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Πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμώξεων 
και των χρόνιων νοσημάτων

Το αφιέρωμα υγείας που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένας οδηγός προστασίας και αντιμετώπισης κατ’ αρχάς των εποχικών ιώσεων που βρί-
σκονται σε έξαρση, ταλαιπωρώντας παιδιά και ενηλίκους. Στις σελίδες του ειδικοί συμβουλεύουν πώς να προστατευτείτε από το κρυολό-
γημα, τη γρίπη, την ιγμορίτιδα, την ιλαρά και τη μηνιγγίτιδα, ενώ επιστήμονες από τον χώρο της Ογκολογίας καταγράφουν τις τελευταίες 
εντυπωσιακές εξελίξεις που μας υποχρεώνουν να αναθεωρήσουμε όσα ξέραμε για τον καρκίνο.

Με βάση τα τελευταία ευρήματα, είναι πλέον φανερό πως το βιβλίο της Ογκολογίας ξαναγράφεται και πως τα νεοπλασματικά νοσήματα δεν είναι 
πλέον ανίκητα. Αυτό είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα, που αξίζει να το διαδώσουμε, καθώς τα όσα συμβαίνουν στη θεραπεία διαφόρων μορφών δύ-
σκολα αντιμετωπίσιμων καρκίνων, έως προσφάτως, μονάχα σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν. Όπως αναφέρει ο καθη-
γητής Αιματολογίας Παναγιώτης Παναγιωτίδης, ζούμε σε εποχές που συμβαίνουν συγκλονιστικές εξελίξεις. Αυτές τρέχουν με τέτοια ταχύτητα ώστε 
όσα ισχύουν σήμερα στην Ογκολογία να θεωρούνται παλιά και ξεπερασμένα σε λίγες εβδομάδες, προσθέτει από την πλευρά του ο καθηγητής Παθο-
λογίας-Ογκολογίας Κωνσταντίνος Συρίγος. Και για να γίνει ακόμα πιο έντονη η κινηματογραφική διάσταση των νέων δεδομένων, ο πρόεδρος της Ε-
ταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας Ιωάννης Μπουκοβίνας υπογραμμίζει ότι οι νέες θεραπείες μοιάζουν με το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ.

Εκτός από… φουτουριστικές, οι νέες αντικαρκινικές θεραπείες είναι και πολύ ακριβές, γεγονός που επιβάλλει τη σωστή διαχείριση των πόρων, 
ώστε να μπορέσουν να έχουν καθολική πρόσβαση σε αυτές οι ασθενείς. Αντίθετα με την ακριβή θεραπεία, η πρόληψη δεν κοστίζει τίποτα και συ-
νοψίζεται στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που διαφυλάσσει την υγεία, χωρίς δραματικές μεταβολές ή μεγάλες στερήσεις. Μερικές φορές τα πιο 
απλά και αυτονόητα πράγματα, όπως το να πλένουμε τα χέρια μας, να τρεφόμαστε υγιεινά, να κοιμόμαστε επαρκώς, να ασκούμαστε, είναι τα μυ-
στικά για καλύτερη ζωή.
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∆ιαβατήριο ζωής
σε ζόρικους καρκίνους
η ανοσοθεραπεία

Η µάχη µε τον καρκίνο ξεκινά από 
την πρόληψη, µε έναν στους δύο 
πιο συχνούς καρκίνους να µπορεί 
να προληφθεί. Μετά την πρόληψη 
έρχεται η ώρα της θεραπείας και 

σε αυτόν τον τοµέα την επανάσταση την έφερε η 
ανοσοθεραπεία, που µπήκε στην ιατρική φαρέτρα 
πριν από πέντε χρόνια. «Πρόκειται για µια διαφο-
ρετική θεραπευτική προσέγγιση, που κινητοποιεί 
το ανοσοποιητικό σύστηµα του ασθενή και δηµι-
ουργεί “στρατιώτες” που σκοτώνουν τα καρκινικά 
κύτταρα» λέει ο Ιωάννης Μπουκοβίνας, πρόεδρος 
της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας 
(ΕΟΠΕ) και διευθυντής της Ογκολογικής Μονά-
δας της «Βιοκλινικής» Θεσσαλονίκης.

Τη σκυτάλη παίρνει η καθηγήτρια Παθολογίας-
Ογκολογίας της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Νο-
σοκοµείου «Λαϊκό» Έλενα Γκόγκα, λέγοντας πως 
τα πρώτα αποτελέσµατα της ανοσοθεραπείας πα-
ρουσιάστηκαν το 2010 στο µελάνωµα, όπου χάρη 
στον ανοσοθεραπευτικό παράγοντα ipilimumab της 
BMS διπλασιάστηκε το διάστηµα επιβίωσης των 
ασθενών, από τους έξι µήνες στους έντεκα µήνες, 
και για το 23% των ασθενών η επιβίωση άγγιξε την 
τριετία, ενώ κάποιοι τυχεροί από αυτούς έφτασαν 
και τη δεκαετή επιβίωση! Στην ογκολογία η δε-
καετής επιβίωση ισοδυναµεί µε ίαση. Το 2016 µε 
τον ανοσοθεραπευτικό παράγοντα nivolumab, επί-
σης της BMS, διαφάνηκε στον ορίζοντα η ελπίδα 
πως όποιος ασθενής φτάνει την πενταετή επιβίωση 
µπορεί να ιαθεί και η ανταπόκριση έφτασε στο 35% 
των ασθενών µε µελάνωµα. Το 2017 νέα ευρήµατα 
έδειξαν ότι αν το nivolumab δοθεί σαν προφυλα-
κτική θεραπεία σε ασθενείς µε µελάνωµα υψηλού 
κινδύνου για υποτροπή, το 55% αυτών µπορεί να 
αγγίξει την τριετή επιβίωση.

Μετά το µελάνωµα τα επιτεύγµατα της ανοσοθε-
ραπείας συνεχίστηκαν στον εξίσου φονικό καρκίνο 
του πνεύµονα. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Παθολο-
γίας-Ογκολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
διευθυντής της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του Νο-
σοκοµείου «Η Σωτηρία» Κωνσταντίνος Συρίγος, ο 
καρκίνος του πνεύµονα «αποτελεί την πρώτη αιτία 
θανάτου από καρκίνο παγκοσµίως, µε το 70% των 

ασθενών να διαγιγνώσκεται σε προχωρηµένο στά-
διο της νόσου, αφού αυτή συνήθως δεν δίνει πρώ-
ιµα συµπτώµατα. Στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί 
ότι 6.500 άτοµα χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους 
από αυτή τη µορφή καρκίνου, που συνδέεται µε το 
κάπνισµα. Στον καρκίνο του πνεύµονα χάρη στην 
ανοσοθεραπεία η µέση επιβίωση από τους λίγους 
µήνες ζωής έφτασε τα δύο χρόνια, ενώ αρκετοί α-
σθενείς ζουν για πολλά χρόνια, χωρίς να βασανίζο-
νται, όπως συνέβαινε παλιά. Όπως εξηγεί ο κ. Συ-
ρίγος, ένα ισχυρό «ατού» της ανοσοθεραπείας είναι 
ότι έχει µνήµη, δηλαδή εκπαιδεύει τα λεµφοκύτ-
ταρα να σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα ακόµα 
και όταν σταµατήσει η χορήγηση του ανοσοθερα-
πευτικού παράγοντα. «Πλέον έχουµε στα χέρια µας 
αρκετούς παράγοντες ώστε να εξατοµικεύουµε τις 
θεραπείες και το µέλλον βρίσκεται στον συνδυα-
σµό ανοσοθεραπευτικών παραγόντων, στον συν-
δυασµό ανοσοθεραπειών µε χηµειοθεραπεία και 
στον συνδυασµό όλων αυτών µε στοχευµένα φάρ-
µακα. ∆υστυχώς στην Ελλάδα µεγάλος αριθµός α-
σθενών δεν παρακολουθείται από εξειδικευµένα ο-
γκολογικά κέντρα, όπως θα έπρεπε. Τέτοια κέντρα 
έχουµε σε πανεπιστηµιακά, δηµόσια και ιδιωτικά 
νοσοκοµεία και επαρκούν για τους περισσότερους 
ασθενείς, πρόβληµα κάλυψης υπάρχει µόνο στη 
νησιωτική Ελλάδα. Όπως κι αν έχει η κατάσταση, 
είναι µεγάλο επίτευγµα το να ζει για πολλά χρόνια 
το 35% των ασθενών που πάσχει από έξι δύσκολες 
µορφές καρκίνου» καταλήγει ο κ. Συρίγος.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Θεραπευτι-
κής Ογκολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο 
Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα» Αριστοτέλης Μπάµιας 
καταγράφει την πρόοδο που έφερε η ανοσοθερα-
πεία στον νεφροκυτταρικό και στον ουροθηλιακό 
καρκίνο. Για πολλούς ασθενείς η µεταστατική νόσος 
µετατράπηκε από σφραγίδα θανάτου σε χρόνιο νό-
σηµα, µε τον ουροθηλιακό καρκίνο (της ουροδόχου 
κύστης) να αποτελεί εξαιρετικό µοντέλο διερεύνη-
σης των ελπιδοφόρων αποτελεσµάτων που φέρνει η 
έγκαιρη χορήγηση των ανοσοθεραπευτικών παρα-
γόντων. «Στην αρχική διάγνωση, για το 70% των α-
σθενών ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης δεν είναι 
απειλητικός για τη ζωή, ενώ για το 25% που διαγι-

γνώσκεται σε πιο προχωρηµένο στάδιο η ίαση είναι 
εφικτή για έναν στους δύο. Τέλος, από τις αρχικές 
διαγνώσεις, ο ένας στους είκοσι βρίσκεται σε πιο δυ-
σµενή θέση, γιατί θα εµφανίσει µεταστατική νόσο. 
Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, ένα 30% της 
πρώτης οµάδας θα µεταπέσει στη δεύτερη οµάδα, 
ενώ από αυτούς το 50% θα µεταπέσει τελικά στην 
τρίτη οµάδα µε τη µεταστατική νόσο. Αν όµως η α-
νοσοθεραπεία δοθεί έγκαιρα, ως πρώτης γραµµής 
θεραπεία, µειώνεται περίπου στο 50% το ποσοστό 
των ασθενών που µεταπίπτουν στην επόµενη οµάδα 
της δυσµενέστερης πρόγνωσης. Συνεπώς ο στόχος 
είναι να δίνονται έγκαιρα οι ανοσοθεραπευτικοί 
παράγοντες στην πρώτη γραµµή και όχι στη δεύ-
τερη γραµµή (αφού αποτύχουν δηλαδή οι πρώτες 
θεραπείες) και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα από 
τη διενέργεια των κλινικών µελετών. Μέσα από τις 
κλινικές έρευνες θα έρθουν οι ενδείξεις για την έ-
γκαιρη χορήγηση των ανοσοθεραπευτικών παρα-
γόντων» σηµειώνει ο κ. Μπάµιας.

Και το λαµπρό πεδίο δόξης της ανοσοθεραπείας 
δεν σταµατά εδώ. Όπως εξηγεί η αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολο-
γική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αττικόν» Αµάντα 
Ψυρρή, η ανοσοθεραπεία επιτυγχάνει θεαµατικά 
αποτελέσµατα και στον ζόρικο καρκίνο κεφαλής 
και τραχήλου, σε µία από τις δυσκολότερες οµάδες 
καρκινοπαθών, µε πολύ υψηλό ποσοστό αυτοκτο-
νιών, όπου το 60% των πασχόντων υποτροπιάζει ή 
εµφανίζει µεταστατική νόσο. Με τη χορήγηση του 
ανοσοθεραπευτικού παράγοντα nivolumab ή µε 
τον συνδυασµό του nivolumab και του ipilimumab 
ένα ποσοστό ασθενών µε µεταστατική νόσο επιβι-
ώνει για οκτώ έως δέκα χρόνια, δηλαδή αγγίζει την 
ίαση! «Το ίδιο ισχύει για τους ασθενείς µε λέµφωµα 
Hodgkin, ένα νεοπλασµατικό νόσηµα που πλήττει 
κυρίως 35άρηδες άνδρες και µετρά 350 νέα περι-
στατικά ετησίως στην Ελλάδα» συµπληρώνει ο Θε-
όδωρος Βασιλακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής 
Αιµατολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 
Αιµατολογική Κλινική του Νοσοκοµείου «Λαϊκό», 
κλείνοντας το χρονικό των φουτουριστικών επι-
τευγµάτων της ανοσοθεραπείας.

«Το 35% των ασθενών 
µε έξι δύσκολες 
µορφές καρκίνου, 
που µέχρι πρόσφατα 
αποτελούσαν “σφραγίδα 
θανάτου”, µπορεί 
πλέον να ξεπεράσει τη 
δεκαετή επιβίωση». 
Κωνσταντίνος 
Συρίγος, καθηγητής 
Παθολογίας-
Ογκολογίας του 
Πανεπιστηµίου 
Αθηνών
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Πρόληψη
και προστασία 

από τις χειμερινές ιώσεις

Από το φθινόπωρο έως και τις αρχές της 
άνοιξης οι ιογενείς και οι μικροβιογε-
νείς λοιμώξεις είναι αυξημένες, καθώς 
το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλ-
λον ευνοεί την αύξηση και τη μετάδοσή 

τους. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρι-
κού Συλλόγου (ΠΙΣ) Μιχαήλ Βλασταράκος, ο ψυχρός 
καιρός με τις εναλλαγές του σε υγρό και ξηρό, ο συ-
νωστισμός και ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους, 
οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες με μικρότερη 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και μεγαλύτερη 
κατανάλωση λιπαρών, δημιουργούν το κατάλληλο πε-
ριβάλλον για την αυξημένη παρουσία λοιμογόνων πα-
ραγόντων, με κυριότερη επίπτωση τις λοιμώξεις του 
ανώτερου (γρίπη, κρυολόγημα, φαρυγγίτιδα, παραρ-
ρινοκολπίτιδα κ.λπ.) και κατώτερου αναπνευστικού 
(βρογχίτιδα, πνευμονία), καθώς και του γαστρεντερι-
κού συστήματος.

Οι χειμερινές μικροεπιδημίες επηρεάζουν τον γε-
νικό πληθυσμό, χωρίς όμως ιδιαίτερες επιπτώσεις, πέραν 
της απώλειας εργατοωρών και της αυξημένης κατανά-
λωσης φαρμάκων. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΙΣ το-
νίζει πως η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών αυξάνεται 
εκθετικά σε τέτοιου είδους περιόδους, καθώς πολλοί 
θεωρούν εσφαλμένα ότι μια αντιβιοτική αγωγή θα βο-
ηθήσει στην καταπολέμηση της λοίμωξης. Θα πρέπει 
ωστόσο όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα αντιβιο-
τικά φάρμακα δρουν μόνο στην περίπτωση μόλυνσης 
από μικρόβιο ή βακτήριο και όχι στις ιογενείς λοιμώ-

ξεις, όπου το αίτιο είναι κάποιος ιός.
Οι χειμωνιάτικες επιδημίες των λοιμώξεων, όπως 

τα κρυολογήματα και η γρίπη, είναι περισσότερο ε-
πικίνδυνες για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή 
τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς χρόνιων νοση-
μάτων, όπως π.χ. άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νε-
φροπαθείς, καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, άτομα σε 
ανοσοκαταστολή κ.λπ. Οι κίνδυνοι ακόμα και από ένα 
απλό κρυολόγημα για τα άτομα υψηλού κινδύνου δεν 
είναι αμελητέοι, αν αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι 
ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας τους χειμω-
νιάτικους μήνες είναι ασθενείς με γρίπη.

Η γρίπη, μία από τις πιο σοβαρές αναπνευστικές 
λοιμώξεις, απορρυθμίζει τον οργανισμό ενός ασθενή 
και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του, 
αν δεν υπάρξει άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Γι’ αυτόν 
τον λόγο είναι υψίστης σημασίας ο έγκαιρος εμβολια-
σμός με αντιγριπικό εμβόλιο των ατόμων που ανήκουν 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου, πριν ακόμη ξεκινήσει η 
επιδημία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απαγορευ-
τικό να διενεργηθεί ο εμβολιασμός ακόμη και αργότερα.

Η πρόληψη των ιώσεων έχει δύο σημαντικούς στό-
χους: τη μείωση της συχνότητας των λοιμώξεων και τη 
μείωση της σοβαρότητας των λοιμώξεων και των επι-
πλοκών τους.

Πέντε συμβουλές-ασπίδα 
στις χειμωνιάτικες επιδημίες
Οι χειμερινές ιώσεις μπορούν να προληφθούν ή να 

έχουν όσο το δυνατόν πιο ήπια συμπτώματα, φτά-
νει να ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες πρόλη-
ψης, τους οποίους καταγράφει ο πρόεδρος του ΠΙΣ:
1) Αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, 
με συχνό πλύσιμο των χεριών και αποφυγή κοινής 
χρήσης αντικειμένων, ειδικά ανάμεσα στα παιδιά.
2) Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, καλύπτουμε 
τη μύτη και το στόμα με το μανίκι στο ύψος του α-
γκώνα ή με χαρτομάντιλο.
3) Αποφυγή στενής επαφής με άτομα που έχουν τα 
συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης.
4) Η άμυνα του οργανισμού ενισχύεται μέσω της υ-
γιεινής διατροφής, πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά, 
όσπρια και γαλακτοκομικά.
5) Το αλκοόλ και το κάπνισμα επιβαρύνουν τον 
οργανισμό μειώνοντας τις άμυνές του, ενώ, αντί-
θετα, η σωματική άσκηση ενισχύει το ανοσοποι-
ητικό σύστημα.

Η ευθύνη και ο ρόλος του ειδικού
Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ιώσεων αλλά και 
στον περιορισμό τους διαδραματίζει ο γιατρός και 
ο νοσηλευτής. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να 
εμβολιάζονται με το αντιγριπικό εμβόλιο όχι μόνο 
γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουν το «καλό παρά-
δειγμα» αλλά και γιατί θωρακίζοντας τον εαυτό τους 
θωρακίζουν και το ίδιο το σύστημα υγείας, προκει-
μένου να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περιόδους αυ-
ξημένης νοσηρότητας.

«Ακολουθώντας απλές 
συμβουλές μπορούμε 
να μειώσουμε τα 
συμπτώματα και να 
αποφύγουμε τις σοβαρές 
επιπλοκές της γρίπης». 
Μιχαήλ Βλασταράκος, 
πρόεδρος του 
Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου

Οι ιώσεις του γαστρεντερικού «χτυπούν» κυρίως παιδιά 
και ηλικιωμένους και μεταδίδονται ταχύτατα, ειδικά 
στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, αν κάποιο 
παιδάκι αρρωστήσει. Όπως εξηγούν οι φαρμακοποιοί 
από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τα κύρια 

συμπτώματα των ιώσεων του γαστρεντερικού είναι διάρροια και εμε-
τός και για την καταπολέμησή τους οι ασθενείς επιλέγουν αντιεμε-
τικά και χάπια κατά της διάρροιας. Τα τελευταία πρέπει να χορηγού-
νται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και για να αναρρώσουν οι ασθενείς 

πρέπει να πίνουν πολλά υγρά, νερό, σούπες, αφεψήματα βοτάνων και 
αναψυκτικά τύπου κόλα (βοηθούν στο κοιλιακό άλγος) και να απο-
φεύγουν τα όσπρια, τα λαχανικά (εκτός αν είναι βρασμένα), το ψάρι 
και το γάλα. Για τον πυρετό χορηγούνται αντιπυρετικά, ενώ για την 
αποφυγή της μετάδοσης της λοίμωξης είναι πολύ σημαντική και η 
κοινωνική συμπεριφορά του ίδιου του ασθενή και της οικογένειάς 
του. Ο άρρωστος πρέπει να μένει σπίτι μέχρι να αναρρώσει τελείως, 
για να μην κολλήσει τους άλλους, και να πλένει καλά τα χέρια του, 
ειδικά μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

Αν η λοίμωξη «χτυπήσει» στο στομάχι
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«Μέσα από τη θεατρική 
παράσταση 
οι προκαταλήψεις και ο 
φόβος μεταλλάσσονται 
σε συναισθηματική 
ανάταση». Ευάγγελος 
Φιλόπουλος, 
πρόεδρος της 
Ελληνικής 
Αντικαρκινικής 
Εταιρείας

Ίαση στη χρόνια 
μυελογενή λευχαιμία

Ε
ξέλιξη-ορόσημο στη θεραπεία 
της χρόνιας μυελογενούς λευ-
χαιμίας αποτελεί η ενσωμά-
τωση της έγκρισης της διακο-
πής της θεραπευτικής αγωγής 
στο φύλλο οδηγιών του φαρμά-
κου. «Εφεξής οι ασθενείς που 

υποβάλλονται σε αγωγή με τον αναστολέα της τυ-
ροσινικής κινάσης nilotinib θα διαβάζουν στο χαρτί 
οδηγιών του φαρμάκου ότι μετά από τρία χρόνια 
θεραπείας (με δύο χάπια καθημερινά) θα μπορούν 
να διακόψουν την αγωγή αν παρουσιάζουν βαθιά 
μοριακή ύφεση, δηλαδή αν η νόσος τους σχεδόν 
δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμη» εξηγεί ο Παναγιώτης 
Παναγιωτίδης, καθηγητής Αιματολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, διευθυντής της Αιματολογικής 
Κλινικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο και πρόεδρος της 
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Η διακοπή της αγωγής μπορεί να γίνει με την 
προϋπόθεση πως ο αιματολογικός καρκίνος δεν είναι 
πια ανιχνεύσιμος, κάτι που διαπιστώνεται με ειδική 

μοριακή εξέταση, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνε-
ται κάθε μήνα τον πρώτο χρόνο διακοπής και κάθε 
ενάμιση μήνα τον δεύτερο χρόνο. Η εξέλιξη αυτή, 
που απαλλάσσει τους ασθενείς από τη σκέψη ότι 
είναι άρρωστοι και από τις μακροπρόθεσμες παρε-
νέργειες του αντικαρκινικού φαρμάκου, εξοικονο-
μεί ταυτόχρονα στον ΕΟΠΥΥ 2,2 εκατ. ευρώ ετη-
σίως και προέκυψε από τα συμπεράσματα της με-
γάλης ευρωπαϊκής μελέτης EURO-SKI, στην οποία 
συμμετείχε η Ελλάδα με 44 ασθενείς. Η εξέταση ο-
νομάζεται PRC-abl και το status που πρέπει να ε-
πιτύχουν οι ασθενείς προκειμένου να εμφανίσουν 
λειτουργική ίαση της λευχαιμίας χαρακτηρίζεται 
από τον αλγόριθμο MMR. Στην Ελλάδα η εξέταση 
γίνεται από δύο διαπιστευμένα εργαστήρια, εκ των 
οποίων το ένα βρίσκεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο και 
το άλλο στο Νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλο-
νίκης. «Ακούγεται απίστευτο, αλλά οι ασθενείς που 
φτάνουν στο στάδιο βαθιάς μοριακής ύφεσης MMR 
έχουν το ίδιο προσδόκιμο επιβίωσης με τον μέσο 
υγιή πληθυσμό» λέει ο κ. Παναγιωτίδης, υπενθυ-

Την πρώτη μέρα της άνοιξης φοράμε παραδοσιακά τον «Μάρτη» 
(το λευκό και κόκκινο βραχιολάκι) στο χέρι για να μη μας 
κάψει ο ήλιος. Και για να προστατέψουμε την επιδερμίδα 
μας από τη φωτογήρανση εμπιστευόμαστε τα αντηλιακά 
της ελληνικής εταιρείας Κορρές με ισχυρά αντιοξειδωτικά 

στοιχεία από κόκκινο σταφύλι και αντιγηραντικές ουσίες, που παρέχουν 
απόλυτη προστασία από τον ήλιο και τη γήρανση, για όλους τους τύπους 
δέρματος. Παράλληλα, διαδίδουμε το μήνυμα #stopsunageing της Κορρές 
και μαθαίνουμε μέσα από την πανέξυπνη ενημερωτική της εκστρατεία ότι 
η ανθρώπινη επιδερμίδα εκτίθεται κάθε χρόνο, από την 1η Μαρτίου μέχρι 
και την 28η Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς, σε 4.375 ώρες ηλιοφά-
νειας. «Σε ό,τι αφορά τη γήρανση του δέρματος, ο ήλιος είναι χειρότερος 
εχθρός από τον χρόνο» μας θυμίζει η εκστρατεία #stopsunageing, που συ-
νοδεύεται από το δημοφιλές κορδελάκι March ribbon.

Στοπ στη φωτογήρανση 
από τις 4.375 ώρες 
ήλιου ετησίως

«Ο ένας στους δύο 
ασθενείς με χρόνια 
μυελογενή λευχαιμία 
που υποβάλλεται για τρία 
χρόνια σε θεραπεία με 
nilotinib επιτυγχάνει βαθιά 
μοριακή ύφεση της νόσου 
και μπορεί να διακόψει τη 
θεραπεία». Παναγιώτης 
Παναγιωτίδης, 
καθηγητής 
Αιματολογίας

Βαδίζοντας στα χνάρια των αρχαίων Ελλήνων που πήγαιναν 
στο θέατρο όχι μόνο για να ψυχαγωγηθούν αλλά και για 
να μορφωθούν και να ανυψωθούν πνευματικά, η Ελλη-
νική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ) οργάνωσε μια πρωτο-
ποριακή πρωτοβουλία: μια θεατρική παράσταση με εννέα 

πρωταγωνίστριες που βίωσαν τον καρκίνο και διηγήθηκαν τις ιστορίες 
τους στο θεατρικό σανίδι, με στόχο να μοιραστούν την περιπέτειά τους 
με το κοινό και να βγουν όλοι (θεατές και πρωταγωνίστριες) δυνατότε-
ροι. Το θεατρικό έργο, με τίτλο «Παρ’ όλα αυτά», σήκωσε αυλαία την 
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου και θα παιχτεί για άλλες τέσσερις συνε-
χόμενες Παρασκευές στο Από Μηχανής Θέατρο στην Αθήνα. Ο πρό-
εδρος της ΕΑΕ Ευάγγελος Φιλόπουλος μας καλεί να παρακολουθή-
σουμε το έργο σαν μια διδακτική και ανυψωτική βιωματική εμπειρία, η 
οποία οδηγεί τον θεατή στη λύτρωση και στην κάθαρση, ακριβώς όπως 
συνέβαινε 3.500 χρόνια πριν στην αρχαία Επίδαυρο. Στην παράσταση 
συμμετέχουν η Καλλιόπη Γανιάρη, η Ελένη Γιαννακούρου, η Θάλεια 
Νταλούκα, η Γιώτα Παπαδάκη, η Μάρα Παυλοπούλου, η Μαίρη Τσου-
καλά, η Στέλλα Χατζημιχαήλ, η Φωτεινή Χάψα και η Τζένη Δούπη, ενώ 
η Γεωργία Μαυραγάνη έκανε τη σκηνοθετική επιμέλεια.

Εννέα γυναίκες
που βίωσαν καρκίνο 
διδάσκουν δύναμη
στο σανίδι

μίζοντας ότι πριν από το 2001 η χρόνια μυελογενής 
λευχαιμία ήταν νόσος-σφραγίδα θανάτου.

Η ειδική μοριακή εξέταση κοστίζει 190 ευρώ και 
ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα 120 ευρώ, δικαιολογώ-
ντας την τέσσερις φορές τον χρόνο. Το κόστος των 
υπόλοιπων εξετάσεων και της μεταφοράς των δειγ-
μάτων στα διαπιστευμένα εργαστήρια το καλύπτει 
η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, με το εργαστή-
ριο στο Λαϊκό Νοσοκομείο να παρακολουθεί την 
πορεία περίπου 900 Ελλήνων ασθενών. Σύμφωνα 
με πανευρωπαϊκές έρευνες, το κόστος των αιματο-
λογικών καρκίνων στην πατρίδα μας είναι το υψη-
λότερο στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί 
στην επικράτεια κλινικές μίας ημέρας, με συνέπεια 
για κάθε πρόβλημα οι ασθενείς να κάνουν εισαγωγή 
στο νοσοκομείο. Στο Λαϊκό, στην κλινική μίας ημέ-
ρας που λειτουργεί εκεί, εξυπηρετούνται 16.000 α-
σθενείς τον χρόνο, δείχνοντας τον δρόμο που πρέ-
πει να ακολουθήσουν όλες οι δομές περίθαλψης.

Η εκκίνηση για να φτάσουμε να μιλάμε για τη 
λειτουργική ίαση της χρόνιας μυελογενούς λευχαι-
μίας έγινε το 2001 με την κυκλοφορία του πρώτου 
αναστολέα της τυροσινικής κινάσης, που βρέθηκε 
στο πρωτοσέλιδο των «Times» της Νέας Υόρκης με 
τον βαρύγδουπο χαρακτηρισμό «magic bullets»: οι 
μαγικές σφαίρες που θα σκοτώσουν τον καρκίνο. 
Για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, τη συχνότερη 
λευχαιμία των ενηλίκων, ο χαρακτηρισμός αποδεί-
χθηκε πέρα για πέρα αληθινός.
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Κράµπα είναι,
θα περάσει 
(και) στα χειµερινά σπορ

Οξύς πόνος συνήθως στη γάµπα, σαν σου-
βλιά, που εµφανίζεται απροειδοποίητα. 
Πρόκειται για ένα συχνό φαινόµενο, τη 
µυϊκή κράµπα, που δεν αποτελεί κά-
κωση αλλά επώδυνη, σπασµωδική και 

ακούσια µυϊκή σύσπαση. Σύµφωνα µε τον Γιώργο Γου-
δέβενο, φυσικοθεραπευτή και επιστηµονικό συνεργάτη 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η πρώτη κατηγορία «υπο-
ψηφίων» να πάθουν κράµπα περιλαµβάνει όσους ασχο-
λούνται µε αθλήµατα όπως το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, 
το χάντµπολ, το τένις, το σκι, η ποδηλασία, καθώς και 
τους δροµείς και τους άλτες.

«Ουσιαστικά πρόκειται για µια στιγµιαία και πα-
ροδική ανικανότητα του µυός να χαλαρώσει. Κάθε µυς 
µπορεί να πάθει κράµπα. Οι οµάδες µυών που προσβάλ-

λονται συχνότερα είναι αυτές των κάτω άκρων (γαστρο-
κνήµιοι, τετρακέφαλοι καµπτήρες και πελµατιαίοι). Επί-
σης οι κοιλιακοί, ο δελτοειδής (στα χέρια) και ορισµένοι 
µύες της πλάτης. Ο σπασµός µπορεί να είναι µικρός και 
να προκαλεί ελαφρά µυϊκή σύσπαση ή πολύ δυνατός, 
σε σηµείο ακινητοποίησης. Επίσης, οι κράµπες µπορεί 
να οφείλονται σε αφυδάτωση ή να εµφανιστούν κατά τη 
διάρκεια του ύπνου τη νύχτα, οπότε η συµβουλή του ει-
δικού γιατρού είναι απαραίτητη, για να αποκλειστούν 
άλλες αιτίες αγγειακής ή νευρολογικής φύσεως. Η κρά-
µπα µπορεί να οφείλεται και σε φλεγµονή, διατάσεις, µι-
κρορήξεις, τραυµατισµούς, κακή κυκλοφορία του αίµα-
τος (π.χ. λόγω σφιχτών καλτσών ή στενών παπουτσιών), 
κακή φυσική ή ψυχική κατάσταση, ακινησία κάποιου 
µέλους για µεγάλο διάστηµα, που προκαλεί ατροφία των 

µυών (π.χ. µετά από διάστρεµµα ή κάταγµα), καθώς και 
κόπωση. Στα χειµερινά σπορ είναι πιο συχνές σε όσους 
δεν είναι σωστά ντυµένοι» λέει ο κ. Γουδέβενος.

Η έλλειψη σιδήρου, οι µολύνσεις, οι κιρσοί και το 
κρύο παίζουν επίσης ρόλο. Η αντιµετώπιση της κρά-
µπας, µόλις εµφανιστεί, είναι η ακόλουθη: Με ψυχραι-
µία κάνουµε διάταση (δηλαδή τέντωµα) του πάσχο-
ντος µυός, µε ταυτόχρονη ελαφρά πίεση µε την παλάµη 
επάνω στον µυ (όχι µάλαξη). ∆ίνουµε χρόνο ανάπαυσης 
για ανάκτηση δυνάµεων, κατόπιν εφαρµόζουµε απαλές 
κινήσεις του µέλους µέχρι να χαλαρώσει πλήρως η σύ-
σπαση. Ιατρικά, µπορεί να δοθεί µυοχαλαρωτική φαρ-
µακευτική αγωγή, αν η σύσπαση επιµένει, και να συστη-
θεί λήψη (για αναπλήρωση) ηλεκτρολυτών, ιδιαίτερα αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο µετά τις αιµατολογικές εξετά-
σεις. Φυσικοθεραπευτικά χρησιµοποιείται θερµοθερα-
πεία, δινόλουτρα, υπέρηχοι, διασταυρούµενα ρεύµατα, 
κινησιοθεραπεία, ήπια µάλαξη και διατατικές ασκήσεις. 
Προληπτικά συνιστάται η πειθαρχηµένη εκµάθηση της 
σωστής τεχνικής του κάθε αθλήµατος ξεχωριστά και 
επιβάλλεται ζέσταµα όλων των µυών πριν από την ά-
θληση και διατατικές ασκήσεις πριν και µετά, καθώς 
και επαρκής λήψη υγρών. Να µην ξεχνάµε ότι σπουδαία 
φυσική πηγή ιχνοστοιχείων, ηλεκτρολυτών και βιταµι-
νών αποτελούν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς 
και η ισορροπηµένη διατροφή. Για να αποφύγουµε τις 
κράµπες δεν αθλούµαστε σε σκληρά εδάφη (τσιµέντο, 
άσφαλτος), δεν υπερεκτιµάµε τις αντοχές µας και ντυ-
νόµαστε µε άνετα βαµβακερά ρούχα (όχι συνθετικά). 
Τέλος, επιλέγουµε παπούτσια µε αερόσολες (αντικρα-
δασµικό υλικό), που εφαρµόζουν καλά στη φτέρνα και 
δεν πιέζουν τα δάχτυλα.

«Πιο επιρρεπείς στις 
κράµπες είναι όσοι 
παίζουν ποδόσφαιρο, 
µπάσκετ, χάντµπολ 
ή τένις, κάνουν σκι ή 
ποδηλασία, καθώς και οι 
δροµείς και οι άλτες». 
Γιώργος Γουδέβενος, 
φυσικοθεραπευτής
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∆ίπλα στην κοινωνία
µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης

Η 
ανάπτυξη φαρµάκων που κα-
λύπτουν θεραπευτικές ανάγκες 
αποτελεί τον βασικό στόχο της 
φαρµακοβιοµηχανίας, αλλά ο 
ρόλος των φαρµακευτικών ε-
ταιρειών δεν εξαντλείται εκεί. 

Στις δύσκολες εποχές που διανύουµε, η κάλυψη των 
κοινωνικών αναγκών, που διαρκώς διευρύνονται, λόγω 
της οικονοµικής κρίσης είναι εξίσου ζωτικής σηµασίας 
και επιβάλλει τον συνδυασµό υψηλής κοινωνικής ευαι-
σθησίας και άριστων αντανακλαστικών. Ο συνδυασµός 
αυτός έχει ενσωµατωθεί στο DNA της πρωτοπόρας ελ-
ληνικής φαρµακευτικής εταιρείας GENESIS Pharma, 
η οποία βραβεύτηκε για τη δέσµευση και τη στρατη-
γική της επένδυση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(ΕΚΕ) στα Growth Awards. Το βραβείο που έλαβε η 
GENESIS Pharma στην κατηγορία «Εταιρική Κοι-

νωνική Ευθύνη» επισφραγίζει τη φιλοσοφία και τον 
σκοπό της να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής σε 
χιλιάδες ασθενείς που ζουν µε απειλητικές ασθένειες 
µέσα από καινοτόµες θεραπείες. Παράλληλα, αναδει-
κνύει τον ενεργό κοινωνικό ρόλο που έχει αναλάβει 
πραγµατοποιώντας ειδικές κοινωνικές παρεµβάσεις 
για την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει 
ή έχουν αυξηθεί λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, 
συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δηµιουργία 
ενός πλέγµατος αλληλεγγύης.

Λαµβάνοντας το βραβείο, ο διευθύνων σύµβου-
λος της GENESIS Pharma Κωνσταντίνος Ευριπίδης 
επισήµανε: «Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί για 
εµάς ένα ενιαίο σύστηµα που εµπλέκει το σύνολο των 
εργαζοµένων µας, έναν τρόπο σκέψης και ένα αναπό-
σπαστο στοιχείο της αναπτυξιακής µας στρατηγικής. 
Το συνολικό µας αποτύπωµα στην εθνική οικονοµία 

και την κοινωνία ξεπερνά το 30% του κύκλου εργα-
σιών µας. Οι βασικοί άξονες της δέσµευσής µας περι-
λαµβάνουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προ-
ϊόντων, το καλό εργασιακό περιβάλλον, την ελαχιστο-
ποίηση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος και 
ένα µεγάλο πρόγραµµα κοινωνικών δράσεων µε έµ-
φαση στον τοµέα της υγείας και πρόληψης, αλλά και 
σε παρεµβάσεις που απευθύνονται σε ευπαθείς κοι-
νωνικές οµάδες και τη νέα γενιά. Η προσπάθειά µας 
να ενισχύουµε το θετικό µας αποτύπωµα και να βρι-
σκόµαστε εκεί όπου υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες 
είναι συνεχής».

Ο θεσµός των Growth Awards βραβεύει τις επιχει-
ρήσεις που δηµιουργούν, καινοτοµούν, συνδυάζουν υ-
ψηλές οικονοµικές επιδόσεις µε σύγχρονες επιχειρη-
µατικές ιστορίες και συµβάλλουν αποφασιστικά στην 
ανάδειξη του ελληνικού επιχειρείν στην Ελλάδα και 
διεθνώς. Η απονοµή των βραβείων πραγµατοποιήθηκε 
για δεύτερη χρονιά µε πρωτοβουλία της Eurobank 
και της Grant Thornton.Η διαδικασία επιλογής και 
αξιολόγησης των επιχειρήσεων στα Growth Awards 
πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Βράβευσης, την 
οποία συγκροτούν διακεκριµένες προσωπικότητες από 
τον ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό στίβο της χώρας. 
Από το σύνολο των 8.000 επιχειρήσεων που αξιολο-
γήθηκαν, οι 193 προκρίθηκαν για συµµετοχή, εκ των 
οποίων 20 εταιρείες πέρασαν στην τελική φάση του 
διαγωνισµού, για να προκύψουν οι 6 τελικοί νικητές 
των βραβείων. Η GENESIS Pharma είναι η µεγαλύ-
τερη µεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύ-
ονται σε πρωτότυπα και καινοτόµα φάρµακα και δρα-
στηριοποιείται σε διάφορους θεραπευτικούς τοµείς. 
Αποτελεί µία από τις πλέον εξειδικευµένες εταιρείες 
στην Ελλάδα στον τοµέα της πολλαπλής σκλήρυνσης, 
ενώ σηµαντικό είναι και το εύρος των καινοτόµων θε-
ραπειών που διαθέτει για σπάνιες αιµατολογικές κα-
κοήθειες και απειλητικές µορφές καρκίνου, όπως το 
πολλαπλό µυέλωµα, ο µεταστατικός καρκίνος του πα-
γκρέατος και ο µεταστατικός καρκίνος του µαστού. Ε-
πίσης, δραστηριοποιείται στη δερµατολογία, στη ρευ-
µατολογία και στη νεφρολογία.

Εργασιακός 
µεσαίωνας 
για τους 
ρευµατοπαθείς

Καλά κρατεί ο εργασιακός µεσαίωνας για 
τους ρευµατοπαθείς εν έτει 2018 στην 
πατρίδα µας. Είναι φανερό ότι όσοι νο-
σούν από ρευµατικά νοσήµατα έχουν να 

αντιµετωπίσουν εκτός από το βάσανο της ασθένειάς 
τους και τον φόβο της ανεργίας. Σε πρόσφατη έρευνα 
που διεξήγαγε ο σύλλογος ασθενών, η Ελληνική Εται-
ρεία Αντιρευµατικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), προέκυψε 
ότι το 50% των ασθενών είχε πρόβληµα µε τον εργο-
δότη του και ότι το 30% θεωρεί ότι ο εργοδότης του 
ήταν αρχικά φιλικός αλλά όχι υποστηρικτικός όταν 
χρειαζόταν. Επίσης, το 20% δεν τολµούσε να µιλή-
σει για το πρόβληµά του στον εργοδότη του µε τον 
φόβο πιθανής απόλυσης. Όταν αναφερόµαστε σε θέ-
µατα προσβασιµότητας (ράµπες, πεζοδρόµια κ.λπ.), ο 
µεσαίωνας βαθαίνει, µε το 70% των ασθενών να βρί-
σκει τα κτίρια όχι προσβάσιµα και 90% των εργασι-
ακών χώρων να µην είναι κατάλληλα εξοπλισµένοι. 
Όµως το 81% των ρευµατοπαθών προτιµά να εργάζε-
ται παρά να λαµβάνει επιδόµατα από το κράτος και 
το 95% αναφέρει ότι η εργασία έχει θετικά αποτελέ-
σµατα τόσο στην υγεία όσο και στην ψυχολογία του.

Κατά την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., πρέπει να γίνει ενηµέρωση, 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργοδοτών, ε-
νίσχυση των νόµων που αφορούν τα εργασιακά δι-
καιώµατα των ρευµατοπαθών, επανεκπαίδευση και 

κατάρτιση των ατόµων µε ρευµατικά νοσήµατα όταν 
πρέπει να αλλάξουν το είδος της εργασίας τους και 
επίτευξη οικονοµικής σταθερότητας και πρόσβασης 
στην υγεία.

Η εργασία, στόχος της οποίας ήταν η ανάδειξη 
των προβληµάτων των ρευµατοπαθών στο εργασιακό 
τους περιβάλλον και οι ενέργειες που πρέπει να γί-

νουν για την αντιµετώπιση αυτών, πρόκειται να α-
ναρτηθεί σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα των µελών της 
Eular-Pare και στο επίσηµο site του ευρωπαϊκού 
αυτού οργανισµού ασθενών. Γι’ αυτή την εργασία η 
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έλαβε το 1o βραβείο στο ευρωπαϊκό συ-
νέδριο ασθενών µε χρόνια ρευµατοµυοσκελετικά 
προβλήµατα Eular-Pare.

«Η προσπάθειά µας 
να ενισχύουµε το 
θετικό µας αποτύπωµα 
και να βρισκόµαστε 
εκεί όπου υπάρχουν 
κοινωνικές ανάγκες 
είναι συνεχής». 
Κωνσταντίνος 
Ευριπίδης, 
διευθύνων 
σύµβουλος της 
GENESIS Pharma
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Τριάντα δύο οικογένειες
με νόσο VHL ζουν 
ανάμεσά μας

Ο 
καρκίνος του νεφρού είναι ο 12ος 
πιο συχνός καρκίνος και «μετρά» 
338.000 νέα περιστατικά παγκο-
σμίως ετησίως, ενώ ευθύνεται για 
143.000 θανάτους. Παρόλο που 
οι στοχεύουσες θεραπείες έφε-

ραν την επανάσταση στην αντιμετώπισή του από το 
2006 και μετά, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίω-
σης, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Θεραπευτικής 
Ογκολογίας Αριστοτέλης Μπάμιας. Προ του 2006 η 
μέση επιβίωση των ασθενών κυμαινόταν από 3 έως 
6 μήνες, ενώ σήμερα, χάρη στις στοχεύουσες θερα-
πείες και στις ανοσοθεραπείες, αγγίζει την τριετία. 
Υπάρχει μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων που κινδυ-
νεύει περισσότερο να πεθάνει από καρκίνο του νε-

φρού και μάλιστα σε νέες ηλικίες, κάτω των 45 ετών. 
Πρόκειται για τα άτομα που πάσχουν από τη νόσο 
VHL, η οποία χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία κα-
λοήθων αλλά και κακοήθων όγκων σε διάφορα ση-
μεία του σώματος. Όπως εξηγεί η Αθηνά Αλεξανδρί-
δου, πρόεδρος του Συλλόγου «Οικογενειακή Συμμα-
χία κατά της Νόσου VHL», στην Ελλάδα υπάρχουν 
τουλάχιστον 32 οικογένειες με 5 έως 15 συγγενικά 
μέλη που πάσχουν από τη νόσο VHL. Πολλοί ασθε-
νείς παρέμεναν για χρόνια αδιάγνωστοι και οι περισ-
σότερες οικογένειες είναι πλέον μονογονεϊκές, αφού 
ο πάσχων γονιός έχει αποβιώσει. Στη χώρα μας χρει-
άζεται να γίνεται προγενετικός έλεγχος και επιβάλ-
λεται να δημιουργηθεί ένα κέντρο αναφοράς για τη 
σωστότερη αντιμετώπιση της ασθένειας.

Μαζί με το κύμα των εποχικών λοιμώξεων συνεχίζο-
νται τα κρούσματα ιλαράς, που πρόσφατα κατέγρα-
ψαν αύξηση στους επαγγελματίες υγείας και ειδικό-
τερα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές των νοσο-
κομείων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα της 

μειωμένης εμβολιαστικής κάλυψης των υγειονομικών αλλά και του κοι-
νού. Παράλληλα και η μηνιγγίτιδα, η ασθένεια-φόβητρο των γονιών, συνε-
χίζει να μας θυμίζει την παρουσία της με περιστατικά σε βρέφη και μικρά 
παιδιά, τα οποία ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αντιμέτωπα με τις 
υψηλότερες θνητότητες.

Το πρώτο κρούσμα μηνιγγίτιδας του έτους αφορούσε ένα τετράχρονο 
αγοράκι, που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
Πεντέλης σε κατάσταση σηπτικού σοκ. Εκεί διεγνώσθη με μηνιγγίτιδα 
και εισήχθη εκτάκτως στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου του παρα-
σχέθηκε άμεσα θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή. Ένα άλλο περιστα-
τικό μηνιγγίτιδας σε βρέφος 3,5 μηνών ανησύχησε την τοπική κοινωνία 
της Βέροιας. Το βρέφος, επίσης αγοράκι, εκδήλωσε υψηλό πυρετό και ει-
σήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτη-
τες εξετάσεις και προληπτικά του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή. Το 
ίδιο βράδυ το βρέφος εκδήλωσε αιμορραγικό εξάνθημα, με αποτέλεσμα 
να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης, όπου και διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα τύπου Β. Η άμεση κινητο-
ποίηση του παιδιάτρου της οικογένειας αλλά και των ιατρών στο νοσοκο-
μείο της Βέροιας και στο Ιπποκράτειο είχε ως αποτέλεσμα το βρέφος να 
διαφύγει τον κίνδυνο και σήμερα να είναι καλά στην υγεία του.

Η μηνιγγίτιδα Β είναι δύσκολο να διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, καθώς 
τα αρχικά της συμπτώματα μοιάζουν με αυτά μιας απλής ίωσης. Ωστόσο, 
η εξέλιξή της μπορεί να είναι ραγδαία και δυνητικά θανατηφόρος, ενώ τα 
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, αυχενική δυσκαμ-
ψία, πονοκέφαλο, αιμορραγικό εξάνθημα και έμετο. Για την πρόληψή της 
υπάρχει εμβόλιο, αλλά το γεγονός πως δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ 
δυσχεραίνει την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αφού οι γονείς πρέ-
πει να καλύψουν το κόστος του από την τσέπη τους.

Μηνιγγίτιδα και ιλαρά
δεν μας ξέχασαν ακόμη

«Οι ασθενείς με νόσο VHL 
κινδυνεύουν κυρίως από 
τον καρκίνο του νεφρού 
που εμφανίζεται σε νέες 
ηλικίες, κάτω των 45 ετών». 
Αριστοτέλης Μπάμιας, 
καθηγητής Θεραπευτικής 
Ογκολογίας

Μία σημαντική συνεργασία με στόχο να φτάσει 
σε καθέναν από τους δημότες των 325 δήμων 
της χώρας το δυνατό μήνυμα της εθελοντικής 
προσφοράς μυελού των οστών εγκαινίασαν ο 
Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας» και το Εθνικό Δια-

δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Στόχος 
αυτής της συνεργασίας είναι η αύξηση των εθελοντών δοτών μυε-
λού των οστών μέσω της δημιουργίας τοπικών κέντρων ενημέρω-
σης και συλλογής δειγμάτων από νέους εθελοντές δότες μέσα από 
τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων της χώρας και των δημοτικών 
ιατρείων. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται καινούργιες προο-
πτικές, έτσι ώστε σταδιακά να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας σε 
δότες. Το σύμφωνο της συνεργασίας υπέγραψαν η πρόεδρος του 
Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» Μαριάννα Βαρδινογιάννη και ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης. Ήδη μέσα από την τράπεζα 
δοτών μυελού των οστών Όραμα Ελπίδας βρέθηκε ο 19ος συμβατός 
δότης που τις επόμενες μέρες θα χαρίσει ζωή σε έναν ακόμη ασθενή.

Συμβόλαιο ελπίδας
με δότες μυελού
από 325 δήμους
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Χτίστε άµυνα 
τον χειµώνα µε τα σωστά 
συµπληρώµατα διατροφής

Με το που αρχίζουν τα συµπτώµατα του 
κρυολογήµατος, της γρίπης και των 
άλλων ιώσεων ο κόσµος τρέχει µαζικά 
στο φαρµακείο για να προµηθευτεί α-

ντιπυρετικά χάπια, σιρόπια, σταγόνες και σπρέι για τη 
µύτη, καθώς και συµπληρώµατα διατροφής που ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό σύστηµα. Όµως οι πολυβιταµί-
νες και γενικά τα συµπληρώµατα διατροφής δεν είναι 
αποκλειστικά για τον χειµώνα, αλλά για κάθε εποχή και 
για κάθε ηλικία, καθώς βοηθούν συνολικά στην οµαλή 
λειτουργία του οργανισµού.

Στην εποχή µας οι πολυβιταµίνες και τα υπόλοιπα 
συµπληρώµατα διατροφής έχουν γίνει «όπλα» πρώτης 
γραµµής στον τοµέα της πρόληψης, καθώς τα εµπιστεύ-
ονται πρώτοι απ’ όλους οι ίδιοι οι επαγγελµατίες υγείας.

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, εννέα στους δέκα 
Έλληνες φαρµακοποιούς συστήνουν τα συµπληρώµατα 
διατροφής για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του 
οργανισµού, ενώ οι φαρµακευτικοί σύλλογοι τονίζουν 
ότι η «αυτοθεραπεία» µε τα ενδεδειγµένα µη συνταγο-
γραφούµενα φάρµακα (ΜΗΣΥΦΑ), που λαµβάνονται 
µε τη συµβουλή του ειδικού (γιατρού ή φαρµακοποιού) 
έχει ευεργετικά οφέλη και συνολικά σε επίπεδο κοι-
νωνίας και εθνικής οικονοµίας, αφού βοηθά στην εξοι-
κονόµηση των δαπανών υγείας. Σε µια εποχή, ωστόσο, 
που βρίσκουµε τα πάντα στο ράφι του φαρµακείου, µια 
εύλογη απορία του κοινού είναι «ποιο συµπλήρωµα δι-
ατροφής είναι το καταλληλότερο;».

Η απάντηση ξεκινά από τη διευκρίνιση του τι εν-

νοούµε «καταλληλότερο». Τον χειµώνα συνήθως όλοι 
θέλουν να αποκτήσουν πιο ανθεκτικό ανοσοποιητικό 
σύστηµα, ώστε είτε να µην αρρωστήσουν είτε να παρου-
σιάσουν ηπιότερα συµπτώµατα και να συνέλθουν πιο 
γρήγορα. Επίσης, θέλουµε να ζήσουµε καλύτερα και να 
ξεπεράσουµε τα εκατό. Το µυστικό για να τα καταφέ-
ρουµε κρύβεται στο ράφι του φαρµακείου. Εκεί υπάρ-
χει µια πληθώρα από συµπληρώµατα διατροφής που 
µας βοηθούν να χτίσουµε πιο ισχυρούς αµυντικούς 
µηχανισµούς για τον χειµώνα, τότε που η κούραση, το 
κρύο και οι ιώσεις µάς καταβάλλουν. Κυρίαρχη θέση 
στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ κατέχουν τα πολυακόρεστα 
ω3 λιπαρά οξέα, αυτά που οι περισσότεροι γνωρίζουµε 
ως ιχθυέλαια ή ως καλά λιπαρά οξέα. Ειδικότερα, τα ω3 
λιπαρά οξέα DHA και EPA έχουν αποδειχθεί πολύτιµα 
για τη συνολική εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού. 
Πηγή τους είναι τα λιπαρά ψάρια και το µουρουνέλαιο, 
που παράγεται από το συκώτι της µουρούνας, το οποίο 
είναι πλούσιο στα λιπαρά οξέα DHA και EPA και στις 
λιποδιαλυτές βιταµίνες Α και D. Η ευεργετική του σύν-
θεση το καθιστά εξαιρετικά ωφέλιµο για την καρδιά, τα 
αγγεία, τον εγκέφαλο, τις κυτταρικές µεµβράνες, την ε-
πιδερµίδα και τις αρθρώσεις, ενώ πλήθος µελετών επι-
βεβαιώνει τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγµονώδεις ι-
διότητές του και τα θετικά αποτελέσµατα της κατανά-
λωσής του σε κάθε ηλικία. Όχι µόνο για την προστασία 
από τις ιώσεις αλλά και για να ζήσουµε περισσότερο, 
να θωρακίσουµε την καρδιά µας από τον κίνδυνο των 
καρδιοπαθειών, να αποκτήσουµε πιο γερή µνήµη, πιο 

ανθεκτικό σκελετό και αρθρώσεις, πιο νεανική και α-
ψεγάδιαστη επιδερµίδα και καλύτερη ψυχική διάθεση.

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη στη Νορβηγία, η 
κατανάλωση µιας κουταλιάς της σούπας µουρουνέλαιο 
καθηµερινά µειώνει ακόµα και τον κίνδυνο της κατά-
θλιψης κατά 30%. Συνεπώς το µουρουνέλαιο Möller’s 
αποτελεί το ιδανικό συµπλήρωµα διατροφής για καλύ-
τερη σωµατική και ψυχική υγεία.

Τα συµπληρώµατα 
διατροφής µαζί µε τα 
αποχρεµπτικά σιρόπια 
για τον πονόλαιµο και 
τα ρινικά σπρέι έχουν 
αυξηµένη ζήτηση στα 
φαρµακεία αυτή την 
εποχή.

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το ΙΟΒΕ αναφορικά µε 
την απήχηση που έχουν τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗ-
ΣΥΦΑ) στους πολίτες αλλά και στους φαρµακοποιούς, το 70% των 

Ελλήνων δείχνει εµπιστοσύνη στη χρήση των φαρµάκων που δεν απαιτούν 
ιατρική συνταγή. Μάλιστα, στη µελέτη γίνεται αναφορά στη διεθνή εµπει-
ρία από την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας, της χρήσης δηλαδή ΜΗΣΥΦΑ από 
πολίτες προκειµένου να αντιµετωπίσουν ήπια προβλήµατα υγείας µε την κα-
θοδήγηση του φαρµακοποιού και χωρίς να καταφύγουν απαραίτητα στο σύ-
στηµα υγείας, ενώ αποτυπώνονται και τα σηµαντικά οικονοµικά οφέλη που 
αποκοµίζουν ευρωπαϊκές χώρες όπου η αυτοφροντίδα προωθείται συντο-
νισµένα από πολιτεία, φορείς και εταιρείες. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
Συνδέσµου Εταιρειών Φαρµάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) Βασίλη Σερέτη, 

η ενίσχυση της αυτοφροντίδας και µέσα από τη διεύρυνση της λίστας των 
ΜΗΣΥΦΑ είναι καθοριστική για τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων, 
καθώς αντίστοιχες µελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι η µετατροπή µόνο 
του 5% συνταγογραφούµενων φαρµάκων σε ΜΗΣΥΦΑ θα συνέβαλλε στην 
ελάφρυνση της φαρµακευτικής δαπάνης περίπου κατά 160 εκατ. ευρώ. Για 
κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για την αυτοφροντίδα, το ανταποδοτικό όφελος 
για τον πολίτη, την κοινωνική ασφάλιση και τη δηµόσια υγεία είναι 6 ευρώ. 
Το 74% των πολιτών θεωρεί ότι η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ είναι πιο άµεση και 
αποτελεσµατική διαδικασία από την επίσκεψη στον ιατρό, ενώ το 64% ε-
κτιµά ότι είναι και πιο οικονοµική από την ιατρική συνταγή ή την ιατρική ε-
πίσκεψη. Η συµβουλή του φαρµακοποιού σε ποσοστό 76% αποτελεί βασικό 
παράγοντα για την αγορά κάποιου ΜΗΣΥΦΑ.

Επτά στους δέκα Έλληνες εµπιστεύονται τα ΜΗΣΥΦΑ

Όταν κάνετε δίαιτα, είναι πι-
θανό να ξεµείνετε από ενέργεια, 
καθώς περιορίζετε τη λήψη θερ-
µίδων, και να γίνετε πιο ευάλω-
τοι στην κούραση και στις λοι-

µώξεις. Για να ανακτήσετε τα αποθέµατα 
ενέργειας χωρίς να επιβαρυνθείτε µε περιττές θερµίδες, 
µπορείτε να καταναλώσετε ως υποκατάστατο γεύµατος το 
θρεπτικό πρωτεϊνούχο ρόφηµα SPIRU-TEIN που διατίθεται 
σε 15 γεύσεις και θα σας βοηθήσει να χάσετε τα περιττά 
κιλά. Πρόκειται για ένα προϊόν της Natures Plus, που πε-
ριέχει µόνο φυσικά συστατικά, όπως πρωτεΐνη από ρύζι, 
µπιζέλι και σόγια (µη µεταλλαγµένη), βιταµίνες, µέταλλα, 
ιχνοστοιχεία, βότανα και φυτικές ίνες, και µπορεί να κα-
ταναλωθεί και ως τονωτικό σνακ µεταξύ των γευµάτων.

Όταν κ

µώξεις. Για να ανακτήσετε τα αποθέµατα 
ενέργειας χωρίς να επιβαρυνθείτε µε περιττές θερµίδες, 

Η δίαιτα 
τον χειµώνα 
θέλει τρόπο
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Χειµώνας, κρύο, ιώσεις… Και µετά µπαί-
νει η άνοιξη και η ατµόσφαιρα γεµί-
ζει αλλεργιογόνα, οπότε µας χτυπά 
την πόρτα η αλλεργική ρινίτιδα και 
το άσθµα. Κάθε εποχή κρύβει δυ-

σάρεστες εκπλήξεις που µας κόβουν την ανάσα και 
απειλούν να κάνουν βάσανο την καθηµερινότητά 
µας. Όµως οι καινοτόµες σειρές των φαρµακευτικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά των ιδιωτι-
κών φαρµακείων έχουν τη λύση σε κάθε πρόβληµα. 
Μετά τα αντιβηχικά και αποχρεµπτικά σιρόπια και 
τα ρινικά ή στοµατικά σπρέι, ήρθε η ώρα για τα new 
generation µη συνταγογραφούµενα σκευάσµατα που 
καταπολεµούν τον βήχα και τον βρογχόσπασµο µε 
τη βοήθεια του εκχυλίσµατος κισσού και που δι-
αθέτουν µια επαναστατική φόρµουλα, η οποία τα 
καθιστά κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Πρό-
κειται για το νέο προϊόν της φαρµακευτικής εται-
ρείας Bradex, το πρωτοποριακό αντιβηχικό σκεύ-
ασµα Iviprosil, που αναµένεται να κυκλοφορήσει 
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2018 στα ράφια των 
φαρµακείων. Πιο συγκεκριµένα, το Iviprosil Thin 
Films είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής µε αποχρε-
µπτικές και βλεννολυτικές ιδιότητες για τον παρα-
γωγικό βήχα, το οποίο περιέχει εκχύλισµα φύλ-
λων κισσού. Κυκλοφορεί µε τη µορφή των διασπει-
ρόµενων στο στόµα ταινιών για εύκολη χρήση και 
είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών, καθώς 
έχει ευχάριστη γεύση φρούτων και δεν περιέχει 

αλκοόλη, ούτε συντηρητικά.

Ο θεραπευτικός ρόλος του κισσού
Ο κισσός (Hedera helix) είναι ένα φυτό πασίγνωστο 
σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο και οι θεραπευτι-
κές του ιδιότητες είναι γνωστές από τα χρόνια του 
Ιπποκράτη. Χρήσιµα τµήµατα του φυτού είναι τα 
φύλλα και οι καρποί του. Στη σύγχρονη βοτανοθε-
ραπεία τα φύλλα του κισσού χρησιµοποιούνται για 
την αντιµετώπιση προβληµάτων του αναπνευστι-
κού συστήµατος, ενώ, καθώς έχει διαπιστωθεί πως 
ο κισσός έχει σπασµολυτική δράση, η κατανάλωσή 
του είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις έντο-
νου βήχα, βρογχίτιδας, βρογχόσπασµων και βρογ-
χικού άσθµατος.

Ο κισσός έχει επίσης καταγραφεί πως βοηθάει 
σηµαντικά στην αποβολή φλέγµατος που συγκε-
ντρώνεται στο αναπνευστικό σύστηµα. Τα κύρια 
ενεργά συστατικά του κισσού είναι σαπωνίνες 
(hederin και hederacosides), στερόλες (stigmasterol 
και sitosterol), πολυαλκάνες (κυρίως falcarinol), 
flavonol glycosides (κυρίως rutin και kaempferol), 
καθώς και οι τανίνες και η καροτένη.

Το φαρµακευτικό οπλοστάσιο 
της Bradex
Η φαρµακευτική εταιρεία Bradex διαθέτει νοσο-
κοµειακά προϊόντα (οροί, πολυβιταµινούχα, αναι-
σθησιολογικά), ενώ επεκτείνει την γκάµα της µε µια 

πλήρη σειρά ιατροτεχνολογικών σκευασµάτων και 
µε καινοτόµες σειρές προϊόντων στην αγορά των ι-
διωτικών φαρµακείων. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει 
στα φαρµακεία το επουλωτικό σκεύασµα biosilver, 
το gel κρυοθεραπείας Myogel και τα ενεργοσυνε-
κτικά επιδεσµικά προϊόντα Elastus. Η φαρµακευ-
τική εταιρεία Bradex ανήκει στον όµιλο DEMO 
και δραστηριοποιήθηκε το 2014 µε σκοπό την πα-
ραγωγή και προώθηση φαρµακευτικών και ιατρο-
τεχνολογικών σκευασµάτων στην ελληνική αγορά. 
Η εταιρεία επενδύει σε γενόσηµα φάρµακα και ια-
τροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και σε συνεργασίες 
µε πολυεθνικές εταιρείες για την προώθηση σκευ-
ασµάτων. Η Bradex δραστηριοποιείται σε τρεις ά-
ξονες: στο νοσοκοµείο, στον ιδιωτικό τοµέα –τόσο 
στον κλάδο του ΕΟΠΥΥ όσο και στη φροντίδα στο 
σπίτι–, καθώς και στον χώρο του φαρµακείου. Α-
νήκει στις πλέον δυναµικά αναπτυσσόµενες ελλη-
νικές εταιρείες µε προϊόντα και υπηρεσίες που τη 
φέρνουν κοντά στους ασθενείς, συµβάλλοντας στην 
άµεση και ποιοτική λύση των προβληµάτων τους. Τα 
προϊόντα της είναι υψηλής ποιότητας και θεραπευ-
τικής αξίας, µε σύγχρονη φαρµακευτική τεχνολο-
γία και τεκµηριωµένη ασφάλεια. Η φιλοσοφία της 
εταιρείας διέπεται από αρχές και αξίες. Η ακεραι-
ότητα των συνεργατών, ο σεβασµός στον ασθενή, 
το αίσθηµα ευθύνης και αξιοπρέπειας, όπως και η 
προσήλωση στον θεράποντα γιατρό και πάροχο υ-
γείας, είναι αξίες αµετάβλητες.

Ο παραγωγικός βήχας 
από το κρυολόγηµα και 
ο βρογχόσπασµος που 
µπορεί να οφείλεται 
σε βρογχίτιδα ή σε 
αλλεργικό άσθµα 
αποτελούν τα δύο 
σοβαρότερα εµπόδια 
που… κόβουν την 
ανάσα σε µικρούς και 
µεγάλους.

Κόψτε τον βήχα
στο κρυολόγηµα 

µε τα συµπληρώµατα νέας γενιάς
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Η ιγµορίτιδα 
«πονοκέφαλος» 
για µικρούς 
και µεγάλους

Π
ροειδοποίηση στους γονείς 
των µικρών παιδιών στέλ-
νουν οι ωτορινολαρυγγο-
λόγοι για τις λοιµώξεις του 
ανωτέρου αναπνευστικού 
που βρίσκονται σε έξαρση 
αυτή την εποχή, καθώς πο-

σοστό που κυµαίνεται από 5% έως 13% από αυτές 
οφείλεται σε ιούς οι οποίοι προκαλούν ιγµορίτιδα 
και ρινοκολπίτιδα. Γι’ αυτόν τον λόγο οι γονείς θα 
πρέπει να γνωρίζουν τα συµπτώµατα και να οδηγή-
σουν έγκαιρα το παιδί στον ωτορινολαρυγγολόγο ή 
στον παιδίατρο.

«Η ιγµορίτιδα στα παιδιά µπορεί να αντιµετωπι-
στεί εύκολα στην αρχή, αλλά και πολύ δύσκολα αν 
αργήσει η έναρξη της θεραπείας» αναφέρει ο χει-
ρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, 
διευθυντής του Τµήµατος Χειρουργικής Τραχήλου-
Θυρεοειδούς της ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκοµείου 
«Μητέρα», και προσθέτει: «Είναι µία νόσος µε πολ-
λές αιτιολογίες και χρειάζεται πείρα τόσο στη σωστή 
και έγκαι ρη διάγνωση όσο και στην κατάλληλη θερα-
πεία. Είναι δε σηµαντική η άµεση παραποµπή από 
τον παιδίατρο στον ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο». Ε-
πειδή προς τον Μάρτιο αρχίζουν και οι εποχικές αλ-
λεργίες, είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο για κάποιον 
µη ειδικό να διακρίνει τι πρόβληµα κρύβεται πίσω 
από τα συµπτώµατα, που ταλαιπωρούν µικρούς και 
µεγάλους. Ειδικά στους ενήλικες η ιγµορίτιδα προ-
καλεί ισχυρό και συστηµατικό πονοκέφαλο που πολ-
λοί νοµίζουν ότι οφείλεται σε αυχενικό σύνδροµο, 
στο στρες, ή νοµίζουν ότι υποφέρουν από ηµικρανία 
και τρέχουν στους νευρολόγους για να βρουν λύση.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, η ιγµορίτιδα είναι φλεγ-
µονή των κόλπων που βρίσκονται στο πρόσωπο, οι 
οποίοι φλεγµαίνουν όπως και οι υπόλοιποι κόλποι 
(µετωπιαίοι, σφηνοειδείς και ηθµοειδείς), και ου-
σιαστικά η φλεγµονή επεκτείνεται στο σύνολο της 
µύτης. Γι’ αυτόν τον λόγο συνήθως µιλάµε για ρινο-
κολπίτιδα. «Έχουµε δύο µορφές, την οξεία και τη 
χρόνια ιγµορίτιδα. Η οξεία ιγµορίτιδα εµφανίζεται 
συνήθως µετά από ένα κοινό κρυολόγηµα. Είναι ι-
ογενούς αιτιολογίας, αλλά µπορεί και να εξελιχθεί 
σε βακτηριδιακή και µπορεί να διαρκέσει 10-14 ηµέ-
ρες. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν παχύρρευστες 
βλεννοπυώδεις εκκρίσεις από τη µύτη, µπούκωµα 
στη µύτη, πυρετό, βήχα και πονοκέφαλο. Η χρόνια 
ιγµορίτιδα εµφανίζεται σε περιστασιακά επεισόδια. 
Τα επεισόδια της χρόνιας ιγµορίτιδας µπορούν να 
εµφανιστούν 4-6 φορές τον χρόνο και η διάρκειά 
τους ξεπερνά συνολικά τις 12 εβδοµάδες. Μπορεί 
να συνοδεύεται από ρινικούς πολύποδες (σπάνιοι 
στα παιδιά), αλλεργίες, άσθµα, ανοσοανεπάρκεια, 
κυστική ίνωση, γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 
και άλλες σπανιότερες παθήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο 
είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του ωτορινολα-
ρυγγολόγου και του παιδιάτρου σε επίπεδο τόσο 
διάγνωσης όσο και θεραπείας της νόσου που ταλαι-
πωρεί το παιδί και τους γονείς του» αναφέρει ο κ. 
Αρτόπουλος.

Πρόληψη και θεραπεία
Η πρόληψη σε κάθε νόσηµα είναι εξίσου σηµαντική 
µε τη θεραπεία, αν όχι σηµαντικότερη. Στο πλαίσιο 
αυτό, τρία είναι τα προληπτικά µέτρα που µπορούν 
να εφαρµοστούν. Κατ’ αρχάς, η υγιεινή της µύτης θα 

πρέπει να αποτελεί καθηµερινή υπόθεση, µε συστη-
µατική χρήση του φυσιολογικού ορού. Επίσης, το 
σπίτι θα πρέπει να µην έχει οσµές από τσιγάρο. Οι 
καπνιστές γονείς δεν θα πρέπει να καπνίζουν ποτέ 
στους εσωτερικούς χώρους, ώστε η ατµόσφαιρα στο 
σπίτι να παραµένει καθαρή. Επίσης, πρέπει να γί-
νουν ειδικά τεστ ώστε να ανακαλυφθούν εκείνα τα 
αλλεργιογόνα που πιθανώς να ευθύνονται για την 
ανάπτυξη της αλλεργικής ρινίτιδας.

Στην οξεία ιγµορίτιδα χορηγούνται πολλά υγρά, 
ούτως ώστε να ρευστοποιούνται και να αποβάλλο-
νται οι βλέννες ευκολότερα, καθώς και φυσιολογι-
κός ορός και αποσυµφορητικά από τη µύτη, ώστε 
να παραµείνει ανοιχτή και να µην αναπνέει το παιδί 
από το στόµα. Θα χρειαστεί να χορηγηθούν αντιβι-
οτικά φάρµακα από του στόµατος για 10-14 ηµέρες, 
κάτι που αποτελεί θεραπεία εκλογής. Σε περίπτωση 
που ο ασθενής έχει και διαγνωσµένη αλλεργική ρι-
νίτιδα, θα πρέπει να χορηγηθεί συµπληρωµατικά 
και ένα αντιισταµινικό φάρµακο.

Στη χρόνια ιγµορίτιδα η χρήση αντιβιοτικών 
µπορεί να διαρκέσει από 2 έως 6 εβδοµάδες. Οι ρι-
νικές πλύσεις µε ισότονα και υπέρτονα διαλύµατα 
ορού µπορούν να µειώσουν τις ρινικές εκκρίσεις 
και το οίδηµα. Η χρήση τοπικών κορτικοστεροει-
δών και συµφορητικών για 7-10 ηµέρες, όχι όµως 
για µεγαλύτερο διάστηµα, µπορεί να βοηθήσει. Η 
αντιµετώπιση τόσο της αλλεργικής ρινίτιδας όσο και 
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης, ως αιτιών 
της νόσου, αποτελεί το σηµείο-κλειδί για την αντι-
µετώπιση της χρόνιας ιγµορίτιδας. Η χειρουργική 
αντιµετώπιση αφορά τις περιπτώσεις εκείνες όπου 
αποτυγχάνει η συντηρητική-φαρµακευτική αγωγή.

«Μία στις οκτώ 
παιδικές ιώσεις της 
εποχής οφείλεται σε 
ιούς που προκαλούν 
ιγµορίτιδα, η 
οποία εύκολα 
συγχέεται µε άλλες 
λοιµώξεις». Μηνάς 
Αρτόπουλος, 
χειρουργός 
ωτορινολα-
ρυγγολόγος
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Τσούξιμο, ερεθισμός στα μάτια, απώ-
λεια αισθήματος άνεσης, κοκκίνισμα, 
αίσθημα ότι τα μάτια σας καίνε. Τα 
συμπτώματα της ξηροφθαλμίας ε-
ντείνονται τον χειμώνα που περνάμε 

πολλές ώρες σε κλειστούς χώρους, καθώς και όταν 
δουλεύουμε πολλές ώρες μπροστά σε οθόνη υπολο-
γιστή. Για πολλούς ανθρώπους, όμως, η ξηροφθαλ-
μία δεν είναι μια παροδική ενόχληση αλλά ένα επί-
μονο πρόβλημα που αποκαλείται «σύνδρομο ξηρο-
φθαλμίας», πλήττει σοβαρά την ποιότητα της ζωής 
τους και απαιτεί συνεχή και προσεκτική φροντίδα.

Το σύνδρομο ξηροφθαλμίας αναπτύσσεται όταν 
οι δακρυϊκοί πόροι δεν παράγουν επαρκείς ποσό-
τητες δακρύων ή όταν τα παραγόμενα δάκρυα δεν 
είναι αρκετά ποιοτικά. «Τα δάκρυα, τα οποία απο-
τελούνται από τρεις ξεχωριστές στοιβάδες, είναι 
πολύ σημαντικά για την υγεία των ματιών και η 
ανεπάρκειά τους μπορεί να δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα» λέει ο χειρουργός-οφθαλμίατρος Α-
ναστάσιος Κανελλόπουλος, επιστημονικός διευθυ-
ντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision 
και καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης. Και προσθέτει: «Μεταξύ άλλων, 
είναι απαραίτητα για να υγραίνονται και να λιπαί-
νονται τα μάτια, για να τα τροφοδοτούν με θρε-
πτικά συστατικά και οξυγόνο, για να καθαρίζουν 
την επιφάνειά τους, αλλά και για να εστιάζουν κα-
λύτερα τις εικόνες που βλέπουν».

Όλες αυτές οι λειτουργίες διαταράσσονται όταν 
η δακρυϊκή στοιβάδα δεν παράγει αρκετά δάκρυα 
ή όταν τα δάκρυα που παράγει δεν έχουν την ε-
πιθυμητή σύσταση, αφού, σε αντίθεση με ό,τι πι-
στεύουν πολλοί, δεν αποτελούνται μόνο από άλατα 
και νερό, αλλά από εκατοντάδες πρωτεΐνες, ηλε-
κτρολύτες, αντισώματα και λιπίδια.

«Κάθε άνθρωπος μπορεί να εκδηλώσει σύν-
δρομο ξηροφθαλμίας, αλλά είναι πιο συχνό στις 
γυναίκες, ιδίως μετά την εμμηνόπαυση, εξαιτίας 
των ορμονικών αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα 
τους» λέει ο δρ. Κανελλόπουλος.

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ενόχληση; 
Ο ειδικός καταστρώνει έναν οδηγό υγείας για τα 
μάτια σας μόνο σε 8 βήματα:

1. Προσέξτε πού ζείτε. Μεγάλες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η εμφάνιση του συνδρόμου ξηροφθαλ-
μίας είναι πιθανότερη σε όσους ζουν σε αστικά κέ-
ντρα με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Μία από αυτές είχε πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ και 
είχε δείξει πως οι κάτοικοι των πόλεων του Σικά-
γου και της Νέας Υόρκης είχαν τετραπλάσιες πι-
θανότητες να διαγνωστούν με το σύνδρομο σε σύ-
γκριση με όσους ζούσαν σε επαρχιακές περιοχές. 
Αυξημένο κίνδυνο συνδρόμου ξηροφθαλμίας δια-
τρέχουν και όσοι ζουν σε μεγάλο υψόμετρο, όπου 
τυπικά ο αέρας είναι πιο ξηρός. Αν, λοιπόν, ζείτε σε 
μολυσμένο ή ξηρό αέρα, πρέπει να τοποθετήσετε 
στο σπίτι σας ένα υψηλής ποιότητας φίλτρο αέρα 
και να χρησιμοποιείτε υγραντήρα για να προσθέ-
τετε υγρασία στην ατμόσφαιρα.

2. Προστατευτείτε όταν φυσάει. Αν στην περι-
οχή όπου ζείτε ή/και εργάζεστε φυσά συχνά δυ-
νατός αέρας, φροντίστε να προστατεύετε τα μάτια 
σας με γυαλιά ηλίου που θα έχουν προστατευτικά 
στα πλάγια, διότι οι ριπές του αέρα προκαλούν ξη-
ροφθαλμία. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να είστε πολύ 
προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε πιστολάκι για να 
στεγνώνετε τα μαλλιά σας, αλλά και ανεμιστήρες 
(δεν πρέπει ποτέ να σας «χτυπούν» καταπρόσωπο).

3. Αποφύγετε τον καπνό των τσιγάρων. Ο κα-
πνός όχι μόνο είναι ιδιαίτερα ερεθιστικός για τα 
μάτια με ξηροφθαλμία αλλά αυξάνει και τις πιθα-
νότητες ανάπτυξης του συνδρόμου ξηροφθαλμίας.

4. Να ξεκουράζετε τα μάτια σας. Η εργασία μπρο-
στά στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 
laptop, καθώς και το πολύωρο διάβασμα ή η τηλε-
όραση μπορεί να οδηγήσουν στην ξηροφθαλμία, 
διότι όταν το βλέμμα είναι «καρφωμένο» σε ένα 
σημείο δεν βλεφαρίζουμε όσο συχνά χρειάζεται. 
Για να αποφύγετε αυτό τον κίνδυνο, να κάνετε διά-
λειμμα κάθε 10 λεπτά για να ξεκουράζετε τα μάτια 
σας. Φροντίστε επίσης να βλεφαρίζετε πιο συχνά, 
για να βοηθάτε τα μάτια σας να ανακτούν λίγη από 
την υγρασία που έχουν χάσει.

5. Δοκιμάστε τα τεχνητά δάκρυα. Τα τεχνητά 
δάκρυα διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Να τα 
χρησιμοποιείτε όσο συχνά χρειάζεται, αλλά αν δι-
απιστώσετε ότι σας είναι απαραίτητα συχνότερα 

από μία φορά κάθε 2 ώρες, προτιμήστε όσα δεν 
περιέχουν συντηρητικά. Τα ενυδατικά τζελ για τα 
μάτια επίσης μπορεί να σας βοηθήσουν. Επειδή 
όμως είναι πιο παχύρρευστα και θολώνουν την 
όραση, καλό είναι να τα χρησιμοποιείτε πριν πάτε 
για ύπνο. Αν δεν είστε σίγουροι για το τι ακριβώς 
χρειάζεστε, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας.

6. Αυξήστε την πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων. 
Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν ανακούφιση από τα 
συμπτώματα του συνδρόμου ξηροφθαλμίας αυξά-
νοντας την πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων. Πρό-
κειται για ένα είδος ωφέλιμων λιπιδίων που πε-
ριέχονται σε μεγάλες ποσότητες στα ιχθυέλαια 
(π.χ. μουρουνέλαιο) και στα παχιά (λιπαρά) ψάρια, 
όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, η ρέγγα, το σκου-
μπρί, ο τόνος κ.λπ. Στο εμπόριο διατίθενται επί-
σης ειδικά εμπλουτισμένα προϊόντα, καθώς και 
συμπληρώματα διατροφής πλούσια σε ω-3 λιπαρά 
οξέα, όπως το μουρουνέλαιο. Συμβουλευτείτε τον 
οφθαλμίατρό σας, διότι μπορεί να σας χορηγήσει 
και διατροφικό συμπλήρωμα των λιπιδίων αυτών.

7. Να φροντίζετε τα βλέφαρά σας. Τα θερμά ε-
πιθέματα (κομπρέσες) στα μάτια μπορεί να διε-
γείρουν την παραγωγή σμήγματος από τους αδέ-
νες των βλεφάρων, συμβάλλοντας στη βελτίωση 
της ποιότητας των δακρύων σας. Καλό είναι επί-
σης να πλένετε προσεκτικά τα βλέφαρά σας με κα-
θαρό πανί, σαπούνι και χλιαρό νερό, ξεβγάζοντάς 
τα στη συνέχεια απαλά.

8. Προσέξτε ακόμα περισσότερο κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα. Ο χειμώνας ευνοεί την εμφάνιση 
συνδρόμου ξηροφθαλμίας ή εξάρσεων του συνδρό-
μου, επειδή η υγρασία της ατμόσφαιρας πέφτει στη 
διάρκειά του λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και 
οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν εκτεθειμένοι στην 
(αποξηραντική) κεντρική θέρμανση. Για να αντι-
σταθμίσετε τη μειωμένη χειμερινή υγρασία χρει-
άζεστε έναν υγραντήρα στους θερμαινόμενους χώ-
ρους, καθώς και να πίνετε άφθονα υγρά, για να δια-
τηρείται ο οργανισμός σας καλά ενυδατωμένος και 
για να προστατεύετε τα μάτια σας από το κρύο. Αν 
φοράτε φακούς επαφής, πρέπει να τους φροντί-
ζετε σχολαστικά, διότι τα μάτια σας απειλούνται 
ακόμη περισσότερο από την ξηρότητα.

Το σύνδρομο 
ξηροφθαλμίας 
αναπτύσσεται όταν  
οι δακρυϊκοί πόροι δεν 
παράγουν επαρκείς 
ποσότητες δακρύων  
ή όταν τα παραγόμενα 
δάκρυα δεν είναι 
αρκετά ποιοτικά.

Καταπολεμήστε
την ξηροφθαλμία
σε 7+1 βήματα
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Εφιάλτης 
για τον αυχένα 
η online εργασία

Ό
λες οι πρόσφατες έρευνες επι-
βεβαιώνουν πως οι μυοσκελετι-
κοί πόνοι αποτελούν την πρώτη 
αιτία για να επισκεφτούμε τον 
γιατρό. Και η εμπειρία των φυσι-
κοθεραπευτών, των ορθοπεδικών 

και των ρευματολόγων συνηγορεί στο ότι οι περισσό-
τεροι ασθενείς που αναζητούν ανακούφιση από χρόνι-
ους μυοσκελετικούς πόνους υποφέρουν από αυχενικό 
σύνδρομο. Όπως σημειώνει ο Αναστάσιος Τερζόπουλος, 
φυσικοθεραπευτής και ειδικευμένος θεραπευτής στην 
ολιστική μέθοδο Bowtech, η εργασία αποτελεί πραγ-
ματικό εφιάλτη για τον αυχένα και ευθύνεται για την 
εμφάνιση του αυχενικού συνδρόμου.

Ο ειδικός εξηγεί πώς ακριβώς εκδηλώνεται το αυ-
χενικό σύνδρομο: «Η προηγμένη τεχνολογία σε συν-
δυασμό με τον δυτικό τρόπο ζωής επέβαλε την καθή-
λωσή μας σε μια καρέκλα και μια πολύωρη εργασιακή 
ρουτίνα με μονότονες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις, 
ειδικά στο πάνω μέρος του σώματος. Για παράδειγμα, 
κρατάμε διαρκώς ένα τηλέφωνο στο χέρι, βρισκόμα-
στε μπροστά σε ένα πληκτρολόγιο με τις ώρες, πατάμε 

επαναλαμβανόμενα μια οθόνη ή κάνουμε εκατοντά-
δες κλικ ημερησίως με ένα ποντίκι. Αλλά γιατί αυτή η 
“μονοτονία” να είναι τόσο βλαβερή; Ας πάρουμε παρά-
δειγμα μια κινηματογραφική ταινία. Την πρώτη φορά 
που τη βλέπεις παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η υπόθεση, η 
πλοκή, η περιέργεια το τι θα γίνει στο τέλος. Αν τη δεις 
όμως 100 φορές, θα γίνει βαρετή και πιθανότατα θα σε 
πάρει ο ύπνος. Αυτός ακριβώς παθαίνει ο αυχένας μας. 
Οι μύες του καταλαμβάνονται από ανία και στο τέλος 
πέφτουν σε… νάρκη. Έτσι ξεκινούν τα προβλήματα».

Πώς όμως μπορούμε να προλάβουμε το αυχενικό 
σύνδρομο στον χώρο εργασίας; Η λύση είναι απλή. Όπως 
συμβουλεύει ο κ. Τερζόπουλος, πρέπει να σπάσουμε τη 
μονοτονία αυτή. Αλλάζουμε τη θέση του υπολογιστή στο 
γραφείο, εάν αυτή δεν είναι σωστή. Στη σωστή θέση η 
οθόνη είναι ευθεία μπροστά από το σώμα και στο ύψος 
των ματιών, ενώ το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι στην 
ευθεία από την οθόνη. Αυτή η διόρθωση μπορεί να μει-
ώσει έως και 30% το φορτίο που δέχεται ο αυχένας την 
ώρα της εργασίας. Επίσης, μαθαίνουμε να χρησιμοποι-
ούμε και με τα δύο χέρια το ποντίκι, ώστε να μοιράσουμε 
το φορτίο που δέχονται ο αγκώνας, ο καρπός και τα δά-

χτυλα. Έτσι, μειώνεται κατά 50% η πιθανότητα εμφάνι-
σης επικονδυλίτιδας και καρπιαίου σωλήνα.

Ένα άλλο μυστικό είναι να μάθουμε να φέρνουμε 
τις φορητές συσκευές (smartphones, tablets) κοντά στο 
πρόσωπο και στο ύψος των ματιών και όχι να φέρνουμε 
τον αυχένα και το κεφάλι στο ύψος των χεριών. Έτσι, 
μειώνεται το φορτίο στον αυχένα κατά 50%. Επιπλέον, 
φροντίζουμε να αλλάζουμε τακτικά τις θέσεις των εικο-
νιδίων των εφαρμογών στα tablets και στα smartphones. 
Έτσι, αποφεύγουμε τη μονοτονία στη χρήση συγκεκρι-
μένων μυών χεριών και δαχτύλων. Μια άλλη συμβουλή 
είναι να χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια για να απα-
ντάμε στο κινητό, ώστε να περιορίσουμε κατά 40%-
50% την υπερχρήση του «καλού» μας χεριού. Παράλ-
ληλα, έτσι προστατευόμαστε και από πιθανές βλάβες 
των αυτιών, βουητό, μείωση ακοής, από τη μονότονη 
χρήση του ενός.

Τέλος, κάνουμε ολιγόλεπτες διατάσεις των χεριών 
στο γραφείο. Διατάσεις ακόμη και των 3-4 λεπτών ημε-
ρησίως αρκούν για να ανακουφίσουν τα κουρασμένα και 
πονεμένα χέρια, αλλά και για να προλάβουν ή να καθυ-
στερήσουν τις βλάβες στον αυχένα.

«Η μονοτονία στη 
στάση του αυχένα 
προκαλεί ανία στους 
μυς και οδηγεί 
στην εμφάνιση 
του αυχενικού 
συνδρόμου». 
Αναστάσιος 
Τερζόπουλος, 
φυσικοθεραπευτής 
και θεραπευτής 
Bowtech

Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση 
της υγείας με φυσικά μέσα και ασκείται από επαγγελματίες υγείας (φυ-
σικοθεραπευτές) που έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις γνώ-

σεις τους για την αποκατάσταση της υγείας με μεθόδους τελείως ακίνδυνες για 
τον ασθενή. Όπως επισημαίνει ο Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος του Πανελλη-
νίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, «οι φυσικοθεραπευτές, ως ειδικοί στην κί-
νηση και στην άσκηση, είναι οι ιδανικοί επαγγελματίες για να προωθήσουν, να 
κατευθύνουν και να εκτελέσουν κάθε φυσική δραστηριότητα και προσπάθεια, 
μέσα από συμβουλές και προγράμματα άσκησης. Συνεπώς ως ειδικοί βοηθούν 
τους ανθρώπους να αποφύγουν μακροπρόθεσμα δυσλειτουργίες που μπορεί να 
τους καθηλώσουν. Διατηρώντας τους ανθρώπους δραστήριους και ανεξάρτητους 
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η φυσικοθεραπεία, σύμφωνα 
και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι μια καλή επένδυση, καθώς 
“επανεκπαιδεύει” την ατομική ικανότητα, αυξάνει την ανεξαρτησία, βελτιώνει 
τη συμμετοχή και μπορεί να μειώσει το κόστος φροντίδας και υποστήριξης».

Και ο κ. Λυμπερίδης συνεχίζει: «Υπό αυτή την έννοια, η φυσικοθεραπεία είναι 

σημαντική στα χρόνια μυοσκελετικά, νευρολογικά, ρευματολογικά και καρδιο-
αναπνευστικά προβλήματα, σε παθήσεις όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης δια-
βήτης και η υπερχοληστερολαιμία, και στα χρόνια ψυχιατρικά νοσήματα, όπως 
η άνοια. Σε έρευνα που έγινε στην Ιρλανδία και εφαρμόστηκαν προγράμματα α-
ναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα αναπνευστι-
κού μειώθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία σε σύγκριση με τους ασθενείς που 
δεν ακολούθησαν προγράμματα αναπνευστικής φυσικοθεραπείας. Σήμερα έχει 
διευρυνθεί το φάσμα των ασθενειών που αντιμετωπίζονται με φυσικοθεραπεία 
και ο ρόλος της είναι σημαντικός ειδικά στις χρόνιες παθήσεις, που είναι ολο-
ένα και αυξανόμενες λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Στη χώρα μας 
άρχισε το τελευταίο διάστημα να τονίζεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στις 
χρόνιες παθήσεις και το σύστημα υγείας πρέπει να ενσωματώσει τα νέα δεδο-
μένα. Πρέπει και η χώρα μας να επενδύσει στη φυσικοθεραπεία για να έχει πολ-
λαπλά οφέλη για τους πολίτες, αλλά και για την οικονομία, καθώς είναι γνωστή 
σε όλο τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη μείωση του κόστους για 
τα συστήματα υγείας».

Η φυσικοθεραπεία βοηθά 
στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων
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