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Οδηγός υγείας για τον χειμώνα
Δ ιανύουμε την πιο «φορτωμένη» εποχή του χρόνου, με βαρύ επαγγελματικό πρόγραμμα και αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, που 

δεν μας επιτρέπουν να αρρωστήσουμε ούτε μία μέρα. Για να μπορέσουμε να παραμείνουμε δραστήριοι και παραγωγικοί, ακόμη κι αν πά-
σχουμε από κάποιο χρόνιο νόσημα, πρέπει να φροντίζουμε την υγεία μας και να ενημερωνόμαστε για όλες τις επιστημονικές εξελίξεις οι 
οποίες μας εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι εποχικές λοιμώξεις αποτελούν τους συνήθεις υπόπτους οι οποίοι κάθε χρόνο από 

τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο μεταδίδονται με μεγάλη ευκολία σε μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως όταν 
συνυπάρχουν με υποκείμενα χρόνια νοσήματα. Πέραν της εποχικής γρίπης, ο Νοέμβρης έχει καθιερωθεί ως μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του 
πνεύμονα, που είναι ιδιαίτερα συχνός στην πατρίδα μας λόγω του καπνίσματος, ενώ γίνονται και πολλές εκστρατείες ενημέρωσης για τον διαβήτη, όλα 
τα αναπνευστικά νοσήματα και τις καρδιοπάθειες. «Φοβόμαστε τον καρκίνο, αλλά πεθαίνουμε από καρδιά» λέει χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κα-
θηγητής Παθολογίας Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, υπενθυμίζοντας πως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι τα πιο συχνά 
βαριά περιστατικά και πως δεν πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία της σωστής διατροφής, της διατήρησης της χαμηλής τιμής στην κακή χοληστερόλη 
και της άσκησης. Και φυσικά του εμβολιασμού, ώστε να μην καταγραφεί φέτος άλλη επιδημική έξαρση λοίμωξης σαν την ιλαρά. Τον χειμώνα, πε-
ρισσότερο από ποτέ, πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας, να τρώμε σωστά, να ασκούμαστε (οικογενειακώς), να κάνουμε τσεκάπ, 
να ξεκουραζόμαστε (γιατί οι μέρες είναι πολύ γεμάτες) και να μην καταναλώνουμε αντιβιοτικά και παυσίπονα σαν καραμέλες, γιατί η κατάχρηση των 
αντιβιοτικών οδηγεί σε μικροβιακή αντοχή, ενώ των παυσίπονων σε επιδείνωση του πονοκέφαλου και σε ανυπόφορες αθροιστικές κεφαλαλγίες.
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Το πρωί της Κυριακής 55.000 άν-
θρωποι, όσοι οι κάτοικοι µιας µι-
κρής πόλης, θα τρέξουν στις δια-
δροµές του 36ου Κλασικού Μαρα-
θωνίου της Αθήνας διαδίδοντας το 

µήνυµα πως η υγιεινή ζωή απαιτεί άθληση. Και 
όχι µόνο. Με την Ελληνική Πνευµονολογική Ε-
ταιρεία αρωγό του ΣΕΓΑΣ, το µήνυµα που πρέ-
πει να λάβουν όλοι οι πολίτες είναι πως δεν πρέ-
πει να υποτιµούµε τις λοιµώξεις και ειδικότερα 
την πιο ύπουλη, την πνευµονία, και πως πρέπει 
να εµβολιαζόµαστε κατά της πνευµονιοκοκκικής 
πνευµονίας. Η επίκουρη καθηγήτρια Πνευµονολο-
γίας Παρασκευή Κατσαούνου επισηµαίνει πως το 
αντιεµβολιαστικό κίνηµα που αναπτύχθηκε στην 
πατρίδα µας τα τελευταία χρόνια οδηγεί πολλούς 
πολίτες στο να αφήσουν αθωράκιστο τον εαυτό 
τους απέναντι σε επικίνδυνες λοιµώξεις. Οι ανα-
πνευστικές λοιµώξεις αποτελούν τρίτη αιτία θα-
νάτου και η πνευµονία που µπορεί να εκδηλωθεί 
µετά από µια γρίπη ως επιπλοκή µπορεί να στοι-
χίσει τη ζωή σε βρέφη, νήπια και ηλικιωµένους, 

που αποτελούν τις βασικές οµάδες κινδύνου. Το 
εµβόλιο κατά του πνευµονιόκοκκου και της πνευ-
µονιοκοκκικής πνευµονίας αποζηµιώνεται για τις 
ευπαθείς οµάδες και είναι ενταγµένο στο εθνικό 
πρόγραµµα εµβολιασµών. Υπάρχουν δύο εµβόλια, 
ένα που γίνεται µία φορά µετά την ηλικία των 50 
ετών και ένα που γίνεται ανά πενταετία, και οι για-
τροί συνιστούν να γίνουν και τα δύο (το ανά πε-
νταετία τουλάχιστον µία φορά). Μπορεί να γίνει 
µαζί µε το αντιγριπικό εµβόλιο και είναι σηµα-
ντικό να θυµόµαστε πως σε ανθρώπους µε επιβα-
ρηµένη υγεία η πνευµονία µπορεί να οδηγήσει 
αργότερα σε έµφραγµα. Η πνευµονία παραµένει 
επίσης πρώτη αιτία θανάτου µέσα στα νοσοκοµεία, 
όπου δύσκολα καταπολεµάται µε αντιβιοτικά, γιατί 
τα ένοχα µικρόβια αναπτύσσουν αντοχή. Η αλό-
γιστη χρήση αντιβιοτικών στην κοινωνία, όταν τα 
παίρνουµε χωρίς λόγο και όταν δεν ολοκληρώνουµε 
τη σωστή δόση, εντείνει το πρόβληµα της αντοχής. 
Γενικά τα αντιβιοτικά πρέπει να λαµβάνονται για 
µικροβιακή λοίµωξη –όχι ίωση– για τουλάχιστον 
επτά ηµέρες και αφού συµβουλευτούµε γιατρό.

«Οι λοιµώξεις σαν την 
πνευµονία επιβαρύνουν 
δραµατικά µια καταβεβληµένη 
καρδιά, σε σηµείο να 
οδηγήσουν ακόµη και σε 
έµφραγµα». 
Παρασκευή Κατσαούνου, 
επίκουρη καθηγήτρια 
Πνευµονολογίας

Με τα κρούσµατα µηνιγγίτιδας Β να συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια, γο-
νείς και εκπαιδευτικοί ανησυχούν για τα παιδιά και τους εφήβους, που απο-
τελούν πληθυσµιακή οµάδα υψηλού κινδύνου. Ο µοναδικός τρόπος για την 
αποτελεσµατική και ασφαλή πρόληψη από τη νόσο της µηνιγγίτιδας Β είναι 
η έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του εµβολιασµού, καθώς οι αναµνηστικές 

δόσεις του εµβολίου είναι αυτές που εξασφαλίζουν ανοσία διαρκείας. Κανένας εφησυχασµός δεν 
επιτρέπεται, καθώς η νόσος παρουσιάζει φέτος µεγαλύτερη κινητικότητα από την προηγούµενη 
χρονιά και οι εκβάσεις των περιστατικών δεν έχουν πάντοτε καλό τέλος. Από την αρχή της χρο-
νιάς έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά µηνιγγίτιδας σε όλη τη χώρα, σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Ρόδο, Βέροια, Κοµοτηνή, Τρίπολη και Κρήτη, όπου ένα βρέφος 8 µηνών έχασε, δυστυχώς, 
τη µάχη. Η µηνιγγίτιδα τύπου Β είναι µία από τις πλέον επικίνδυνες νόσους, καθώς δεν κάνει 
διακρίσεις, πλήττει µωρά, νήπια και εφήβους, εξελίσσεται ραγδαία εντός 24 ωρών και µπορεί 
να προκαλέσει ισόβιες σωµατικές και νοητικές αναπηρίες ή ακόµη και τον θάνατο, εάν δεν δι-
αγνωστεί εγκαίρως. Εκτός από ταχέως εξελισσόµενη, είναι και ύπουλη, καθώς εκδηλώνεται µε 
συµπτώµατα που µοιάζουν µε αυτά µιας απλής ίωσης, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης 
στους γονείς. Επιπλέον, ένας στους δέκα ενηλίκους φέρει το βακτήριο της µηνιγγίτιδας Β ασυ-
µπτωµατικά και µπορεί να µεταφέρει τη νόσο σε νεαρά µέλη της οικογένειάς του µέσω καθη-
µερινών συνηθειών, όπως είναι το φιλί, ο βήχας και το φτάρνισµα. Ο µόνος σίγουρος και αποτε-
λεσµατικός τρόπος προστασίας των παιδιών είναι ο έγκαιρος εµβολιασµός, ο οποίος είναι εφι-
κτός από το 2013 για όλες τις ηλικιακές οµάδες. Υπάρχουν δύο εµβόλια στη φαρέτρα, ένα για 
βρέφη, νήπια και µικρά παιδιά και ένα για ηλικίες άνω των 10 ετών, για εφήβους και νεαρούς ε-
νήλικες, που έχουν ενταχθεί στο εθνικό πρόγραµµα εµβολιασµών και αποζηµιώνονται µόνο για 
τις οµάδες υψηλού κινδύνου.

Οι έφηβοι κινδυνεύουν περισσότερο 
από �ηνιγγίτιδα Β

∆εν παίζου�ε �ε την υγεία �ας, 
ε�βολιαζό�αστε

Στην εφηβεία 
αυξάνεται ο κίνδυνος 
να νοσήσει ένα παιδί 
από µηνιγγίτιδα Β, 
λόγω της αλλαγής 
των συνηθειών ζωής. 
Ταξίδια, έξοδοι, 
σχέσεις, φέρνουν τα 
παιδιά πιο κοντά το 
ένα στο άλλο.
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Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει 
πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ελ-
λάδα, καθώς 50% των θανάτων οφεί-
λονται σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό ε-

πεισόδιο. Κάθε 9 δευτερόλεπτα καταγράφεται ένα 
νέο συμβάν, με την υψηλή LDL χοληστερόλη να α-
ποτελεί καθοριστικό παράγοντα κινδύνου. Ετησίως 
καταγράφονται 20.000 εμφράγματα και 35.000 ε-
γκεφαλικά επεισόδια στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα 
με επιδημιολογικά στοιχεία πάσχουν από υπερχο-
ληστερολαιμία (δηλαδή υψηλή χοληστερόλη) πε-
ρίπου 3 εκατομμύρια άτομα στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών παραμένει μη δι-
αγνωσμένο και δεν κάνει κάτι γι’ αυτό, καθώς δεν 
γνωρίζει ότι νοσεί. Παράλληλα, ο κόσμος υποτιμά 
την καθοριστική σημασία που έχει η υψηλή LDL 
χοληστερόλη για την υγεία της καρδιάς και την πρό-
ληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Όπως εξη-
γεί ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας, εκπρό-
σωπος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, 
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, η αντιμετώπιση της υ-
ψηλής LDL χοληστερόλης είναι σύνθετη υπόθεση, 
καθώς δεν υπάρχει μια επιθυμητή τιμή για όλους, 
ενώ η παραδοσιακή αγωγή με στατίνες δεν βοηθά 
όλους τους ασθενείς να πετύχουν τον στόχο, δη-
λαδή να ρίξουν τη χοληστερόλη στο συνιστώμενο 
χαμηλό όριο. «Υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες 
ασθενών: Όσοι ήδη έχουν υποστεί ένα επεισόδιο 
είναι πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς τουλάχιστον 
ένας στους δέκα θα υποστεί νέο συμβάν εντός του 
πρώτου έτους, και γι’ αυτούς η επιθυμητή τιμή της 
LDL χοληστερόλης είναι κάτω από 70 mg/dl. Όσοι 
έχουν παράγοντες κινδύνου (χωρίς να είναι ήδη 
στεφανιαίοι ασθενείς) πρέπει να ρίξουν την LDL 
χοληστερόλη κάτω από τα 100 mg/dl και όσοι α-
νήκουν στον γενικό πληθυσμό χωρίς τους παρα-
πάνω παράγοντες κινδύνου πρέπει να διατηρούν 
την LDL χοληστερόλη κάτω από 115 mg/dl. Ενδει-
κτικό της έλλειψης εγρήγορσης για την αντιμετώ-
πιση της υψηλής LDL χοληστερόλης αποτελεί το 
γεγονός πως ακόμα και στην κατηγορία των ατόμων 
πολύ υψηλού κινδύνου, μόνο το 25% των ασθενών 
πιάνει τον στόχο με την υπολιπιδαιμική αγωγή που 
ακολουθεί» τονίζει ο κ. Λυμπερόπουλος.

Σήμα κινδύνου στέλνει η εκστρατεία 
«LDL Alert»
Το σημαντικό αυτό «κενό» στην ενημέρωση των 
πολιτών έρχεται να καλύψει με τη μορφή μιας εκ-
στρατείας έκτακτης επικαιρότητας η καμπάνια της 
Amgen «LDL Alert», που ντύνει για όλο τον μήνα 
Νοέμβριο με τα μηνύματά της το μετρό της Αθήνας. 
Πρόκειται για μια σημαντική ενημερωτική πρωτο-
βουλία, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τον κόσμο να 
συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η μείωση 
της LDL χοληστερόλης για την πρόληψη των εμ-
φραγμάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων, που 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Ασθενών και Φίλων Πασχόντων 
από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία.

Παράλληλα, την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 
10 Νοεμβρίου διοργανώνεται εκδήλωση ελεύθερης 
πτώσης στο Golden Hall στο Μαρούσι, για την ενη-
μέρωση και την ψυχαγωγία όλης της οικογένειας, 
με σημειολογικό μήνυμα «Ρίχνουμε από τα ψηλά 
στα χαμηλά την LDL χοληστερόλη για να προστα-

Υποτιμάμε τη σημασία της υψηλής LDL 
χοληστερόλης στην υγεία της καρδιάς

τέψουμε την καρδιά μας».

Ποιες θεραπείες διαθέτει το «οπλοστάσιο»
Μετά τη διατροφική παρέμβαση και την αλλαγή 
του τρόπου ζωής (σωστή διατροφή + άσκηση), που 
μπορούν να μειώσουν την LDL χοληστερόλη έως 
20%, επιστρατεύονται τα φάρμακα για να τη ρίξουν 
χαμηλότερα. Όπως εξηγεί ο κ. Λυμπερόπουλος, η 
παραδοσιακή αγωγή με στατίνες συχνά δεν επαρ-
κεί, οπότε υπάρχει η δυνατότητα της χορήγησης ε-
ζετιμίμπης, ενώ για εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο 
στόχος δεν πιάνεται και η LDL χοληστερόλη πρέ-
πει να πέσει χαμηλότερα, υπάρχουν τα μονοκλω-
νικά αντισώματα, η νέα γενιά ενέσιμων φαρμάκων 
(αναστολείς PCSK9), που χορηγούνται κάθε 15 η-
μέρες ή κάθε μήνα και μπορούν να επιτύχουν 60% 
επιπλέον μείωση στις τιμές της LDL χοληστερόλης. 
Μια ειδική κατηγορία ασθενών είναι τα άτομα που 
πάσχουν από οικογενή υπερχοληστερολαιμία και 
έχουν παθολογικά υψηλή χοληστερόλη, γονιδια-
κής αιτιολογίας, ανεξαρτήτως διατροφής, βάρους, 
τρόπου ζωής. Εκπροσωπώντας τους ασθενείς, ο κ. 
Αθανάσιος Παλλίδης επισημαίνει πως στην Ελλάδα 
ο κόσμος διατηρεί τη νοσηρή αντίληψη πως τα προ-
βλήματα υγείας πρέπει να κρύβονται, κάτι που φυ-
σικά αποτελεί μέγιστο λάθος. Καταλήγοντας, ο κ. 
Λυμπερόπουλος τονίζει πως οι τελευταίες μελέ-
τες αμφισβήτησαν τον μύθο που ήθελε την υψηλή 
HDL χοληστερόλη να προστατεύει την καρδιά, α-
ντιστρέφοντας τη βλαπτική επίδραση της υψηλής 
τιμής της LDL χοληστερόλης.

INFO 1: Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, ημέρα διεξα-
γωγής του 36ου Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, 
περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι που θα τρέξουν 
στις διαδρομές και θα κινηθούν με το μετρό θα λά-
βουν το μήνυμα ότι πρέπει να αξιολογούν σωστά 
την LDL χοληστερόλη ως παράγοντα κινδύνου για 
την υγεία της καρδιάς τους.
INFO 2: Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Νο-
εμβρίου η εκστρατεία «LDL Alert» διοργανώνει 
ενημερωτικό και ψυχαγωγικό event στο Golden 
Hall με ελεύθερη πτώση από τα 4 μέτρα, για μι-
κρούς και μεγάλους.

«Από τους ασθενείς πολύ υψηλού 
κινδύνου που ήδη έχουν υποστεί 
έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο, 
μόνο ο ένας στους τέσσερις “ρίχνει” 
όσο χαμηλά πρέπει την LDL 
χοληστερόλη του, δηλαδή την 
“κακή” χοληστερόλη, με συνέπεια οι 
τρεις στους τέσσερις να παραμένουν 
σε κίνδυνο για νέο συμβάν». 
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος,  
αν. καθηγητής Παθολογίας

«Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε 
την υψηλή LDL χοληστερόλη 
σαν θέμα “ταμπού”. Στην Ελλάδα 
υπάρχει η νοσηρή αντίληψη πως 
αν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, 
δεν πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό». 
Αθανάσιος Παλλίδης, εκπρόσωπος 
Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών 
και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή 
Υπερχοληστερολαιμία
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Μήπως κρύβεις το αληθινό πρόσωπο
της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας;

3 στους 5 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα αισθάνονται άβολα ή φοβούνται να 
μοιραστούν με τον γιατρό τους τις ανησυχίες τους για την πάθησή τους.1 

4 στα 5 άτομα δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι από το θεραπευτικό σχήμα που 
ακολουθούν για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.2 Ωστόσο, από αυτούς, μόλις ~30% 
δηλώνει ότι η νόσος του «βρίσκεται υπό έλεγχο».3

Ο ειδικός ρευματολόγος μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις πιο αποτελεσματικά 
τα συμπτώματα της πάθησής σου και να βελτιώσεις την ποιότητα της ζωής σου.

Μίλησε ανοικτά με τον γιατρό σου για 
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα!
Η έρευνα ασθενών "RA NaRAtive" πραγματοποιήθηκε την περίοδο 4-29/9 & 11-24/12/2014 με τη συμμετοχή 3.649 ασθενών με Ρ.Α. σε 
13 χώρες (Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο 
και ΗΠΑ). Στατιστικά στοιχεία βάσει των απαντήσεων των ασθενών που έλαβαν μέρος στην έρευνα ασθενών “RA NarRAtive” και 
παρακολουθούνται επί του παρόντος από Επαγγελματία Υγείας για τη διαχείριση της Ρ.Α. 4

Παραπομπές:  1 . RA NarRAtive Patient Survey Global Banner 2014 DOF Pfizer Nielsen-Q840
2. RA NarRAtive Patient Survey Global Banner 2014 DOF Pfizer Nielsen-Q941
3 . RA NarRAtive Patient Survey Global Banner 2014 DOF Pfizer Nielsen-Q715
4. RA NarRAtive Patient Survey Global Banner 2014 DOF Pfizer Nielsen-Q264
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Διαπεραστικός πόνος στην πλάτη 
που μοιάζει με κάψιμο, δεν στα-
ματά ούτε την ώρα του ύπνου, δεν 
σε αφήνει να αγκαλιάσεις τα εγγό-
νια σου, να κοιμηθείς, να ντυθείς. 

Όταν πονάς, δυσκολεύεσαι ακόμα και να ανε-
χθείς το άγγιγμα του πιο απαλού ρούχου στο 
σώμα σου. Υποφέρεις από έρπητα ζωστήρα, που 
πλήττει πολλούς μεσήλικες και ηλικιωμένους, 
με συνέπεια απλές καθημερινές κινήσεις να γί-
νονται βάσανο, καθώς κάποιοι ασθενείς εμφανί-
ζουν μεθερπητική νευραλγία, την πιο σημαντική 
επιπλοκή του έρπητα ζωστήρα.

Όπως εξηγεί η λοιμωξιολόγος Γαρυφαλλιά 
Πουλάκου, επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο έρπητας ζωστή-
ρας οφείλεται σε επενεργοποίηση του ιού της 
ανεμοβλογιάς, ο οποίος υπάρχει στο 95% των 
ενηλίκων και παραμένει σε κατάσταση ύπνω-
σης στα γάγγλια. Με την πάροδο των ετών, ω-
στόσο, το ανοσοποιητικό σύστημα αποδυναμώ-
νεται, με συνέπεια να «ξυπνά» ο κοιμισμένος 
ιός και να επανεμφανίζεται ως ιός του έρπητα 
ζωστήρα. Διεθνώς και στην πατρίδα μας ένα στα 
τέσσερα άτομα θα εμφανίσει έρπητα ζωστήρα 
κάποια στιγμή στη ζωή του.

Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν μια σημα-
ντική, χρόνια και δύσκολη στην αντιμετώπισή 
της επιπλοκή, τη χρόνια μεθερπητική νευραλ-
γία, που υποχωρεί με φάρμακα μόνο στο 50% 
των πασχόντων. Οι υπόλοιποι δεν καταφέρνουν 
να ανακουφιστούν, παρ’ ότι καταναλώνουν συν-
δυασμούς αναλγητικών, οπιοειδών και συνοδών 
αναλγητικών, όπως είναι τα αντιεπιληπτικά φάρ-
μακα. Σύμφωνα με οικονομοτεχνικές μελέτες, 
οι ασθενείς φτάνουν να καταναλώνουν έως και 
επτά χάπια την ημέρα, γεγονός που αποδυναμώ-
νει ακόμα περισσότερο το ανοσοποιητικό τους 
σύστημα και απορρυθμίζει τα χρόνια νοσήματα 
σαν τον σακχαρώδη διαβήτη. «Φυσικά η κατάρ-
ρευση του ανοσοποιητικού συστήματος αυξάνει 
σημαντικά τις πιθανότητες να εμφανιστεί ο έρ-
πητας ζωστήρας, ενώ λόγω της πολυφαρμακίας 
αυξάνεται και το κόστος της φαρμακευτικής α-

γωγής, φτάνοντας τα 2.000 ευρώ ανά ασθενή ε-
τησίως, ποσό που δαπανάται σε αναλγητικά φάρ-
μακα» λέει η κ. Πουλάκου.

Μια νέα εκστρατεία θυμίζει 
την αξία του εμβολιασμού
Για την πρόληψη της εμφάνισης του έρπητα ζω-
στήρα ο γιατρός Γιώργος Τρίμης, υπεύθυνος του 
Ιατρικού Τμήματος Εμβολίων της MSD, μας υ-
πενθυμίζει πως υπάρχει προστατευτικό εμβό-
λιο, με τη νέα ενημερωτική εκστρατεία της MSD 

«Τα εμβόλια δεν είναι μόνο 
για τα παιδιά. Οι ενήλικες 
πρέπει να εμβολιάζονται για τη 
γρίπη, τον πνευμονιόκοκκο, τον 
έρπητα ζωστήρα και να κάνουν 
τις αναμνηστικές δόσεις του 
εμβολίου της ιλαράς και του 
εμβολίου τετάνου-διφθερίτιδας-
κοκκύτη». Γαρυφαλλιά Πουλάκου, 
λοιμωξιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια 
Παθολογίας

Μην αργείς, εμβολιάσου σήμερα 
για τον έρπητα ζωστήρα!

«Εμβολιάσου σήμερα» να συστήνει σε όλα τα άτομα 
60 ετών και άνω να κάνουν το εμβόλιο δωρεάν και 
να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους, να ζήσουν τη ζωή 
τους χωρίς να υποφέρουν και να συνεχίσουν τον 
ήρεμο ύπνο τα βράδια.

Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα γίνεται άπαξ, 
διά βίου, και δεν είναι το μοναδικό εμβόλιο που 
συνιστάται για ενήλικες. Όπως υπογραμμίζει η κ. 
Πουλάκου, τα εμβόλια δεν είναι μόνο για τα παι-
διά. Οι ενήλικες πρέπει να εμβολιάζονται για τη 
γρίπη, τον πνευμονιόκοκκο, τον έρπητα ζωστήρα, 
να κάνουν τις αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου 
της ιλαράς (αν δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολια-
στικό σχήμα) και να επαναλαμβάνουν ανά δεκαετία 
το εμβόλιο του τετάνου, της διφθερίτιδας και του 
κοκκύτη. Μιλώντας εκ μέρους του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης επισημαίνει πως 
η πατρίδα μας διαθέτει ένα από τα καλύτερα προ-
γράμματα εθνικού εμβολιασμού για ενήλικες και 
πως το πρόσφατο παράδειγμα της πανδημικής έ-
ξαρσης της ιλαράς, αλλά και τα βαριά περιστατικά 
και οι θάνατοι από την εποχική γρίπη, καταδεικνύ-
ουν την ανάγκη του προληπτικού εμβολιασμού και 
φανερώνουν πως οι συνέπειες του αντιεμβολιαστι-
κού λόμπι –που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα– είναι ιδιαίτερα βαριές.

Και την καρδιά απειλεί 
ο έρπητας ζωστήρας
Εκτός από τους αφόρητους πόνους της μεθερπη-
τικής νευραλγίας, ο έρπητας ζωστήρας, σύμφωνα 
με νέες έρευνες, αυξάνει και τον κίνδυνο για έμ-
φραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο και αρρυθμία. Η 
επίκουρη καθηγήτρια Γαρυφαλλιά Πουλάκου επι-
σημαίνει πως ποσοστό 10%-20% των ασθενών που 
εμφανίζουν τον ιδιαίτερα επικίνδυνο οφθαλμικό 
έρπητα ζωστήρα αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο 
για εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ στα άτομα που πά-
σχουν ταυτόχρονα και από άλλα χρόνια νοσήματα 
ο κίνδυνος για έμφραγμα ή αρρυθμία εκτινάσσε-
ται κατά 300%! Τα νέα ευρήματα αποτελούν έναν 
επιπλέον λόγο για να υιοθετήσουμε το μήνυμα της 
καμπάνιας της MSD «Εμβολιάσου σήμερα» χωρίς 
να χάνουμε άλλο χρόνο.

«Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα 
γίνεται δωρεάν σε όλα τα άτομα 
ηλικίας 60 ετών και άνω και τα 
βοηθά να διατηρήσουν την ποιότητα 
της ζωής τους και να προφυλαχθούν 
από τους ανυπόφορους πόνους, 
που δεν τους αφήνουν ούτε να 
κοιμηθούν». Γιώργος Τρίμης 
υπεύθυνος του Ιατρικού Τμήματος 
Εμβολίων της MSD
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Η ψωρίαση είναι μια χρόνια νόσος 
η οποία συνοδεύεται από μια 
σειρά ενοχλητικών συμπτω-
μάτων, όπως είναι η εμφάνιση 
πλακών και κνησμού. Επίσης, 

χαρακτηρίζεται και από σημαντική ψυχολογική 
επιβάρυνση, εξαιτίας της «κόπωσης» από τις θε-
ραπείες, του αισθήματος αμηχανίας, της στιγμα-
τοποίησης ή ακόμη και της ανησυχίας των πα-
σχόντων πως η πάθηση θα επηρεάσει τις προ-
σωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές τους 
σχέσεις. Αν και υπάρχουν πολλοί τύποι ψωρί-
ασης, οι οποίοι επηρεάζουν διάφορα μέρη του 
σώματος, διαφορετικά σε κάθε άτομο, με ποικί-
λους τρόπους, «κοινό παρονομαστή» αποτελεί η 
ανάγκη για σωστή ενημέρωση, τακτική παρακο-
λούθηση και επικοινωνία ασθενούς και γιατρού, 
ώστε από τη μια να «αποδομούνται» οι φοβίες 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της νόσου και 
από την άλλη, μέσα από τον διάλογο, να διευ-
κολύνεται η ορθή επιλογή θεραπείας ανάλογα 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

Καίριας σημασίας η σχέση 
του ασθενούς με τον γιατρό
Η φύση της νόσου (χρονιότητα, εξάρσεις και υ-
φέσεις, επιπλοκές κ.λπ.), ανεξαρτήτως βαρύτη-
τας, απαιτεί μια σχέση αμφίδρομης επικοινω-
νίας, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται ο χώρος και 
ο χρόνος για να εκφράσει ο ασθενής τις ανάγκες 
και τα ερωτήματά του, μεταξύ των οποίων μπο-
ρεί να είναι ζητήματα σχετικά με τη φύση των 
συμπτωμάτων του (κνησμός, πόνος), τις ψυχο-
λογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νόσος 
στη ζωή του, καθώς και τους ενδεδειγμένους 
τρόπους για την αντιμετώπιση της πάθησής του. 
«Κλειδί», λοιπόν, για τον έλεγχο της νόσου είναι 
η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με-
ταξύ ασθενούς και γιατρού, η οποία θα διευκο-
λύνει τον ασθενή στην κατανόηση της νόσου και 
στη διαχείριση των επιπτώσεων που μπορεί να 
έχει στην καθημερινότητά του (εργασιακό πε-
ριβάλλον, συναισθηματική, κοινωνική ζωή). Η 
σωστή επιλογή και επικοινωνία με τον γιατρό, 
πέρα από το ότι θα διευκολύνει στον καλύτερο 
έλεγχο της νόσου, θα συνεισφέρει και στο να 

κατανοήσει ο ασθενής τους λόγους για τους ο-
ποίους κρίνεται απαραίτητη η τήρηση της θερα-
πείας του (π.χ. τοπική θεραπεία, συστηματική 
θεραπεία, φωτοθεραπεία).

Εξελίξεις στις τοπικές θεραπείες 
για την ψωρίαση
Υπάρχει, ωστόσο, κάτι νεότερο σε επίπεδο θε-

Νέες τοπικές θεραπείες και 
μειωμένο ποσοστό συμμετοχής 
στα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα για την ψωρίαση 
δίνουν την ευκαιρία 
στους ασθενείς για μια 
αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της νόσου.

Θετικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση 
της ήπιας και μέτριας ψωρίασης

ραπειών και ποιες είναι οι επιλογές που έχει 
σήμερα στη διάθεσή του ο ασθενής με μέτρια 
και ήπια ψωρίαση; Η συνήθης θεραπεία για τα 
άτομα με ήπια μορφή ψωρίασης είναι οι τοπικές 
θεραπείες (κορτικοστεροειδή, καλσιποτριόλη, 
ταζαροτένη, λιθανθρακόπισσα), για τη μέτρια 
μορφή ψωρίασης είναι η φωτοθεραπεία (PUVA, 
nbUVB) και τα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα 
(κυκλοσπορίνη, ρετινοειδή, μεθοτρεξάτη) και 
για τη σοβαρή μορφή οι βιολογικοί παράγοντες. 
Έχει ενδιαφέρον, πάντως, πως οι επιστημονικές 
εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες για την α-
ντιμετώπιση όλων των μορφών της νόσου, καθώς 
ήδη τα σύγχρονα φάρμακα που χορηγούνται από 
το στόμα ή με τη μορφή ενέσεων εμφανίζουν ε-
ξαιρετική αποτελεσματικότητα, ακόμα και στις 
σοβαρότερες μορφές της νόσου. Ιδιαίτερα ελ-
πιδοφόρες είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά και 
τις τοπικές θεραπείες, οι οποίες εφαρμόζονται 
είτε ως μονοθεραπεία στις ήπιες μορφές είτε 
συνδυαστικά με πιο ισχυρά φάρμακα στις σοβα-
ρότερες μορφές. Ένα παράδειγμα τέτοιας προ-
ηγμένης τεχνολογίας και ταχείας δράσης θερα-
πείας αποτελεί και ο νέος συνδυασμός καλσιπο-
τριόλης/βηταμεθαζόνης σε μορφή αερολύματος 
αφρού, μια αγωγή που είναι κατάλληλη για την 
αντιμετώπιση της ήπιας, μέτριας και σοβαρής 
ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες και η οποία 
κυκλοφορεί ήδη και στην Ελλάδα. Τα περιστα-
τικά αυτά συνιστούν την πλειονότητα (το 85% 
των περιπτώσεων) στην ψωρίαση κατά πλάκας. 
Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας εί-
χαμε μόνο σκευάσματα σε μορφή κρέμας, λο-
σιόν ή τζελ –τα οποία πρέπει να σημειωθεί ότι 
δεν ήταν πάντα πολύ αποτελεσματικά και εύ-
χρηστα–, στη «φαρέτρα» των γιατρών βρίσκεται 
πλέον και μία πρωτοποριακή αγωγή, χαρακτη-
ριστικό της οποίας είναι πως μετά τη χρήση της 
οι δραστικές ουσίες συνεχίζουν να είναι 100% 
διαλυμένες πάνω στο δέρμα, εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη απορροφητικότητα – άρα και απο-
τελεσματικότητα. Η νέα τεχνολογία συμβάλλει 
επίσης στη συμμόρφωση των ασθενών, καθώς α-
ποφεύγονται οι συνήθεις προβληματισμοί τους 
σχετικά με τη λιπαρότητα και τη δυσκολία ε-
φαρμογής, αλλά και στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των πασχόντων, αφού, μεταξύ άλλων, 
προσφέρει άμεση, ασφαλή και σημαντική ανα-
κούφιση από τον κνησμό στην πλειονότητα των 
ασθενών από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Σε 
κάθε περίπτωση, τα άτομα με ψωρίαση πρέπει 
να διεκδικήσουν δυναμικά μια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής και να τολμήσουν την αλλαγή στά-
σης απέναντι στην ψωρίαση. Θα πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι δεν είναι μόνα και πως η επιστημο-
νική πρόοδος δίνει πλέον πολλές και ασφαλείς 
επιλογές για τον έλεγχο της νόσου.

Ταυτόχρονα με τις επιστημονικές εξελίξεις, 
αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι την επιλογή κα-
ταλληλότερων θεραπειών από τους ασθενείς δι-
ευκολύνει και η πρόσφατη απόφαση του υπουρ-
γείου Υγείας να μειώσει το ποσοστό συμμετοχής 
των ατόμων με ψωρίαση σε επιλεγμένα σκευά-
σματα τοπικής θεραπείας από 25% σε 10%, επι-
τρέποντας έτσι σε περισσότερους πάσχοντες να 
«έχουν πρόσβαση» σε αποτελεσματικές θερα-
πείες που ενδεχομένως πριν θα τους ήταν πιο 
δύσκολο να πληρώσουν γι’ αυτές. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι να απευθυνθούν στον δερμα-
τολόγο τους.

Από τη Μαρία Πολίτου, δερματολόγο-αφροδισιολόγο, επιμελήτρια Β΄ στην  
Α΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
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Λέμε πως το μήλο θα πέσει κάτω απ’ 
τη μηλιά. Οι γονείς, όμως, δεν ε-
πηρεάζουν τα παιδιά τους μόνο σε 
ό,τι αφορά τη συμπεριφορά αλλά α-
ποτελούν και κινητικό πρότυπο γι’ 

αυτά. Αυτό σημαίνει πως το παιδί «αντιγράφει» 
τις συνήθειες στάσης και κίνησης των γονιών του 
και όσο βλαβερό είναι ένα παθολογικό πρότυπο 
συμπεριφοράς στον χαρακτήρα του και στην κοι-
νωνική του ζωή, άλλο τόσο βλαβερό είναι και ένα 
παθολογικό κινητικό πρότυπο για τη μυοσκελε-
τική του υγεία. Όπως εξηγεί ο φυσικοθεραπευ-
τής Τάσος Τερζόπουλος, ειδικευμένος θεραπευ-
τής Bowtech, ο άνθρωπος γεννιέται με την ικα-
νότητα της βάδισης, αλλά περνάει «εκπαίδευση» 
για να γίνει αυτή η ικανότητα δυνατότητα. Επί-
σης, στον άνθρωπο ο τρόπος κίνησής του αποτε-
λεί στοιχείο της κουλτούρας του. Έτσι, άλλη ει-
κόνα έχουμε για το πώς κινείται ένας Ιάπωνας –
μικρά συντονισμένα ρυθμικά βήματα– και άλλη 
για το πώς κινείται ένας Αμερικανός – με μεγάλα 

ασυντόνιστα βήματα χωρίς ρυθμό. Έχετε, λοιπόν, 
σκεφτεί πώς κάθεστε σπίτι στο σαλόνι; Βυθισμέ-
νοι στον καναπέ με τη λεκάνη σχεδόν στην άκρη 
του, καμπουριασμένοι; Μήπως είστε όλη την ώρα 
στο σπίτι καθιστοί με το κινητό στο χέρι και τα 
παιδιά σας σας βλέπουν μονίμως «χωμένους» σε 
ένα smartphone ή tablet; Σας έχουν δει ποτέ να 
κάνετε κάποιο σπορ ή να πηγαίνετε σε κάποια 
δουλειά σας με τα πόδια; Αν όχι, είναι πολύ δύ-
σκολο γι’ αυτά να αποκτήσουν υγιείς συνήθειες 
στάσης και κίνησης, γεγονός που φαντάζει τρο-
μακτικό, αν σκεφτούμε ότι 70% των μυοσκελετι-
κών παθήσεων στον δυτικό κόσμο προέρχονται 
από τον τρόπο ζωής μας.

«Συγκεκριμένα, το πώς καθόμαστε στην κα-
ρέκλα στο γραφείο μας για 8-9 ώρες την ημέρα, 
αν κάνουμε κάποια μορφή άσκησης και το πώς έ-
χουμε ρυθμισμένη την καρέκλα στη θέση του ο-
δηγού στο αυτοκίνητό μας επηρεάζουν την υγεία 
μας σε καθοριστικό βαθμό» λέει ο κ. Τερζόπου-
λος και προτείνει μερικές απλές συμβουλές για να 

γίνετε καλύτερο κινητικό πρότυπο για τα παιδιά 
σας: Μάθετε να κάθεστε σωστά στο σπίτι, στο αυ-
τοκίνητο, στο γραφείο. Βαθιά στην καρέκλα, στη-
ρίζοντας τη μέση και την πλάτη σας στην πλάτη 
του καναπέ και του καθίσματος στο γραφείο ή στο 
αυτοκίνητο. Ρυθμίστε την καρέκλα του αυτοκινή-
του σας σε κλίση 90-100, μην οδηγείτε ξαπλωτοί. 
Ξεκινήστε κάποιο είδος άσκησης, περπάτημα, πο-
δήλατο, γυμναστήριο, πεζοπορία, και πάρτε παρέα 
τα παιδιά σας. Μην περνάτε ατελείωτες ώρες με 
το κινητό, το tablet ή το laptop σας, ιδιαίτερα 
όταν είστε στο σπίτι. Ό,τι βλέπουν τα παιδιά σας 
θα το αναπαράγουν. Πάρτε σκύλο, ένα κουτάβι ή 
ενήλικο αδέσποτο. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι 
άνθρωποι που πήραν σκυλί βελτίωσαν σημαντικά 
τον ημερήσιο χρόνο βάδισης, προσπαθώντας να 
καλύψουν την ανάγκη του σκύλου τους για εκτό-
νωση. Μην ξεχνάτε, οι Κινέζοι λένε «μια εικόνα, 
χίλιες λέξεις». Δώστε, λοιπόν, το σωστό κινητικό 
πρότυπο στα παιδιά σας και αυτά θα το αναπαρά-
γουν για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η κίνηση και η σωματική δραστηριότητα διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην πρόληψη του διαβήτη, αλλά όταν η νόσος 
διαγνωστεί, δεν αρκούν, χρειάζεται και αγωγή. Η πλέον διαδε-
δομένη αγωγή σε όλους τους διαβητικούς ασθενείς –είτε πά-
σχουν από διαβήτη τύπου 1 είτε από διαβήτη τύπου 2– είναι 

η ινσουλινοθεραπεία, η οποία όμως για πολλά χρόνια παρέμενε «παρεξηγη-
μένη», καθώς έχει συνδεθεί με τον φόβο της υπογλυκαιμίας. Ωστόσο, για τα 
εκατοντάδες εκατομμύρια των ασθενών που πάσχουν από σακχαρώδη δια-
βήτη (το 90% των ασθενών νοσεί από τύπο 2) οι ινσουλίνες 2ης γενιάς, που 
κυκλοφόρησαν την τελευταία διετία, εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στην ινσου-
λινοθεραπεία, αλλάζοντας τη ζωή των διαβητικών, καθώς τους βοηθούν να α-
παλλαγούν οριστικά από τον φόβο της υπογλυκαιμίας.

Όπως εξηγεί ο καρδιολόγος Γιώργος Ρομπόλας, πλέον η ινσουλινοθερα-
πεία με τις ινσουλίνες 2ης γενιάς ενέχει πολύ μικρότερο κίνδυνο κυρίως για 
εκείνες τις νυχτερινές υπογλυκαιμίες που μέχρι τώρα οδηγούσαν πολλούς α-
σθενείς στο να εγκαταλείψουν την αγωγή. Η μη συμμόρφωση στη θεραπεία 
επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα παγκόσμιων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία 

εκτός ρυθμιστικού στόχου για το σάκχαρό τους παραμένουν το 50% των α-
σθενών των προηγμένων χωρών, το 70% των ασθενών των αναπτυσσόμενων 
χωρών και το 80% των ασθενών με διαβήτη τύπου 1. Ειδικότερα, τα αποτε-
λέσματα δύο μελετών, της BRIGHT και της LIGHTNING PM, δείχνουν την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ινσουλινών 2ης γενιάς. Στη με-
λέτη BRIGHT συγκρίθηκε η ινσουλίνη glargine 300 U/mL με την ινσουλίνη 
degludec 100 U/mL σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που ξεκινούν ινσουλινοθε-
ραπεία. Η μελέτη έδειξε μικρότερη επίπτωση και αριθμό υπογλυκαιμικών ε-
πεισοδίων τις πρώτες 12 εβδομάδες θεραπείας με την ινσουλίνη glargine 300 
U/mL. Επιπρόσθετα, η μελέτη LIGHTNING PM, που στηρίχτηκε σε δεδο-
μένα καθημερινής κλινικής πρακτικής, έδειξε μείωση του ποσοστού των προ-
βλεπόμενων υπογλυκαιμικών επεισοδίων της ινσουλίνης glargine 300 U/mL 
έναντι της ινσουλίνης degludec 100 U/mL σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που 
ξεκινούν ινσουλινοθεραπεία. Η νέα ιατρική τάση παγκοσμίως είναι οι ιατρι-
κές αποφάσεις να στηρίζονται περισσότερο στα δεδομένα καθημερινής κλι-
νικής πράξης, καθώς αυτά είναι λιγότερο «αποστειρωμένα» και περισσότερο 
«αληθινά» σε σχέση με τα ευρήματα των κλινικών μελετών.

Οι ινσουλίνες 2ης γενιάς νικούν τον φόβο της υπογλυκαιμίας

«Τα παιδιά αντιγράφουν τις 
συνήθειες στάσης και κίνησης 
των γονιών τους, κατά τον ίδιο 
τρόπο που μιμούνται τις εκφράσεις 
τους». Τάσος Τερζόπουλος, 
φυσικοθεραπευτής, ειδικευμένος 
θεραπευτής Bowtech

Πώς θα γίνετε καλό κινητικό 
πρότυπο για τα παιδιά σας
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Ο
ι καταιγιστι-
κές εξελίξεις 
στους αιμα-
τολογικούς 
κα ρ κ ί ν ο υ ς 
δείχνουν τις 
τεράστιες δυ-

νατότητες που έχει η ιατρική, καθώς 
η μία λευχαιμία μετά την άλλη ε-
ξελίσσονται από ταχύτατα θανατη-
φόρα νοσήματα σε χρόνιες ασθέ-
νειες, σαν την υπέρταση και τον 
σακχαρώδη διαβήτη, χάρη στην α-
νάπτυξη των νέων φαρμάκων. Γίνο-
νται, δηλαδή, ασθένειες που δεν α-
πειλούν τη ζωή του ασθενή, εφόσον 
αυτός λαμβάνει το φάρμακό του. Η 
αρχή αυτού του θεαματικού success 
story έγινε με τη χρόνια μυελογενή 
λευχαιμία (την πιο συχνή στους ε-
νήλικες), στην οποία, όπως εξηγεί ο 
καθηγητής Αιματολογίας Παναγιώ-
της Παναγιωτίδης, πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, 
σε πρώτο στάδιο επιτεύχθηκε η με-
τατροπή της σε απολύτως ελέγξιμο 
χρόνιο νόσημα. Σε δεύτερο στάδιο 
οι έρευνες έδειξαν πως κάποιοι α-
σθενείς μπορούν μετά από μία τρι-
ετία λήψης του φαρμάκου καθημε-
ρινά να πετύχουν «εκρίζωση» του 

καρκίνου –όπως περίπου γίνεται 
με τη χρόνια ηπατίτιδα C– και να 
σταματήσουν την αγωγή. Τα αισιό-
δοξα ευρήματα δεν σταματούν εδώ, 
καθώς πλέον αυτές οι αντικαρκινι-
κές θεραπείες αφενός είναι σε χάπι, 
γεγονός που τις καθιστά πολύ πιο 
φιλικές για τον ασθενή, και αφετέ-
ρου έχουν τη συγκλονιστική δυνα-
τότητα να εξασφαλίζουν τη λεγό-
μενη λειτουργική ίαση, δηλαδή ο 
ασθενής να γίνεται καλά, να παρα-
μένει ελεύθερος νόσου για μία δε-

καετία και να κόβει και την αγωγή.
Η επόμενη λευχαιμία που γί-

νεται θεραπεύσιμη είναι η χρόνια 
λεμφοκυτταρική λευχαιμία, όπου 
κι εδώ οι εξελίξεις τρέχουν με την 
ανάπτυξη φαρμάκων σε χάπι. Οι 
έρευνες δείχνουν πως η μία μετά 
την άλλη οι λευχαιμίες μπορούν 
να γίνουν θεραπεύσιμα νοσήματα, 
κάτι που για πολλά χρόνια παρέ-
μενε σενάριο επιστημονικής φα-
ντασίας. Φυσικά η διακοπή της 
φαρμακευτικής αγωγής, κάτι που 

στην ογκολογία αποτελεί το «άγιο 
δισκοπότηρο», δεν μπορεί να γίνει 
ελαφρά τη καρδία, καθώς πρέπει 
να γίνονται τακτικά ειδικές μορια-
κές εξετάσεις που επιβεβαιώνουν 
πως δεν κυκλοφορούν ίχνη καρ-
κινικών κυττάρων στο αίμα. Οι ε-
ξετάσεις αυτές είναι ακριβές, και 
επειδή δεν αποζημιώνονται όλες 
από τον ΕΟΠΥΥ, η Ελληνική Αι-
ματολογική Εταιρεία καλύπτει το 
κόστος για τους ασθενείς που είναι 
«προτεινόμενοι» για το επόμενο 
βήμα, καθώς έχουν πετύχει τη λε-
γόμενη «βαθιά μοριακή ύφεση» της 
νόσου. Έτσι, δεν χρειάζεται να επι-
βαρυνθούν οι ογκολογικοί ασθενείς 
με πρόσθετα βάρη. Η δυνατότητα 
λειτουργικής ίασης των ασθενών 
με διακοπή της θεραπείας έχει και 
σημαντικά οικονομικά οφέλη για 
την πολιτεία, καθώς τα νέα αντι-
καρκινικά φάρμακα είναι ακριβά. 
Παρ’ ότι, ωστόσο, το κόστος τους 
είναι υψηλό σε σχέση με τη χημει-
οθεραπεία, «αξίζουν τα χρήματά 
τους», γιατί έχουν πολύ λιγότερες 
παρενέργειες, συνεπώς ο ασθενής 
κερδίζει μακρύτερη ζωή και καλύ-
τερη ποιότητα ζωής.

Έγινε η αρχή του τέλους 
στις λευχαιμίες
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∆ιεθνή αναγνώριση και απήχηση α-
ποκτά το Κρητικό Ίαµα, το αντιιικό 
φυσικό ιδιοσκεύασµα που δηµιούρ-
γησαν τέσσερις Έλληνες καθηγητές 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης αξιοποι-

ώντας µε τον καλύτερο τρόπο τα θεραπευτικά βό-
τανα της κρητικής γης. «Πατέρας» του Κρητικού 
Ιάµατος είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στο Πανεπιστή-
µιο Κρήτης Χρήστος Λιονής, που πρώτος συσχέ-
τισε την τακτική κατανάλωση αφεψηµάτων βοτάνων 
µε τη µακροζωία των Κρητών, οι οποίοι έφταναν 
τα βαθιά γεράµατα χωρίς να καταβάλλονται από 
αναπνευστικές λοιµώξεις. Οι λοιµώξεις αυτές σε 
προχωρηµένη ηλικία αποδεικνύονται επικίνδυνες, 
γιατί επιβαρύνουν πολύ την αναπνευστική και την 
καρδιολογική υγεία και συχνά γίνονται αιτία να 
νοσήσουν βαριά οι ασθενείς και να νοσηλευτούν 
ακόµη και σε µονάδες εντατικής νοσηλείας. Η πα-
ρατήρηση του καθηγητή κ. Λιονή, η οποία ξεκί-
νησε από τα παραδοσιακά αφεψήµατα, µέσα από 
έρευνες έφτασε στη δηµιουργία ενός ιδιοσκευά-
σµατος για την ταχύτερη ανάρρωση, αλλά και την 
πρόληψη της µόλυνσης από τους ιούς της γρίπης 
και τους ρινοϊούς του κλασικού κρυολογήµατος, οι 
οποίοι, ως γνωστόν, είναι εξαιρετικά µεταδοτικοί. 
Τα ευρήµατα των ερευνών ήταν τόσο εντυπωσιακά 
ώστε ενδιαφέρον για το Κρητικό Ίαµα έδειξε το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σηµάτων, συµπεριλαµβάνοντάς το στις δηµοσιεύ-
σεις του, ως µη φαρµακευτικό µέσο για την αντιµε-
τώπιση των εποχικών αναπνευστικών λοιµώξεων.

Τρία βότανα στην «καρδιά» 
του Κρητικού Ιάµατος
Όπως εξηγεί ο καθηγητής Βιολογίας Στέργιος Πυ-
ρίντσος, «η παραγωγή του φυτικού υλικού από το 
οποίο παράγονται οι δραστικές ενώσεις του Κρη-
τικού Ιάµατος γίνεται ακολουθώντας µεθόδους γε-
ωργίας υψηλής ακρίβειας, έτσι ώστε να διασφαλί-
ζεται η υψηλή ποιότητα, καθώς και η σταθερότητα 
της πρώτης ύλης». Επίσης, µε την αξιοποίηση επί-

γειων και δορυφορικών περιβαλλοντικών δεδοµέ-
νων και τη χρήση µαθηµατικών µοντέλων εντοπί-
στηκαν οι περιοχές που εν δυνάµει θα µπορούσαν 
να παράγουν τις ουσίες των οποίων η βιολογική 
δραστικότητα είναι υψηλού ενδιαφέροντος για το 
συγκεκριµένο σκεύασµα.

Η νέα έρευνα που εκπόνησαν οι καθηγητές 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης απέδειξε ότι η έγκαιρη 
λήψη του µε τα πρώιµα συµπτώµατα της ίωσης, για 
επτά συνεχόµενες ηµέρες, µειώνει από το δεύ-
τερο κιόλας 24ωρο τον χρόνο για την ύφεση των 
συµπτωµάτων της γρίπης. Ανάλογη δράση έχει το 
Cretan Iama και ενάντια στον ρινοϊό του κοινού 
κρυολογήµατος, καθώς µειώνεται δραστικά και το 
ιιικό φορτίο και ο πολλαπλασιασµός του γενετι-
κού υλικού (DNA) των «ένοχων» ιών. Επίσης, µε-

λετάται µε πολύ ελπιδοφόρα ευρήµατα και η χο-
ρήγησή του πριν από την επαφή µε τον ιογενή 
παράγοντα. Έχει διαπιστωθεί ότι η προληπτική 
χορήγηση του Κρητικού Ιάµατος για επτά ηµέ-
ρες µειώνει αισθητά τον κίνδυνο να κολλήσουµε 
και να νοσήσουµε.

Αναφερόµενος σε αυτό το ιδιαίτερα ελπιδο-
φόρο πεδίο της προληπτικής δράσης του φυσι-
κού ιδιοσκευάσµατος, ο καθηγητής Εργαστηρι-
ακής Ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήµιο Κρή-
της Ηλίας Καστανάς επισηµαίνει πως το Κρητικό 
Ίαµα είναι πολύ χρήσιµο όταν έχουµε γύρω µας 
άρρωστους ανθρώπους και όταν πρόκειται να τα-
ξιδέψουµε µε αεροπλάνο (όπου ο αέρας ανακυ-
κλώνεται), καθώς µειώνει τον κίνδυνο να κολλή-
σουµε γρίπη ή κρυολόγηµα. Εκτός από αντιιική 
προστασία, το Κρητικό Ίαµα χαρίζει µια γενικό-
τερη αίσθηση ευεξίας, ενώ παρουσιάζει και ισχυ-
ρές αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες, καθώς βοηθά να 
µηδενιστεί ο δείκτης φλεγµονής, δηλαδή η C α-
ντιδρώσα πρωτεΐνη, στον οργανισµό.

Ένα αισιόδοξο µήνυµα 
µε πολλούς αποδέκτες
Η ανάπτυξη και εδραίωση του Κρητικού Ιάµατος 
στον χώρο των συµπληρωµάτων διατροφής και 
των φυσικών ιδιοσκευασµάτων του φαρµακείου 
αποτελεί µια επιτυχηµένη ιστορία µε ιατρική, ε-
ρευνητική και επιχειρηµατική χροιά. Και µάλι-
στα σε µια εποχή που η Ελλάδα παλεύει να βγει 
από την κρίση, να αναχαιτίσει το φαινόµενο του 
brain drain, που απειλεί να αποστραγγίξει την πα-
τρίδα µας από φωτεινά µυαλά, και να διεκδική-
σει το µερίδιο που της αναλογεί στις επενδύσεις 
στην κλινική έρευνα, προσφέροντας τα ερευνητικά 
οφέλη στην κοινωνία. Το Κρητικό Ίαµα αξιοποιεί 
τον θεραπευτικό θησαυρό της πατρίδας µας, προ-
σφέρει δουλειά σε ελληνικά χέρια, διαφηµίζει το 
επιστηµονικό δυναµικό της Ελλάδας στο εξωτε-
ρικό και συµβάλλει στο να απαλλαγούµε από το 
βάσανο των εποχικών λοιµώξεων, οι οποίες ήδη 
µας έχουν χτυπήσει την πόρτα.

«Λαµβάνοντας το Κρητικό Ίαµα 
από τα πρώτα συµπτώµατα και 
για επτά ηµέρες, η γρίπη και το 
κρυολόγηµα περνούν πιο γρήγορα, 
όπως δείχνουν τα νέα ερευνητικά 
δεδοµένα, αντιµετωπίζοντας άµεσα 
τους ιούς  που ευθύνονται γι’ αυτά». 
Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής 
Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης

Ο σύ��αχός �ας ενάντια στη γρίπη 
έχει ελληνική υπογραφή

«Η ανάπτυξη του Κρητικού Ιάµατος 
ξεκίνησε από την παρατήρηση πως 
οι κάτοικοι της Κρήτης που έπιναν 
αφεψήµατα από τοπικά βότανα δεν 
νοσούσαν συχνά από αναπνευστικές 
λοιµώξεις». Χρήστος Λιονής, 
καθηγητής Γενικής Ιατρικής και 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
στο Πανεπιστήµιο Κρήτης

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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∆
εν είναι πλέον µακριά 
η εποχή που η δρα-
στηριότητα της πολ-
λαπλής σκλήρυνσης 
θα παρακολουθείται 
µε µια απλή εξέταση 

αίµατος, η οποία θα «µετρά» την α-
ποµυελίνωση του νευράξονα στα νευ-
ρικά κύτταρα. Πρόκειται για µια ανα-
µενόµενη και προαναγγελθείσα επα-
νάσταση στον τρόπο διάγνωσης και 
παρακολούθησης της νόσου που για 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα εξελίσ-
σεται σιωπηλά, µε συνέπεια η ανα-
πηρία να προχωρά µεν, αλλά τα συ-
µπτώµατα να αργούν να εµφανιστούν. 
Καθώς όµως πλέον η φαρέτρα για την 
αντιµετώπιση της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης περιλαµβάνει πληθώρα θερα-
πειών (ενέσιµες και σε χάπια), οι ε-
ρευνητές ρίχνουν το βάρος στην ανά-
πτυξη νέων εργαλείων για την ακόµα 
πιο ακριβή πρόγνωση της νόσου, ώστε 
η εξατοµικευµένη αγωγή να αρχίζει 
γρηγορότερα και να είναι πιο απο-
τελεσµατική. Στο 34ο Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θερα-
πεία και την Έρευνα στην Πολλαπλή 
Σκλήρυνση (ECTRIMS), στο Βερο-
λίνο, ανακοινώθηκε η ανάπτυξη του 
πρώτου βιοδείκτη που εντοπίζεται 
µε µια απλή αιµατολογική εξέταση. 
Όπως εξηγεί ο καθηγητής Νευρολο-
γίας του Πανεπιστηµίου του Καναδά 

Xavier Montalban, µε τη βοήθεια του 
βιοδείκτη διαγιγνώσκεται ο βαθµός 
αποµυελίνωσης των νευρικών κυττά-
ρων µέσα από τη µέτρηση της συγκέ-
ντρωσης των νευροϊνιδίων στο αίµα 
του ασθενή. Ο νέος βιοδείκτης, που 
προστέθηκε στον αλγόριθµο του θε-
ραπευτικού στόχου ως 5ο σηµείο στο 
λεγόµενο «NEDA 5», συµπληρώνει το 
πλαίσιο παρακολούθησης της πολλα-
πλής σκλήρυνσης. Ο νέος πενταπλός 
θεραπευτικός στόχος «NEDA 5» είναι 
η απουσία των υποτροπών, των νέων 

βλαβών στη µαγνητική τοµογραφία 
και της εξέλιξης της σωµατικής ανα-
πηρίας, η µειωµένη απώλεια εγκε-
φαλικού όγκου και η χαµηλή συγκέ-
ντρωση νευροϊνιδίων στο αίµα. Στην 
πράξη, µέσα από αυτούς τους παρά-
γοντες αξιολόγησης αρχίζει πιο νωρίς 
η θεραπεία στους πρωτοθεραπευόµε-
νους ασθενείς και επίσης εντοπίζεται 
έγκαιρα η ανάγκη αλλαγής της θερα-
πείας, προκειµένου ο ασθενής να αντα-
ποκριθεί καλύτερα. Σηµαντικό ρόλο 
στην κλινική πράξη διαδραµατίζει η 

µαγνητική τοµογραφία, που εντοπί-
ζει τις νέες βλάβες στον εγκέφαλο αρ-
κετά πριν εκδηλωθούν τα συµπτώ-
µατα και πρέπει να γίνεται τουλάχι-
στον µία φορά τον χρόνο. Στο «βαρύ 
πυροβολικό» για την αντιµετώπιση 
της πολλαπλής σκλήρυνσης περιλαµ-
βάνεται το ενδοφλέβιο natalizumab 
της Biogen που χορηγείται σε ασθε-
νείς µε υψηλή δραστηριότητα νόσου. 
Μια δοκιµασµένη πρώτης γραµµής 
θεραπεία για τη συχνότερη µορφή 
της πολλαπλής σκλήρυνσης, τη λεγό-
µενη υποτροπιάζουσα, διαλείπουσα, 
είναι το χάπι του φουµαρικού διµεθυ-
λεστέρα επίσης της Biogen, το οποίο 
χορηγείται δύο φορές την ηµέρα, δι-
ατηρώντας ιδιαίτερα χαµηλό τον α-
ριθµό των υποτροπών στα 9 χρόνια 
για τους νεοδιαγνωσµένους ασθενείς. 
Φυσικά, το «άγιο δισκοπότηρο» στην 
αντιµετώπιση της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης παραµένει η θεραπεία που 
θα επιδιορθώνει την αποµυελίνωση, 
ώστε ο ασθενής να γίνεται καλύτερα, 
και σε αυτή την κατεύθυνση «τρέχει» 
έρευνα για το µονοκλωνικό αντίσωµα 
opicinumab της Biogen. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η ελαχιστοποίηση των υπο-
τροπών και το «πάγωµα» της εξέλιξης 
της ασθένειας µειώνουν τον κίνδυνο 
να µεταπέσει ο ασθενής στη δευτε-
ροπαθώς προϊούσα µορφή, για την 
οποία δεν υπάρχει ακόµη θεραπεία.

Η πολλαπλή σκλήρυνση 
(θα) παρακολουθείται 
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Όταν η ανάπτυξη του παιδιού υπο-
λείπεται σε ύψος, οι γονείς ανησυ-
χούν. Ωστόσο, λύση στο πρόβλημα υ-
πάρχει, αρκεί η οικογένεια να αρθεί 
στο ύψος των περιστάσεων και να α-
πευθυνθεί στον γιατρό.

Η σωματική αύξηση κάθε παιδιού 
και εφήβου είναι αποτέλεσμα 
πολλών παραγόντων, ανάμεσα 
στους οποίους αναμφισβήτητα 
οι κυριότεροι είναι η γενετική 

προδιάθεση, περιβαλλοντικοί και διατροφικοί πα-
ράγοντες, καθώς επίσης ψυχοκοινωνικοί και εν-
δοκρινικοί παράγοντες. Ως εκ τούτου, η φυσιολο-
γική σωματική αύξηση αντικατοπτρίζει τη φυσιο-
λογική και αρμονική ενορχήστρωση όλων αυτών 
των παραμέτρων. Το ύψος, όπως και κάθε άλλο βι-
ολογικό χαρακτηριστικό, για παράδειγμα η αρτη-
ριακή πίεση ή το βάρος, ακολουθεί μια ομαλή κα-
μπανοειδή κατανομή για τα άτομα συγκεκριμένου 
φύλου, φυλής και ηλικίας. Ως χαμηλό ανάστημα 
θεωρείται ως εκ τούτου το ανάστημα ενός ατόμου 
όταν βρίσκεται κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση 

στις καμπύλες της κατά ύψος αύξησης του συγκε-
κριμένου πληθυσμού και φύλου.

Αναζητώντας τη… ρίζα του κακού
Το χαμηλό ανάστημα συνηθέστερα είναι αποτέ-
λεσμα απλώς κληρονομικότητας, ενώ σπανιότερα 
μπορεί να αποτελεί έκφραση κάποιας παθολογι-
κής κατάστασης, είτε αυτή είναι χρόνιο νόσημα, 
όπως σύνδρομο δυσαπορρόφησης, χρόνια πνευ-
μονοπάθεια, χρόνια νεφροπάθεια κ.ά., είτε μπο-
ρεί να οφείλεται σε ενδοκρινική διαταραχή. Έχει 
μεγάλη σημασία να ρωτήσουμε ποια είναι τα ανα-
στήματα των γονέων και της ευρύτερης οικογέ-
νειας και πότε οι γονείς άρχισαν τη δική τους ε-
φηβεία. Το συχνότερο αίτιο παροδικού χαμηλού 
αναστήματος είναι απλώς η κληρονομικότητα ή η 
καθυστέρηση έναρξης της εφηβείας σε ένα κατά 
τα άλλα υγιές παιδί, που αν ερωτηθεί θα δούμε 
ότι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς του 
είχε αργήσει να μπει στην εφηβεία και ένιωθε ε-
πίσης χαμηλότερος από τους συνομηλίκους του. 
Τα κυριότερα ενδοκρινικά αίτια χαμηλού αναστή-
ματος είναι η δράση αυξημένων συγκεντρώσεων 
κορτιζόλης, κυρίως από υπερβολική εξωγενή χο-
ρήγηση και σπανιότερα από υπερέκκριση του ορ-

Όταν αποκλειστούν όλα 
τα άλλα αίτια χαμηλού 
αναστήματος κατά την 
ανάπτυξη του παιδιού 
(όπως η κληρονομικότητα), 
διερευνάται το ενδεχόμενο 
της ανεπάρκειας της 
αυξητικής ορμόνης.

(Δεν) είναι πάντα η αυξητική ορμόνη 
λύση στο χαμηλό ανάστημα

γανισμού, ο υποθυρεοειδισμός και η ανεπάρκεια 
αυξητικής ορμόνης.

Όταν η αυξητική ορμόνη δεν επαρκεί
Η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης κλινικά θα 
εκδηλωθεί με χαμηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης, δη-
λαδή το παιδί θα παίρνει λίγα εκατοστά σε ύψος 
τον χρόνο, ενώ θα πρέπει να αποκλειστούν όλα 
τα άλλα πιθανά αίτια χαμηλού αναστήματος και 
το παιδί θα πρέπει να παραπεμφθεί στον ειδικό. 
Η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης μπορεί να 
είναι μεμονωμένη έλλειψη ή να συνδυάζεται και 
με έλλειψη άλλων υποφυσιακών ορμονών. Το αίτιο 
της ανεπάρκειας της αυξητικής ορμόνης μπορεί 
να είναι γενετικό ή να προκαλείται αργότερα, π.χ. 
λόγω κάποιας μάζας/όγκου στην περιοχή της υ-
πόφυσης, είτε να προέρχεται από χειρουργικούς 
χειρισμούς ή ακτινοβόληση της υποθαλαμο-υπο-
φυσιακής περιοχής. Το μεγαλύτερο ποσοστό απο-
δίδεται σε ιδιοπαθή ανεπάρκεια αυξητικής ορμό-
νης, χωρίς άλλη υποκείμενη διαταραχή.

Η χορήγηση αυξητικής ορμόνης είναι ενδε-
δειγμένη στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης ανε-
παρκούς έκκρισής της και τότε η χορήγησή της ο-
δηγεί σε φυσιολογικό τελικό ανάστημα μέσα στο 
γενετικό ύψος-στόχο. Η συμμόρφωση στην ενδε-
δειγμένη δοσολογία και η συνέπεια στη χορήγηση 
της αυξητικής ορμόνης είναι ουσιαστικά στοιχεία 
στην επιτυχία της θεραπείας. Το παιδί πρέπει να 
επανελέγχεται από τον θεράποντα ιατρό ανά τακτά 
διαστήματα για να διαπιστώνεται η βελτίωση του 
ρυθμού αύξησης και η συμμόρφωση στην αγωγή. 
Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να τηρούνται και οι 
αρχές του καλού ύπνου και της ισορροπημένης 
διατροφής.

Από τη δρα Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, καθηγήτρια Παιδιατρικής - 
Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, διευθύντρια της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
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Η 
ζωή είναι 
ένα ταξίδι υ-
γείας. O κα-
θένας µας α-
ντιµετωπίζει 
προκλήσεις 
υγείας µι-
κρές ή µεγά-

Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ζωής, 
για να διασφαλίσου	ε την υγεία 
σε όλη τη διαδρο	ή

Ποιοι είµαστε
Η Sanofi είναι µια φαρµακευτική βιοµη-
χανία µε περισσότερους από 100.000 ερ-
γαζόµενους, οι οποίοι έχουν 145 εθνικότη-
τες. Έχουµε παρουσία σε 100 χώρες και δι-
αθέτουµε 80 σηµεία παραγωγής. Οι πέντε 
παγκόσµιες επιχειρησιακές µονάδες µας 
καλύπτουν τις βασικότερες θεραπευτικές 
κατηγορίες (διαβήτης και καρδιαγγειακά νο-
σήµατα, ειδική φροντίδα, εµβόλια, κατανα-
λωτικά προϊόντα υγείας και φάρµακα γενι-
κής ιατρικής). Επενδύουµε 6 δισ. ευρώ ετη-
σίως, έως το 2020, για έρευνα και ανάπτυξη.

Η Sanofi στην Ελλάδα
Η Sanofi Ελλάδας προσφέρει καινοτόµες 
λύσεις για ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων 
υγείας, από την πρόληψη µέχρι και τη θε-
ραπεία, µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής των 
ασθενών. Προσφέρουµε θεραπευτικές λύ-
σεις για τον διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νο-
σήµατα, τις σπάνιες παθήσεις, την πολλα-
πλή σκλήρυνση, την ογκολογία, την ανοσο-
λογία και τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας. 
Συνεργαζόµαστε µε όλους τους επαγγελ-
µατίες υγείας και τους υγειονοµικούς φο-
ρείς για να διασφαλίσουµε ότι οι ασθενείς 
έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, 
αλλά και για να βελτιώσουµε την υγεία του 
τοπικού πληθυσµού. Η εταιρεία µας έχει 
δυναµική παρουσία στην Ελλάδα για πε-
ρισσότερα από 40 χρόνια. Ο οργανισµός 
µας αποτελείται από 200 Έλληνες εργα-
ζόµενους που συνεισφέρουν καθηµερινά 
στη βελτίωση τη ς υγείας στη χώρα µας. Η 
Sanofi Ελλάδας κάνει σηµαντικές επενδύ-
σεις σε κλινικές µελέτες που προσφέρουν 
στα ελληνικά ερευνητικά κέντρα την απα-
ραίτητη τεχνογνωσία και στους Έλληνες 
ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόµες θερα-
πείες (180 κέντρα κλινικών µελετών σε όλη 
την Ελλάδα, 23 κλινικές µελέτες στο πεδίο 
του διαβήτη, της ογκολογίας, της καρδιο-
λογίας, της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, της 
πολλαπλής σκλήρυνσης, της αιµατολογίας 
και των σπάνιων παθήσεων, µε 1.150 συµ-
µετέχοντες ασθενείς).

Η Sanofi στην Ελλάδα είναι 1η σε όγκο 
πωλήσεων και 4η σε αξία πωλήσεων σε 
σχέση µε τις υπόλοιπες φαρµακοβιοµηχα-
νίες της χώρας.

Η εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση της 
ηγετικής της θέσης στην Ελλάδα και στη 
συνεχή υποστήριξη των περισσότερων από 
1 εκατοµµύριο ασθενών σε διάφορες θερα-
πευτικές κατηγορίες, διασφαλίζοντας πα-
ράλληλα την πρόσβαση σε καινοτόµες θερα-
πείες. Το 2017 η Sanofi έθεσε σε κυκλοφο-
ρία δύο καινοτόµα φάρµακα στο πεδίο της 
καρδιολογίας και των σπάνιων παθήσεων, 
ενώ µέσα στην επόµενη τριετία σχεδιάζει 
να κυκλοφορήσει περισσότερα από έξι νέα 
φάρµακα στην ογκολογία, τις σπάνιες παθή-
σεις, τον διαβήτη και την ανοσολογία (ρευ-
µατολογία, ατοπική δερµατίτιδα, άσθµα).

Η Sanofi Ελλάδας «µετρά» περισσότερα από 40 χρόνια 
επενδύσεων στην πατρίδα µας και έχει σε εξέλιξη 23 
κλινικές µελέτες, που διεξάγονται σε 180 κέντρα, µε 
1.150 συµµετέχοντες ασθενείς.

λες, για µια ζωή ή για µια στιγµή. Ως συ-
νοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας, εµείς, οι 
άνθρωποι της Sanofi, προσπαθούµε να υ-
ποστηρίξουµε τους ασθενείς να αντεπε-
ξέλθουν στις προκλήσεις υγείας και να συ-
νεχίσουν να απολαµβάνουν τη ζωή τους. 
Εµείς, οι άνθρωποι της Sanofi, έχουµε ως 
στόχο να Ενδυναµώσουµε τη Ζωή.

Η εταιρεία προσφέρει θεραπευτικές λύσεις για τον 
διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, τις σπάνιες 
παθήσεις, την πολλαπλή σκλήρυνση, την ογκολογία, 
την ανοσολογία και τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας.
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Το φθινόπωρο φέρνει µαζί του τη 
γρίπη, το κοινό κρυολόγηµα και 
διάφορες άλλες εποχικές ιογενείς 
λοιµώξεις του ανώτερου και του 
κατώτερου αναπνευστικού που τα-

λαιπωρούν µικρούς και µεγάλους. Τα συµπτώ-
µατά τους είναι συνήθως ήπια, µε χαρακτηρι-
στικότερα το φτέρνισµα, τον βήχα, τον πονό-
λαιµο, το µπούκωµα στη µύτη, την ιγµορίτιδα, 
τα δέκατα και τους πόνους στα κόκαλα. Το κοινό 
κρυολόγηµα είναι η πιο συχνή µορφή λοίµωξης 
του αναπνευστικού συστήµατος, η οποία είναι 
και εξαιρετικά µεταδοτική. Συχνά συγχέεται µε 
τη γρίπη, προκαλείται όµως από διαφορετικούς 
ιούς και είναι πιο ήπιο. Όπως εξηγεί ο γενικός 
γιατρός Στάθης Σκληρός, διδάκτωρ του Πανεπι-
στηµίου Κρήτης και πρόεδρος της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Πρωτο-
βάθµια Φροντίδα Υγείας, η γρίπη δεν είναι ένα 
«βαρύ» κρυολόγηµα και µπορεί να είναι αρκετά 
σοβαρή, ειδικά για τους πολύ µικρούς, τους η-
λικιωµένους, όσους πάσχουν από χρόνια νοσή-
µατα και τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτοµα, 
όπως έχει δείξει η εµπειρία των τελευταίων ετών. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, µπορεί να 
είναι δύσκολο να διαπιστώσετε εάν έχετε γρίπη 
ή ένα ιδιαίτερα βαρύ κρυολόγηµα. Για να δια-
χειριστείτε τα συµπτώµατά σας στο σπίτι, ο ειδι-
κός συµβουλεύει: Κατ’ αρχάς να ξεκουραστείτε 
επαρκώς και να µη βιαστείτε να επιστρέψετε στη 
δουλειά. Όταν δεν αισθάνεστε καλά, είναι σηµα-
ντικό να δώσετε στον οργανισµό σας χρόνο για 

να αναρρώσει. Αν αποφασίσετε να περάσετε τη 
λοίµωξη «στο πόδι» και στο γραφείο, εκτός του 
ότι θα ταλαιπωρηθείτε και θα παρατείνετε την 
ανάρρωσή σας, υπάρχει κίνδυνος να µεταδώσετε 
τον ιό σε άλλους. Επίσης, φροντίστε να µην αφυ-
δατωθείτε. Εάν έχετε πυρετό, µπορεί να χρεια-
στείτε επιπλέον υγρά για να αποφύγετε την α-
φυδάτωση. Το άφθονο πόσιµο νερό είναι σηµα-

Οπλιστείτε έξυπνα για τη �άχη 
�ε τις εποχικές λοι�ώξεις

ντικό για την αντικατάσταση υγρών που µπορεί 
να έχετε χάσει µε εφίδρωση ή µε ρινική καταρ-
ροή, ενώ βοηθούν και οι χλιαρές σούπες και τα 
αφεψήµατα βοτάνων. Στη διάρκεια της ανάρρω-
σης είναι απολύτως φυσιολογικό να χάσετε την 
όρεξή σας για µερικές ηµέρες. ∆εν πρέπει να πι-
εστείτε να φάτε εάν δεν πεινάτε, αλλά µόλις επι-
στρέψει η όρεξή σας, ακολουθώντας µια ισορρο-
πηµένη διατροφή µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
ωφέλιµα λιπαρά και φυτικές ίνες, συµπεριλαµ-
βανοµένων των φρούτων και των λαχανικών που 
αποτελούν πηγές βιταµινών, βοηθά τον οργανι-
σµό να συνέλθει.

Πολύτιµος ο συνδυασµός ιχθυελαίων 
& βιταµίνης D3
Τα καλά λιπαρά αποτελούν ανεκτίµητο θρεπτικό 
συστατικό για τον οργανισµό, καθώς συµµετέ-
χουν στη δοµή των κυτταρικών µεµβρανών και 
βοηθούν στη σωστή λειτουργία της καρδιάς, των 
αγγείων, του εγκεφάλου, του µυοσκελετικού συ-
στήµατος, των αρθρώσεων και του ανοσοποιη-
τικού. Επίσης, ενεργοποιούν τον µεταβολισµό 
και βοηθούν στο κάψιµο του αποθηκευµένου λί-
πους. Τα ιχθυέλαια περιέχονται στα ψάρια, που 
αποτελούν πολύ θρεπτική τροφή, αλλά σπανίως 
τρώτε ψάρι καθηµερινά. Σε συστηµατική βάση 
µπορείτε να καταναλώσετε την απαραίτητη ποσό-
τητα ω-3 λιπαρών οξέων µε τη βοήθεια του µου-
ρουνέλαιου Mӧller’s, το οποίο είναι πλούσιο και 
σε βιταµίνη D3. Πρόσφατη έρευνα της Ελληνι-
κής ∆ιατροφολογικής Εταιρείας έδειξε πως επτά 
στους δέκα Έλληνες έχουν ανεπάρκεια βιταµίνης 
D, ενώ, σύµφωνα µε πληθώρα έγκυρων µελετών, 
η βιταµίνη D δεν συµµετέχει µόνο στο χτίσιµο 
ενός γερού σκελετού αλλά ρυθµίζει τις λειτουρ-
γίες του ανοσοποιητικού συστήµατος και βοηθά 
ακόµη και στην απώλεια του βάρους κατά τη δί-
αιτα. Με λίγα λόγια, η βιταµίνη D είναι ο από-
λυτος ρυθµιστής των αµυντικών µηχανισµών του 
οργανισµού. Ο ιδανικός συνδυασµός ιχθυελαίων 
και βιταµίνης D3 περιέχεται στο µουρουνέλαιο 
Mӧller’s, το οποίο υπάρχει στην κλασική υγρή 
µορφή και σε λαχταριστά ζελεδάκια για τα παιδιά.

Η πρόληψη είναι καλύτερη 
από το κρυολόγηµα
Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θερα-
πεία. Το «κλειδί» για την πρόληψη των ιώσεων 
είναι ένα υγιές και ισχυρό ανοσοποιητικό σύ-
στηµα, το οποίο σας βοηθά να αντιµετωπίσετε 
τις βακτηριακές και ιογενείς λοιµώξεις και να 
προφυλαχθείτε από τις βλαβερές συνέπειες της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η ισορροπηµένη 
διατροφή, η λήψη διατροφικών συµπληρωµάτων 
όπως είναι το µουρουνέλαιο, η αποχή από το κά-
πνισµα, η κατάλληλη άσκηση, ο επαρκής ύπνος 
και γενικά ο υγιεινός τρόπος ζωής µπορούν να 
συντελέσουν στην ενίσχυση της καλής λειτουρ-
γίας του ανοσοποιητικού συστήµατος. Για την α-
ποφυγή των ιώσεων συνιστάται συχνό πλύσιµο 
των χεριών και σχολαστικός καθαρισµός των επι-
φανειών και των αντικειµένων µε τα οποία έρχε-
στε σε επαφή. Αν τα συµπτώµατα επιδεινωθούν, 
είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε τον γιατρό σας, 
ο οποίος θα σας υποδείξει την κατάλληλη θερα-
πεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν κατά την 
ανάρρωση διαπιστώσετε πως «ξανακυλάτε» και 
πως παρουσιάζετε υψηλό πυρετό, γιατί υπάρ-
χει κίνδυνος η γρίπη να εξελιχθεί σε πνευµονία.

Η γρίπη δεν είναι ένα 
«βαρύ» κρυολόγηµα και 
µπορεί να είναι αρκετά 
σοβαρή, ειδικά για τα 
βρέφη, τα νήπια, τους 
ηλικιωµένους και όσους 
πάσχουν από υποκείµενα 
χρόνια νοσήµατα.
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