους παιδικούς σταθµούς, ενώ προοδευτικά θα ενταχθούν όλα τα νηπιαγω-
γεία και δηµοτικά σχολεία» εξηγεί η φαρµακοποιός Λίνα Φίλη από την εται-
ρεία αντηλιακών Avene, που στηρίζει τη δράση. Ανησυχητικό είναι επίσης το 
εύρηµα πως η πλειονότητα των πεντάχρονων νηπίων, τόσο στην πατρίδα µας 
όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ήδη υποστεί ένα σοβαρό ηλιακό 
έγκαυµα, αφού τα µικρά παιδιά δεν γνωρίζουν πώς να προστατευτούν από 
τις ηλιακές ακτίνες, ούτε φαντάζονται πόσο σκοτεινό µπορεί να είναι για την 
υγεία τους το πρόσωπο του ήλιου. Το εύρηµα σχετικά µε το πόσο νωρίς ξε-
κινούν στη ζωή τα σοβαρά ηλιακά εγκαύµατα είναι αξιοσηµείωτο, δεδοµένου 
ότι τα επαναλαµβανόµενα ηλιακά εγκαύµατα σε τόσο µικρή ηλικία δεκαπλα-
σιάζουν τον κίνδυνο εµφάνισης µελανώµατος στην ενήλικη ζωή. Στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Sunpass θα µοιραστούν στα σχολεία αντηλιακά της Avene, 
ενώ στη «γωνιά του παιδιού» τα παιδιά θα µάθουν πώς πρέπει να απλώνουν 
το αντηλιακό, πόση ποσότητα να βάζουν και ποια σηµεία του προσώπου και 
του σώµατος να µην ξεχνούν.

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ  
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ρεκόρ συµµετοχών καταγράφηκε στο τουρνουά µπόουλινγκ για 
τα παιδιά µε αυτισµό που διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στην Αττική. Με 
129 παιδιά και πολλές συµµετοχές ενηλίκων έως 60 ετών που 

πάσχουν από διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος, έγινε το… αδιαχώ-
ρητο στις εγκαταστάσεις του Royal Bowling, στο Περιστέρι, όπου όλοι 
οι συµµετέχοντες έκαναν strike στην κοινωνικοποίηση. Στο τουρνουά 
µπόουλινγκ πήραν µέρος 13 φορείς ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής 
της Αττικής. Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 200 άτοµα, θε-
ραπευτές, εκπαιδευτές και οι οικογένειες των ατόµων µε διαταραχές αυ-
τιστικού φάσµατος, που είδαν µε συγκίνηση τα παιδιά τους να παίζουν 
µαζί µε άλλα παιδιά και να κοινωνικοποιούνται. Όπως εξηγεί η Αγγε-
λική Μεννή, κοινωνική λειτουργός, ο αυτισµός, µαζί µε το σύνδροµο Ά-
σπεργκερ και τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ανήκουν στις διατα-
ραχές αυτιστικού φάσµατος, οι οποίες πλήττουν το 1% των παιδιών, ενώ 
εµφανίζονται 4 έως 5 φορές πιο συχνά στα αγόρια απ’ ό,τι στα κορίτσια. 
«Στην πρώτη διοργάνωση, θυµάµαι την κ. Γ., µητέρα ενός αγοριού, να 
τον παρακολουθεί µε δάκρυα στα µάτια να παίζει µπόουλινγκ και µετά 
να ανεβαίνει στο βάθρο για να παραλάβει το µετάλλιό του. “Μετάλλιο 
ζωής” το αποκάλεσε η µητέρα του, που πρώτη φορά έβλεπε τον γιο της, 
στα 15 του χρόνια, να συµµετέχει σε µια εκδήλωση όπως όλα τα παιδιά 
της ηλικίας του» επισηµαίνει η κ. Μεννή.

STRIKE ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΝΟΥΝ 129 ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ  
ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
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Στον οµώνυµο 
θεσµό, σύµφωνα µε 
την ετήσια έρευνα 
«Best WorkPlaces 
2016», η AbbVie 
κατέκτησε τη δεύτερη 
θέση στην κατάταξη 
των εταιρειών µε το 
καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στην 
Ελλάδα.

Ν
έα συγκοµιδή επιχειρηµατι-
κών διακρίσεων επιφυλάσ-
σει η τρέχουσα χρονιά για 
τη βιοφαρµακευτική εται-
ρεία AbbVie, που αναδεικνύ-
εται για έναν ακόµη χρόνο 

σε ένα από τα best places to work, δηλαδή σε 
ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα, 
σε πείσµα της οικονοµικής κρίσης και της λαί-
λαπας η οποία έχει πλήξει τον χώρο της εργα-
σίας. Στον οµώνυµο θεσµό, σύµφωνα µε την ε-
τήσια έρευνα «Best WorkPlaces 2016», η AbbVie 
κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των 
εταιρειών µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλ-
λον στην Ελλάδα, στην κατηγορία των επιχει-
ρήσεων που απασχολούν από 50 έως 250 εργα-
ζόµενους. Η εταιρεία κατατάσσεται για δεύτερη 
συνεχή χρονιά µεταξύ των κορυφαίων της λίστας 
και εκφράζει έµπρακτα τη δέσµευσή της να δι-
ατηρήσει και να βελτιώσει τις συνθήκες εργα-
σίας που προσφέρει στο πολυτιµότερο «περι-
ουσιακό στοιχείο» της, που δεν είναι άλλο από 
το ανθρώπινο δυναµικό της. Ο γενικός διευθυ-
ντής της AbbVie, Άκης Αποστολίδης, σχολιάζο-
ντας την επιχειρηµατική βράβευση τόνισε πως 
«η διάκρισή µας, για δεύτερη συνεχόµενη χρο-
νιά, στο πλαίσιο του θεσµού Best WorkPlaces 
2016, αποτυπώνει την προσπάθεια όλων µας να 
διαµορφώσουµε από κοινού ένα καινοτόµο και 

ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Είναι µια προ-
σπάθεια που έχει διάρκεια, συνέχεια και συνέ-
πεια. Μια προσπάθεια που αποδίδει καρπούς, 
χάρη στους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας 
µας, στο πάθος τους για καινοτοµία, στην ικανό-
τητά τους να είναι αποτελεσµατικοί µέσα από ο-
µαδική δουλειά, συνεργασία, ευελιξία και διαφά-
νεια. Γι’ αυτό και η συγκεκριµένη διάκριση ανή-
κει πρωτίστως στους εργαζοµένους µας». Από την 
πλευρά του, ο Θωµάς Κούγκουλος, διευθυντής 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της AbbVie, πρόσθεσε: 
«Το 2013 ξεκινήσαµε το ταξίδι µας µε µια υπό-
σχεση προς τους εαυτούς µας: να σκεφτόµαστε 
και να λειτουργούµε µε νέα φιλοσοφία, διατη-
ρώντας παράλληλα τα θετικά του παρελθόντος 
µας. Στα χρόνια που µεσολάβησαν, παρά τις α-
ντιξοότητες που δηµιούργησε η κρίση, καταφέ-
ραµε να εξασφαλίσουµε για τους εργαζοµένους 
µας τις καλύτερες προϋποθέσεις και συνθήκες, 

ώστε να παραµείνουµε δηµιουργικοί στον τρόπο 
δουλειάς µας. Το µοντέλο εργασίας που έχουµε 
επιλέξει και στηρίζουµε –αυτό της εργασίας από 
το σπίτι ή εκτός γραφείου και της ευελιξίας στα 
ωράρια– δείχνει το κλίµα εµπιστοσύνης που έχει 
πλέον παγιωθεί µεταξύ εταιρείας και εργαζοµέ-
νων. Η διαρκής επιµόρφωση, η εκµάθηση ή η 
τελειοποίηση ξένων γλωσσών, οι συνεχείς οµα-
δικές δραστηριότητες, οι διατµηµατικές οµάδες 
συνεργασίας που έχουµε συγκροτήσει για την 
επαγγελµατική ανάπτυξη των εργαζοµένων µας, 
θεωρούνται πλέον για µας στην AbbVie µία αυτο-
νόητη εργασιακή πραγµατικότητα και πρακτική, 
που αντανακλάται και στα Best WorkPlaces. Ω-
στόσο, συνεχίζουµε να αναζητούµε νέους τρό-
πους, ιδέες και διαδικασίες που βελτιώνουν τα 
βιώµατά µας ως εργαζοµένων και παραγωγικών 
ανθρώπων και αναπτύσσουν περαιτέρω την επι-
χειρησιακή µας αποτελεσµατικότητα».
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Τα ω-3 λιπαρά 
οξέα δυναµώνουν 
τη µνήµη και 
βελτιώνουν τις 
εγκεφαλικές 
λειτουργίες σε κάθε 
ηλικία.

Ένα αόρατο φιλµ 
νερού µε αντηλιακά 
φίλτρα διατηρεί την 
επιδερµίδα απόλυτα 
ενυδατωµένη και 
προστατευµένη από 
τον ήλιο.

ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΜΕΣΗΛΙΚΕΣ 

ΤΟ ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 

«ΝΕΡΕΝΙΟ» ΣΠΡΕΪ

Υ
πάρχουν κάποια σοφά µυστικά υ-
γείας και ευεξίας που δεν χάνουν 
την αξία τους όσο κι αν περνούν 
τα χρόνια. Ένα από αυτά είναι το 
µουρουνέλαιο, το διατροφικό συ-
µπλήρωµα της παιδικής µας ηλι-

κίας που µεγάλωσε µαζί µας χωρίς να χάσει ποτέ τη 
θέση του στη ζωή µας. Παρ’ ότι ο περισσότερος κό-
σµος το έχει συνδέσει µε το στάδιο της ανάπτυξης 
–δηλαδή τη νηπιακή, την παιδική και την εφηβική 
ηλικία–, το µουρουνέλαιο είναι πολύτιµο σε κάθε 

στάδιο της ζωής και ακόµη πιο ανεκτίµητο για τους 
ανθρώπους που έχουν διαβεί το κατώφλι των 60 
ετών. Κι αυτό γιατί όσο µεγαλώνουµε έχουµε περισ-
σότερο ανάγκη από καρδιαγγειακή προστασία, αφού 
ο βασικός εχθρός της καρδιάς, η αθηροσκλήρωση, 
είναι µια εκφυλιστική διαδικασία, ένα νόσηµα φθο-
ράς. Με την πάροδο των ετών εκφυλιστικές βλάβες 
δεν εµφανίζονται µόνο στο καρδιαγγειακό αλλά και 
στο νευρικό σύστηµα και ειδικότερα στους νευρώ-
νες του εγκεφάλου. Εκεί παραµονεύει η άνοια, µε 
τη µορφή της νόσου Αλτσχάιµερ, που ήδη πλήττει 

περισσότερα από 100 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευ-
ρώπη, γι’ αυτό και διεθνώς αποκαλείται «µάστιγα της 
τρίτης ηλικίας». Για την αποφυγή του κινδύνου το 
µυστικό είναι η αυξηµένη λήψη ω-3 λιπαρών οξέων, 
που διατηρούν υγιή τα εγκεφαλικά κύτταρα. Άλλω-
στε τα λιπαρά οξέα αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι 
των κυτταρικών µεµβρανών. Πολλές έρευνες έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά µε τις διατροφι-
κές παρεµβάσεις που µπορούν να προλάβουν και να 
καθυστερήσουν την εµφάνιση της άνοιας και όλα τα 
ευρήµατα συνηγορούν στο ότι τα ιχθυέλαια και οι 
βιταµίνες του συµπλέγµατος Β διαδραµατίζουν τον 
πιο σηµαντικό ρόλο. Και επειδή στην τρίτη ηλικία το 
µενού δεν περιλαµβάνει καθηµερινά ψάρι –καθώς, 
όπως και να το κάνουµε, το ψάρι είναι µπελαλίδικο 
στο µαγείρεµα και οι ηλικιωµένοι προτιµούν πιο 
απλές συνταγές–, το µουρουνέλαιο µπορεί να υπο-
καταστήσει επάξια το ψάρι που δεν τρώµε. Με τη 
σωστή δοσολογία καθηµερινά, το µουρουνέλαιο µας 
βοηθά να µεγαλώσουµε υγιείς και να τα έχουµε τε-
τρακόσια µέχρι τα βαθιά µας γεράµατα. Για να ξεπε-
ράσουµε τα 100 χρόνια ζωής δεν αρκεί ένα θρεπτικό 
συµπλήρωµα διατροφής. Πρέπει να τρώµε λογικές 
ποσότητες φαγητού (και τουλάχιστον δύο φορές την 
εβδοµάδα ψάρι), να αποφεύγουµε τις καταχρήσεις 
(τσιγάρο, σκληρά ποτά), να περιορίσουµε το επιτρα-
πέζιο αλάτι και την επιτραπέζια ζάχαρη και να περ-
πατάµε καθηµερινά.

Η 
Bioderma, το brand των ψαγµένων κοσµετολογικών προϊόντων του φαρµακείου, που 
βρίσκεται στο παγκόσµιο Top 3 των δερµοκαλλυντικών παγκοσµίως και υπογράφει 
το διάσηµο Eau Démaquillage για τις ευαίσθητες επιδερµίδες, κάνει την υπέρβαση 
στα αντηλιακά πόλης και δηµιουργεί το πρώτο προστατευτικό σπρέι νερού Eau de 
soin, σε µορφή mist, που διαθέτει αντηλιακή προστασία µε SPF 30. Πρόκειται για 
ένα δροσιστικό σπρέι που απλώνεται σαν αόρατο πέπλο στο πρόσωπο και σφραγίζει 
την υγρασία του δέρµατος, ενώ διαθέτει αντηλιακά φίλτρα για απόλυτη city skin sun 

protection. Παράλληλα, προσφέρει σαν extra bonus σταθερή ενυδάτωση, αίσθηµα άνεσης στην ξηρή και ευαί-
σθητη επιδερµίδα και σταθεροποίηση του µακιγιάζ. Το νέο, µοναδικό στην κατηγορία του σπρέι νερού Eau de 
soin αποτελεί τη ναυαρχίδα της καινοτόµου σειράς Hydrabio. Τα εργαστήρια της Bioderma δηµιούργησαν τη 
σειρά Hydrabio Eau de soin συνδυάζοντας µια ισχυρή ενυδατική φόρµουλα µε αντιοξειδωτική δράση ενάντια 
στις ελεύθερες ρίζες που ευθύνονται για την πρόωρη γήρανση και µε δείκτη προστασίας SPF 30. Το πρώτο προ-
στατευτικό σπρέι νερού µε SPF 30 µπορεί να ψεκαστεί στο πρόσωπο και στο ντεκολτέ όσο συχνά απαιτείται. 
Προηγείται καλή ανακίνηση του σπρέι, ώστε να αναµειχθούν τα αντηλιακά φίλτρα µε το νερό. Τέσσερις ψεκα-
σµοί αρκούν για την πλήρη προστασία του προσώπου και του ντεκολτέ, ενώ δεν χρειάζεται καµία επάλειψη. Με 
µία µόνο κίνηση το σπρέι νερού εξασφαλίζει ενυδατωµένη και προστατευµένη επιδερµίδα.

Η νέα σειρά, που διατίθεται στα φαρµακεία, στο Carelab του Attica και σε επιλεγµένα καταστήµατα καλλυντι-
κών από τη Pharmathen, αναδεικνύεται σε καθηµερινό σύµµαχο της αφυδατωµένης επιδερµίδας, η οποία ταλαι-
πωρείται από το τοξικό κοκτέιλ της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της υπεριώδους ακτινοβολίας και του στρες λόγω 
των ξέφρενων ρυθµών ζωής, µε συνέπεια να διψά για ενυδάτωση. Το πρώτο νερένιο αντηλιακό της Bioderma 
συµπληρώνουν τα υπόλοιπα προϊόντα φροντίδας της σειράς Hydrabio Eau de soin που αποκαθιστούν το χαµένο 
απόθεµα υγρασίας στο δέρµα και συνεπώς διατηρούν υγιή την επιδερµίδα επενδύοντας στο µεγαλύτερο κεφά-
λαιο της κυτταρικής βιολογίας: τη συστηµατική και σε βάθος ενυδάτωση.
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Τα τελευταία χρόνια ο 
ΟΤΕ στήριξε δράσεις 
για τη βελτίωση 
της περίθαλψης 
των παιδιών 
ενισχύοντας εννέα 
δηµόσια νοσοκοµεία 
σε υποδοµές και 
εξοπλισµό.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Πάνω από 370.000 ευρώ έχει διαθέ-
σει τα τελευταία χρόνια ο Όµιλος 
ΟΤΕ για υποδοµές και ιατρικό ε-
ξοπλισµό περίθαλψης των παιδιών 
σε εννέα δηµόσια ελληνικά νοσο-

κοµεία. Πρόκειται για υποδοµές που εξυπηρετούν 
τις ανάγκες περίπου 85.000 παιδιών κάθε χρόνο. Σε 
συνεργασία µε τον φορέα «Αντιµετώπιση Παιδικού 
Τραύµατος», ο Όµιλος ΟΤΕ συνέβαλε στη δηµιουρ-
γία Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο 
«Καραµανδάνειο» Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Πα-
τρών, τα εγκαίνια του οποίου πραγµατοποιήθηκαν 

στις 19 Απριλίου. Με τη λειτουργία του ΤΕΠ παρέ-
χονται πρώτες βοήθειες στα παιδιά σε έναν ειδικά 
διαµορφωµένο και εξοπλισµένο χώρο, µε σκοπό να 
µειωθεί ο κρίσιµος χρόνος µεταξύ τραυµατισµού και 
θεραπείας. Αντίστοιχο ΤΕΠ για παιδιά δηµιουργή-
θηκε και λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια στο «Ιππο-
κράτειο» Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Ο-
µίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαµάζ, δήλωσε σχετικά: «Ο 
πολιτισµός µιας κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο 
που φέρεται στα παιδιά της. Παρά το δύσκολο οικο-
νοµικό περιβάλλον, η υγεία των παιδιών και η διευ-

κόλυνση του έργου των γιατρών, που δίνουν καθη-
µερινά µάχες, πρέπει να είναι προτεραιότητα. Στα-
θερά τα τελευταία χρόνια στηρίξαµε δράσεις που 
µπορούν να κάνουν τη διαφορά για την περίθαλψη 
των παιδιών µας σε εννέα δηµόσια ελληνικά νοσο-
κοµεία, διαθέτοντας περισσότερα από 370.000 ευρώ 
για υποδοµές και εξοπλισµό. Τα παιδιά πρέπει να 
έχουν τη φροντίδα που τους αξίζει».

Ο Όµιλος ΟΤΕ τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει 
συµβάλει στην ενίσχυση του συστήµατος υγείας και 
µε την προσφορά απαραίτητου ιατρικού εξοπλισµού 
σε µονάδες περίθαλψης παιδιών σε επιπλέον επτά 
νοσοκοµεία σε όλη την Ελλάδα. Βάσει αναγκών, ο 
Όµιλος κάλυψε το κόστος προµήθειας ειδικών µη-
χανηµάτων και άλλου εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία», στο Νοσοκοµείο Παίδων 
«Π. & Α. Κυριακού», στο Νοσοκοµείο Παίδων Πε-
ντέλης, στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 
Έβρου, στο Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας, στο Πανε-
πιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, καθώς και στο 
Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 
«ΠΑΓΝΗ». Το παιδί και οι ανάγκες του είναι στα-
θερή προτεραιότητα του προγράµµατος Εταιρικής 
Υπευθυνότητας του Οµίλου ΟΤΕ, ο οποίος έχει ε-
νισχύσει, µε πάνω από 6,5 εκατ. ευρώ τα τελευταία 
 δεκαέξι χρόνια, κοινωνικές δράσεις και πρωτοβου-
λίες στήριξης ΜΚΟ και φορέων που φροντίζουν τα 
παιδιά, την υγεία τους και τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής τους.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Ο φυσικοπαθητικός A.Vogel (1902-1996), ιδρυτής του Ελβε-
τικού επιστηµονικού οίκου Bioforce, υπήρξε πρωτοπόρος 
στον τοµέα της φυτοθεραπείας και ολιστικής ιατρικής από 

το 1923. 
1952: ∆ηµοσιεύει το κλασσικό πλέον εγχειρίδιο φυτοθεραπείας 
και ολιστικής ιατρικής µε τίτλο «The Nature Doctor» το οποίο 
άµεσα µεταφράζεται σε 12 γλώσσες. Περισσότερα από 8,5 εκα-
τοµµύρια αντίτυπα έχουν πωληθεί σε όλο τον κόσµο, κατατάσσο-
ντάς το ως διεθνές best seller και τον πιο δηµοφιλή εξειδικευµέ-
νο οδηγό φυσικοπαθητικής ιατρικής.  
1955: Εισάγει για πρώτη φορά από την Αµερική στην Ευρώπη 
τους σπόρους του φυτού Echinacea  όπου και τους καλλιεργεί 
βιολογικά στον κήπο της κλινικής του. Αυτή είναι η αρχή της πιο 
πετυχηµένης ιστορίας παραγωγής βοτάνου στα χρονικά της φυ-
τοθεραπείας.
Οι ίδιοι αγνοί σπόροι χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα για την 
παραγωγή του Echinaforce, του πρώτου διεθνώς σε πωλήσεις 
σκευάσµατος από φρέσκια Echinacea. Περισσότερες από 300 
δισεκατοµµύρια ηµερήσιες δόσεις Echinaforce σε 55 χώρες σε 
όλο τον κόσµο έχουν χορηγηθεί τόσο προληπτικά όσο και θερα-
πευτικά τεκµηριώνοντας την ασφάλεια και την αποτελεσµατικό-
τητά του. 
1963: Ιδρύει τη Bioforce και µε βάση τις δικές του µοναδικές 
συνταγές αρχίζουν να παράγονται τα παγκοσµίου πλέον φήµης 
και κορυφαίας ποιότητας φυτικά ιάµατα A.Vogel  από ολόφρεσκα 
αγνά βότανα. Οι αρχές µε  βάση τις οποίες ο Α.Vogel δηµιούρ-
γησε τη Bioforce υιοθετούνται µε σεβασµό και συνέπεια από το 
επιστηµονικό προσωπικό της εταιρείας µέχρι σήµερα.

Η θεραπευτική δύναµη της φύσης
Ο A.Vogel επικεντρώθηκε για περισσότερα από 60 χρόνια στη 
φυτοθεραπεία µε φρέσκα βότανα, ερευνώντας τις θεραπευτικές 
και φαρµακολογικές τους ιδιότητες καθώς και την εφαρµογή 
τους για τη βελτίωση και τη διατήρηση της υγείας.
Ο Α.Vogel εντυπωσιάσθηκε από το γεγονός ότι οι  σωµατικές και 
ψυχικές ασθένειες του σύγχρονου κόσµου απουσίαζαν από τους 
πρωτόγονους ανθρώπους και µελέτησε συγκεκριµένα τη δίαιτά 
τους, τον τρόπο διαβίωσης και τις θεραπείες τους. Οι αρχές φυ-
σικοπαθητικής που εφάρµοσε για να θεραπεύσει τους ασθενείς 
του κατά τη διάρκεια της ζωής του ως παθολόγος ήταν απόρροια 
της συστηµατικής του έρευνας και των εµπειριών του.
Ιδρύοντας την πρότυπη κλινική του στο γραφικό Teufen των Ελ-
βετικών Άλπεων, ο A.Vogel θεράπευε χρησιµοποιώντας βότανα 
που καλλιεργούσε στον κήπο της κλινικής του. Ήταν εντυπωσια-
σµένος από τον τρόπο που ενεργούσαν τα βότανα και µελετούσε 

διαρκώς τις ιδιότητές τους καταλήγοντας σε σηµαντικά συµπερά-
σµατα τα οποία επαληθεύθηκαν στη συνέχεια από την επιστήµη.

Φρέσκα βότανα
Ο A.Vogel συµπέρανε ότι η χρήση φρέσκων φυτών για την πα-
ρασκευή των φυτοθεραπευτικών του ιαµάτων παρουσίαζε ασύ-
γκριτα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τα απο-
ξηραµένα φυτά (A.Vogel hypothesis). 
Η παρασκευή των τελικών προϊόντων αρχίζει εντός 24 ωρών 
µετά τη συγκοµιδή των φρέσκων βοτάνων από τις βιολογικές 
καλλιέργειες της Bioforce στις Ελβετικές Άλπεις.
Με την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων ανάλυσης έχει αποδει-
χθεί ότι η “υπόθεση Vogel” είναι ορθή. Έχει επιπλέον τεκµηρι-
ωθεί ότι το φρέσκο βότανο περιέχει περισσότερο από διπλάσια 
ποσότητα δραστικών συστατικών σε σχέση µε το αποξηραµένο.

Βάµµατα
Ο A.Vogel χρησιµοποιούσε τα βότανα σε µορφή βάµµατος όταν 
αυτό ήταν δυνατό. Είχε παρατηρήσει ότι η θεραπευτική τους δρά-
ση ήταν πολύ ισχυρότερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες φαρµακο-
τεχνικές µορφές καθώς η απορρόφηση και η βιοδιαθεσιµότητά 
τους ήταν ταχύτερη και σηµαντικά αποτελεσµατικότερη. 
Σύγχρονες µελέτες αποδεικνύουν ότι το αλκοόλ:
-   συντελεί στην απορρόφηση του προϊόντος από τον οργανισµό 

αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό τη δράση και την αποτελεσµα-
τικότητά του.

-   λειτουργεί σαν ένα εξαιρετικό φυσικό συντηρητικό διατηρώ-
ντας το φυτό ιδιαίτερα σταθερό.

-   υπάρχει φυσιολογικά στο σώµα µας κάθε στιγµή, σαν προϊόν 
του µεταβολισµού.

Σηµειώνεται ότι 25 σταγόνες από κάποιο βάµµα της σειράς 
A.Vogel περιέχουν την ίδια ποσότητα αλκοόλ µε αυτήν που πε-
ριέχει ένα µήλο.

Ολιστική τιτλοδότηση εγγυηµένης ισχύος 
Ο Α.Vogel πίστευε ότι όλα τα συστατικά του βοτάνου πρέπει να 
παραµένουν στο τελικό σκεύασµα όπως τα σχεδίασε η φύση.
Σε κάθε φυτό υπάρχει πολύ λεπτή ισορροπία πολλών συστατι-
κών και κάθε ένα από αυτά έχει τον ρόλο του τόσο ως προς τη 
διασφάλιση της µέγιστης αποτελεσµατικότητας όσο και της ασφά-
λειας κατά τη χρήση του. 
Σύγχρονες επιστηµονικές αναλύσεις δείχνουν ότι η πεποίθηση 
του Α.Vogel ήταν σωστή. Στη Bioforce κάθε παρτίδα ελέγχεται 

εργαστηριακά για να διασφαλισθεί ότι κάθε συστατικό του φυ-
τού υπάρχει στο αντίστοιχο τελικό προϊόν σε ίδιες αναλογίες µε 
εκείνες της φύσης.
Με τον τρόπο αυτό παρασκευάζονται αποτελεσµατικά και 
ασφαλή προϊόντα των οποίων η σύνθεση είναι σχεδόν ταυτό-
σηµη µε αυτή του αντίστοιχου φυτού.
Η Bioforce λειτουργεί σύµφωνα µε το πρωτόκολλο GMP και 
διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισµό παραγωγής και ποιοτικού 
ελέγχου.

Βότανα πιστοποιηµένης 100% βιολογικής καλλιέρ-
γειας
Όλα τα βότανα καλλιεργούνται σε καθαρό περιβάλλον σύµφω-
να µε τη νοµοθεσία και τα αυστηρά πρότυπα που ορίζονται από 
την ένωση Ελβετικών Βιολογικών Αγροτικών Οργανισµών. Οι 
σπόροι των φυτών είναι άριστης ποιότητας, µη µεταλλαγµένοι 
για να αποδίδουν φυτά αγνά και καθαρά, απαλλαγµένα από 
προσµίξεις. Όλοι οι καθαροί σπόροι ανανεώνονται κάθε χρό-
νο και µετά καλλιεργούνται 100% οργανικά στους ιδιόκτητους 
αγρούς της Βioforce. 
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα φυτοθε-
ραπευτικών σκευασµάτων καθώς και η απουσία από το τελικό 
προϊόν φυτοφαρµάκων και άλλων επιβλαβών χηµικών ουσιών

Αποδεδειγµένη θεραπευτική δράση βασισµένη σε 
κλινικές  µελέτες
Ελάχιστες εταιρείες παγκοσµίως διεξάγουν κλινικές µελέτες 
για να αποδείξουν την αποτελεσµατικότητα των φυτοθεραπευ-
τικών προϊόντων τους. 
Το ερευνητικό τµήµα της Bioforce είναι υπεύθυνο για τη συ-
νεχή και ολοκληρωµένη έρευνα όσον αφορά στη θεραπευτική 
δράση των βοτάνων της.
Τεράστια ποσά κάθε χρόνο επενδύονται στη φαρµακευτική 
έρευνα και σε κλινικές µελέτες µε τις οποίες αποδεικνύονται οι 
θεραπευτικές ιδιότητες των προϊόντων της Bioforce. 

Κατά των δοκιµών σε ζώα
Ο A.Vogel είχε δηλώσει ”θεωρώ τη ζωή ιερή“ και δεν επέτρεψε 
ποτέ δοκιµή των προϊόντων του σε ζώα. Η Bioforce συνεχίζει 
να διατηρεί την ίδια φιλοσοφία αντιτιθέµενη στις δοκιµές σε 
ζώα.

A.Vogel: Η καινοτοµία...
ΦΡΕΣΚΑ ΒΟΤΑΝΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΙΑΜΑΤΑ.



πρωτοπόρου 
στη φυτοθεραπεία



www.free-sunday.gr
24.04.2016ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ40

Η νέα δοµή προσφέρει 
δωρεάν κοινωνική 
και ψυχολογική 
υποστήριξη σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 
και στις οικογένειές 
τους.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΙΤΙ  
ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Σ
την Ελλάδα της λιτότητας και 
των χρεωµένων νοικοκυριών, 
µε την έκθεση της UNICEF 
να αναφέρει πως ήδη 700.000 
ελληνόπουλα ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας, τα παι-
διά των µονογονεϊκών οικο-

γενειών και όσα ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνι-
κές οµάδες πληρώνουν βαρύτατο τίµηµα χωρίς 
να φταίνε. Για όλα τα πιτσιρίκια προσχολικής η-
λικίας και τις οικογένειές τους που αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα –όχι µόνο οικονοµικά αλλά και 
ψυχικής υγείας, λόγω της ανεργίας, της ένδειας 
και της κατάρρευσης του κράτους πρόνοιας– µια 
νέα δοµή έχει ανοίξει εδώ και δυόµισι µήνες την 
πόρτα της στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 
το Μεγάλο µας Σπίτι, που υποδέχεται τους λιλι-
πούτειους µε τους γονείς τους, προσφέροντας δω-

ρεάν κοινωνική, ψυχολογική και συµπεριφορική 
υποστήριξη. Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι του εγ-
χειρήµατος, το Μεγάλο µας Σπίτι ξεκίνησε πιλο-
τικά να λειτουργεί στις αρχές του έτους και έχει 
τη δυνατότητα να υποδέχεται στον χώρο του έως 
και 120 παιδιά (µε τις οικογένειές τους) την εβδο-
µάδα. Πρόκειται για µία πρωτοποριακή πρωτοβου-
λία, που στηρίχτηκε στο πρότυπο των Πράσινων 
Σπιτιών τα οποία υπάρχουν σε αρκετές ευρωπα-
ϊκές πόλεις και η οποία καλύπτει ένα σηµαντικό 
κενό στην πατρίδα µας, δεδοµένου ότι εδώ δεν υ-
πήρχε κάτι αντίστοιχο. Η ειδοποιός διαφορά του 
Μεγάλου µας Σπιτιού είναι πως αποτελεί ένα κέ-
ντρο πρώιµης παρέµβασης που στελεχώνεται από 
ειδικευµένους επιστήµονες και υποδέχεται τα παι-
διά κάτω των 4 ετών µαζί µε τους γονείς, τους κη-
δεµόνες ή τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι 
γι’ αυτά, εφόσον πρόκειται για βρέφη και νήπια 

τα οποία φιλοξενούνται σε ιδρύµατα. Καθώς τα 
παιδιά συνοδεύονται είτε από τους φυσικούς τους 
γονείς είτε από τους ενήλικες που τα έχουν υπό 
την επίβλεψή τους, νιώθουν ασφάλεια µέσα στον 
χώρο του Μεγάλου µας Σπιτιού και ξεδιπλώνουν 
µέσα από τη συµπεριφορά τους ό,τι τα βασανίζει 
ή τα προβληµατίζει. Το Μεγάλο µας Σπίτι, που 
έγινε πραγµατικότητα χάρη στη γενναία δωρεά 
του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, λειτουργεί σαν 
ένας ενδιάµεσος χώρος, από την οικειότητα του 
σπιτιού στις πρώτες δοµές της εκπαίδευσης ή της 
πρόνοιας (όπως είναι ο βρεφονηπιακός και παιδι-
κός σταθµός) όπου καλείται να ενταχθεί το παιδί. 
Οι υπεύθυνοι του εγχειρήµατος, 23 επαγγελµατίες 
ψυχικής υγείας που εργάζονται ως εθελοντές, δη-
µιουργούν ένα δίκτυο ενηµέρωσης που περιλαµ-
βάνει τα βρεφοκοµεία, τους παιδικούς σταθµούς, 
τα νοσοκοµεία «Μητέρα» και «Αλεξάνδρα», όπου 
φιλοξενούνται βρέφη για υιοθεσία, τα ιδρύµατα 
όπου διαµένουν παιδιά, τα σωµατεία ΕΛΕΠΑΠ 
(για παιδιά µε αναπηρία), ΕΛΙΖΑ (για κακοποιη-
µένα παιδιά) και «Αγκαλιά» (για αγέννητα παιδιά 
και τη µητέρα τους), το Χαµόγελο του Παιδιού και 
όλες τις υπάρχουσες δοµές παιδικής προστασίας. 
Στόχος είναι να µεταδοθεί το µήνυµα πως το Με-
γάλο µας Σπίτι µπορεί να γίνει το µεταβατικό κα-
ταφύγιο για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
που χρειάζονται στήριξη προκειµένου να ανοίξουν 
τα φτερά τους για το µεγάλο ταξίδι της ζωής. Στη 
δοµή µπορούν να βρουν καταφύγιο και όλες οι έ-
γκυοι οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη. Το Με-
γάλο µας Σπίτι φιλοξενείται στους Αµπελόκηπους, 
στο κτιριακό συγκρότηµα του Πάρκου ΚΑΠΑΨ 
(διασταύρωση οδών Τριφυλίας & Λάµψα), µε εύ-
κολη πρόσβαση από τη στάση µετρό Πανόρµου. 
Το κτίριο παραχωρήθηκε από τον ∆ήµο Αθηναίων, 
ενώ η λειτουργία της δοµής κατέστη δυνατή µε τη 
δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  
ΤΗΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

Σ
το σχολείο τα παιδιά αποκτούν τις βάσεις 
και βουτούν στα βαθιά νερά της µόρφω-
σης, ώστε να είναι σε θέση να αγωνιστούν 
για µια καλύτερη ζωή στο µέλλον, ενώ 
στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε Καρ-
κίνο ΕΛΠΙ∆Α κάποια άλλα παιδιά αγω-
νίζονται για την ίδια τη ζωή. Τα παιδιά 

αυτά που είχαν την ατυχία να βρεθούν αντιµέτωπα µε το πιο 
σκληρό πρόσωπο της ασθένειας σε τρυφερή ηλικία στέλνουν 
ένα αισιόδοξο µήνυµα, αφού το 85% των παιδικών καρκίνων 
µπορεί να θεραπευτεί πλήρως. Σε αυτά τα παιδιά-αγωνιστές 
τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη πρόσφεραν πρόσφατα µία υπο-
τροφία, ενώ οι µαθητές του σχολείου φιλοτέχνησαν έναν υ-
πέροχο πίνακα για τους µικρούς ασθενείς της Ογκολογικής 
Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙ∆Α».

«Μας συγκινεί πραγµατικά η πρωτοβουλία σου να ενισχύ-
σεις το έργο µας και η αγάπη σου για τα παιδιά µας, όπως εκ-
φράστηκε µέσα από την υποτροφία που πρόσφεραν τα Εκ-
παιδευτήρια Ζηρίδη σε ένα παιδί της ΕΛΠΙ∆ΑΣ, που θα του 
δώσει µια ξεχωριστή ευκαιρία στη µάθηση, εντασσόµενο στη 
σχολική σας κοινότητα από το δηµοτικό ως το λύκειο» είπε η 
κ. Βαρδινογιάννη απευθυνόµενη στην κ. Ζηρίδη. Η κ. Βαρδι-
νογιάννη την ευχαρίστησε και για τον υπέροχο πίνακα που 
ετοίµασαν οι µαθητές των εκπαιδευτηρίων για να τον προ-
σφέρουν στο νοσοκοµείο, σηµειώνοντας ότι θα τοποθετη-
θεί σε ένα σηµείο που θα δίνει χαρά στους µικρούς ασθενείς.

Σε αυτά τα παιδιά-
αγωνιστές  
τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη 
πρόσφεραν πρόσφατα µία 
υποτροφία, ενώ  
οι µαθητές του σχολείου 
φιλοτέχνησαν έναν 
υπέροχο πίνακα για τους 
µικρούς ασθενείς της 
Ογκολογικής Μονάδας 
Παίδων «Μαριάννα 
Β. Βαρδινογιάννη - 
ΕΛΠΙ∆Α».
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Τα νέα 
φάρµακα, όπως 
το evolocumab, 
που χορηγούνται 
κάθε 15 ηµέρες 
µε ένεση, 
επιτυγχάνουν 
µείωση της 
χοληστερόλης 
κατά 47%.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ: 
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΗ 
ΓΙΑ ΓΕΡΗ ΚΑΡ∆ΙΑ!

Σε εθνική επιδηµία εξελίσσεται το πρό-
βληµα της αυξηµένης χοληστερόλης, 
καθώς αφορά σχεδόν το ήµισυ του ελ-
ληνικού πληθυσµού. Περίπου οι µισοί 
Έλληνες –περισσότεροι από το 40% 

των ενηλίκων και το 20% των παιδιών και των εφή-
βων– έχουν αυξηµένες τιµές της «κακής» LDL χο-
ληστερόλης και η πλειονότητα δεν το γνωρίζει καν. 
Ακόµη και από αυτούς που υποβάλλονται σε θερα-
πεία για τη ρύθµισή της, το 80% παραµένει εκτός στό-
χων, βάζοντας σοβαρή… υποψηφιότητα για εµφάνιση 
καρδιαγγειακών συµβάντων, πριν καν γίνουν µεσή-
λικες. Ταυτόχρονα, τα πιο πρόσφατα επιστηµονικά 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι όσο πιο χαµηλά είναι τα 
επίπεδα της «κακής» LDL χοληστερόλης, τόσο µι-

κρότερος είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Και για 
τους ασθενείς µε στεφανιαία νόσο (δηλαδή τα άτοµα 
µε ιστορικό εµφράγµατος ή άλλου καρδιαγγειακού 
συµβάµατος), τα νέα ευρήµατα δείχνουν πως όσο πιο 
χαµηλά µετατίθενται τα όρια για την «κακή» LDL χο-
ληστερόλη, τόσο µικρότερος είναι ο κίνδυνος θανά-
του. Την τελευταία διετία η ιατρική φαρέτρα έχει ενι-
σχυθεί µε νέα, βελτιωµένα φάρµακα, που ρίχνουν τη 
χοληστερίνη πολύ πιο χαµηλά από τα συνηθισµένα 
επίπεδα τα οποία επιτυγχάνουν οι στατίνες, τα πα-
ραδοσιακά αντιχοληστερινικά φάρµακα. Έτσι, στα 
συνηθισµένα χάπια (των στατινών) πρόσφατα προ-
στέθηκαν τα ενέσιµα µονοκλωνικά αντισώµατα, τα 
οποία αποτελούν εκπροσώπους µιας νέας κατηγορίας, 
των λεγόµενων αναστολέων PCSK9. Στην Ευρώπη, ο 

πρώτος αναστολέας PCSK9 που πήρε άδεια κυκλο-
φορίας είναι το evolocumab της φαρµακευτικής ε-
ταιρείας Amgen. Το φάρµακο εγκρίθηκε για τη θε-
ραπεία των ασθενών µε µη ελεγχόµενη χοληστερόλη 
που έχουν ανάγκη επιπρόσθετης εντατικής µείωσης 
της χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης χοληστερό-
λης (LDL-C). Το evolocumab αναστέλλει την PCSK9, 
µία πρωτεΐνη που µειώνει την ικανότητα του ήπατος 
να αποµακρύνει την LDL-C, δηλαδή την «κακή» χο-
ληστερόλη, από το αίµα. Η αυξηµένη LDL-C είναι 
µία παθολογική κατάσταση της χοληστερόλης ή/και 
των λιπιδίων στο αίµα και αναγνωρίζεται ως µείζων 
παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Το 
καινοτόµο φάρµακο αναπτύχθηκε µετά από µελέτες 
που έγιναν σε ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από οι-
κογενή υπερχοληστερολαιµία, µία απειλητική για τη 
ζωή διαταραχή, κατά την οποία η χοληστερίνη είναι 
αφύσικα υψηλή από πολύ µικρή ηλικία, ανεξαρτή-
τως της διατροφής και του σωµατικού βάρους. Στην 
Ευρώπη, από τους ασθενείς υψηλού καρδιαγγεια-
κού κινδύνου –δηλαδή τα άτοµα µε ιστορικό στεφα-
νιαίας νόσου και τους ανθρώπους που πάσχουν από 
οικογενή υπερχοληστερολαιµία–, περισσότεροι από 
το 60% εξακολουθούν να µην είναι σε θέση να µει-
ώσουν επαρκώς τα επίπεδα της LDL-C χοληστερό-
λης µε τους προϋπάρχοντες εγκεκριµένους υπολι-
πιδαιµικούς παράγοντες. Τα νέα φάρµακα, όπως το 
evolocumab, που χορηγούνται κάθε 15 ηµέρες µε 
ένεση, επιτυγχάνουν µείωση της επικίνδυνα υψη-
λής χοληστερόλης κατά 47%.

Τ
α ερευνητικά εργαστήρια της 
CΑSTALIA LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES κυκλοφορούν 
στη σειρά Dermopur ένα νέο, επανα-

στατικό προϊόν, ιδίας έρευνας και ανάπτυξης, 
που καταπολεµά την εµφάνιση των ατελειών 
της επιδερµίδας. Πρόκειται για το Dermopur 
Patch Liquide, ένα προϊόν µε υφή γέλης, που 
συνδυάζει ενεργά συστατικά υψηλής απο-
τελεσµατικότητας και αποδεδειγµένη δράση 
ενάντια στις ατέλειες.

Η γέλη του Dermopur Patch Liquide, λίγα 
λεπτά µετά την εφαρµογή της, δηµιουργεί 
ένα διάφανο φιλµ-επίθεµα το οποίο βοηθά-
ει στην παρατεταµένη αποδέσµευση και τη 
βέλτιστη απορρόφηση των συστατικών µέ-
χρι την αφαίρεσή του. Ο αποτελεσµατικός 
συνδυασµός των συστατικών Salicylic Acid, 
Acnacidol, Oleamed και Aloe Vera που πε-
ριέχει, µειώνει την έκκριση σµήγµατος, βο-
ηθά στην αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων, 
καθαρίζει κι ενυδατώνει την επιδερµίδα, ενώ 
αναστέλλει τη δηµιουργία των µαύρων στιγ-
µάτων. Τα συστατικά δρουν µέσω ενός µονα-
δικού τεχνολογικού συστήµατος µεταφοράς, 
που ευνοεί την παρατεταµένη απελευθέρωση 
και απορρόφησή τους. Είναι κατάλληλο για 

όλους τους τύπους επιδερµίδας που παρου-
σιάζουν χρόνιες ή περιστασιακές ατέλειες.

Το νέο προϊόν Dermopur Patch Liquide έρ-
χεται να συµπληρώσει τη σειρά Dermopur, η 
οποία παρέχει ολοκληρωµένη εντατική φρο-
ντίδα για την ευαίσθητη λιπαρή επιδερµίδα µε 
ατέλειες.
Τα ερευνητικά εργαστήρια της CΑSTALIA 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES, µε 
«πάνω από 20 χρόνια τεχνογνωσίας στη βιο-
λογία της επιδερµίδας», παρέχουν αξιόπιστες 
λύσεις µε δερµατολογικά και κλινικά ελεγµέ-
να προϊόντα για όλες τις ηλικίες και κάθε τύπο 
επιδερµίδας.

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.castalia-derm.
com και µάθετε πώς µπορείτε να αποκτήσετε 
υγιή και όµορφη επιδερµίδα µε τα δερµοκαλ-
λυντικά προϊόντα της CASTALIA ή ακολουθήστε 
την σελίδα στο  Castalia για να µαθαίνετε  τα νέα 
και τις προσφορές. 
Η CASTALIA επικεντρώνεται στην Υγεία, αφι-
ερώνεται στην Οµορφιά και 
βασίζεται στην Επιστήµη.

Ρωτήστε τον δερµατολόγο ή τον φαρµακο-
ποιό σας

 Dermopur Patch Liquide
ΝΕΟ επαναστατικό προϊόν από την  CΑSTALIA

Τ
στατικό προϊόν, ιδίας έρευνας και ανάπτυξης, 
που καταπολεµά την εµφάνιση των ατελειών 
της επιδερµίδας. Πρόκειται για το 
Patch Liquide
συνδυάζει ενεργά συστατικά υψηλής απο
τελεσµατικότητας και αποδεδειγµένη δράση 
ενάντια στις ατέλειες.

Η γέλη του 
λεπτά µετά την εφαρµογή της, δηµιουργεί 
ένα διάφανο φιλµ-επίθεµα το οποίο βοηθά
ει στην παρατεταµένη αποδέσµευση και τη 
βέλτιστη απορρόφηση των συστατικών µέ
χρι την αφαίρεσή του. Ο αποτελεσµατικός 
συνδυασµός των συστατικών Salicylic Acid, 
Acnacidol, Oleamed και Aloe Vera που πε
ριέχει, µειώνει την έκκριση σµήγµατος, βο
ηθά στην αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων, 
καθαρίζει κι ενυδατώνει την επιδερµίδα, ενώ 
αναστέλλει τη δηµιουργία των µαύρων στιγ
µάτων. Τα συστατικά δρουν µέσω ενός µονα
δικού τεχνολογικού συστήµατος µεταφοράς, 
που ευνοεί την παρατεταµένη απελευθέρωση 
και απορρόφησή τους. Είναι κατάλληλο για 




