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όταν πια εκείνος θα βρίσκεται, παροπλισμένος, στο σπίτι του. 
Μας έφαγαν οι Μαυρογυαλούροι αυτού του τόπου, χορτάσαμε, 
αρκετά! Όσοι έχουν στην οικογένειά τους έναν χρόνιο ασθενή, 
πόσο μάλλον έναν ασθενή που νοσεί από απειλητική και ανί-
ατη ασθένεια, γνωρίζουν καλά πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι 
και πως τα περιθώρια υπομονής και ανοχής εξαντλήθηκαν. Την 
αγωνία των καρκινοπαθών για το αν θα έρχονται τα νέα καινο-
τόμα φάρμακα στην Ελλάδα εκφράζει η πρόεδρος του συλλό-
γου τους, Ζωή Γραμματόγλου, ενώ τους φόβους των συνταξι-
ούχων για το αν θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για τα 
φάρμακά τους εκφράζει ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Ιωάννης Υφαντόπουλος, επισημαίνοντας πως 
η συμμετοχή των ασφαλισμένων στην αγωγή τους διαμορφώ-
νεται στο 27,5% και ήδη είναι δυσβάσταχτη, αφού… μισθά και 
συντάξεις δεν φτάνουν για τα φάρμακα. Το μόνο όπλο που έ-
χουμε στα χέρια μας είναι η δύναμη της γνώσης και της σωστής 
ενημέρωσης για τους κινδύνους που καραδοκούν και απειλούν 
να κλέψουν την υγεία μας. Ας το εκμεταλλευτούμε, λοιπόν, για 
να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να κρατήσουμε μακριά 
τους ανοιξιάτικους μπελάδες…

Ο καιρός φτιάχνει, οι ιώσεις υποχωρούν, οι αλλερ-
γίες βέβαια έρχονται, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί 
οι μέρες μεγαλώνουν και η έκρηξη των ενδορφινών 
που προκαλεί στον οργανισμό μας η αυξημένη ηλι-

οφάνεια μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Τουλάχιστον η ψυ-
χική μας διάθεση ανεβαίνει, ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς θε-
ρινής ραστώνης. Όμως γύρω μας η πραγματικότητα δεν αλλάζει 
(προς το καλύτερο), γιατί, ως γνωστόν, ένας κούκος δεν φέρνει 
την άνοιξη. Ούτε δύο, ούτε τρεις. Ειδικά στον πολύπαθο τομέα 
της υγείας χρειαζόμαστε δραστικές τομές για να συνεφέρουμε 
τον μεγάλο ασθενή, τη δημόσια υγεία. Πρέπει να αποκτήσουμε 
πρωτοβάθμια φροντίδα, να αποσυμφορήσουμε τα νοσοκομεία, 
να επενδύσουμε στην πρόληψη σε επίπεδο πολιτείας αλλά και 
ο καθένας ατομικά και να πάρουμε την υγεία μας στα χέρια μας, 
όπως μας προτρέπει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος. «Πριν πεινάσουν μαγειρεύ-
ουν» λέει η σοφή παροιμία που, δυστυχώς, κανένας υπουργός, 
από την εποχή του… Μαυρογυαλούρου μέχρι σήμερα, δεν α-
κολουθεί, γνωρίζοντας πως η θητεία του είναι τόσο προσωρινή, 
που τα μακρόπνοα οφέλη μια σωστής στρατηγικής θα έρθουν 
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Κυστική  
Ίνωση 
Η κυστική ίνωση
αποτελεί την συχνότερη  
κληρονομική νόσο  
της λευκής φυλής  
που περιορίζει το  
προσδόκιμο ζωής1 

Τα ζευγάρια που 
πρόκειται να γίνουν 
γονείς μπορούν  
να ελέγξουν μέσω  
μιας αιματολογικής  
εξέτασης αν είναι  
ή όχι φορείς  
του παθολογικού  
γονιδίου  
της κυστικής  
ίνωσης. 

Με τη στήριξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC THORACIC SOCIETY

Με την αιγίδα:

Τα πιο κοινά συμπτώματα 
είναι2:
• Αλμυρός ιδρώτας
•  Δυσκολία στην πρόσληψη 

βάρους
•  Λοιμώξεις του αναπνευστικού
•  Πληκτροδακτυλία - 

δηλαδή μεγάλα σε μέγεθος 
ακροδάχτυλα

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν  
τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Την επιστημονική επιμέλεια και ευθύνη έχει το Ιατρικό Τμήμα της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.

1. Kostakou K et al., Psychosocial distress 
and functioning of Greek youth with 
cystic fibrosis: a crosssectional study 
BioPsychoSocial Medicine 2014;8:13
2. An introduction to Cystic Fibrosis for 
patients and their families. James C. 
Cunninghum, Lynn M. Taussig; Cystic 
Fibrosis Foundation, 6th Edition
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«Πώς θα εφαρµοστεί 
µια εθνική 
στρατηγική για τον 
καρκίνο, από την 
πρόληψη µέχρι 
την ανακουφιστική 
φροντίδα, όταν 
αγνοούµε το 
πραγµατικό µέγεθος 
του προβλήµατος;»

Ζωή Γραµµατόγλου, 
πρόεδρος του 
Συλλόγου 
Καρκινοπαθών 
ΚΕΦΙ
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Η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκι-
νοπαθών ΚΕΦΙ, Ζωή Γραµµα-
τόγλου, µιλά στην Αλεξία Σβώ-
λου-Νάνου για τις θεραπευτικές 
εξελίξεις στην αντιµετώπιση του 

καρκίνου και για τα προβλήµατα των ασθενών.

Πώς αλλάζουν τη ζωή των ασθενών οι νέας γε-
νιάς ανοσοθεραπείες;
Μόλις πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι οι ανοσο-
ογκολογικές αγωγές παρέχουν αντικαρκινικά οφέλη 
που διαρκούν, σε ασθενείς οι οποίοι µέχρι τώρα 
είχαν πολύ λίγες επιλογές. Είναι επιτακτική ανά-
γκη η ενηµέρωση των ασθενών γι’ αυτές τις νέες 
θεραπείες και η κατανόηση των διαφορών τους από 
τις άλλες υπάρχουσες θεραπείες. Η ανοσο-ογκο-
λογία και οι βιοδείκτες, ως νέος τρόπος θεραπευ-
τικής αντιµετώπισης του καρκίνου που στόχο έχει 
να βελτιώσει το προσδόκιµο ζωής, εξελίσσονται τα-
χύτατα. O Σύλλογος ΚΕΦΙ αγωνίζεται για ένα βιώ-
σιµο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης στην Ελ-
λάδα, το οποίο θα παρέχει στους ασθενείς ισότιµη 
και έγκαιρη πρόσβαση στις καλύτερες και ασφα-
λέστερες θεραπείες και φάρµακα, θα στηρίζει την 
καινοτοµία, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη 
νέων καινοτόµων θεραπειών και φαρµάκων, θα µα-
θαίνει τους πολίτες να λαµβάνουν τις κατάλληλες 
αποφάσεις για την υγεία τους και θα διασφαλίζει 
το δίκτυο διανοµής φαρµάκων.

Σε ποιες µορφές καρκίνου έχει συντελεστεί η 
µεγαλύτερη επανάσταση;
Το πρώτο νεόπλασµα στο οποίο βρήκε ευρεία ε-
φαρµογή η ανοσοθεραπεία είναι το κακόηθες µε-
λάνωµα, ανοίγοντας τον δρόµο και για άλλες κακο-
ήθειες. Έτσι, ο καρκίνος του πνεύµονα, του νεφρού, 
κεφαλής και τραχήλου και της ουροδόχου κύστεως 
ωφελούνται σήµερα σηµαντικά από τα ανοσοθε-
ραπευτικά φάρµακα. Η ανοσοθεραπεία επιτρέπει 
σε όλο και περισσότερους ασθενείς µε προχωρη-
µένο καρκίνο να µειώσουν σηµαντικά την έκταση 
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της νόσου τους, να επιβραδύνουν την εξέλιξή της 
και να ζήσουν περισσότερο, µε πολύ καλή ποιό-
τητα ζωής. Η ανοσοθεραπεία στο άµεσο µέλλον 
αναµένεται να γίνει ακόµη πιο αποτελεσµατική, 
µέσω συνδυασµού φαρµάκων. Υπάρχουν βάσιµες 
ελπίδες ότι οι περισσότεροι τύποι καρκίνου θα ω-
φελούνται στα επόµενα χρόνια από την κατάλληλη 
ανοσοθεραπεία. Με τη χρήση κατάλληλων εξετά-
σεων (βιοδεικτών) µπορούν να προβλέψουν όλο 
και καλύτερα ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν πε-
ρισσότερο από αυτήν. Επίσης, στους ασθενείς µε 
προχωρηµένο καρκίνο του πεπτικού συστήµατος 
(όπως του παχέος εντέρου, του στοµάχου κ.λπ.) 
και θετικό τον βιοδείκτη που λέγεται µικροδορυ-
φορική αστάθεια παρατηρούνται υψηλά ποσοστά 
ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία.

Οι νέες θεραπείες έχουν υψηλό κόστος. Πώς θα 
ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο ώστε να διευκολυν-
θεί η πρόσβαση των ασθενών σε αυτές;
Μέχρι αυτή τη στιγµή οι Έλληνες ασθενείς µπο-
ρούν να πάρουν όλες τις εγκεκριµένες θεραπείες. 
Ο παθολόγος-ογκολόγος είναι ο ειδικός για να α-
ποφασίσει ποια είναι καταλληλότερη για καθέναν 
από αυτούς. Τα τελευταία χρόνια του µνηµονίου 
και της οικονοµικής κρίσης οι δηµόσιες δαπάνες 
για την υγεία στην Ελλάδα έχουν µειωθεί σηµα-
ντικά. Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, 
η χώρα µας επενδύει συνολικά για την υγεία των 
πολιτών της µόλις το 5% του ΑΕΠ, καταλαµβάνο-
ντας µία από τις τελευταίες θέσεις στις χώρες του 
ΟΟΣΑ, µαζί µε χώρες όπως η Κορέα, το Μεξικό 
και η Λετονία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δηµό-
σιοι πόροι για τη φαρµακευτική περίθαλψη διαρ-
κώς µειώνονται τα τελευταία επτά χρόνια, φτάνο-
ντας µόλις τα 2,5 δισ. ευρώ το 2016, από σχεδόν 6,5 
δισ. ευρώ το 2009.

Η υποχρηµατοδότηση, τα συνεχή οριζόντια 
µέτρα και η έλλειψη των απαιτούµενων µεταρρυθ-
µίσεων έχουν φτάσει σε οριακό σηµείο τη λειτουρ-
γία της αγοράς φαρµάκου. Μάλιστα, η κατάσταση 

αυτή αναµένεται να γίνει ακόµα χειρότερη, αν ε-
φαρµοστούν κάποιες προτάσεις που αφορούν την 
κυκλοφορία νέων φαρµάκων στη χώρα µας. Σύµ-
φωνα µε τις προτάσεις αυτές, νέα φάρµακα θα είναι 
διαθέσιµα στην Ελλάδα µόνο αφού θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους (ΗΤΑ) σε έξι 
συγκεκριµένες χώρες της Ευρώπης. Αυτό σηµαίνει 
ότι τα ακριβά καινοτόµα φάρµακα θα έρχονται στην 
Ελλάδα µε τουλάχιστον δύο χρόνια καθυστέρηση. 
Για την πλειονότητα όµως των νέων φαρµάκων το 
µέτρο αυτό θα είναι απαγορευτικό για την κυκλο-
φορία τους στην Ελλάδα. Οι συνέπειες στη ζωή των 
ασθενών, ειδικά των καρκινοπαθών ή των ασθενών 
µε σπάνιες παθήσεις, θα είναι ανεπανόρθωτες. Τα 
παραπάνω µέτρα παραπέµπουν σε χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η Ρουµανία, 
η Λετονία, όπου τα νέα φάρµακα φτάνουν µε σηµα-
ντικές καθυστερήσεις ή και καθόλου. Αυτό, βέβαια, 
σχετίζεται άµεσα µε το χαµηλό επίπεδο υγείας των 
κατοίκων των χωρών αυτών. Ανησυχητικός επίσης 
είναι ο κοντόφθαλµος τρόπος µε τον οποίο βλέπουν 
τα πράγµατα για την υγεία αυτοί που λαµβάνουν τις 
αποφάσεις. Το γεγονός ότι τα καινοτόµα φάρµακα 
αποδεδειγµένα επεκτείνουν το προσδόκιµο επιβί-
ωσης κατά περίπου 1 έτος σε διάστηµα 15 ετών, το 
ότι µειώνουν εγχειρήσεις και νοσηλείες, το ότι αυ-
ξάνουν τη λειτουργικότητα, την παραγωγικότητα 
και την ποιότητα ζωής των ασθενών, αποτελούν 
ψιλά γράµµατα για τους ιθύνοντες στην Ελλάδα.

Υπάρχουν προβλήµατα µε τις θεραπείες που πρέ-
πει να γίνονται στο νοσοκοµείο;
Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα καθυστέρησης έναρξης 
της ακτινοθεραπείας λόγω µεγάλης λίστας αναµο-
νής. Η καθυστέρηση οφείλεται σε πολλούς λόγους, 
µεταξύ των οποίων o µεγάλος αριθµός ασθενών, όχι 
µόνο από την Αθήνα αλλά και από την περιφέρεια, 
η µία βάρδια µε την οποία λειτουργούν τα περισσό-
τερα ακτινοθεραπευτικά τµήµατα των νοσοκοµείων, 
η έλλειψη προσωπικού, οι συχνές βλάβες εξοπλι-
σµού. Ο κυριότερος όµως λόγος είναι η µη επαρκής 
κάλυψη των αναγκών της χώρας σε συστήµατα ακτι-
νοθεραπείας. Η Ελλάδα διαθέτει σήµερα 23 γραµµι-
κούς επιταχυντές (µηχανήµατα ακτινοθεραπείας) σε 
δηµόσια και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία. Ο πενι-
χρός αυτός εξοπλισµός σαφέστατα δεν µπορεί να κα-
λύψει τις ανάγκες του εγχώριου πληθυσµού, καθώς 
καλύπτει µόνο τα 3,5 εκατοµµύρια των κατοίκων της 
χώρας µας. Λόγω της έλλειψης µονάδων ακτινοθε-
ραπείας οι ασθενείς αναγκάζονται να µετακινούνται 
εκτός του τόπου κατοικίας τους, σε άλλες περιφέρειες 
της χώρας, προκειµένου να υποβληθούν σε ακτινο-
θεραπεία, µε σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση. 
Η ακτινοθεραπεία σήµερα εφαρµόζεται όχι µόνο 
µετά τη χειρουργική επέµβαση αλλά πολλές φορές 
και στην αρχή της θεραπείας, προκειµένου να περι-
οριστεί η βλάβη, ώστε να επακολουθήσουν οι άλλες 
θεραπευτικές παρεµβάσεις, δηλαδή χειρουργική α-
ντιµετώπιση ή/και φαρµακευτική αγωγή. Επίσης, ε-
φαρµόζεται ως ανακουφιστική αγωγή, γεγονός που 
σηµαίνει ότι πολύ περισσότεροι ασθενείς έχουν α-
νάγκη από ακτινοθεραπεία. Οι λίστες αναµονής ε-
ξωθούν όσους ασθενείς είναι ακόµη σε θέση να κα-
ταβάλουν το πρόσθετο κόστος να καταφεύγουν στα 
ιδιωτικά κέντρα ακτινοθεραπείας, τα οποία, πέραν 
της αποζηµίωσης των ακτινοθεραπευτικών πράξεων, 
απαιτούν επιπλέον ποσό, που, κατά πληροφορίες, 
κυµαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ ανά πράξη, 
συν την αµοιβή του γιατρού.

«Με τις 
ανοσοθεραπείες 
και ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης 
θα νικήσουµε 
τον καρκίνο»



Για να 
νιώθουν  
οι άνθρωποι  
καλύτερα  
και να ζουν  
περισσότερο
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Η µηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσος τύπου Β 
παρουσιάζει έξαρση 
στις αρχές του 
φθινοπώρου και για 
να επιτευχθεί πλήρης 
προστασία ενάντια στη 
λοίµωξη απαιτείται 
να έχουν χορηγηθεί 
µέχρι τότε όλες οι 
συνιστώµενες δόσεις 
του εµβολίου.
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Μπορεί η άνοιξη να µη χαρα-
κτηρίζεται από εξάρσεις λοι-
µωδών νοσηµάτων και να µη 
γίνεται το αδιαχώρητο στα ι-
ατρεία των παιδιάτρων, αλλά 

γι’ αυτό ακριβώς αποτελεί την ιδανική εποχή προ-
κειµένου οι ειδικοί να υπενθυµίσουν στους γονείς 
την αξία του εµβολιασµού για την προστασία της 
υγείας των παιδιών. Με αφορµή τον πρόσφατο ε-
ορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά της Μηνιγ-
γίτιδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση 
Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Αττικής, αλλά 
και, εκτός των συνόρων, η Αµερικανική Παιδια-
τρική Εταιρεία, συνιστούν τον έγκαιρο εµβολια-
σµό των παιδιών ενάντια στη µηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσο τύπου Β, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι α-
παιτούµενες δόσεις µέχρι το φθινόπωρο, που επα-
νέρχονται δυναµικά στο προσκήνιο οι λοιµώξεις. 
Οι γιατροί υπενθυµίζουν πως η µηνιγγίτιδα απο-
τελεί µια ύπουλη, απειλητική για τη ζωή λοίµωξη 
που εκδηλώνεται συχνά σε υγιή άτοµα, µε συµπτώ-
µατα µιας απλής ίωσης, όπως πυρετός, εµετός και 
πονοκέφαλος, αλλά εξελίσσεται ραγδαία και µπο-
ρεί εντ ός 24 ωρών να προκαλέσει βακτηριακή µη-
νιγγίτιδα και σηψαιµία, που απαιτούν επείγουσα 
νοσηλεία στην εντατική και ενδέχεται να οδηγή-
σουν ακόµη και σε θάνατο. Σύµφωνα µε έρευνες, 
ένα στα δέκα άτοµα που προσβάλλονται από µηνιγ-
γιτιδοκοκκική νόσο καταλήγει παρά τη θεραπεία, 
ενώ ένα στα πέντε άτοµα που επιβιώνει εµφανίζει 
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µόνιµες αναπηρίες, όπως εγκεφαλική βλάβη, απώ-
λεια ακοής ή µαθησιακές δυσκολίες.

Στην Ελλάδα, για την πλειονότητα των περι-
στατικών µηνιγγίτιδας ευθύνεται η οροοµάδα Β, 
µε κατά µέσο όρο 52 άτοµα να προσβάλλονται ε-
τησίως από µηνιγγιτιδοκοκκική νόσο τύπου Β και 
τα βρέφη κάτω του ενός έτους να αποτελούν την 
ευπαθή οµάδα που διατρέχει τον υψηλότερο κίν-
δυνο λοίµωξης. Από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Μηνιγγίτιδας της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υ-
γείας (ΕΣ∆Υ), η δρ. Τζωρτζίνα Τζανακάκη, που 
είναι επίσης µέλος της Εθνικής Επιτροπής Εµβο-
λιασµών, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, εκτι-
µώντας ότι µέχρι το 2020 τα περιστατικά µηνιγγί-
τιδας Β θα αυξηθούν κατά 60% και η θνητότητα 
εξαιτίας της νόσου κατά 40%. Ήδη από την αρχή 
του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά οκτώ κρού-
σµατα της νόσου στη χώρα µας (σε Χίο, Βόλο, Σέρ-
ρες, Ιωάννινα, Χανιά, Ηράκλειο, Μυτιλήνη), ενώ 
νέα κρούσµατα συνεχίζουν να εµφανίζονται σε παι-
διά. Πέρυσι, δυστυχώς, δύο νήπια έχασαν τη ζωή 
τους και άλλα δύο υπέστησαν ακρωτηριασµό λόγω 
της σηψαιµίας.

Η σοβαρότητα της λοίµωξης
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη υπό την επι-
στηµονική ευθύνη του επίκουρου καθηγητή Πο-
λιτικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννή-
σου Κυριάκου Σουλιώτη, οι Έλληνες παιδίατροι σε 
ποσοστό 66,9% αναγνωρίζουν τη µηνιγγίτιδα Β ως 

νόσο υψίστης σηµασίας για τη δηµόσια υγεία, δη-
λώνοντας ότι έχει πολύ σοβαρές συνέπειες και ότι 
το ποσοστό θνησιµότητας σε παιδιά ηλικίας κάτω 
του ενός έτους είναι υψηλό. Σε επιφυλακή βρίσκο-
νται και οι Έλληνες γονείς, που σε ποσοστό 88,5% 
γνωρίζουν την επικινδυνότητα της µηνιγγίτιδας Β 
και τις συνέπειές της. ∆ιεθνώς, ο αποτελεσµατικό-
τερος τρόπος πρόληψης και ελέγχου της µηνιγγί-
τιδας είναι ο εµβολιασµός. Στην πατρίδα µας πα-
ρέχεται δωρεάν ο παιδιατρικός εµβολιασµός για 
τις οροοµάδες A, C, Y και W του µηνιγγιτιδόκοκ-
κου, ενώ για την καταπολέµηση της µηνιγγίτιδας 
τύπου Β υπάρχει διαθέσιµο εµβόλιο από το 2014. 
Οι Έλληνες παιδίατροι σύσσωµοι, όπως φανερώ-
νει η έρευνα του κ. Σουλιώτη, συστήνουν στους 
γονείς τον εµβολιασµό έναντι της µηνιγγίτιδας Β 
για το παιδί τους, δίνοντας έµφαση στα βρέφη και 
νήπια έως ενός έτους σε ποσοστό 40,2%. Από τη 
Μεγάλη Βρετανία, όπου εφαρµόστηκε ο παιδιατρι-
κός εµβολιασµός έναντι της µηνιγγίτιδας Β, προ-
κύπτει ότι το εµβόλιο είναι κατά 94% αποτελεσµα-
τικό για όλα τα παιδιά που έλαβαν τις πρώτες δύο 
από τις τρεις συνιστώµενες δόσεις. Στη διαρκή ε-
παγρύπνηση για την ύπουλη µηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσο συµβάλλει η Αµερικανική Παιδιατρική Εται-
ρεία, η οποία µε πολύ πρόσφατη σύστασή της πα-
ρακινεί τους παιδιάτρους να συζητούν µε τους γο-
νείς για τη µηνιγγίτιδα τύπου Β και το διαθέσιµο 
εµβόλιο, ώστε οι γονείς αφενός να είναι επαρκώς 
ενηµερωµένοι και αφετέρου να αποκτούν ενεργό 
ρόλο στη λήψη της απόφασης σχετικά µε τον εµ-
βολιασµό και την πρόληψη.

Χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη 
στην Ελλάδα
Τα ευρήµατα της έρευνας του καθηγητή Κυριά-
κου Σουλιώτη σχετικά µε τη σύγκλιση των Ελλή-
νων παιδιάτρων και των γονέων σε ό,τι αφορά τη 
σοβαρότητα της µηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τύπου 
Β και των απειλητικών επιπτώσεων αυτής, αλλά και 
η σύσταση της Αµερικανικής Παιδιατρικής Εται-
ρείας, καθιστούν επιβεβληµένη την ενηµέρωση 
της κοινής γνώµης για την αξία του εµβολιασµού. 
Στην πατρίδα µας η εµβολιαστική κάλυψη των παι-
διών έναντι του µηνιγγιτιδόκοκκου Β παραµένει χα-
µηλή, ενώ για να επιτευχθεί η λεγόµενη προστασία 
αγέλης η κάλυψη αυτή πρέπει να ξεπερνά το 90%. 
Με δεδοµένο ότι η έξαρση της µηνιγγιτιδοκοκκι-
κής νόσου τύπου Β, όπως και πολλών άλλων λοι-
µώξεων, καταγράφεται στις αρχές του φθινοπώρου, 
σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι για να επιτευχθεί 
πλήρης προστασία ενάντια στη νόσο απαιτείται να 
έχουν χορηγηθεί όλες οι συνιστώµενες, ανάλογα 
µε την ηλικία του παιδιού, δόσεις του εµβολίου, 
τώρα είναι η καταλληλότερη εποχή για να επισκε-
φθούν οι γονείς τον παιδίατρο.

∆ύο έξτρα λόγοι για να επισκεφθείτε τώρα τον 
παιδίατρο:
�  Ένας επιπλέον λόγος για έγκαιρη επίσκεψη των 
γονέων στον παιδίατρο είναι πως κατά τη διάρκεια 
της άνοιξης τα παιδιά σπάνια αρρωσταίνουν, οπότε 
µπορούν να κάνουν το εµβόλιο.
�  Λόγω της ύφεσης των λοιµώξεων αυτή την εποχή, 
δεν γίνεται συνωστισµός στα παιδιατρικά ιατρεία, 
συνεπώς είναι πιο εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση 
στον παιδίατρο, αλλά και περισσότερος ο χρόνος 
που θα περάσει ο γιατρός µε την οικογένεια και 
πληρέστερη η ενηµέρωση που θα τους προσφέρει 
σχετικά µε την ανεκτίµητη αξία του εµβολιασµού.

Τώρα είναι η κατάλληλη 
ώρα για τον εµβολιασµό 
ενάντια στη µηνιγγίτιδα
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Ο νέος φαρµακευτικός 
συνδυασµός για την 
καρδιακή ανεπάρκεια 
πετυχαίνει δύο 
στόχους ταυτόχρονα: 
να µειώσει τη 
θνητότητα και τη 
νοσηρότητα από την 
απειλητική καρδιακή 
πάθηση και να 
ρυθµίσει το σάκχαρο 
στους ασθενείς που 
νοσούν ταυτόχρονα 
από διαβήτη.

Τ
α άτοµα που πάσχουν από χρό-
νια νοσήµατα εµφανίζουν πολλές 
συννοσηρότητες, όπως άλλωστε 
επιβεβαιώνει και το εύρηµα πως 
το 40% των ατόµων µε καρδιακή 
ανεπάρκεια πάσχει ταυτόχρονα 

από διαβήτη. Αν αναλογιστούµε πως πρώτη αιτία 
θανάτου για τους διαβητικούς είναι τα καρδιολο-
γικά αίτια, εύλογα συνειδητοποιούµε ότι οι ασθε-
νείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και συννοσηρότητα 
τον διαβήτη διατρέχουν ακόµα υψηλότερο καρδι-
αγγειακό κίνδυνο. Για τη µείωση κατά 20% του κιν-
δύνου θνητότητας αλλά και νοσηρότητας σε αυτούς 
τους ασθενείς χορηγείται ο καινοτόµος έξυπνος 
συνδυασµός σακουµπιτρίλης και βαλσαρτάνης, ένα 
σύµπλοκο φάρµακο της Novartis που λαµβάνεται 
από το στόµα µε δύο δισκία και πραγµατικά έφερε 
την επανάσταση στην αντιµετώπιση της καρδιακής 
ανεπάρκειας, όπως έδειξε η µελέτη PARADIGM. 
Τώρα, µια νέα ανάλυση δεδοµένων από αυτή τη µε-
λέτη-ορόσηµο σε ασθενείς µε µειωµένο κλάσµα ε-
ξώθησης που νοσούν ταυτόχρονα από σακχαρώδη 
διαβήτη φανερώνει πως το σύµπλοκο της σακου-
µπιτρίλης και βαλσαρτάνης πετυχαίνει µε «έναν 
σµπάρο δυο τρυγόνια», καθώς ταυτόχρονα βελτι-
ώνει τον γλυκαιµικό έλεγχο.

Ένα ακόµη εντυπωσιακό εύρηµα που προέκυψε 
από την ανάλυση των στοιχείων είναι πως η έναρξη 
της ινσουλίνης µειώθηκε επίσης κατά 29% στους α-
σθενείς που λάµβαναν το σύµπλοκο σακουµπιτρίλης 
και βαλσαρτάνης, σε σύγκριση µε αυτούς που λάµ-
βαναν τη συµβατική θεραπεία µε εναλαπρίλη (τον 
αναστολέα του µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειο-
τασίνης). Τα παραπάνω ευρήµατα συγκεντρώθηκαν 
έπειτα από ένα έτος θεραπείας για την καρδιακή 
ανεπάρκεια και η ευνοϊκή επίδραση στην τιµή της 
γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης και στην καθυ-
στέρηση της έναρξης ινσουλίνης διατηρήθηκε για 
το τριετές διάστηµα της παρακολούθησης της µε-
λέτης. Τα ελπιδοφόρα ευρήµατα παρουσιάστηκαν 
στην 66η Ετήσια Επιστηµονική Σύνοδο του Αµε-
ρικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας και ταυτόχρονα 
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δηµοσιεύτηκαν στο έγκριτο επιστηµονικό περιο-
δικό «The Lancet Diabetes and Endocrinology». 
Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως η µελέτη 
PARADIGM είναι η µεγαλύτερη που έγινε ποτέ 
στην καρδιακή ανεπάρκεια και πως συγκρίνει µια 
θεραπεία όχι µε πλασέµπο αλλά µε την ήδη υπάρ-
χουσα (και µέχρι πρόσφατα) στάνταρ θεραπεία.

Λίγα στοιχεία για την καταλυτική 
καρδιακή νόσο
Η καρδιακή ανεπάρκεια µε µειωµένο κλάσµα εξώ-
θησης είναι επίσης γνωστή ως συστολική καρδιακή 
ανεπάρκεια και αποτελεί τη φυσική κατάληξη όλων 
των καρδιοπαθειών. Αποτελεί µία απειλητική για 
τη ζωή πάθηση, η οποία προσβάλλει περισσότερα 
από 60 εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως και 
µεταξύ των χρόνιων νοσηµάτων είναι η πρώτη αιτία 
νοσηλείας σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. 
Περίπου οι µισοί ασθενείς έχουν µειωµένο κλά-
σµα εξώθησης, γεγονός που σηµαίνει ότι η καρ-
διά δεν συστέλλεται µε αρκετή δύναµη, οπότε ε-
ξωθείται λιγότερο αίµα. Λόγω των τακτικών νοση-
λειών η καρδιακή ανεπάρκεια είναι και εξαιρετικά 
δαπανηρή νόσος, µε «αντίκτυπο» 108 δισ. δολάρια 
ετησίως στην παγκόσµια οικονοµία. Στη χώρα µας, 
από µελέτη της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας 
(ΕΣ∆Υ) προκύπτει ότι από καρδιακή ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου νοσούν περίπου 200.000 Έλληνες 
και πως η νόσος απορροφά το 2% των συνολικών 
δαπανών για την υγεία. Και επειδή οι ασθενείς δεν 
µπορούν να είναι παραγωγικά άτοµα όταν η νόσος 
τους είναι προχωρηµένη, στο «οικονοµικό φορτίο» 
προστίθενται και τα έµµεσα κόστη.

Τι λένε οι ειδικοί
«Ο διαβήτης είναι ένας σηµαντικός παράγοντας κιν-
δύνου στην καρδιακή ανεπάρκεια και συνδέεται 
στενά µε την εξέλιξη της νόσου, θέτοντας τους ασθε-
νείς µε καρδιακή ανεπάρκεια σε αυξηµένο κίνδυνο 
νοσηλείας και θανάτου» τονίζει ο Scott Solomon, ι-
ατρός, διευθυντής Μη-Επεµβατικής Καρδιολογίας 
στο Νοσοκοµείο Brigham and Women’s, καθηγη-

τής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και 
επικεφαλής της ερευνητικής εργασίας. Και συνεχί-
ζει: «Αυτή η ανάλυση υποδηλώνει ότι εκτός από τα 
αποδεδειγµένα οφέλη για την καρδιακή ανεπάρκεια 
που αποδείχθηκαν στη µελέτη PARADIGM, το σύ-
µπλοκο σακουµπιτρίλης και βαλσαρτάνης µπορεί 
επίσης να συµβάλει στη βελτίωση του γλυκαιµικού 
ελέγχου στους πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρ-
κεια που έχουν και διαβήτη». Από την πλευρά του, 
ο γενικός ιατρικός διευθυντής της Novartis και επι-
κεφαλής του Τοµέα Ανάπτυξης Φαρµάκων, Vasant 
Narasimhan, επισηµαίνει: «Τα αποτελέσµατα αυτά 
δείχνουν ότι πέρα από την αδιαµφισβήτητη απο-
τελεσµατικότητα στα καρδιαγγειακά συµβάντα, το 
σύµπλοκο σακουµπιτρίλης/βαλσαρτάνης µπορεί να 
επιφέρει σηµαντικά µεταβολικά οφέλη στους ασθε-
νείς µε καρδιακή ανεπάρκεια µε µειωµένο κλάσµα 
εξώθησης και διαβήτη. Είµαστε ενθουσιασµένοι 
µε αυτά τα αποτελέσµατα και αποτελεί δέσµευση 
η προσπάθειά µας να κατανοήσουµε καλύτερα τα 
οφέλη του συµπλόκου σακουµπιτρίλης/βαλσαρτά-
νης για τους διάφορους πληθυσµούς ασθενών µε 
καρδιακή ανεπάρκεια».

Ελπιδοφόρα ευρήµατα 
για το νέο φάρµακο 

της καρδιακής ανεπάρκειας 
στους ασθενείς (και) 

µε διαβήτη

• Το σύµπλοκο σακουµπιτρίλης και βαλ-
σαρτάνης είναι ένα φάρµακο που χο-
ρηγείται δύο φορές ηµερησίως.

• Περιέχει τον αναστολέα της νεπριλυσί-
νης σακουµπιτρίλη και τον αποκλειστή 
υποδοχέων αγγειοτενσίνης.

• Το φάρµακο µειώνει την πίεση που α-
σκείται στην ανεπαρκούσα καρδιά ενι-
σχύοντας τα νατριουρητικά πεπτίδια και 
αναστέλλοντας ταυτόχρονα τις επιβλα-
βείς επιδράσεις της υπερ-ενεργοποίη-
σης του συστήµατος ρενίνης-αγγειοτα-
σίνης-αλδοστερόνης.

INFO



η λύση

Ελληνικό
Φάρµακο

για την 
ΥΓΕΙΑ
• Το Ελληνικό Φάρµακο µπορεί να καλύψει άµεσα το 

70% των αναγκών της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ και το 50% των αναγκών της 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

• Η ανάδειξη και στήριξη του Ελληνικού Φαρµάκου 
είναι ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, µε µια ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ και µε ΚΙΝΗΤΡΑ σε 
Γιατρούς & Φαρµακοποιούς

Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να πετύχουµε:
• ΜΕΙΩΣΗ στις άσκοπες εισαγωγές ακριβών 

φαρµάκων
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ του ελλείµµατος στο ισοζύγιο 

εµπορικών συναλλαγών στα φάρµακα
• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ πόρων για τα καινοτόµα φάρµακα 

που πραγµατικά χρειαζόµαστε

για την 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το Ελληνικό Φάρµακο είναι:

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ γιατί 
πιστοποιείται από τους σηµαντικότερους 
Οργανισµούς Φαρµάκου παγκοσµίως

• ΠΟΙΟΤΙΚΟ γιατί παράγεται σε ελληνικά εργοστάσια 
που ακολουθούν αυστηρά τα διεθνή πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας

• ∆ΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ γιατί εκατοµµύρια 
ασθενείς σε περισσότερες από 85 χώρες το 
εµπιστεύονται καθηµερινά

• ΠΡΟΣΙΤΟ για τον Έλληνα ασθενή γιατί µειώνει το 
κόστος συµµετοχής των ασφαλισµένων

για την 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Παράγεται σε 27 υπερσύγχρονα ελληνικά 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

• Επηρεάζει πάνω από 53.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Κατέχει την 3η ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ της Ελλάδας

• Εξάγεται σε 85 ΧΩΡΕΣ

• Για κάθε €1.000 δαπάνης το ΑΕΠ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ κατά 
€3.420 

• Συµβάλει συνολικά µε €2,8 δισ. το χρόνο 
στο ΑΕΠ

• Η Ελληνική Φαρµακοβιοµηχανία επενδύει 
€30 εκατ. ετησίως σε 80 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, έχοντας πραγµατοποιήσει 
συνολικές ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ €800 εκατ. 
την τελευταία 10ετία
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«Από τη συνολική 
δαπάνη για τον 
διαβήτη, ένα ποσοστό 
µόνο 15% αφορά 
τη φαρµακευτική 
αγωγή, ενώ το 
µεγαλύτερο ποσοστό 
(85%) δαπανάται για 
την αντιµετώπιση 
των επιπλοκών της 
νόσου». 

Νικόλαος 
Τεντολούρης, 

αναπλ.  καθηγητής 
Παθολογίας
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Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί πρό-
βληµα δηµόσιας υγείας, αφού στη 
χώρα µας περίπου 800.000 άνθρω-
ποι έχουν διαγνωσµένο διαβήτη και 
λαµβάνουν αντιδιαβητική αγωγή. 

Από το σύνολο αυτό, το µεγαλύτερο ποσοστό (90%) 
έχει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ο διαβήτης είναι 
µια χρόνια πάθηση και αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα 
και δεν αντιµετωπιστεί κατάλληλα µπορεί να προ-
καλέσει σοβαρές επιπλοκές που αφορούν όλα τα 
όργανα. Από µελέτες που έχουν γίνει προκύπτει 
ότι ένα σηµαντικό ποσοστό διαβητικών ασθενών 
δεν γνωρίζει πως νοσεί, ενώ σύµφωνα µε έρευνα 
της Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας τουλάχι-
στον το 40% των ασθενών δεν πετυχαίνει τον στόχο 
στην τιµή της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης, δη-
λαδή παραµένει αρρύθµιστο, παρ’ ότι βρίσκεται σε 
αγωγή µε αντιδιαβητικά χάπια ή ινσουλίνη ή και 
τα δύο. Γι’ αυτό άλλωστε τα τελευταία χρόνια ανα-
πτύσσονται διαρκώς νέα φάρµακα για την αντιµε-
τώπιση του διαβήτη, σε µορφή χαπιού ή ενέσιµα, 
κυρίως µακράς δράσης που χορηγούνται, για παρά-
δειγµα, µία φορά την εβδοµάδα, ώστε να επιτευχθεί 
καλύτερη συµµόρφωση των ασθενών. Για τον ίδιο 
σκοπό αναπτύσσονται ινσουλίνες µακράς δράσης 
που µπορούν να χορηγηθούν εντός 48ώρου, αλλά 
και υπερταχείας δράσης, για την καλύτερη δυνατή 
ρύθµιση του µεταγευµατικού σακχάρου.

Όπως επισηµαίνει ο Νικόλαος Τεντολούρης, 
αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και πρόε-
δρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας για τον ∆ιαβήτη 
(ΕΛΟ∆Ι), ο αρρύθµιστος διαβήτης εξελίσσεται σε 
«αγκάθι» για την υγεία των ασθενών, αφού επιτα-
χύνει την έλευση των επιπλοκών, αλλά και σε βα-
ρίδι για την περίθαλψη, εκτοξεύοντας στα ύψη τις 
δαπάνες υγείας. «Ο αρρύθµιστος διαβήτης, εκτός 

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

από τον κίνδυνο αύξησης των επιπλοκών, κοστίζει 
περισσότερο (κατά 30%) στο σύστηµα περίθαλψης 
της χώρας µας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από τη συ-
νολική δαπάνη για τον διαβήτη, ένα ποσοστό µόνο 
15% αφορά τη φαρµακευτική αγωγή, ενώ το µε-
γαλύτερο ποσοστό (85%) δαπανάται για την αντι-
µετώπιση των επιπλοκών της νόσου. Μάλιστα, τις 
τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στη χώρα µας, 
όπως και παγκόσµια, µια ανησυχητική αύξηση της 
συχνότητας του διαβήτη, που αναµένεται, αν συ-
νεχιστεί, να προσβάλει περισσότερα άτοµα και να 
αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο των επιπλοκών. 
Καθίσταται εποµένως αδήριτη ανάγκη η λήψη µέ-
τρων τόσο για την πρόληψη του διαβήτη όσο και 
για τη σωστή αντιµετώπισή του» επισηµαίνει ο κ. 
Τεντολούρης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεδοµένης της 
δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης που όλοι –
και περισσότερο τα άτοµα µε διαβήτη– βιώνουµε, 
το έργο της ΕΛΟ∆Ι, της πρώτης οµοσπονδίας ατό-
µων-συλλόγων µε σακχαρώδη διαβήτη στη χώρα 
µας, καθίσταται αναγκαίο για τη σύγχρονη ελλη-
νική κοινωνία και είναι ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη 
υποστήριξής του. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αντι-
ληπτό ότι τα άτοµα που πάσχουν από χρόνιες πα-
θήσεις έχουν περισσότερη ανάγκη υποστήριξης 
και αρωγής, προκειµένου να ατενίσουν το µέλλον 
τους µε αισιοδοξία και ελπίδα. Η ΕΛΟ∆Ι, έχοντας 
πλήρη επίγνωση του ρόλου της και των αναγκών 
της ελληνικής κοινωνίας, σκοπεύει µε υψηλό αί-
σθηµα ευθύνης να συνεχίσει το δύσκολο έργο της.

Οι στόχοι της ΕΛΟ∆Ι, οι οποίοι είναι έξω από 
πολιτικά κόµµατα και δόγµατα, περιλαµβάνουν:
• Τη διεξαγωγή εκστρατείας για την πρόληψη και 
την αντιµετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη.
• Την αλληλεγγύη και ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ 
των µελών της οµοσπονδίας.

• Τον συντονισµό των ενεργειών και της δράσης για 
την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προβλη-
µάτων που απασχολούν τόσο τα άτοµα µε σακχα-
ρώδη διαβήτη όσο και τις οικογένειές τους.
• Τη διατήρηση επαφής και την ανάπτυξη συνεργα-
σίας µε άλλους σχετικούς φορείς στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, µε σκοπό τη βελτίωση της υγείας, 
της περίθαλψης και γενικά της καλύτερης διαβίω-
σης των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη.
• Τη συνεργασία και την από κοινού προώθηση µε 
τους κρατικούς φορείς για θέµατα πολιτικής των 
ασφαλιστικών φορέων, ιατροφαρµακευτικής πε-
ρίθαλψης, παροχής τυχόν επιδοµάτων σε πάσχο-
ντες από σακχαρώδη διαβήτη, παιδείας, στράτευ-
σης εργασίας µε τη θέσπιση ειδικών διατάξεων και 
ρυθµίσεων που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν 
πιο οµαλή ένταξη των διαβητικών ατόµων στο κοι-
νωνικό σύνολο χωρίς προβλήµατα.
• Την υποστήριξη, σε όλα τα επίπεδα, των µελών 
της οµοσπονδίας, αλλά και των φυσικών προσώπων 
που είναι µέλη των σωµατείων αυτών.
• Τη σωστή ενηµέρωση της ελληνικής και διεθνούς 
κοινής γνώµης για θέµατα που αφορούν τα άτοµα 
µε σακχαρώδη διαβήτη.
• Την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων µε σκοπό 
την πρόληψη, διάγνωση, καταπολέµηση της ασθέ-
νειας και τη διαφώτιση νέων και εφήβων και των 
οικογενειών τους.

Η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες 
της ΕΛΟ∆Ι και να λάβει µέτρα για τη στήριξη και 
τη συνέχιση της λειτουργίας των διαβητολογικών 
ιατρείων σε όλα τα νοµαρχιακά νοσοκοµεία και 
στα µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας. Επιπλέον, πρέ-
πει να γίνουν συστηµατικά όλες οι ενέργειες που 
απαιτούνται σε εθνική κλίµακα για την πρόληψη 
του διαβήτη στη χώρα µας, καθώς ήδη νοσεί ένας 
στους δέκα Έλληνες.

Ακριβότερος κατά 30% ο αρρύθµιστος 
διαβήτης για το σύστηµα υγείας



Στον σακχαρώδη διαβήτη το στοίχημα για τους ασθενείς 
και τους επαγγελματίες υγείας είναι η επίτευξη καλού 
γλυκαιμικού ελέγχου. Με άλλα λόγια, να διατηρήσουν οι 
ασθενείς το σάκχαρό τους ρυθμισμένο, ώστε να αποφύγουν 

τις επικίνδυνες επιπλοκές της νόσου στα μικρά και μεγάλα αγγεία του 
σώματος. Και επειδή η νόσος είναι χρόνια και η θεραπεία ισόβια, η 
ρύθμιση του διαβήτη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, με τα νέα 
gadgets και τις e-τεχνολογικές εφαρμογές αυτή η ρύθμιση μπορεί 
να γίνει παιχνίδι, γεφυρώνοντας ταυτόχρονα το χάσμα ανάμεσα στον 
ασθενή και τον γιατρό.
Παγκοσμίως εκτιμάται ότι 380 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη και μόνο στην Ελλάδα οι ασθενείς ξεπερνούν 
το 1 εκατομμύριο. Και ενώ η ασθένεια απλώνει ταχύτατα τα δίχτυα 
της, δικαιώνοντας τον τίτλο της «παγκόσμιας επιδημίας» που της έχει 
αποδοθεί, το 40% των ασθενών παραμένει αρρύθμιστο, συνεπώς 
μένει εκτεθειμένο στον κίνδυνο των επιπλοκών. Αυτά είναι τα «κακά» 
νέα για τον διαβήτη. Υπάρχουν όμως και «καλές» εξελίξεις: Ολοένα 
και περισσότεροι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη παγκοσμίως 
επωφελούνται από έξυπνες συσκευές και applications τα οποία 
εγκαινιάζουν την e-health εποχή στην αντιμετώπιση της «μάστιγας του 
αιώνα». Μία εξ αυτών είναι το σύστημα μέτρησης γλυκόζης Contour 
Next One της Ascensia, που φέρνει μια εύκολη στη χρήση ασύρματη 
συσκευή μέτρησης του σακχάρου στην καθημερινότητα των ασθενών. 
Μια έξυπνη συσκευή που συνδέεται μέσω τεχνολογίας bluetooth με το 
πρωτοποριακό application Contour για τον διαβήτη, μια e-εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα και tablets η οποία καταγράφει τις μετρήσεις από τον 
μετρητή.
Το Contour app συγκεντρώνει, καταγράφει και αναλύει τις μετρήσεις 
από τον μετρητή της γλυκόζης. Έτσι, οι μετρήσεις αποθηκεύονται 
και δημιουργούνται διαγράμματα που δείχνουν τις διακυμάνσεις 
της γλυκόζης κατά τη διάρκεια του 24ώρου, γεγονός που βοηθά 
τον ασθενή να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα το χρόνιο νόσημά 
του. Όμως η χρήση του app δεν περιορίζεται εκεί. Το Contour app 
συγκεντρώνει και συνδυάζει κι άλλες παραμέτρους που αφορούν τον 
ασθενή, παρέχοντάς του πρόσβαση σε περισσότερες λεπτομέρειες 
που θα τον βοηθήσουν να επιτύχει ακόμα πιο σωστή γλυκαιμική 
ρύθμιση. Το μεγάλο πλεονέκτημα της συνδυαστικής χρήσης του 
μετρητή Contour Next One με το αντίστοιχο Contour app είναι πως 
προκύπτουν εξατομικευμένα συμπεράσματα για τις διακυμάνσεις 
της γλυκόζης, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις δραστηριότητες 
του ασθενή, που τον βοηθούν να αποκωδικοποιήσει τα μυστικά του 
γλυκαιμικού ελέγχου. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ακόμα 

μια φορά πως ο σωστός γλυκαιμικός έλεγχος εμποδίζει την έλευση 
των επιπλοκών, που αποτελούν το μεγάλο αγκάθι στη μάστιγα του 
σακχαρώδους διαβήτη.
Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάλυσης των αποτελεσμάτων, το Contour 
app στέλνει και προειδοποιήσεις σε περίπτωση που οι μετρήσεις 
είναι πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές, οπότε ο ασθενής αντίστοιχα 
κινδυνεύει από υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία. Επίσης, με τη χρήση 
του app ο ασθενής μπορεί να μοιραστεί τα ευρήματα που τον αφορούν 
με τον γιατρό του και άλλους επαγγελματίες υγείας (για παράδειγμα, 
με τη νοσηλεύτρια που τον βοηθά με τις ενέσεις ινσουλίνης ή με τον 
φαρμακοποιό του), ώστε να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο στην 
προσπάθειά του να διαχειριστεί όσο γίνεται καλύτερα το νόσημά του. 
Ο μετρητής σακχάρου Contour Next One είναι απλός, εύκολος στη 
χρήση και βοηθά στην αυτομέτρηση του σακχάρου για κάθε τύπο 
διαβητικού ασθενή, ακόμα κι αν δεν συνδυαστεί με το πρωτοποριακό 
app. Ωστόσο, με τη χρήση του application οι ασθενείς με διαβήτη 
μπορούν πλέον να ελέγξουν τη νόσο τους με τη βοήθεια του κινητού 
τους τηλέφωνου. Η ανάπτυξη του συστήματος Contour Next One 
φέρνει την επανάσταση στη ρύθμιση του διαβήτη, δίνοντας νέες 
δυνατότητες σε όλους τους ασθενείς να ελέγξουν το χρόνιο νόσημά 
τους, εκμεταλλευόμενοι τα έξυπνα κινητά τους τηλέφωνα και την 
bluetooth τεχνολογία. Το σύστημα θα συνεχίσει να εξελίσσεται στο 
μέλλον, προσφέροντας πρόσθετες πληροφορίες που θα βοηθήσουν 
τον διαβητικό ασθενή να αντεπεξέλθει καλύτερα στις προκλήσεις της 
καθημερινότητάς του.

ΑΛΜΑΤΩΔΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παγκοσμίως ο όρος «m health» χρησιμοποιείται ως σύντμηση του 
όρου «κινητή υγεία» και αφορά τον έλεγχο της υγείας μέσω κινητών 

συσκευών (κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια, ψηφιακά gadgets) 
οι οποίες λειτουργούν ασύρματα. Ο όρος «m health» έχει θεσπιστεί 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αποτελεί έναν κρίκο 
στην αλυσίδα του e-health τομέα, δηλαδή της χρήσης ψηφιακών 
υπηρεσιών και τεχνολογιών επικοινωνίας στην υγεία. Η αγορά της 
κινητής υγείας αποτελείται από συνδεδεμένες συσκευές (μέτρησης 
σακχάρου, μέτρησης πίεσης), app και υπηρεσίες (παρακολούθηση 
από μακριά, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ.). Το 2014 το 63,7% της 
αγοράς σε αξία ήταν οι ιατρικές συσκευές, το 18,8% οι εφαρμογές 
(apps) και το 17,6% οι υπηρεσίες. Μόνο το 2013 η αξία της αγοράς 
του τομέα της κινητής υγείας ήταν παγκοσμίως 2,4 δισ. δολάρια. Η 
αγορά αυτή αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς και οι προβλέψεις 
για το 2018 είναι πως θα έχει ξεπεράσει τα 21,5 δισ. δολάρια, ενώ το 
2020 θα έχει ανέλθει στα 59,2 δισ. δολάρια. Επίσης, σύμφωνα με άλλη 
έρευνα, 1,64 δισεκατομμύρια άνθρωποι 
χρησιμοποιούσαν έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
το 2014, ενώ το 2018 οι χρήστες έξυπνων 
κινητών τηλεφώνων θα ξεπερνούν τα 2,56 
δισεκατομμύρια άτομα. Προγενέστερη 
έκθεση φανερώνει ότι το 2015 υπήρχαν 
165.000 apps κινητής υγείας για τους 
καταναλωτές-ασθενείς. Τα 2/3 από αυτά τα 
apps σχετίζονται με τη γενικότερη ευεξία, 
ενώ το 1/4 αφορά την παρακολούθηση και 
τη ρύθμιση των χρόνιων νοσημάτων.

Η Ascensia εγκαινιάζει τη νέα e-health 
εποχή στη ρύθμιση του διαβήτη

Τι δείχνουν οι αριθμοί για την κινητή υγεία στον διαβήτη
• 71% των ατόμων με διαβήτη έχουν κινητό τηλέφωνο και στρέφονται σε κινητές συσκευές για τη ρύθμιση του σακχάρου.
•  42% των ατόμων με διαβήτη χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή τα φάρμακα που πρέπει να 

πάρουν.
•  52% των ατόμων με διαβήτη που χρησιμοποιούν μια e-εφαρμογή για την υγεία ή την ευεξία λένε ότι αυτό τους βοήθησε να αλλάξουν τρόπο 

ζωής και συμπεριφορά.

Το 71% των ατόμων με διαβήτη 
παγκοσμίως έχει κινητό τηλέφωνο 
και στρέφεται στη χρήση έξυπνων 

κινητών συσκευών και εφαρμογών 
για τη ρύθμιση του σακχάρου.



«Με τις χειρουργικές 
επεµβάσεις 
αντιµετωπίζεται 
οριστικά ο διαβήτης 
τύπου 2 και ο ασθενής 
δεν χρειάζεται πια 
να παίρνει φάρµακα. 
Πρέπει όµως να κάνει 
τακτικά τσεκάπ, ώστε 
να παρακολουθείται η 
υγεία του». 
Ιωάννης Μελισσάς, 
χειρουργός
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Νέα δεδοµένα στην αντιµετώπιση του 
σακχαρώδους διαβήτη φέρνουν οι 
θεραπείες βαριατρικής χειρουργι-
κής που προσφέρουν ίαση από τη 
µάστιγα του αιώνα. Τη δυνατότητα 

οριστικής λύσης του αρρύθµιστου σακχάρου και τον 
τρόπο αποφυγής των επιπλοκών του διαβήτη εξη-
γούν οι χειρουργοί Ιωάννης Μελισσάς και Οδυσσέας 
Βουδούρης, εµπνευστές της πρωτοβουλίας «Συν∆ια» 
(συνεργασία για τη χειρουργική θεραπεία του δια-
βήτη), µετά από µακροχρόνια εµπειρία στη µετα-
βολική χειρουργική και µε σκοπό την προώθηση 
της χειρουργικής θεραπείας του διαβήτη τύπου 2.

Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Υγείας, έως το 2030 θα έχει διπλασιαστεί ο 
πληθυσµός των διαβητικών, αγγίζοντας το 1 δισεκα-
τοµµύριο ανθρώπους. Ο σακχαρώδης διαβήτης οδη-
γεί σε καρδιαγγειακά νοσήµατα, σε χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, σε τύφλωση, σε ακρωτηριασµούς, και α-
ποτελεί πλέον την έβδοµη αιτία θανάτου σε παγκό-
σµιο επίπεδο. Τα χρηµατικά ποσά που δαπανώνται 
για τον διαβήτη είναι δυσθεώρητα και βαίνουν συ-
νεχώς αυξανόµενα. Υπολογίζονται σε 160 δισ. ετη-
σίως στην Ευρώπη και ξεπερνούν τα 350 δισ. δολά-
ρια ετησίως στις ΗΠΑ, όπου ο διαβήτης αποτελεί 
πλέον µείζον θέµα δηµόσιας υγείας.

Ο κ. Βουδούρης αναφέρει: «Πρόσφατη έρευνα 
ανέδειξε ότι ο διαβήτης προκαλεί το 12% των θανά-
των, γεγονός που τον καθιστά τρίτη αιτία θανάτου, 
µετά τα καρδιακά νοσήµατα και τον καρκίνο. Από 
την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι Αµερικανοί µε δια-
βήτη έχουν περίπου 90% υψηλότερο ποσοστό θανά-
του σε σχέση µε εκείνους που δεν έχουν διαβήτη».

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο αντίκτυπος του διαβήτη 
στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, τα άτοµα που πάσχουν από σακχα-
ρώδη διαβήτη τετραπλασιάστηκαν τα τελευταία 30 
χρόνια και υπολογίζονται σήµερα σε 1,1 εκατοµµύ-
ρια, δηλαδή στο 10% του πληθυσµού. Περισσότε-
ροι από 3.000 διαβητικοί υποβάλλονται ετησίως 
σε ακρωτηριασµό λόγω των επιπλοκών του «δια-
βητικού ποδιού». Το κόστος του διαβήτη και των 
επιπλοκών του υπολογίζεται σε 2 δισ. ευρώ, δη-
λαδή περίπου στο 1/4 του συνόλου των δαπανών 
υγείας. Ο διαβήτης οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές 
στην καρδιά, στα µάτια, στα άκρα και στα νεφρά. 
Η ραγδαία αύξησή του σχετίζεται µε την αλλαγή 
των συνθηκών ζωής. Η «µεσογειακή διατροφή» υ-
ποχωρεί, η λεγόµενη «γρήγορη σίτιση», µε υπερ-
θερµιδικές τροφές, εξαπλώνεται, η επαφή µε τη 
φύση και τη φυσική άσκηση χάνεται στις µεγαλου-
πόλεις, η παθητική τηλεθέαση υποκαθιστά κάθε 
δυναµική µορφή ψυχαγωγίας. Η αντιµετώπιση του 
διαβήτη περιλαµβάνει συνεπώς κατά πρώτο λόγο 
την αλλαγή αυτών των νοσηρών συνηθειών, κάτι 
όµως που δεν αρκεί.

Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης 
του διαβήτη
Τα αντιδιαβητικά φάρµακα αποσκοπούν στην ενί-
σχυση της παγκρεατικής παραγωγής ινσουλίνης και 
στη µείωση της κυτταρικής αντίστασης στη δράση 
αυτής της ορµόνης. Η υπερβολική κατανάλωση ο-
ρισµένων τροφών, όµως, «ζορίζει» το πάγκρεας, το 
οποίο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υπερβο-
λικές απαιτήσεις. Όταν, λοιπόν, τα φάρµακα αυτά 

δεν αρκούν για τη ρύθµιση του σακχάρου, η τελευ-
ταία λύση είναι η απευθείας χορήγηση ινσουλίνης. 
Η φαρµακευτική αγωγή αποσκοπεί τελικά στο να 
υποκαταστήσει, µε την καθηµερινή και διά βίου 
αγωγή, το ανεπαρκές πάγκρεας. Συνεπώς είναι δό-
κιµο να µιλάµε για «ρύθµιση» του διαβήτη, αντί για 
ίαση. Μέχρι που ήρθε η χειρουργική αντιµετώπιση 
να… ξαναγράψει το βιβλίο της Ιατρικής. Η ανακά-
λυψη ότι ορισµένες βαριατρικές χειρουργικές ε-
πεµβάσεις δρουν και κατά του διαβήτη προέρχεται 
από δύο διαδοχικές διαπιστώσεις, όπως εξηγούν οι 
χειρουργοί Ιωάννης Μελισσάς και Οδυσσέας Βου-
δούρης. Η πρώτη είναι ότι η µείωση του βαθµού 
παχυσαρκίας επιφέρει βελτίωση ή και ολική εξά-
λειψη του διαβήτη σε παχύσαρκους διαβητικούς.

Η δεύτερη διαπίστωση άλλαξε πραγµατικά τα 
δεδοµένα. Ενώ για ορισµένες επεµβάσεις, όπως, 
για παράδειγµα, ο γαστρικός δακτύλιος, η βελτί-
ωση του διαβήτη ακολουθεί τη µείωση του βάρους, 
σε άλλες βαριατρικές επεµβάσεις η βελτίωση του 
διαβήτη είναι άµεση και προηγείται της µείωσης 
του βάρους. Τέτοιες επεµβάσεις είναι κυρίως οι 
παρακάµψεις (γαστρική παράκαµψη και χολοπα-
γκρεατική εκτροπή), αλλά και η επιµήκης γαστρε-
κτοµή (το λεγόµενο γαστρικό «µανίκι»), οι οποίες 
δρουν µε έναν απευθείας ορµονικό µηχανισµό ο-
µαλοποίησης της παγκρεατικής λειτουργίας και ε-
λάττωσης της κυτταρικής αντίστασης στην ινσου-
λίνη. Η παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας 
προκαλείται βέβαια από την αύξηση του σακχά-
ρου στο αίµα, αλλά προκαλείται επίσης, και πιθα-
νώς σε µεγαλύτερο βαθµό, σε προγενέστερο στά-
διο, κατά τη διάρκεια της διέλευσης των τροφών 
στο τελικό τµήµα του λεπτού εντέρου, τον ειλεό. 
Συνεπώς µια χειρουργική επέµβαση που επιτρέπει 
πιο γρήγορη έλευση των τροφών από το στοµάχι 
στον ειλεό βελτιώνει τη λειτουργία του παγκρέα-
τος και µειώνει την κυτταρική αντίσταση στην ιν-
σουλίνη. Μάλιστα, έχουν εντοπιστεί οι δύο ουσίες 
που εκκρίνονται από τον πεπτικό σωλήνα και προ-
καλούν αυτή την ευεργετική δράση. Πρέπει να δι-
ευκρινιστεί ότι οι επεµβάσεις αυτές δεν αφορούν 
τον διαβήτη τύπου 1, ο οποίος αφορά κυρίως νέα 
άτοµα στα οποία εκ γενετής το πάγκρεας αδυνα-
τεί εντελώς να παράγει ινσουλίνη.

Ποιες τεχνικές εξασφαλίζουν 
χειρουργική θεραπεία στον διαβήτη
Ο κ. Μελισσάς εξηγεί: «Η επιτάχυνση της διέλευ-
σης των τροφών από το στοµάχι στον ειλεό επι-
τυγχάνεται µε διάφορους τρόπους: την κλασική 
γαστρική παράκαµψη (µε δύο αναστοµώσεις), το 
minibypass (εναλλακτική γαστρική παράκαµψη µε 
µία αναστόµωση) και την επιµήκη γαστρεκτοµή, 
που παράλληλα µειώνει την γκρελίνη (την “ορµόνη 
της βουλιµίας”). Επίσης, χρησιµοποιούνται η χολο-
παγκρεατική εκτροπή, µία µέθοδος που εφαρµό-
ζεται σε επιλεγµένες περιπτώσεις βαριάς µορφής 
διαβήτη, και η επιµήκης γαστρεκτοµή µε διµερή 
έξοδο τροφής (ώστε η τροφή να περνά γρηγορό-
τερα από το στοµάχι και τον ειλεό). Υπάρχει και 
ειλεϊκή µετάθεση, µε την οποία οι τροφές έρχονται 
άµεσα σε επαφή µε το µετατεθειµένο τµήµα του 
ειλεού, πριν διανύσουν τη διαδροµή µέχρι τον τε-
λικό ειλεό. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα νηστιδο-
ειλεϊκής παράκαµψης, η οποία µπορεί να γίνει µε 
δύο τύπους αναστόµωσης».

Το νυστέρι, µε νέες χειρουργικές 
τεχνικές, προσφέρει ίαση 
στον σακχαρώδη διαβήτη
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Για 3η συνεχόµενη 
χρονιά η AbbVie 
κατακτά την 1η θέση 
στην έρευνα «Best 
Place to Work 2017».

Μόνο το 52% των 
ασθενών µε χρόνια 
νεφρική νόσο που 
λαµβάνει θεραπεία 
επιτυγχάνει τα 
επιθυµητά επίπεδα 
φωσφόρου.

Μπορεί η ανεργία στη χώρα µας να 
παραµένει σε ανησυχητικά limit ups 
και η εργασία να έχει µετατραπεί 
για πολλούς εργαζόµενους σε ευ-

έλικτη απασχόληση και για αρκετούς σε εφιάλτη, 
ωστόσο, ευτυχώς, κάποιες εταιρείες πηγαίνουν κό-
ντρα στο ρεύµα των καιρών και αποδεικνύουν ότι 
το υγιές επιχειρείν έχει υψηλή ανταποδοτικότητα, 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Για 3η χρονιά τα εύ-
σηµα ανήκουν στην εταιρεία AbbVie, που κατέ-
κτησε (ξανά) την 1η θέση στην έρευνα «Best Place 
to Work 2017». Στην κατηγορία των εταιρειών µε 
50-250 εργαζόµενους είναι πλέον ξεκάθαρο πως 
δεν υπάρχει καλύτερη επιχείρηση για να δουλέ-
ψει κανείς στην Ελλάδα.

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα, ο γενικός διευ-
θυντής της AbbVie, Άκης Αποστολίδης, επισήµανε: 
«Η διάκριση της AbbVie για 3η συνεχόµενη χρο-
νιά στον θεσµό “Best WorkPlaces 2017” µας γεµί-
ζει µε υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το µέλλον 
της εταιρείας. Η πρωτιά αυτή ανήκει –και πάλι– 
σε όλους τους εργαζόµενους της AbbVie και έρχε-
ται ως επιβράβευση µιας συλλογικής, καθηµερινής 
προσπάθειας να δηµιουργήσουµε ένα καινοτόµο 
και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Το πάθος, 
το όραµα, η ικανότητα, η οµαδική εργασία, η εξέ-
λιξη, είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που κά-
νουν την AbbVie µία ξεχωριστή εταιρεία. Τα ίδια 
στοιχεία κάνουν και όλους εµάς έτοιµους για ακόµα 
σπουδαιότερες διακρίσεις».

Η AbbVie ξεκίνησε τη λειτουργία της ως ανε-
ξάρτητη βιοφαρµακευτική εταιρεία το 2013 επεν-
δύοντας στην καλλιέργεια ενός φιλικού περιβάλ-
λοντος εργασίας, το οποίο ευνοεί τη συναδελφικό-
τητα, την ανοιχτή επικοινωνία, τη διαφάνεια, την 
καινοτοµία και την ευελιξία.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Ανθρώπινου 
∆υναµικού της AbbVie, Θωµάς Κούγκουλος, πρό-
σθεσε: «Θελήσαµε να οικοδοµήσουµε µία διαφο-
ρετική εταιρεία, µέσα στην κρίση. Ο στόχος έγινε 
όραµα, αγκαλιάστηκε πρωτίστως από τους εργαζό-
µενους, αλλά και από τη διοίκηση. Το όραµα αυτό 
προσπαθούµε να το υλοποιούµε. Απαιτείται καθη-
µερινή προσπάθεια, σύµπνοια και η συναντίληψη 
των συναδέλφων. Προσπαθούµε να είµαστε στην 
πρωτοπορία των εξελίξεων, να σκεφτόµαστε και να 
δρούµε εκτός του παραδοσιακού µοντέλου µιας τυ-
πικής, συντηρητικής φαρµακευτικής εταιρείας και 
αυτό είναι κάτι ορατό στους συναδέλφους. Θέλουµε 
στο εργασιακό µας περιβάλλον να υπάρχει άνεµος 
αισιοδοξίας και καινοτοµίας. Η έννοια “καθηµερι-
νότητα” στην AbbVie δεν έχει αρνητικό φορτίο. Υι-
οθετώντας ένα µοντέλο εργασίας που βασίζεται στη 
διαρκή επιµόρφωση, στις οµαδικές δραστηριότη-
τες, στις διατµηµατικές οµάδες εργασίας, καθώς ε-
πίσης και στην ευελιξία στο ωράριο, έχουµε κατα-
φέρει να χτίσουµε ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστο-
σύνης µεταξύ εταιρείας και εργαζοµένων. Η πρώτη 
θέση στη λίστα του θεσµού “Best WorkPlaces 2017” 
είνα ι η αντανάκλαση αυτής της προσπάθειας, ενώ 
ταυτόχρονα αποτελεί το κίνητρό µας για να συνε-
χίζουµε να προσβλέπουµε στην εξέλιξη».

Οι ασθενείς µε χρόνια νεφρική νόσο 
διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο για 
τη ζωή τους, σε σχέση µε τον γενικό 
πληθυσµό, λόγω καρδιαγγειακών 
συµβαµάτων και λοιµώξεων. Στην 

αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης καρδιαγγειακών 
επιπλοκών συµβάλλουν οι γνωστοί παράγοντες, 
που περιλαµβάνουν την αρτηριακή υπέρταση, τον 
σακχαρώδη διαβήτη, το κάπνισµα και την υπερλι-
πιδαιµία. Σηµαντικό ρόλο όµως διαδραµατίζουν οι 
διαταραχές του µεταβολισµού του ασβεστίου και 
φωσφόρου, που εµφανίζονται λόγω της νεφρικής 
δυσλειτουργίας, στην οποία παρατηρείται µείωση 
της αποβολής του φωσφόρου στα ούρα και κατα-
κράτηση του φωσφόρου στο αίµα, µε αποτέλεσµα 
την υπερφωσφαταιµία. Η υπερφωσφαταιµία είναι 
εντονότερη σε ασθενείς µε νεφρική νόσο τελικού 
σταδίου, όταν η παραγωγή των ούρων έχει µειωθεί 
ή εκµηδενιστεί. Η υπερφωσφαταιµία συνδέεται µε 
επιταχυνόµενη αρτηριοσκλήρωση, ασβεστοποίηση 
των αρτηριών και αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης 
εµφράγµατος του µυοκαρδίου, αγγειακού εγκε-

AbbVie: Μακράν το καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον στην Ελλάδα

φαλικού επεισοδίου, περιφερικής αποφρακτικής 
αρτηριοπάθειας. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται α-
ποδυνάµωση του σκελετικού µας συστήµατος και 
συχνότερη εµφάνιση καταγµάτων των οστών και δι-
αταραχές κίνησης-βάδισης. Αποτελεί συνεπώς µία 
από τις βασικές αιτίες για την αυξηµένη θνησιµό-
τητα και θνητότητα των ασθενών αυτών. Η µείωση 
των επιπέδων του φωσφόρου στο αίµα είναι πρω-
ταρχικός θεραπευτικός στόχος για τους ασθενείς 
µας. Απαιτείται σωστή διατροφή για τον περιορισµό 
της λήψης φωσφόρου, αυστηρή εφαρµογή επαρ-
κούς αιµοκάθαρσης ή περιτοναϊκής κάθαρσης και 
από του στόµατος χορήγηση των φωσφοροδεσµευ-
τικών φαρµάκων, τα οποία αναστέλλουν την απορ-
ρόφηση του φωσφόρου από τη γαστρεντερική οδό. 
Τα φωσφοροδεσµευτικά φάρµακα δεσµεύουν τον 
φώσφορο της τροφής στο έντερο και το σύµπλοκο 
αποβάλλεται µε τα κόπρανα. Τα σκευάσµατα που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα χωρίζονται σε δύο κα-
τηγορίες, αυτά που περιέχουν ασβέστιο και αυτά 
που δεν περιέχουν ασβέστιο. Για τη θεραπεία της 
υπερφωσφαταιµίας µε φωσφοροδεσµευτικούς πα-

ράγοντες σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική νόσο στα-
δίου 5, συνήθως απαιτούνται κατά µέσο όρο εννέα 
δισκία ηµερησίως, µε αποτέλεσµα τη χαµηλή συµ-
µόρφωση στη θεραπεία και τον ανεπαρκή έλεγχο 
των επιπέδων φωσφόρου. Έχει διαπιστωθεί πως 
µόνο το 52% των ασθενών που λαµβάνει θεραπεία 
επιτυγχάνει τα επιθυµητά επίπεδα φωσφόρου. Ε-
πίσης, η χρήση των φωσφοροδεσµευτικών παρα-
γόντων που περιέχουν ασβέστιο σχετίζεται µε κίν-
δυνο ανάπτυξης αγγειακών ασβεστώσεων. Για τη 
θεραπεία της υπερφωσφαταιµίας σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση και περιτοναϊκή 
κάθαρση υπάρχει µια νέα φαρµακευτική αγωγή, 
που είναι διαθέσιµη στην ελληνική αγορά. Πρό-
κειται για το σουκροφερικό οξυ-υδροξείδιο, έναν 
µη-ασβεστούχο φωσφοροδεσµευτικό παράγοντα 
µε βάση τον σίδηρο, που δρα δεσµεύοντας τον φώ-
σφορο της τροφής στο γαστρεντερικό. Με αυτόν τον 
τρόπο µειώνει την ποσότητα του φωσφόρου που 
µπορεί να απορροφηθεί στην κυκλοφορία του αί-
µατος και ως εκ τούτου µειώνει τα επίπεδα του φω-
σφόρου στο αίµα. Οι µελέτες δείχνουν ότι ελέγχει 
αποτελεσµατικά τα επίπεδα φωσφόρου µε 3-4 δι-
σκία ηµερησίως, οδηγώντας παράλληλα σε καλύ-
τερη συµµόρφωση των ασθενών στη θεραπεία. Το 
σουκροφερικό οξυ-υδροξείδιο δεν αλληλεπιδρά 
µε πολλά φάρµακα που λαµβάνουν οι ασθενείς µε 
νεφρική νόσο, όπως και µε την από του στόµατος 
χορηγούµενη βιταµίνη D για τη µείωση της παρα-
θορµόνης. Το δισκίο του σουκροφερικού οξυ-υ-
δροξειδίου είναι πρακτικό στη χορήγηση, καθώς 
διαλύεται γρήγορα στο νερό ή στο σάλιο και είναι 
εύκολο στη µάσηση. Χορηγείται µαζί µε τα γεύ-
µατα, επιτυγχάνοντας τον αποτελεσµατικό έλεγχο 
του φωσφόρου.

ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΜΑΚΡΗ, 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Νέο φάρµακο 
για την κατακράτηση 
φωσφόρου 
στη νεφρική νόσο



Τι είναι το «κότσι» ή βλαισός μέγας δάκτυλος 
ή Hallux Valgus?
Πρόκειται για μία οστική προεκβολή που εν μέρει οφείλεται σε 
δημιουργία ψευδοστού, αλλά κυρίως στη στρέψη του μεγάλου 
δακτύλου προς τα υπόλοιπα και τη μετατόπισή του προς τα έξω.

Πως δημιουργείται;
Ένας βασικός παράγοντας για την εμφάνισή του αποτελεί το στε-
νό υπόδημα. Προσοχή, όχι τα ψηλοτάκουνα, όπως πολλές φορές 
αναφέρεται, αλλά αυτά που το μπροστινό μέρος του υποδήματος 
είναι στενό. Σε πληθυσμούς που δεν φορούν παπούτσια (π.χ μέρη 
της Αφρικής) η εμφάνισή του είναι σπάνια.
Δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι η κληρονομικότητα (γενετική 
προδιάθεση). Πολλές φορές, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα ανα-
καλύψουμε ότι η γιαγιά ή η θεία έπασχαν και αυτές από την ίδια πα-
ραμόρφωση. Το εφηβικό «κότσι» έχει σίγουρα γενετικό υπόβαθρο.
Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η πλατυποδία και ο 
υπερπρηνισμός του ποδιού (όταν το πόδι στρέφεται προς το εσω-
τερικό σε υπερβολικό βαθμό). 

Υπάρχει συντηρητική θεραπεία;
Δεν υπάρχει συντηρητική θεραπεία που να μπορεί να αναστρέψει 
την κατάσταση και να εξαφανίσει το «κότσι». Η χρήση υποδημά-
των με φαρδύ το μπροστινό μέρος, σκληρή ανένδοτη σόλα και 
μαλακό το επάνω μέρος του υποδήματος μπορεί να κάνουν πιο 
ανακουφιστικό το βάδισμα και ίσως βοηθήσουν στην μη περαι-
τέρω επιδείνωση. Οι νάρθηκες απαγωγής του μεγάλου δακτύλου 
και τα διαχωριστικά σιλικόνης, δεν βοηθούν.

Χειρουργική θεραπεία. Μπορεί να διορθώσει την πα-
ραμόρφωση και να απαλλάξει από τον πόνο;
Η χειρουργική παρέμβαση μπορεί να διορθώσει την παραμόρ-

φωση και να απαλλάξει από τον πόνο. Στην περίπτωση που υπάρ-
χει και μεταταρσαλγία ή και παραμόρφωση στα νεκρά δάκτυλα, 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά. Αυτά μπορούν να γίνουν 
ταυτόχρονα, στην ίδια επέμβαση.

Ποιά χειρουργική μέθοδος είναι η καλύτερη;
Δεν υπάρχει μία χειρουργική μέθοδος που να διορθώνει όλα 
τα πόδια, γιατί όλες οι παραμορφώσεις δεν είναι ίδιες. Ο χει-
ρουργός θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει την μέθοδο 
που είναι η κατάλληλη για την συγκεκριμένη παραμόρφωση 
και να συνυπολογίσει όλες τις σύνοδες παραμέτρους που μπο-
ρεί να συνυπάρχουν εκτός από την παραμόρφωση (ελαστι-
κότητα των αρθρώσεων, ρευματοειδής αρθρίτιδα, διαβήτης, 
αγγειοπάθεια).
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η παραμόρφωση δεν 
είναι μόνο οστική, αλλά και παραμόρφωση μαλακών μορίων. 

Υπάρχει χειρουργική μέθοδος με LASER;
Δεν υπάρχει χειρουργική μέθοδος με LASER για το «κότσι». 
Υπάρχει χειρουργική τεχνική με μικρές τομές, που όμως η 
εφαρμογή της – σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της Ευρω-
παϊκής Εταιρείας Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής – θα πρέπει 
να περιορίζεται μόνο σε ελαφρές παραμορφώσεις. Στην περί-
πτωση αυτή, τα κοψίματα γίνονται με ειδικά σβουράκια, που 
προσομοιάζουν στα οδοντιατρικά. Μειονεκτήματα της μεθόδου 
με LASER είναι το παρατεταμένο πρήξιμο στο πόδι, η βράχυνση 
του μεγάλου δακτύλου (λόγω του εργαλείου που χρησιμοποιεί-
ται), ο μεγάλος κίνδυνος της παρεκτόπισης της οστεοτομίας του 
κοψίματος (διότι δεν χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά σταθερο-
ποίησης). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να κολλήσει η 
οστεοτομία σε λάθος θέση και να προκαλέσει μεγάλα προβλή-
ματα στην βάδιση.

Ό,τι ακούγεται εύκολο και απλό μπορεί να έχει απήχηση, αλλά 
συνήθως χρειάζεται προσοχή. Κάθε «κότσι» είναι διαφορετικό 
και δεν μπορεί μια μέθοδος να λύσει τα πάντα, εύκολα και απλά.

Πότε περπατάω;
Στο 95% των περιπτώσεων την ίδια ή την επόμενη μέρα, με ένα 
ειδικό μετεγχειρητικό πέδιλο, το οποίο ο ασθενής φοράει 3 με 4 
εβδομάδες.

Θα πονάω μετά την επέμβαση;
Όχι. Αυτό είναι μύθος που έχει να κάνει με παλαιότερου τύπου 
χειρουργικές τεχνικές και με τεχνικές όπως οι διαδερμικές, που 
δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικά υλικά  σταθεροποίησης και τα 
κόκαλα έχουν μικροκίνηση Επίσης, η σωστή χρήση μετεγχει-
ρητικής τοπικής αναλγησίας μειώνει τον πόνο, με αποτέλεσμα ο 
ασθενής να μπορέσει να περπατήσει χωρίς πρόβλημα.

Το «κότσι» εμφανίζεται ξανά;
Όχι, εφόσον επιλεχθεί η απολύτως σωστή χειρουργική τεχνική 
για τη συγκεκριμένη παραμόρφωση. Άρα η χειρουργική στο «κό-
τσι» είναι χειρουργική a la carte και όχι μία τεχνική για τα πάντα.
Μεγάλη σημασία έχει και η συμμόρφωση του ασθενούς. Δη-
λαδή, δεν επιτρέπεται μετά την επέμβαση να φορούνται καθη-
μερινά υποδήματα με πολύ στενό μπροστινό μέρος. Τα ψηλο-
τάκουνα παπούτσια δεν είναι πρόβλημα για το χειρουργημένο 
(«κότσι»). 

Υπάρχουν εξειδικευμένη χειρουργοί για το «κότσι»;
Βεβαίως. Ο ενδεδειγμένος χειρουργός είναι ο εξιδεικευμένος 
στην χειρουργική Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής, καθώς για το 
«κότσι», όπως και κάθε άλλη πάθηση των κάτω άκρων, απαιτού-
νται ειδικές γνώσεις και εμπειρία.-

Αλήθειες και μύθοι για το κότσι
10 ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΛΥΣΉ

Των
Αθανασίου Μπαδέκα, 

Διευθυντή Γ΄ Ορθοπεδικού Τμήματος Χειρουργικής Άκρου 
Ποδός και Ποδοκνημικής Άρθρωσης, Ερρίκος Ντυνάν Hospital 

Center (φωτογραφία αριστερά) 

& Νικολάου Σούρα, 
Επιμελητή Β΄ στο Γ΄ Ορθοπεδικό Τμήμα Χειρουργικής Άκρου 

Ποδός και Ποδοκνημικής Άρθρωσης,  
 Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
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Από µελέτη που 
έγινε στην Ελλάδα 
εκτιµάται ότι από 
χρόνια ηπατίτιδα C 
νοσούν τουλάχιστον 
160.000 άτοµα. 
Ωστόσο, µόλις 
30.000 ασθενείς 
έχουν διαγνωστεί µε 
τη νόσο.

Με τη γιγάντια 
δωρεά ύψους 14 
εκατ. ευρώ το 
Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος ανανεώνει 
το 22% του στόλου 
του ΕΚΑΒ, 
προσφέροντας 143 
υπερσύγχρονα 
ασθενοφόρα και την 
οκταετή συντήρησή 
τους.

Τραγικά υποδιαγνωσµένη παραµένει 
η ηπατίτιδα C στην Ελλάδα, µε µόλις 
30.000 ασθενείς να έχουν διαγνωστεί 
µε τη νόσο, ενώ από έρευνα που πραγ-

µατοποίησε πρόσφατα η Ελληνική Εταιρεία Με-
λέτης Ήπατος προκύπτει ότι τουλάχιστον 160.000 
άνθρωποι έχουν µολυνθεί µε τον ιό HVC εντός των 
συνόρων. ∆ηλαδή, από τους νοσούντες µε χρόνια 
λοίµωξη µε τον ιό HVC, 130.000 άτοµα ζουν στο 
σκοτάδι της άγνοιας και δεν λαµβάνουν καµία θε-
ραπεία προκειµένου να αποφύγουν το κίνδυνο της 
κίρρωσης και του ηπατικού καρκίνου, εκεί όπου ο-

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

δηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια η χρόνια ηπατίτιδα 
C, αν ο ασθενής αφεθεί στην τύχη του. Ακόµα πιο 
τραγική είναι η εικόνα των υπό θεραπεία ασθενών 
στην πατρίδα µας, που αποτελούν σταγόνα στον ω-
κεανό των χρόνιων πασχόντων, καθώς σύµφωνα µε 
το Μητρώο Ασθενών (Registry) 1.500 άτοµα λαµ-
βάνουν κάποια θεραπεία.

Στο πλαίσιο της συντονισµένης προσπάθειας 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για την ε-
ξάλειψη της ηπατίτιδας µέχρι το 2020, το υπουρ-
γείο Υγείας φιλοδοξεί να βάλει σε θεραπεία 5.000 
ασθενείς µέσα στο 2017, καταργώντας τα αυστηρά 

κριτήρια, που είχε θεσπίσει παλιότερα ο ΕΟΠΥΥ, 
σύµφωνα µε τα οποία µόνο οι προ-κιρρωτικοί και 
οι κιρρωτικοί ασθενείς (σε στάδια ίνωσης F3 και 
F4 αντίστοιχα) µπορούν να λάβουν τις νέες και-
νοτόµες θεραπείες. Ωστόσο, µετά το «άνοιγµα των 
κριτηρίων», που επιτρέπει τη χορήγηση των νέων 
θεραπειών σε ασθενείς µε λιγότερο προχωρηµένη 
νόσο (στάδιο ίνωσης F2), και εν αναµονή των πα-
γονοτυπικών θεραπειών (ένα διπλό σχήµα µε δύο 
χάπια την ηµέρα και ένα τριπλό σχήµα µε τρία χάπια 
την ηµέρα) που θα κυκλοφορήσουν µέσα στο 2018 
από τις φαρµακευτικές εταιρείες AbbVie και Gilead 
αντίστοιχα, το πρώτο εµπόδιο που θα πρέπει να υ-
περνικηθεί είναι να εντοπιστούν περισσότεροι α-
σθενείς, ώστε να βρεθούν τα 5.000 άτοµα µε χρόνια 
ηπατίτιδα C που θα µπουν σε θεραπεία. Το δεύτερο 
εµπόδιο που θα πρέπει να ξεπεραστεί αφορά την 
ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης ανάµεσα στην 
αρµόδια επιτροπή και τις πέντε φαρµακευτικές ε-
ταιρείες που συµµετέχουν (καθώς διαθέτουν και-
νοτόµες θεραπείες για την ηπατίτιδα C), προκειµέ-
νου να µειωθούν οι τιµές των ακριβών καινοτόµων 
φαρµάκων. Μέχρι στιγµής η διαπραγµάτευση, που 
ξεκίνησε τον περασµένο Ιούλιο, γίνεται κυρίως δι’ 
αλληλογραφίας και όχι διά ζώσης, όπως θα περί-
µενε κανείς ακούγοντας τον όρο «διαπραγµατευό-
µαστε», και βρισκόµαστε εν αναµονή της χάραξης 
του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου.

130.000 ασθενείς µε 
ηπατίτιδα C ζουν στο 
σκοτάδι της άγνοιας

Α νάσα ζωής στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης 
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δίνει στην πιο δύ-
σκολη οικονοµική και κοινωνική συ-
γκυρία των τελευταίων ετών το Ίδρυµα 

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), προσφέροντας την πιο 
µεγάλη δωρεά που έλαβε ποτέ το ΕΚΑΒ από την 
εποχή της ίδρυσής του. Η δωρεά, ύψους 14 εκατ. 
ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Ενάντια στην Κρίση και καλύπτει, µεταξύ άλλων, 
την προµήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων 
οχηµάτων και την πλήρη συντήρησή τους για οκτώ 
χρόνια, καθώς και την ψηφιακή αναβάθµιση του 
επιχειρησιακού κέντρου του ΕΚΑΒ. Αναλυτικά, η 
δωρεά του ΙΣΝ αφορά την προµήθεια 65 συµβατι-
κών ασθενοφόρων, 22 κινητών ιατρικών µονάδων, 
6 εκ των οποίων καλύπτουν, µε εξειδικευµένο εξο-
πλισµό για νεογνά, ανάγκες αεροδιακοµιδών, 26 α-
σθενοφόρων 4x4, καθώς και 30 οχηµάτων µικρού 
όγκου. Στόχος του ΙΣΝ παραµένει η υποστήριξη 
και συµπλήρωση των θεσµικών φορέων στην αντι-
µετώπιση σηµαντικών αναγκών και όχι η αναπλή-
ρωσή τους. Ως προς αυτή την κατεύθυνση, τα νέα 
οχήµατα εκσυγχρονίζουν το 22% του συνολικού 
στόλου του ΕΚΑΒ (650 οχήµατα) και στο σύνολό 
τους θα αντικαταστήσουν παλαιότερης τεχνολογίας 
οχήµατα. Το ΙΣΝ διοργάνωσε διαδικασία προσφο-
ρών, σε συνεργασία µε το ΕΚΑΒ, το οποίο και έθεσε 
τις προδιαγραφές των οχηµάτων που θα καλύψουν 
τις υπάρχουσες ανάγκες του στόλου του. Στον δι-
αγωνισµό συµµετείχαν συνολικά πέντε εταιρείες. 
Τα οχήµατα που περιλαµβάνει η γιγάντια δωρεά 
θα διατεθούν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, 
στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, µε στόχο να 

∆ωρεά ύψους 14 εκατ. ευρώ 
δίνει ανάσα ζωής στο ΕΚΑΒ

ανταποκριθούν στη βασική ανάγκη για ανοιχτή 
πρόσβαση σε θέµατα δευτεροβάθµιας και τριτο-
βάθµιας φροντίδας όλων των κατοίκων της χώρας. 
Συγκεκριµένα, τα οχήµατα θα διατεθούν στις πε-
ριφέρειες Αττικής, Κεντρικής και ∆υτικής Μακε-
δονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Ι-
ονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κρήτης. 
Η προµήθεια των οχηµάτων θα έχει ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2017 και θα πραγµατοποιηθεί σε 
δύο φάσεις. Μέχρι τον Σεπτέµβριο θα είναι σε κυ-
κλοφορία τα 75 πρώτα ασθενοφόρα οχήµατα, ενώ 
µέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι διαθέσιµα και 
τα υπόλοιπα. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Κωνσταντί-
νος Καρακατσιανόπουλος ευχαρίστησε θερµά 
το ΙΣΝ για την προσφορά του και επισή-
µανε ότι η συγκεκριµένη δωρεά θα α-
ναβαθµίσει σε σηµαντικό βαθµό τις 
υπηρεσίες προνοσοκοµειακής φρο-
ντίδας που παρέχει καθηµερινά 
το ΕΚΑΒ σε όσους συναν-
θρώπους µας τις έχουν α-
νάγκη, αφού τα οχήµατα 
πρόκειται να διατεθούν 
και να καλύψουν ανάγκες 
σε όλες τις περιφέρειες 
της Ελλάδας.

Επιπλέον, µέσω της 
δωρεάς το ΙΣΝ θα υποστη-
ρίξει και την ψηφιακή ανα-
βάθµιση του επιχειρησια-
κού κέντρου της Αττικής, 
το οποίο δέχεται ετησίως 

άνω των 1.700.000 κλήσεων (σύµφωνα µε τα στοι-
χεία ΕΚΑΒ του 2016). Το επιχειρησιακό κέντρο 
αποτελείται από την εφαρµογή ηλεκτρονικής δια-
χείρισης των περιστατικών και την εφαρµογή της 
τηλεµατικής παρακολούθησης ασθενοφόρων. Η 
αναβάθµιση περιλαµβάνει την ηλεκτρονική δια-
χείριση των περιστατικών και την εφαρµογή τηλε-
µατικής παρακολούθησης των 200 ασθενοφόρων 
οχηµάτων που δρουν στην περιφέρεια Αττικής, πα-
ρέχοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα βελ-
τίωσης του χρόνου ανταπόκρισης κατά 25%. Επι-
πρόσθετα, η δωρεά θα υποστηρίξει την επέκταση 
του υφιστάµενου συστήµατος του κέντρου της Θεσ-
σαλονίκης στο επιχειρησιακό κέντρο της Αττικής.
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Σε εποχές δύσκολες 
για την κοινωνία, 
η ΠΕΦ στηρίζει 
τα παιδιά που 
έχουν ανάγκη, 
συνεισφέροντας στις 
δράσεις της ένωσης 
«Μαζί για το Παιδί».

Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, µε 
αίσθηση ευθύνης απέναντι στην 
κοινωνία, δείχνει έµπρακτα τη 
στήριξή της στα παιδιά που έχουν 
ανάγκη και που στις µέρες µας ε-

ξελίσσονται στα πιο αθώα θύµατα της οικονοµικής 
κρίσης εντός των συνόρων. Γι’ αυτά τα παιδιά ενός 
κατώτερου θεού η Πανελλήνια Ένωση Φαρµακο-
βιοµηχανίας (ΠΕΦ) θέτει σε εφαρµογή ένα φιλό-
δοξο πρόγραµµα κοινωνικής συνεισφοράς, σε συ-
νεργασία µε την ένωση κοινωφελών σωµατείων µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Μαζί για το Παιδί». 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µια σειρά στοχευµέ-
νων ενεργειών εντός του έτους, µέσω των οποίων η 
ΠΕΦ στηρίζει τις δράσεις των σωµατείων της ένω-
σης, βοηθώντας ετησίως περισσότερα από 30.000 
παιδιά και τις οικογένειές τους, οι οποίες αντιµε-
τωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης. Αποδέ-
κτες των σηµαντικών αυτών κοινωνικών δράσεων 
είναι ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες, όπως τα παι-
διά µε αναπηρίες και χρόνια νοσήµατα.

Πρώτη δράση στο πλαίσιο του προγράµµατος 
είναι η πραγµατοποίηση δωρεάς προς το Ίδρυµα 
Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ) µε σκοπό την κάλυψη 
ιατρικών υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπευτικής 
παρέµβασης για τα παιδιά µε αναπηρίες. Το ΙΚΕ 
αναπτύσσει προγράµµατα και υπηρεσίες για την 
κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων πληθυσµια-
κών οµάδων που έχουν πληγεί βαρύτατα από την 
οικονοµική κρίση και έχει διακριθεί για τη δράση 

του στα 50 χρόνια λειτουργίας του. Μία από τις 
σηµαντικότερες ενέργειές του είναι η λειτουργία 
του Χατζηπατέρειου Κέντρου Αποκατάστασης και 
Στήριξης Παιδιού, το οποίο έχει αναπτύξει ένα ο-
λιστικό µοντέλο παροχής υπηρεσιών βάσει των ε-
ξατοµικευµένων αναγκών των παιδιών µε εγκεφα-
λική παράλυση και σήµερα υποστηρίζει 54 παιδιά.

Με τη βοήθεια των ελληνικών φαρµακευτικών 
επιχειρήσεων, αλλά και µέσα από την αλληλεγγύη 
των εργαζοµένων, η ΠΕΦ έχει προγραµµατίσει την 
υλοποίηση σειράς δράσεων για τη στήριξη παιδιών 
και οικογενειών που έχουν ανάγκη. Πέρα από την 
οικονοµική συµβολή τους, οι εταιρείες-µέλη της 

ΠΕΦ θα πραγµατοποιήσουν δωρεά φαρµάκων σε 
κάθε σωµατείο της ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και 
θα ακολουθήσει σειρά εθελοντικών δράσεων µε τη 
συµµετοχή των εργαζοµένων της ελληνικής φαρ-
µακοβιοµηχανίας. «Η στήριξη και ενίσχυση όλων 
των παιδιών ηθικά, οικονοµικά και ψυχολογικά 
και η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση της κοινής 
γνώµης σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν αποτελεί κύριο µέληµά µας» επισηµαίνει 
η γενική διευθύντρια της ΠΕΦ Φαίη Κοσµοπού-
λου, προσθέτοντας πως για το 2017 η ΠΕΦ υλο-
ποιεί τη δέσµευσή της, αγκαλιάζοντας το «Μαζί 
για το Παιδί».

Η ΠΕΦ 
στηρίζει 
τα παιδιά που 
έχουν ανάγκη
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Η συστηµατική 
χρήση αντηλιακού 
µειώνει κατά 40% τον 
κίνδυνο εµφάνισης 
µελανώµατος, 
της πιο επιθετικής 
µορφής δερµατικού 
καρκίνου, και κατά 
50% τον κίνδυνο 
εµφάνισης των άλλων 
δερµατικών καρκίνων.

H βιταµίνη D 
προσλαµβάνεται 
µέσω της διατροφής. 
Επίσης, παράγεται 
φυσικά στον 
οργανισµό, όταν η 
ηλιακή ακτινοβολία 
έρχεται σε επαφή 
µε το δέρµα. Με τη 
δράση της επηρεάζει 
έως και 30.000 
γονίδια.

Σ
την ηλιόλουστη Ελλάδα ο δερ-
µατικός καρκίνος αποτελεί µία ε-
ντελώς υπαρκτή απειλή. Στην πα-
τρίδα µας καταγράφονται ετησίως 
200 νέα περιστατικά µελανώµα-
τος και 100 θάνατοι από τη νόσο, 

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ενώ οι ειδικοί της Ελληνικής ∆ερµατολογικής και 
Αφροδισιολογικής Εταιρείας (Ε∆ΑΕ) προειδοποι-
ούν ότι δεν πρέπει να δίνουµε βάση στον αστήρικτο 
αστικό µύθο που θέλει το αντηλιακό να δηµιουρ-
γεί έλλειψη βιταµίνης D. Όπως εξηγούν ο καθηγη-
τής ∆ερµατολογίας ∆ηµήτρης Ρηγόπουλος, πρόε-

δρος της Ε∆ΑΕ, και ο αναπληρωτής καθηγητής ∆ερ-
µατολογίας Αλέξανδρος Κατούλης, η συστηµατική 
χρήση αντηλιακού µειώνει κατά 40% τον κίνδυνο 
εµφάνισης µελανώµατος, της πιο επιθετικής µορ-
φής δερµατικού καρκίνου, και κατά 50% τον κίν-
δυνο εµφάνισης των άλλων δερµατικών καρκίνων. 
Όταν δεν φοράµε αντηλιακό, παθαίνουµε εγκαύ-
µατα που δεν δηµιουργούν µόνο πόνο, τράβηγµα 
και ξεφλούδισµα αλλά αποτελούν σηµαντικό παρά-
γοντα κινδύνου για καρκίνο στη µετέπειτα ζωή, µε 
τα παιδιά που έχουν υποστεί πέντε ή περισσότερα 
εγκαύµατα να έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πά-
θουν µελάνωµα ως ενήλικες. Ακόµα πιο επιβλαβές 
για την υγεία είναι το σολάριουµ, καθώς οκταπλα-
σιάζει τον κίνδυνο για µελάνωµα.

Εκτός από φονικό, το µελάνωµα έχει και υψηλό 
κόστος. Στις ΗΠΑ, όπου εκτιµάται ότι φέτος 87.000 
άνθρωποι θα πεθάνουν από µελάνωµα, το ετήσιο 
κόστος του ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ, µε τους µη 
µελανωµατικούς καρκίνους να κοστίζουν άλλα 4,8 
δισ. ευρώ και το σύνολο της ιατρικής δαπάνης να 
αγγίζει τα 8,1 δισ. ευρώ.

Για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των 
δερµατικών καρκίνων η Ε∆ΑΕ, σε συνεργασία µε 
την εταιρεία καλλυντικών Pierre Fabre και τα ερ-
γαστήρια Avène, διοργανώνει την εβδοµάδα δω-
ρεάν δερµατολογικών εξετάσεων στις 8-12 Μαΐου.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ
Στην εκστρατεία ενηµέρωσης και δωρεάν εξετάσεων της 
Ε∆ΑΕ για τους δερµατικούς καρκίνους τον Μάιο συµµετέ-
χουν αποκλειστικά οι δερµατολόγοι-αφροδισιολόγοι και 
όχι άλλες ιατρικές ειδικότητες, όπως εσφαλµένα αναγρά-
φηκε στο προηγούµενο φύλλο της «Free Sunday». Για να 
βρείτε τους συνεργαζόµενους δερµατολόγους της περιο-
χής σας, µπείτε στο site www.euromelanoma-greece.gr.

∆ιακόσια νέα µελανώµατα 
ετησίως στην ηλιόλουστη Ελλάδα

Μπορεί η βιταµίνη D να είναι περισ-
σότερο γνωστή ως το απαραίτητο 
συστατικό για τη δέσµευση του α-
σβεστίου και το χτίσιµο ενός γερού 

σκελετού, ωστόσο η δράση της δεν περιορίζεται 
εκεί. Όπως επισηµαίνει η δρ. Νικολέτα Κοΐνη, πι-
στοποιηµένη ιατρός Λειτουργικής, Προληπτικής, 
Αντιγηραντικής και Αναγεννητικής Ιατρικής από 
την Αµερικανική Ακαδηµία Αντιγηραντικής Ιατρι-
κής, η οργανική αυτή λιποδιαλυτή ουσία έχει άµεση 
δράση στα γονίδιά µας. Το τελικό προϊόν του µε-
ταβολισµού της βιταµίνης D είναι η ορµόνη καλ-
σιτριόλη, που αλληλεπιδρά µε περισσότερα από 
2.500 γονίδια στο ανθρώπινο σώµα.

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι µια πρόσφατη µε-
λέτη από το Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ και το Πα-
νεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, η 
οποία απέδειξε ότι η βιταµίνη D είναι απαραίτητη 
για να µπορούν τα κύτταρα να έχουν πρόσβαση στη 

Σύνθετος 
ο ρόλος 
της βιταµίνης D 
στην υγεία µας

βιβλιοθήκη του DNA και να ενεργοποιούν τους 
µηχανισµούς αυτοδιόρθωσής τους. Σε κάποιες µε-
λέτες αναφέρεται ότι η βιταµίνη D επηρεάζει έως 
και 30.000 γονίδια που συνθέτουν πολλές πρωτε-
ΐνες, οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθ-
µιση, στη διαφοροποίηση και στον πολλαπλασια-
σµό των κυττάρων. «Οι υποδοχείς της βιταµίνης D 
βρίσκονται στο έντερο, στα οστά, στον εγκέφαλο, 
στον προστάτη, στον µαστό, στο κόλον, σε κύτταρα 
του ανοσοποιητικού συστήµατος, στους καρδιακούς 
και στους αγγειακούς µυς» εξηγεί η κ. Κοΐνη. Γίνε-
ται, συνεπώς, αντιληπτό ότι η βιταµίνη D δεν είναι 
απαραίτητη µόνο για υγιή οστά και την πρόληψη 
της οστεοπόρωσης και της ραχίτιδας αλλά για το 
σύνολο του οργανισµού µας.

Ο διακεκριµένος Αµερικανός καθηγητής Βιοχη-
µείας Άντονι Νόρµαν χαρακτηρίζει τη βιταµίνη D α-
παραίτητη για την οµαλή λειτουργία του ανοσοποι-
ητικού συστήµατος, τη µυϊκή δύναµη και την εγκε-

φαλική δραστηριότητα, καθώς και για την έκκριση 
και ρύθµιση της ινσουλίνης από το πάγκρεας, αλλά 
και τη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης. Η πιο σηµα-
ντική ιδιότητα της βιταµίνης D είναι η ρύθµιση της 
απορρόφησης του ασβεστίου και του φωσφόρου, 
ενώ είναι απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη των 
οστών και των δοντιών, όπως και για την πρόληψη 
πολλών ασθενειών. Μελέτες έχουν ήδη τεκµηριώ-
σει ότι η έλλειψή της σχετίζεται, µεταξύ άλλων, µε 
τον καρκίνο, την υπέρταση, τις καρδιοπάθειες, τον 
αυτισµό, την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη, 
την πολλαπλή σκλήρυνση, τη ρευµατοειδή αρθρί-
τιδα, τη νόσο του Crohn, τη γρίπη και το κοινό κρυ-
ολόγηµα, την ψωρίαση, τη σηψαιµία, την αϋπνία, την 
πρόωρη γήρανση, το άσθµα, την κυστική ίνωση, την 
υπογονιµότητα, την ηµικρανία, την κατάθλιψη, τη 
νόσο Αλτσχάιµερ, τη σχιζοφρένεια, την επιληψία, 
τα µυϊκά άλγη και πολλές παθήσεις των δοντιών. Α-
νεπάρκεια βιταµίνης D στην πατρίδα µας καταγρά-
φεται κυρίως σε ανθρώπους που αποφεύγουν τε-
λείως τον ήλιο, όπως τα βρέφη και οι ηλικιωµένοι.

Tα επιθυµητά ποσοστά βιταµίνης D σε ανθρώ-
πους χωρίς σοβαρά προβλήµατα υγείας πρέπει να 
κυµαίνονται µεταξύ 60 και 80 ng/ml. Σε περίπτωση 
πολλαπλών προβληµάτων, όπως τα καρδιολογικά 
νοσήµατα, οι αυτοάνοσες παθήσεις και οι καρκίνοι, 
τα επίπεδα της βιταµίνης D πρέπει να είναι πολύ 
µεγαλύτερα, για να επιτευχθεί η λεγόµενη «θερα-
πευτική δράση» της, σε συνεργασία και σε συνδυ-
ασµό πάντοτε µε τα επιθυµητά επίπεδα µαγνησίου, 
βιταµίνης Κ2, ψευδαργύρου και βορίου στο σώµα.
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Το Bio-Kult® είναι προηγμένο προβιοτικό 
συμπλήρωμα διατροφής, το μοναδικό με 
δεκατετραδύναμη φόρμουλα (περιέχει 14 είδη 
φιλικών βακτηρίων), το οποίο βοηθάει σε 
ευρύ φάσμα παθήσεων του γαστρεντερικού 
και ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, το 
Bio-Kult® βοηθά στη διατήρηση της υγείας 
του στομάχου και των εντέρων όταν είστε σε 
ταξίδι, γι’αυτό είναι καλό να το έχετε πάντα στις 
αποσκευές σας. 

Διάθεση: HEALTHCODE, T: 2109408880

Το Bio-Colostrum της lifeco2de είναι ιδανικό φυσικό συμπλήρωμα διατροφής, υψηλής ποιό-
τητας, βέλτιστης αποτελεσματικότητας και απόλυτα 
ασφαλές για όλες τις ηλικίες, χωρίς αντενδείξεις ή 
παρενέργειες. Παράγεται από Colostrum βοοει-
δών (πρωτόγαλα), περιέχει ανοσοσφαιρίνες, αυ-
ξητικούς παράγοντες, διάφορα ένζυμα, πρωτεΐνες, 
σπάνια πεπτίδια και σειρά άλλων πολύτιμων για 
τον ανθρώπινο οργανισμό συστατικών και απο-
τελεί πανίσχυρο όπλο της φύσης για τη βέλτιστη 
ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος!.

Διάθεση: Healthcode, T: 2109408880

Lifeco2de Bio-Colostrum 
φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από Colostrum 
βοοειδών (πρωτόγαλα) ιδανικό για την ολιστική 

ενίσχυση του ανθρώπινου οργανισμού.

Bio-Kult®
Φλεβοτονωτικό σε ταμπλέτες και ζελέ (γέλη) από φρέσκια ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum) για 
την αντιμετώπιση κιρσών, φλεβίτιδας, αιμορροΐδων και γενικά διαταραχών των φλεβών. 
Η χρήση της ιπποκαστανιάς για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των στα αγγεία του κυκλοφορικού συστήματος είναι γνωστή από 
τον 19ο αιώνα. Η λήψη του βοτάνου αυτού αυξάνει σημαντικά τη 
δύναμη και τον τόνο των φλεβών. Οι στυπτικές ταννίνες, φυτικές 
χρωστικές και σαπωνίνες του φυτού συνδυάζονται για να τονώ-
σουν και να δυναμώσουν τα τοιχώματα των φλεβών, μειώνοντας 
τη διαπερατότητά τους. Καθώς τα προβλήματα των αγγείων 
επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προτείνεται 
συνήθως η προληπτική χρήση των προϊόντων λίγο πριν την 
έναρξη των ζεστών μηνών, με συνολική διάρκεια αγωγής τρεις 
έως τέσσερις μήνες. 

Διάθεση: Healthcode, T:2109408880, www.avogel.gr

Ιδανικό για την αντιμετώπιση της χρόνιας και της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας. 
Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων της αλλεργίας. Το πολύτιμο 
τροπικό φυτό λούφα έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περι-
πτώσεις αλλεργιών. Δρά “μπλοκάροντας“ και αποβάλλοντας τις τοξίνες οι οποίες 
εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Το σπουδαιότερο όφελος από τη χρήση 
του είναι η έλλειψη των ανεπιθύμητων ενεργειών που συνήθως παρουσιάζουν 
τα συνθετικά αντιισταμινικά όπως υπνηλία ή καταβολή. Είναι δυνατόν να χρησι-
μοποιήθει για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες.

 Διάθεση: HEALTHCODE, T:2109408880

A.Vogel Aesculaforce

Luffa spray
Ρινικό spray μοναδικής 100% 
φυσικής σύνθεσης με βάση  
το φυτό λούφα

την αντιμετώπιση κιρσών, φλεβίτιδας, αιμορροΐδων και γενικά διαταραχών των φλεβών. 
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Η δηµόσια ασφάλιση 
στην πατρίδα µας 
κοστίζει πολλά σε 
εισφορές, αλλά 
έχει πολύ χαµηλή 
ανταποδοτικότητα, 
υποχρεώνοντας 
τους  Έλληνες 
να προτιµούν τα 
ασφαλιστήρια 
υγείας των µεγάλων 
εταιρειών.

«Οι αλλεργίες 
µάς κάνουν να 
φταρνιζόµαστε 
επανειληµµένα, 
µε το φτάρνισµα 
να έχει διάρκεια 
και να συνοδεύεται 
από δακρύρροια και 
φαγούρα  στα µάτια και 
στη µύτη».

∆ρ. Ανατολή 
Παταρίδου, χειρουργός 
ωτορινολαρυγγολόγος

Οι µνηµονιακές περικοπές έχουν α-
φήσει ξεκάθαρο το αποτύπωµά τους 
στη δηµόσια ασφάλιση, µε συνέπεια 
οι πολίτες που όλα αυτά τα χρόνια 
πλήρωσαν πολλά σε εισφορές να 

µην παίρνουν πίσω ουσιαστικά τίποτα. Και καθώς 
η Ελλάδα στερείται πολιτικών πρόληψης, η ιδιω-
τική ασφάλιση καθίσταται µοναδική δικλείδα α-
σφαλείας σε περίπτωση που χάσουµε την υγεία 
µας. Εξίσου σκληρό αποτύπωµα έχουν αφήσει η 
υποχρεωτική λιτότητα και η περικοπή των δαπα-
νών υγείας στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, το οποίο 
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βρίσκεται υπό κατάρρευση και στο οποίο την κατά-
σταση επιδεινώνει η απουσία πρωτοβάθµιας φρο-
ντίδας υγείας (ΠΦΥ). Σύµφωνα µε µελέτη της Ε-
θνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ), η απου-
σία πρωτοβάθµιων δοµών έχει οδηγήσει στο να 
αυξηθούν ετησίως κατά 1,1 εκατοµµύρια οι εισα-
γωγές στα δηµόσια νοσοκοµεία, ακριβώς επειδή 
οι ασθενείς δεν έχουν πού αλλού να στραφούν. 
Φυσικά η περίθαλψη στα νοσοκοµεία είναι υπερ-
βολικά κοστοβόρα και απογειώνει τις δαπάνες υ-
γείας, στραγγαλίζοντας το σύστηµα, που ήδη βρί-
σκεται στα όριά του.

Από την πλευρά της Αριστοτέλους, ο υπουργός 
Υγείας, µιλώντας πρόσφατα σε ηµερίδα για τα δικαι-
ώµατα των ασθενών, παραδέχτηκε ότι το σύστηµα 
υγείας της χώρας µας είχε και έχει έντονα νοσοκο-
µειοκεντρικό και ιατροκεντρικό χαρακτήρα, αντί 
για ασθενοκεντρικό, όπως ισχύει σε όλα τα προ-
ηγµένα κράτη, και πως αντιµετωπίζουµε «υγειο-
νοµική φτώχεια». Επίσης ανέφερε πως η στρατη-
γική του υπουργείου Υγείας από δω κι εµπρός 
περιλαµβάνει στροφή στην ΠΦΥ, στην πρόληψη 
και στην αγωγή υγείας, µε κεντρικό στόχο την ε-
ξάλειψη των ανισοτήτων στην υγεία και στο προσ-
δόκιµο επιβίωσης εξαιτίας οικονοµικών, κοινωνι-
κών και περιφερειακών ανισοτήτων.

Αυτό προϋποθέτει υποχώρηση της λιτότητας 
στην υγεία, περισσότερο «δηµοσιονοµικό χώρο» 
για την αναβαθµισµένη δηµόσια περίθαλψη και 
κοινωνικό κράτος. Για να υλοποιηθεί, απαιτού-
νται ειδικά «εργαλεία» λειτουργικής αναβάθµισης 
του ΕΣΥ, όπως τεκµηριωµένη ιατρική, µετρήσιµοι 
δείκτες κλινικής αποτελεσµατικότητας, πρότυπα 
ασφάλειας και ποιότητας, αξιολόγηση υπηρεσιών 
και δοµών, πιστοποίηση κέντρων εµπειρογνωµο-
σύνης. Μέχρι βέβαια να υλοποιηθούν όλα αυτά –
καθώς είναι γνωστό πως στην Ελλάδα ακόµα και τα 
νοµοθετήµατα δεν εφαρµόζονται άµεσα–, µεγάλο 
µέρος του πληθυσµού στρέφεται στα ιδιωτικά α-
σφαλιστήρια υγείας, που προσφέρουν πακέτα για 
τσεκάπ και για νοσοκοµειακές καλύψεις –αν χρεια-
στεί κάτι τέτοιο– σε πολύ προσιτές τιµές, όπως και 
στην ασφάλιση υγείας παιδιών και σε προγράµµατα 
ασφάλισης σπουδών. Η µαζική στροφή στον ιδιω-
τικό ασφαλιστικό τοµέα ευνοεί φυσικά την επαγ-
γελµατική άµιλλα, µε συνέπεια να διαµορφώνονται 
προγράµµατα για κάθε βαλάντιο, µε παροχές και 
καλύψεις από τις προληπτικές εξετάσεις µέχρι τη 
νοσηλεία και την αποκατάσταση µετά τη νοσηλεία, 
έναν τοµέα όπου το ∆ηµόσιο υστερεί δραµατικά, 
καθώς δεν υπάρχουν εκεί δοµές αποκατάστασης.

Στην ιδιωτική ασφάλιση 
στρέφονται οι πολίτες 
για (να έχουν) την υγεία τους

Η άνοιξη είναι εποχή αλλεργιών και το 
30% του εγχώριου πληθυσµού πάσχει 
από κάποιας µορφής αλλεργία. Μπο-
ρούµε όµως εύκολα να διακρίνουµε 

αν τα συµπτώµατά µας οφείλονται σε αλλεργική α-
ντίδραση ή σε προσβολή από έναν ιό. «Οι αλλεργίες 
µάς κάνουν να φταρνιζόµαστε επανειληµµένα, µε το 
φτάρνισµα να διαρκεί για µεγάλα χρονικά διαστή-
µατα και να συνοδεύεται από δακρύρροια και κνη-
σµό (φαγούρα) στα µάτια και στη µύτη» λέει η δρ. 
Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός ωτορινολαρυγγο-
λόγος του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ.

Όπως εξηγεί, η αλλεργία είναι η υπερβολική, α-
µυντική αντίδραση του οργανισµού σε ξένες ουσίες, 
που είτε τις εισπνέουµε είτε έρχονται σε άµεση επαφή 
µε το δέρµα µας. Οι ουσίες αυτές ονοµάζονται αλ-
λεργιογόνα και µπορεί να είναι γύρη, ακάρεα σκό-
νης, µούχλα, πιτυρίδα κατοικιδίων, το γρασίδι, χη-
µικές ουσίες που βρίσκονται µέσα σε καθαριστικά 
ή διάφοροι µικροοργανισµοί. Κάθε άνθρωπος έχει 
το δικό του, προσωπικό όριο ανοχής στα κοινά αλ-
λεργιογόνα, αλλά αυτό µπορεί να αλλάξει ανά πάσα 

Αλλεργίες, οι ανεπιθύµητοι 
επισκέπτες της άνοιξης

στιγµή, διότι οι αλλεργίες µπορεί να εµφανιστούν 
ξαφνικά και εξίσου αιφνίδια να εξαφανιστούν. Για να 
προστατέψουµε τον εαυτό µας και τα µέλη της οικο-
γένειάς µας από τις αλλεργίες, αποµακρύνουµε όσο 
µπορούµε τα αλλεργιογόνα που υπάρχουν κυρίως στη 
σκόνη. Η οικιακή σκόνη µπορεί να απαρτίζεται από 
ακάρεα, κύτταρα δέρµατος, πιτυρίδα ζώων, κύτταρα 
κατσαρίδων, ίνες υφασµάτων και διάφορους µικρο-
οργανισµούς. Η συχνότερη αλλεργία οφείλεται στα 
ακάρεα της οικιακής σκόνης και, ειδικότερα, στα πε-
ριττώµατά τους. «Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να χρη-
σιµοποιούµε στο σπίτι µας ειδικά καθαριστικά που 
εξοντώνουν τα περιττώµατα των ακάρεων, αλλιώς 
δεν πρόκειται να περιορίσουµε τις αλλεργίες. Είναι 
επίσης απαραίτητο να χρησιµοποιούµε στο πλύσιµο 
και στο καθάρισµα πολύ ζεστό νερό (η θερµοκρα-
σία πρέπει να ξεπερνάει τους 70 βαθµούς Κελσίου)» 
προσθέτει η ειδικός. Πολύ σηµαντικό επίσης είναι 
να έχουµε όσο το δυνατόν λιγότερα χαλάκια, κουρτί-
νες, βαριά υφάσµατα και λούτρινα αντικείµενα (π.χ. 
ζωάκια, κουκλάκια) µέσα στο σπίτι, διότι αποτελούν 
εστίες αλλεργιογόνων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέ-

πει να τα καθαρίζουµε τουλάχιστον µία φορά την ε-
βδοµάδα, καθώς δεν αρκεί ο αερισµός τους.

Επιπρόσθετα, τα µαξιλάρια, τα υφάσµατα, τα 
στρώµατα, τα παπλώµατα και τα κλινοσκεπάσµατα 
που δεν χρησιµοποιούνται πρέπει να αποθηκεύο-
νται σε θήκες πυκνής ύφανσης που σφραγίζουν εντε-
λώς. Η δρ. Παταρίδου προσθέτει ότι για να περιορί-
σουµε όσο το δυνατόν τη συγκέντρωση αλλεργιογό-
νων στο σπίτι πρέπει να κάνουµε συχνά συντήρηση 
των κλιµατιστικών και καθαρισµό των φίλτρων τους. 
Τα σωµατίδια που συγκεντρώνονται στα φίλτρα των 
κλιµατιστικών διαχέονται σε όλο το σπίτι, γι’ αυτό 
καλό είναι να πλένονται συχνά µε ειδικό υγρό που 
κάνει ταυτοχρόνως απολύµανση.

Επειδή και η υγρασία προκαλεί προβλήµατα 
στα άτοµα µε επιρρέπεια στις αλλεργίες, µπορείτε 
να προµηθευτείτε έναν µετρητή υγρασίας και έναν 
αφυγραντήρα, για να διατηρείτε υπό έλεγχο τα ε-
πίπεδα υγρασίας στο σπίτι σας. Ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζονται και τα απορρυπαντικά του πλυντηρίου, 
γιατί περιέχουν φωσφορικές ενώσεις και άλλα χη-
µικά συστατικά που προκαλούν δερµατικές αλλερ-
γίες. Εποµένως, αν έχουµε ιστορικό αλλεργιών, θα 
πρέπει να αποφεύγουµε τα κοινά απορρυπαντικά 
και να χρησιµοποιούµε οικολογικά και υποαλλερ-
γικά. Πολλές αλλεργίες, τέλος, προκαλούνται και 
από τις βιοµηχανοποιηµένες τροφές που µπορεί 
να καταναλώνουµε.
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Κάθε εποχή του χρόνου έχει τις ιδιαι-
τερότητές της, εκείνες που την κα-
θιστούν μοναδική. Υπάρχουν όμως 
και κάποια πράγματα που δεν αλ-
λάζουν, είτε μας ζεσταίνει ο ήλιος, 

είτε μας λούζει η βροχή, είτε μας «απογειώνει» 
το νησιώτικο μελτέμι. Σε ό,τι, λοιπόν, αφορά τη 
διατροφή μας, το μουρουνέλαιο Möller’s αποτε-
λεί το καθημερινό ελιξίριο υγείας που θωρακί-
ζει τον οργανισμό μας χειμώνα-καλοκαίρι. Μια 
κουταλιά από το χρυσαφένιο υγρό που περιέχε-
ται σε κάθε μπουκάλι μουρουνέλαιο Möller’s εξα-
σφαλίζει γερό ανοσοποιητικό σύστημα, δυνατό 
σώμα, άτρωτη καρδιά, μυαλό ξυράφι και βελού-
δινη επιδερμίδα σε μικρούς και μεγάλους. Γιατί 
το μουρουνέλαιο δεν έχει ηλικία και αποτελεί δι-
ατροφικό θησαυρό παντός καιρού.

Αλήθεια, έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν τα συ-
μπληρώματα διατροφής είναι για συγκεκριμένες 
περιόδους της ζωής μας ή αν δεν αφορούν εποχή 
και ηλικία; Πάρτε για παράδειγμα το μουρου-
νέλαιο, τον διατροφικό θησαυρό που μας έρχε-
ται κατευθείαν από το παρελθόν, μια εποχή που 
η καθημερινή διατροφή δεν περιλάμβανε πηγές 
ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, όπως είναι τα ψάρια. 
Τότε που το ψάρι ήταν πολυτέλεια για λίγους, για 
πολύ λίγους, τα παιδιά μεγάλωναν με μουρουνέ-
λαιο, προκειμένου να γίνουν γερά. Και όχι μόνο 
τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους και οι γονείς 
των γονιών τους, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, 
έπιναν καθημερινά με ευλάβεια μουρουνέλαιο, το 
οποίο τους έδινε δύναμη και θωράκιζε το ανοσο-
ποιητικό τους σύστημα. Από τότε πέρασαν πολ-
λές δεκαετίες και άλλαξαν πολλά, αλλά το μου-
ρουνέλαιο παρέμεινε ίδιο, αγνό, αναλλοίωτο και 
απαραίτητο για την υγεία. Το συμπλήρωμα δια-
τροφής που εξακολουθεί να κρύβει μέσα σε κάθε 
χρυσαφένια κουταλιά ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε 
για να φτάσουμε (ή και να ξεπεράσουμε) τα εκατό, 
σαν τους κατοίκους της Ικαρίας και των άλλων 

Ο∆ΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

μπλε ζωνών (υψηλής μακροβιότητας) του πλα-
νήτη. Είτε τρώμε ψάρι είτε δεν τρώμε. Ακόμα κι 
αν τρώμε ψάρια, όπως, για παράδειγμα, το καλο-
καίρι που το μενού είναι συχνά θαλασσινό, έχετε 
ποτέ αναρωτηθεί πόση ποσότητα λιπαρού ψαριού 
πρέπει να καταναλώνετε για να καλύπτετε τις α-
νάγκες του οργανισμού σας σε πολύτιμα ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα; Η απάντηση είναι: δύο τουλάχιστον 
μερίδες την εβδομάδα. Επειδή λοιπόν εμείς, η με-
γάλη πλειοψηφία, δεν καταναλώνουμε αυτή την 
ποσότητα, εναλλακτικά χρειαζόμαστε εκείνη την 
κλασική κουταλιά μουρουνέλαιο που συμπληρώ-
νει το διατροφικό μας μενού με τη σωστή δόση 
από υψηλής καθαρότητας ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Ακόμα και το καλοκαίρι, λοιπόν, το μουρου-
νέλαιο έχει θέση στη ζωή μας, ανεξάρτητα από 
το αν είμαστε περισσότερο ή λιγότερο ψαροφά-
γοι. Στα παιδιά το μουρουνέλαιο δρα δυναμωτικά 
και προστατευτικά ταυτόχρονα, καθώς τους χα-
ρίζει ευεξία, καλή νοητική ανάπτυξη, ανοσολο-
γική προστασία και καλή σκελετική ανάπτυξη. 
Στους μεσήλικες και στους ηλικιωμένους δρα το-
νωτικά και προστατευτικά, βοηθώντας τους να 
παραμείνουν ενεργοί πολίτες και ενεργά μέλη 
της οικογένειας για πολύ περισσότερο. Και ας 
μην ξεχνάμε πως στην εποχή που διανύουμε οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν αναλάβει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στα περισσότερα νοικοκυριά, 
καθώς φροντίζουν τα παιδιά όταν οι γονείς λεί-
πουν στη δουλειά και συντηρούν την οικογένεια 
με τις συντάξεις τους, καλύπτοντας τις ανάγκες 
για τις οποίες δεν φτάνουν τα… μισθά, όπως 
έλεγε και η αξέχαστη Σαπφώ Νοταρά στην ξε-
καρδιστική ελληνική ταινία «Αχ αυτή η γυναίκα 
μου». Συνεπώς έχουμε έναν λόγο παραπάνω να 
θέλουμε να βοηθήσουμε τους μεσήλικες και τους 
ηλικιωμένους συγγενείς μας να παραμείνουν σε 
όσο το δυνατόν καλύτερη φόρμα – και το μου-
ρουνέλαιο είναι ο βασικότερος σύμμαχός μας σε 
ό,τι αφορά την υγεία μέσω της διατροφής.

Tips για περισσότερη υγεία
Το «είμαστε ό,τι τρώμε» είναι γνωστό από την 
εποχή του Ιπποκράτη. Άρα η διατροφή διαδρα-
ματίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θωρακίζουμε 
την υγεία μας. Όμως η σωστή διατροφή δεν αρκεί. 
Χρειαζόμαστε επίσης:
�  Τακτική άσκηση, σωματική και πνευματική. Τα 
παιδιά πρέπει να παίζουν στο ύπαιθρο οπωσδήποτε 
μία ώρα την ημέρα καθημερινά, ενώ οι μεγαλύτε-
ροι πρέπει να περπατούν τουλάχιστον 30 λεπτά 
την ημέρα ή να κάνουν άλλου είδους άσκηση που 
δεν καταπονεί το σώμα, όπως είναι το κολύμπι. Ε-
πίσης, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται 
και πνευματική γυμναστική, που κρατά σε φόρμα 
το μυαλό τους. Παιχνίδια στρατηγικής, όπως το 
σκάκι, σταυρόλεξα, scrabble, sudoku, επιτραπέζια, 
ακόμα και παιχνίδια με τράπουλα που στηρίζονται 
στο καλό μνημονικό, όπως η ξερή, αποτελούν ε-
ξαιρετική γυμναστική και βοηθούν στην καλή ο-
ξυγόνωση του εγκεφάλου.
�   Ένα τέταρτο έκθεση στον ήλιο την ημέρα, χωρίς 
αντηλιακό. Ναι, καλά ακούσατε. Τόσο χρειάζεται 
η επιδερμίδα μας για να συνθέσει την πολύτιμη 
βιταμίνη D από την προβιταμίνη της στο δέρμα. 
Η επάρκεια του οργανισμού μας σε βιταμίνη D 
είναι καθοριστικής σημασίας για το χτίσιμο και 
τη διατήρηση της σκελετικής υγείας, ενώ το μου-
ρουνέλαιο Möller’s  βοηθά να αντιμετωπιστούν οι 
όποιες ελλείψεις στον οργανισμό, καθώς περιέ-
χει και βιταμίνη D. Πρόσφατες έρευνες φανερώ-
νουν ότι η έλλειψη βιταμίνης D αυξάνει τον κίν-
δυνο για αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η πολλαπλή 
σκλήρυνση, και για κάποιες μορφές καρκίνου. Ε-
πίσης, η έλλειψη βιταμίνης D ενοχοποιείται και 
για την παχυσαρκία, καθώς εμποδίζει τη σωστή 
καύση θερμίδων. Τέλος, ο ήλιος έχει και αντικα-
ταθλιπτικές ιδιότητες, καθώς διεγείρει την έκ-
κριση των ενδορφινών, των ορμονών της ευτυ-
χίας, στον οργανισμό και συντελεί στην ευεξία 
και στην καλή διάθεση.

Μουρουνέλαιο, ελιξίριο 
υγείας παντός καιρού…

Ο συνδυασµός των 
πολύτιµων φυσικών 
ωµέγα-3 λιπαρών 
οξέων –υψηλής 
καθαρότητας– µε 
τη φυσική βιταµίνη 
D που περιέχεται 
σε κάθε κουταλιά 
µουρουνέλαιο 
MÖller’s το καθιστά 
χρυσό διατροφικό 
θησαυρό για σωµατική 
και πνευµατική υγεία.
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