αφιέρωμα
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ
& ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Α

Καταιγίδα και στην υγεία

κόμα δεν άρχισαν τα κρύα και ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του. Με φονικές πλημμύρες που αναδεικνύουν ξανά την κατάσταση (μη) ετοιμότητας της πολιτείας
απέναντι σε ολοένα αυξανόμενες ανάγκες. Ανάγκες στη δημόσια υγεία, στην πρόνοια, στην πολιτική προστασία. Ανάγκες που, σαν τα προβλήματα υγείας, διαχωρίζονται σε οξέα περιστατικά και σε χρόνια ζητήματα, με τα τελευταία να κακοφορμίζουν σαν τις αφρόντιστες πληγές. Από τη μια πλευρά ένα κράτος ξεχαρβαλωμένο που δεν μπορεί, που νομοθετεί αλλά δεν εφαρμόζει τους νόμους, που εκπονεί εθνικά σχέδια δράσης για τις χρόνιες παθήσεις-μάστιγες και δεν υλοποιεί τις
απαιτούμενες δράσεις. Και από την άλλη οι πολίτες που υποφέρουν – πόσο μάλλον αν είναι άτομα τα οποία πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Τα ανοιχτά μέτωπα αμέτρητα και οι μάχες που πρέπει να κερδηθούν ατέλειωτες. Έχουμε τα νοσοκομεία του 1980 και χρειαζόμαστε τα νοσοκομεία του 2020, έχουμε ιατροκεντρικό σύστημα
υγείας που πρέπει να γίνει ασθενοκεντρικό, έχουμε επιτροπές που αποφασίζουν για τους ασθενείς ερήμην τους και δεν έχουμε προληπτικά προγράμματα υγείας για
τις σύγχρονες «επιδημίες», όπως είναι ο διαβήτης, που μετρά παγκοσμίως 400 εκατομμύρια ασθενείς, με έναν στους δύο να μη γνωρίζει καν ότι είναι διαβητικός. Και
μέσα σε όλα αυτά έχουμε και χειμάρρους λάσπης που παρασύρουν ανθρώπους και οχήματα και πνίγουν ολόκληρες περιοχές, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς. Έχουμε
ακόμα και τον καιρό αντίπαλο. Και θα ’ρθουν τα κρύα και τα χιόνια και για μία ακόμη χρονιά τα εξοντωμένα από τους φόρους νοικοκυριά θα αναγκαστούν να ζεσταθούν
με ξυλόσομπες και μαγκάλια, γεγονός που ευθύνεται για τη σοβαρή αναπνευστική επιδείνωση της υγείας των πολιτών και τον αυξημένο κίνδυνο θανάτου για όσους ήδη
πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως φανερώνει η νέα έρευνα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Και φυσικά έχουμε και τους ογκολογικούς ασθενείς, με την εντεινόμενη ανησυχία τους για το αν θα έχουν όλοι ανεμπόδιστη πρόσβαση στα φάρμακα. Για όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα η Free Sunday αναζητά απαντήσεις από τους καθ’ ύλην αρμόδιους. Θέτει τα ερωτήματα, κάνει τα ρεπορτάζ και δεσμεύεται να σας κρατά ενημερωμένους, βρέξει-χιονίσει.
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μετοχή. Η κυβέρνηση στις αρχές του καλοκαιριού με τον ν. 4472/2017 έθεσε τους νέους κανόνες για την έγκριση και αποζημίωση των νέων
φαρμάκων και τους συμπλήρωσε με την καθιέρωση της έκπτωσης 25% στην τιμή παραγωγού
σε όλα τα νέα φάρμακα. Τα μέτρα αυτά είναι καθαρά δημοσιονομικού χαρακτήρα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ιατρικά κριτήρια. Αυτό δεν σημαίνει
ότι όλα τα νέα φάρμακα και όλες οι νέες ενδείξεις
πρέπει να εγκρίνονται αδιακρίτως αν προσφέρουν
ουσιαστικό κλινικό όφελος στους ασθενείς, αλλά
ότι οι γιατροί και οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν
στη διάθεσή τους μια ευρεία γκάμα φαρμάκων για
τη βέλτιστη θεραπεία. Τα κριτήρια που θέτει ο ν.
4472/2017 είτε θα καταστήσουν αδύνατη είτε θα
καθυστερήσουν πολύ την είσοδο των νέων φαρμάκων, μέχρις ότου συμπέσουν χρονικά τα τιθέμενα κριτήρια. Ας σημειωθεί ότι η κάθε χώρα-μέλος από τις οριζόμενες στον ν. 4472/2017 έχει δικά
της κριτήρια και ρυθμούς εργασίας όσον αφορά
την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας, την έγκριση
και την αποζημίωση, από τα οποία θα εξαρτηθεί
η πληρότητα του φακέλου που θα υποβάλει μια
φαρμακευτική εταιρεία για έγκριση νέου φαρμάκου στη χώρα μας.

Καίτη Αποστολίδου, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου

«Δικαίωμα των ασθενών
η καθολική πρόσβαση
στην ογκολογική περίθαλψη»

Η

πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου Καίτη Αποστολίδου
μιλά στην Αλεξία Σβώλου για τους
φόβους, τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ογκολογικών ασθενών.
Φοβάστε το ενδεχόμενο να γενικευτεί το φαινόμενο της απόσυρσης φαρμάκων από τη θετική λίστα (των αποζημιούμενων θεραπειών);
Να γενικευτούν ίσως είναι υπερβολικό, αλλά το
ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν κι άλλες αντιδράσεις είναι αναμενόμενο, δεδομένων των δηλώσεων που έχουν γίνει από τις εταιρείες και τους
επαγγελματικούς φορείς τους.

Πέρα από τα εμπόδια στην πρόσβαση των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά,
τι μέλλει γενέσθαι με τις νέες καινοτόμες θεραπείες που πρόκειται να έρθουν από δω κι
εμπρός; Κινδυνεύει να γίνει η είσοδός τους
στην Ελλάδα απαγορευτική και να έχουμε ασθενείς δύο ταχυτήτων στην Ευρώπη;
Το πολύ υψηλό κόστος των νέων ογκολογικών
φαρμάκων έχει προβληματίσει τους επικεφαλής
των συστημάτων υγείας σε πολλές χώρες-μέλη
της Ε.Ε., αλλά και τους ασθενείς, οι οποίοι είτε
καλούνται να καταβάλουν συμμετοχή, ενώ προηγουμένως τα φάρμακα αυτά είχαν μηδενική
συμμετοχή, είτε να καταβάλουν αυξημένη συμ-

Ποιες ενέργειες κάνουν οι σύλλογοι ασθενών για την προώθηση της συμμετοχής των
ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που
επηρεάζουν άμεσα και την πρόσβαση στη θεραπεία, και πώς διαμορφώνεται το τοπίο για
τους ανασφάλιστους ογκολογικούς ασθενείς;
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ)
παρακολουθεί τα θέματα πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία και έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις για την εκπροσώπηση της ΕΛΛΟΚ στο
ΚΕΣΥ, στην Επιτροπή Ογκολογίας, στην Επιτροπή Σπανίων Παθήσεων και σε άλλες επιτροπές και φορείς, αλλά μέχρι στιγμής, παρά τις
υποσχέσεις, δεν έχουμε καμία υλοποίηση. Η
συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων
για τις πολιτικές υγείας είναι ειλημμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήδη έχει
τεθεί σε εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια με
εκπροσώπηση των ασθενών σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων, όπως η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τον Έλεγχο του Καρκίνου, η Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων για τις Σπάνιες Παθήσεις, ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κ.λπ. Επιθυμούμε να μεταφέρουμε τις καλές πρακτικές
ενδυνάμωσης, εμψύχωσης και συμμετοχής των
εκπροσώπων των ασθενών που ήδη λειτουργούν
με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην
Ελλάδα και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την
έναρξη παρόμοιων δράσεων.

Η EΛΛΟΚ συστήνεται στο κοινό
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως ΔΕΔΙΔΙΚΑ από το 2011, νομιμοποιήθηκε το 2016
ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 28 συλλόγους ασθενών με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο.
Ο σκοπός της ΕΛΛΟΚ, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση των δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο,
εθελοντών και φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών
της οικογένειάς τους και για την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο (www.ellok.org).
Μπορείτε να βρείτε από 26/06/2017 δελτίο Τύπου της ΕΛΛΟΚ με θέμα «Ο νέος νόμος 4472/2017 και η έγκριση και αποζημίωση των νέων
αντινεοπλασματικών φαρμάκων» στον ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ (https://ellok.org/deltio_typou_nomos44722017/).
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Η Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία παίρνει θέση για τον
κίνδυνο απόσυρσης φαρμάκων

Ο
«Το πρόβλημα των
ακριβών καινοτόμων
φαρμάκων δεν είναι
μόνο ελληνικό. Λόγω
του μικρού μεγέθους
της χώρας μας είναι
απαραίτητη η ανεύρεση
διεθνών συμμαχιών για
την αντιμετώπισή του».
Ευάγγελος Φιλόπουλος,
πρόεδρος της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας

ι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων
ημερών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση
των ασθενών στα ογκολογικά φάρμακα έχουν δημιουργήσει ντόρο στα
μίντια και έχουν επαναφέρει στο
προσκήνιο τον φόβο πως οδεύουμε σε μια εποχή
που οι έχοντες θα παίρνουν τις ακριβές εξατομικευμένες θεραπείες, ενώ οι μη έχοντες θα αρκούνται
στα φθηνά παλιάς κοπής φάρμακα. Το πρόβλημα
αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, αφορά την παγκόσμια
κοινότητα και επ’ αυτού παίρνει θέση η Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία μέσω του προέδρου της Ευάγγελου Φιλόπουλου, ο οποίος τονίζει ότι πρέπει
να βρεθεί λύση, να προστατευτούν πάνω απ’ όλα η
αξιοπρέπεια και η ζωή του ασθενή και να δεχτούν
να βάλουν νερό στο κρασί τους οι φαρμακευτικές
εταιρείες, ώστε να συγκρατηθούν οι πολύ υψηλές
τιμές των λεγόμενων καινοτόμων φαρμάκων.
Όπως εξηγεί ο κ. Φιλόπουλος στην αποκλειστική του παρέμβαση στην FS: «Το φάρμακο δεν
είναι ένα απλό καταναλωτικό προϊόν, όπως είναι π.χ.
ένα αποσμητικό. Είναι ένα παρασκεύασμα ζωτικής
σημασίας για την υγεία του πολίτη. Επομένως η ανάδειξη από τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών της εμπορικής πολιτικής ως του κυρίαρχου στοιχείου για το αν πρέπει να λάβει ένας
ασθενής το φάρμακό του ή όχι δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτό από κανέναν, αλλά ούτε τιμά αυτούς που
το προβάλλουν. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν

είναι αποκομμένες από την κοινωνία (εξάλλου με
ποικίλους τρόπους προσπαθούν να προβάλλουν το
κοινωνικό πρόσωπό τους). Οφείλουν, επομένως, να
συνεργάζονται με την πολιτεία, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους επαγγελματίες υγείας και να
αποδεικνύουν στην πράξη το ενδιαφέρον τους για
τους ασθενείς και όχι να αντιδικούν και να ενεργούν εις βάρος τους. Η αξία και το μέρισμα της μετοχής είναι μία από τις προτεραιότητές τους, εκείνο
όμως που πρέπει να προέχει πάνω απ’ όλα είναι η
συμβολή τους στην προστασία της υγείας των πολιτών και αυτό γίνεται μόνο με το προϊόν που παράγουν. Αξίζει να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας
ότι το προς απόσυρση φάρμακο χορηγείται σε ένα
ποσοστό ασθενών από αυτούς που πάσχουν από
προχωρημένη μορφή μελανώματος. Το 2016 η ειδική επιτροπή του αγγλικού ΕΣΥ δεν ενέκρινε τη
χρηματοδότησή του, καθώς εκτίμησε ότι τα αποτελέσματά του (παράταση κατά 4,2 μήνες της επιβίωσης) ήταν δυσανάλογα μικρά σε σχέση με την
υψηλή τιμή που καθόρισε η παραγωγός εταιρεία».
Και ο κ. Φιλόπουλος συνεχίζει: «Εδώ και πολύ
καιρό η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει επισημάνει ότι στην ογκολογία δημιουργούνται προβλήματα από το τεράστιο κόστος των ονομαζόμενων
καινοτόμων φαρμάκων, που ουσιαστικά είναι τα νέα
βελτιωμένα φάρμακα. Τα προβλήματα από τις αδικαιολόγητες υψηλές τιμές φαρμάκων θα είναι δύσκολο έως αδύνατο να αντιμετωπιστούν από τα α-

σφαλιστικά ταμεία, τους κρατικούς προϋπολογισμούς
και την τσέπη των ασθενών, ιδιαίτερα σε χώρες με
οικονομική δυσπραγία, όπως είναι η Ελλάδα, καθιστώντας έτσι άμεσα ορατό τον κίνδυνο του διαχωρισμού των ασθενών σε πλούσιους και φτωχούς,
με τους μεν πρώτους να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες και τους δεύτερους όχι. Κατάσταση που μας
γυρνά σε εποχές βαρβαρότητας, μη ανεκτές πλέον
από κανέναν».
Το θέμα της φαρμακευτικής, αλλά και γενικότερα της ιατρικής δαπάνης είναι εθνικό θέμα, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Και προσθέτει: «Ως εκ τούτου, δεν
θα πρέπει να αποτελεί πεδίο αποκλειστικότητας
της εκάστοτε κυβέρνησης. Ο υπουργός Υγείας οφείλει να καλέσει τους εκπροσώπους των κομμάτων και να χαράξουν μαζί μια κοινή μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική για το πώς θα αντιμετωπίσουν το καινοφανές πρόβλημα των υψηλών τιμών
των “καινοτόμων” φαρμάκων και γενικότερα των
ιατρικών τεχνολογιών. Στην εποχή μας δεν υπάρχουν σούπερ ήρωες ή κόμματα που λύνουν μόνα
τους τα προβλήματα, αλλά συντεταγμένα κράτη που
με συλλογικές διαδικασίες, υπηρεσίες και μηχανισμούς ορθολογικά καθορίζουν και υλοποιούν καλά
στοχευμένες και προσαρμοσμένες στο περιβάλλον
τους πολιτικές που εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό τους πολίτες τους. Λόγω δε του μικρού μεγέθους της χώρας μας είναι απαραίτητη η ανεύρεση
διεθνών συμμαχιών και διακρατικών συνεργασιών,
καθώς η αντιμετώπιση της εντυπωσιακής υπερτιμολόγησης των νέων σκευασμάτων απασχολεί την
παγκόσμια και όχι μόνο την ελληνική κοινότητα.
Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις πρώτες ενέργειες
του προέδρου των ΗΠΑ κ. Τραμπ ήταν να καλέσει
τις φαρμακευτικές εταιρείες και να τους επιστήσει
την προσοχή να είναι πιο προσεκτικές στην τιμολόγηση των προϊόντων τους. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρξουν “ειδικές διαπραγματεύσεις και
συναλλαγές” από έμπιστους αξιωματούχους του
ΕΟΠΥΥ. Επιπρόσθετα, η προβαλλόμενη από την
κυβέρνηση αιτιολογία ότι η αναδρομική φορολόγηση των νέων φαρμάκων ήταν κάτι με το οποίο
συμφώνησαν οι θεσμοί δεν αποτελεί σοβαρό αντίλογο στην πρακτική της ROCHE, αφού αυτό αφορά
το ελληνικό κράτους και τους θεσμούς και όχι την
εταιρεία, που δεν συμμετέχει σε κανένα μνημόνιο.
Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας για να μπορούν να προγραμματίζουν τις δράσεις τους. Και αυτό ισχύει –όπως αναφέρθηκε προηγουμένως– και για τις φαρμακευτικές
εταιρείες, που όσο κι αν δεν είναι κοινές επιχειρήσεις, δεν παύουν να έχουν ανάγκη από σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον».
Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας καταλήγει: «Ευχόμαστε να λυθεί το πρόβλημα προς όφελος των ασθενών, ώστε να μη θιχτεί,
πάνω απ’ όλα, η αξιοπρέπεια του Έλληνα ασθενή.
Η δωρεάν διάθεση του φαρμάκου για όσους ήδη
το λαμβάνουν δεν είναι πράξη ευαισθησίας της εταιρείας, αλλά προσανατολίζει σε πρακτικές επαιτείας που κανείς δεν είναι πρόθυμος να ασκήσει.
Το να προτρέπεις να απλώσει το χέρι του ο αδύναμος ασθενής για λίγους μήνες ζωής προσβάλλει βάναυσα όλους τους Έλληνες, ακόμα και αυτούς που
βρίσκονται στην τελευταία φάση της ζωής τους. Συμπερασματικά, αν υπάρχει καλή θέληση, όλα μπορούν να επιλυθούν. Στη συνέχιση μιας τέτοιας σύγκρουσης δεν θα χάσουν μόνο κάποιοι ασθενείς.
Θα χάσουν όλοι όσοι εμπλέκονται».
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Μία στις δέκα
γυναίκες
στην Ελλάδα
έχει διαβήτη
«Έως και 10 χρόνια
λιγότερο ζουν όσοι έχουν
διαβήτη, με τον κίνδυνο για
καρδιαγγειακό επεισόδιο
να υπερδιπλασιάζεται στους
αρρύθμιστους διαβητικούς
ασθενείς».
Γεώργιος Δημητριάδης,
πρόεδρος της ΕΔΕ

Η

φετινή Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη αφιερώνεται στις γυναίκες, που
αποτελούν και το υψηλότερο ποσοστό των διαβητικών ατόμων στην πατρίδα μας (54% έναντι 45% των ανδρών). Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Παθολογίας Γεώργιος Δημητριάδης, πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής
Εταιρείας (ΕΔΕ) και διευθυντής της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και του Διαβητολογικού Κέντρου στο νοσοκομείο «Αττικόν», περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως
έχουν διαβήτη και ποσοστό 30%-40% αυτών δεν το
γνωρίζει. Μία στις δέκα γυναίκες διεθνώς και στην
Ελλάδα ζει με διαβήτη και προσπαθεί να τον αντι-

μετωπίσει, ενώ το 50% των διαβητικών την ώρα της
διάγνωσης έχει πλέον αναπτύξει και καρδιοπάθεια,
που αποτελεί την πιο επικίνδυνη επιπλοκή της νόσου.
Στην πατρίδα μας νοσούν από διαβήτη περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες, αλλά, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το 70% των περιστατικών μπορεί
να προληφθεί με την υιοθέτηση υγιεινής διατροφής,
καθημερινής άσκησης και τακτικής μέτρησης του
σακχάρου. Στις γυναίκες οι επιπτώσεις της παγκόσμιας μάστιγας του διαβήτη είναι σοβαρές, καθώς
δύο στις πέντε διαβητικές είναι σε αναπαραγωγική
ηλικία, οπότε επηρεάζονται και η κύηση και η υγεία
του εμβρύου. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, μία στις επτά γεννήσεις επηρεάζεται από τον

διαβήτη κύησης, ενώ στην Ε.Ε. ο διαβήτης εξελίσσεται σε τέταρτη αιτία θανάτου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο διαβήτης ενοχοποιείται για 6.500 θανάτους ετησίως.
Από την πλευρά του, ο παθολόγος Ανδρέας Μελιδώνης, συντονιστής - διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής - Διαβητολογικού Κέντρου στο νοσοκομείο «Τζάνειο» του Πειραιά και γενικός γραμματέας της ΕΔΕ, επισημαίνει ότι ο διαβήτης αποτελεί
την πρώτη αιτία τύφλωσης των ενηλίκων, νεφρικής
ανεπάρκειας τελικού σταδίου, μη τραυματικού ακρωτηριασμού, εμφράγματος του μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ συνδέεται άμεσα
και με την καρδιαγγειακή νόσο, με τους ασθενείς με
διαβήτη να παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο θνησιμότητας με τους μη διαβητικούς που είναι μεγαλύτεροι
κατά 15 χρόνια. «Στην Ευρώπη η δημόσια δαπάνη
για τη φροντίδα του ασθενή με διαβήτη προσεγγίζει το 12% ετησίως του συνολικού κόστους υγείας. Ο
ρυθμισμένος ασθενής με διαβήτη χωρίς επιπλοκές
και συννοσηρότητες στοιχίζει περίπου 1.000 ευρώ
ετησίως, ενώ ο αρρύθμιστος έχει κατά 50% επιπλέον
κόστος και ο αρρύθμιστος ασθενής με διαβήτη με επιπλοκές και συννοσηρότητες προσεγγίζει το κόστος
των 7.500 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τα δεδομένα
της μελέτης Hercules» καταλήγει ο κ. Μελιδώνης.

«Φάρμακο» για την πρόληψη
του διαβήτη η απώλεια
του περιττού βάρους

Ο
«Η καθιστική
διασκέδαση μπροστά
σε οθόνες και η
έλλειψη σωματικής
δραστηριότητας
ευθύνονται για την
έκρηξη του διαβήτη».
Σταύρος Παππάς,
παθολόγοςδιαβητολόγος,
αντιπρόεδρος
της ΕΔΕ

διαβήτης τύπου 2 συμβαδίζει με την παχυσαρκία, στην οποία οι
ενήλικοι Έλληνες και τα ελληνόπουλα καταγράφουν θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά, και πρόσφατες έρευνες ενοχοποιούν την καθιστική ψυχαγωγία μπροστά σε τηλεόραση, υπολογιστή και tablet
για την αλματώδη αύξηση του αριθμού των ασθενών. Την ίδια ώρα, όπως εξηγεί ο παθολόγος-διαβητολόγος Σταύρος Παππάς, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ), νέα δεδομένα φανερώνουν πως στις
γυναίκες η αύξηση του διαβήτη σε ποσοστό 14% οφείλεται στην έλλειψη καθημερινής σωματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, δεν χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να προστατευτούμε από αυτή τη σύγχρονη επιδημία. Ακόμα και οι
δουλειές του σπιτιού προστατεύουν σε ποσοστό 12% από τον διαβήτη, ενώ
ακόμα μεγαλύτερο είναι το όφελος (34%) από την καθημερινή δραστηριότητα
και την απώλεια βάρους. «Χάστε το 5%-10% των περιττών κιλών και μειώνετε
τον κίνδυνο για διαβήτη κατά 58%-60%» τονίζει ο κ. Παππάς. Και προσθέτει
πως είναι ανάγκη να συσταθεί άμεσα εθνικό σχέδιο δράσης που θα αποβλέπει τόσο στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς όσο και
στην πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη και της ΕΔΕ. Πονοκέφαλος για τους ειδικούς εξελίσσεται η ραγδαία αύξηση του διαβήτη στους ηλικιωμένους, με πρόσφατα στοιχεία να δημιουργούν έντονη ανησυχία στους
επιστημονικούς κύκλους. Όπως εξηγεί ο αν. καθηγητής Παθολογίας Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, από την Α΄ Παθολογική Κλινική και το Διαβητολογικό
Κέντρο του νοσοκομείου «Λαϊκό», στις ηλικίες άνω των 75 ετών ένας στους
τρεις Έλληνες έχει διαβήτη.

Ενημερωτική εκδήλωση στην Αττική
Τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ διοργανώνουν την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. ημερίδα με θέμα «Γυναίκες και Σακχαρώδης Διαβήτης»,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τον
σακχαρώδη διαβήτη στην εφηβεία, στην κύηση, μετά την εφηβεία και πριν
από την εμμηνόπαυση. Παράλληλα, θα συζητηθούν μερικά «καυτά» θέματα
για τις διαβητικές γυναίκες, όπως η αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου

στην εμμηνόπαυση και η επίπτωση του διαβήτη στην οστεοπόρωση στην
ώριμη γυναίκα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ν. Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, ενώ η συμμετοχή είναι ανοιχτή
για το κοινό χωρίς κόστος συμμετοχής. Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας είναι «Γυναίκες και Σακχαρώδης Διαβήτης: Το δικαίωμα των γυναικών σε ένα μέλλον με υγεία».
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Η αντιμετώπιση του διαβήτη
περνά στην ψηφιακή εποχή!
Του δρα Ιωάννη Ντούπη, παθολόγου, διαβητολόγου, διδάκτορα της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του
Διαβητολογικού Τμήματος του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου

Σ
Στο πλαίσιο της
ενημέρωσης και της
εκπαίδευσης των
ασθενών, συμβαδίζοντας
με το ψηφιακό κλίμα
των ημερών μας,
αναπτύχθηκε μια
ψηφιακή εφαρμογή
για «έξυπνα» κινητά ή
tablets με την ονομασία
«Κατappολεμώ τον
Διαβήτη!».

ύγχρονη «μάστιγα» των αναπτυγμένων κοινωνιών αποτελεί ο σακχαρώδης διαβήτης, καθώς ο αριθμός των
ασθενών παρουσιάζει αλματώδη αύξηση με βάση τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη χώρα μας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συμπατριώτες μας υφίστανται τις δυσμενείς συνέπειες του διαβήτη και
των επιπλοκών του. Χαρακτηρίζεται ως «ύπουλη
νόσος», καθώς ο διαβήτης τύπου 2 –που είναι και
ο συχνότερος– για πολλά χρόνια δεν παρουσιάζει
συμπτώματα και για τον λόγο αυτόν διαλανθάνει
της προσοχής των ασθενών, οι οποίοι συχνά υποεκτιμούν τη σοβαρότητά του.
Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η
πλημμελής ρύθμιση του διαβήτη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές από τους οφθαλμούς,
τους νεφρούς, την καρδιά, τα πόδια, το κεντρικό
και περιφερικό νευρικό σύστημα, επιβαρύνοντας
σημαντικά τη γενική κατάσταση υγείας αλλά και
την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ο σακχαρώδης
διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος η οποία εκφράζει
την αδυναμία του οργανισμού να διαχειριστεί την
προσλαμβανόμενη ή την ενδογενώς παραγόμενη
γλυκόζη, καθώς η ποσότητα ή/και η λειτουργικότητα της παραγόμενης από το πάγκρεας ινσουλίνης
είναι ανεπαρκής. Ο πιο συχνός τύπος διαβήτη είναι
ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος αντιπροσωπεύει περί
το 95% των συνολικών περιπτώσεων διαβήτη. Χα-

ρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο
αίμα λόγω σχετικής ανεπάρκειας της ενδογενούς
παραγωγής ινσουλίνης, συνοδευόμενα κατά κανόνα
από δυσλειτουργία της ινσουλίνης, φαινόμενο γνωστό ως «αντίσταση στην ινσουλίνη». Η ανεπάρκεια
της έκκρισης ινσουλίνης αφορά μια προοδευτική
διαδικασία η οποία διαρκεί πολλά χρόνια και χαρακτηρίζεται από τη γονιδιακά προκαθορισμένη σταδιακή έκπτωση της ινσουλινοεκκριτικής ικανότητας
του παγκρέατος. Από την άλλη πλευρά, το φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως «αντίσταση στην ινσουλίνη» αφορά λειτουργική αδυναμία της ινσουλίνης
η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παχυσαρκία και στην ελαττωμένη σωματική δραστηριότητα.

Ρύθμιση του σακχάρου
Η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου
2 περιλαμβάνει την κατά το δυνατόν τροποποίηση
του τρόπου ζωής, με στόχο την επίτευξη ιδανικού
σωματικού βάρους, αλλά και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με ένα εξατομικευμένο σχήμα αντιδιαβητικής αγωγής. Η αντιδιαβητική αγωγή δύναται να συμπεριλαμβάνει
από του στόματος αντιδιαβητικά δισκία ή ακόμα
και ενέσιμη αγωγή με GLP1 αγωνιστές ή/και ινσουλίνη μετά από εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος ώστε αυτό να ταιριάζει απόλυτα στο
προφίλ, τον τρόπο ζωής αλλά και τις ιδιαιτερότητες
του κάθε ασθενούς, με στόχο την ασφάλεια από υ-

πογλυκαιμίες, ταυτόχρονα με τη στενή γλυκαιμική
ρύθμιση. Ακρογωνιαίος λίθος της πρόληψης των επιπλοκών του διαβήτη είναι η σωστή ρύθμιση του
σακχάρου, ο τακτικός έλεγχος των οργάνων στόχου
του διαβήτη αλλά και η σχολαστική ρύθμιση των
υπόλοιπων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η παχυσαρκία και το κάπνισμα.

e-Εργαλείο, σύμμαχος των ασθενών
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αλλά και της εκπαίδευσης των ασθενών, συμβαδίζοντας με το ψηφιακό
κλίμα των ημερών μας, αναπτύχθηκε μια ψηφιακή εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά ή tablets με
την ονομασία «Κατappολεμώ τον Διαβήτη!» υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και την υποστήριξη της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας ELPEN, με στόχο να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης σε σημαντικά
θέματα που αφορούν την καθημερινότητα με τον
διαβήτη, προφέροντας απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα των ασθενών με απλό, αλλά αξιόπιστο και τεκμηριωμένο τρόπο, από υψηλού
επιστημονικού επιπέδου συγγραφείς. Οι κατηγορίες θεμάτων που μπορούν να εξερευνήσουν
οι χρήστες στην ψηφιακή εφαρμογή είναι οκτώ
και σχετίζονται με τις πολύπλευρες και πιο σημαντικές συνιστώσες του σακχαρώδους διαβήτη.
Κάθε κατηγορία είναι εμπνευσμένη από το κάθε
γράμμα της λέξης «Διαβήτης», περιλαμβάνοντας:
Διατροφή, Ιατρική παρέμβαση, Αποφυγή επιπλοκών, Βοήθεια/Υποστήριξη πάσχοντος, Ημερήσιο
αυτοέλεγχο & φροντίδα, Τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, Ημερήσια άσκηση και Στόχους ρύθμισης. Ευελπιστούμε ότι ο σύγχρονος
αυτός τρόπος επιμόρφωσης, με τη χρήση της τεχνολογίας των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, θα
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση της καθημερινότητας των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, στοχεύοντας στην αποφυγή των επιπλοκών και στη συντήρηση μιας
καλής ποιότητας ζωής.
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Εμβολιασμός (και) των ενηλίκων

Ασπίδα στις σοβαρές λοιμώξεις
ο εμβολιασμός

Σ
Όταν εμβολιαζόμαστε,
προστατεύουμε τον
εαυτό μας και τους
άλλους γύρω μας, καθώς
η υψηλή εμβολιαστική
κάλυψη βοηθά να
δημιουργηθεί ανοσιακό
τείχος που περιβάλλει
την κοινωνία.

τον αγώνα κατά των λοιμωδών
νοσημάτων τα εμβόλια αποτελούν τον μεγαλύτερο σύμμαχο
της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο εμβολιασμός αποτελεί
μία από τις πιο επιτυχημένες, αλλά και οικονομικά
επωφελείς παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, καθώς προλαμβάνει έως και 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως
σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και προφυλάσσει
ακόμα περισσότερους ανθρώπους από νοσήματα ή
ισόβια αναπηρία. Υπολογίζεται ότι χάρη στα εμβόλια που προστατεύουν από 30 λοιμώδη νοσήματα,
ετησίως αποφεύγονται σοβαρές αναπηρίες σε περισσότερα από 750.000 παιδιά. Στον αναπτυγμένο
κόσμο πλέον η εφαρμογή των εμβολιασμών θεωρείται βασική προτεραιότητα για τη διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας. Εντούτοις, η μαζική ανοσοποίηση
μέσω των εμβολιασμών τις τελευταίες δεκαετίες και
η επακόλουθη κατακόρυφη μείωση των κρουσμάτων
σοβαρών μολυσματικών ασθενειών έχουν οδηγήσει
πολλούς να πιστεύουν, εσφαλμένα, ότι οι ασθένειες
αυτές έχουν πάψει να είναι απειλητικές, καθότι δεν
γίνονται αντιληπτές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι όταν τα προγράμματα εμβολιασμού διακόπτονται, οι ασθένειες επιστρέφουν. Άρα δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, γιατί
τα ξεχασμένα –και όχι μόνο– νοσήματα καραδοκούν.

Επανεμφάνιση επιδημιών
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι παρόλο που ασθένειες οι οποίες πλέον προλαμβάνονται με εμβολιασμό
απαντώνται σπάνια, οι μολυσματικοί παράγοντες που
τις προκαλούν συνεχίζουν να κυκλοφορούν σε κά-

ποια μέρη του κόσμου. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο
κόσμο αυτοί οι παράγοντες μπορούν να διασχίσουν
τα γεωγραφικά σύνορα και να προσβάλουν μη ανοσοποιημένους/ευπαθείς πληθυσμούς. Επίσης, ενώ η
καλύτερη υγιεινή, το πλύσιμο των χεριών και το καθαρό νερό βοηθούν στην προστασία των ανθρώπων
από τα λοιμώδη νοσήματα, πολλές λοιμώξεις μπορούν να εξαπλωθούν ανεξαρτήτως των μέτρων υγιεινής που τηρούμε. Στη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα, μετά το 2005 σημειώθηκαν επιδημίες ιλαράς
στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γαλλία, στη
Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελβετία και
στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μη εμβολιασμένους πληθυσμούς οι οποίοι έως τότε προφυλάσσονταν από το
τείχος ανοσίας που προστατεύει την κοινωνία, όταν
η εμβολιαστική κάλυψη διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Το ανοσιακό τείχος της κοινωνίας προσφέρει τη
λεγόμενη «προστασία αγέλης», δηλαδή την έμμεση
προστασία μη ανοσοποιημένων ατόμων, που αποδίδεται στη διαβίωσή τους με ανοσοποιημένα άτομα
στο στενό περιβάλλον τους, ώστε να μην μπορεί να
κυκλοφορήσει και να μεταδοθεί ο μολυσματικός παράγοντας. Όταν όμως μειώνεται η εμβολιαστική κάλυψη, διαρρηγνύεται το ανοσιακό τείχος και πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα ξεχασμένων λοιμώξεων.
Το 2013, για παράδειγμα, τα κρούσματα ιλαράς στην
Ευρώπη ανήλθαν σε 31.685, καταγράφοντας αύξηση
348% σε σύγκριση με το 2007.Η επανεμφάνιση, λοιπόν, των επιδημιών στην ευρωπαϊκή ήπειρο υπογραμμίζει την ευθύνη που φέρουν τα κράτη-μέλη να ελέγξουν τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και μάλιστα σε όλο το ηλικιακό φάσμα, καθώς ο
κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων είναι υπαρκτός σε άτομα όλων των ηλικιών.

Ο εμβολιασμός δεν αφορά μόνο τα βρέφη και τα παιδιά, όμως αυτή την αλήθεια μεγάλο μέρος του κοινού, δυστυχώς, δεν τη γνωρίζει. Ο εμβολιασμός των
ενηλίκων είναι επίσης σημαντικός, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα προϊόντος του χρόνου εξασθενεί
και ο οργανισμός καθίσταται περισσότερο ευάλωτος
στις λοιμώξεις. Ωστόσο, παρά τη συμβολή που ο εμβολιασμός ενηλίκων θα μπορούσε να έχει στην προαγωγή της υγιούς γήρανσης, δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί ως στρατηγική δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πνευμονιοκοκκική νόσος αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας
και θνησιμότητας, με θύματα κυρίως μικρά παιδιά και
ηλικιωμένους. Η προφύλαξη από την πνευμονιοκοκκική λοίμωξη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τη
διασφάλιση της υγείας των παιδιών και των ενηλίκων
σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με μια παλιότερη εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέχρι
και 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι (μικρά παιδιά και ενήλικες) πεθαίνουν εξαιτίας του πνευμονιόκοκκου. Οι
σοβαρότερες μορφές της πνευμονιοκοκκικής νόσου
περιλαμβάνουν τη μηνιγγίτιδα, τη βακτηριαιμία και
την πνευμονία. Επίσης, στα παιδιά οι λοιμώξεις από
τα βακτήρια του πνευμονιόκοκκου μπορούν να προκαλέσουν μια νόσο που εκδηλώνεται με έντονο πόνο
στο αυτί και είναι γνωστή ως οξεία μέση ωτίτιδα. Τα
συμπτώματα της πνευμονιοκοκκικής νόσου εξαρτώνται από το μέρος του σώματος που έχει μολυνθεί.
Μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, δύσπνοια,
πόνο στο στήθος, δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση
και αποπροσανατολισμό, ευαισθησία στο φως, πόνο
στις αρθρώσεις, ρίγη, πόνο στο αυτί, αϋπνία και ευερεθιστότητα. Σε σοβαρές περιπτώσεις η πνευμονιοκοκκική νόσος μπορεί να προκαλέσει απώλεια της
ακοής, εγκεφαλική βλάβη, ακόμη και θάνατο. Πέραν
του παράγοντα ηλικία, επιπρόσθετοι συντελεστές
που επαυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης από πνευμονιόκοκκο είναι ο διαβήτης, το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), τα χρόνια καρδιακά νοσήματα, η ανοσοκαταστολή λόγω νοσήματος ή θεραπείας, ενώ το κάπνισμα και ο αλκοολισμός
επίσης επιτείνουν τον κίνδυνο.

Πνευμονιοκοκκική νόσος
Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο για την προφύλαξη των ατόμων από
τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν συζευγμένα και πολυσακχαριδικά εμβόλια. Σύμφωνα με το πρόσφατα ανακοινωμένο από το
υπουργείο Υγείας Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
για Παιδιά και Εφήβους (2017), για όλα τα παιδιά με
την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας
συστήνονται 4 δόσεις συζευγμένου εμβολίου κατά του
πνευμονιόκοκκου (PCV) στις ηλικίες 2, 4, 6 και 12-15
μηνών. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρόσφατα ανακοινωμένο από το υπουργείο Υγείας Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών για Ενήλικες (2017), για όλους τους ενήλικες με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη
ανοσίας συστήνεται 1 δόση συζευγμένου 13-δύναμου
εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου (PCV13) στην
ηλικία των 65 ετών και άνω και 1 δόση πολυσακχαριδικού 23-δύναμου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου (PPSV23) στην ηλικία των 65 ετών και άνω.
Δόσεις των παραπάνω εμβολίων συστήνονται και σε
άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Συνεπώς
δύο είναι οι βασικοί λόγοι για να εμβολιαστούμε, αφενός για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και αφετέρου για να προστατέψουμε τους γύρω μας.
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ΠροΣfEEρουµε
στην υγεία,
αµβλύνουµε
τις ανισότητες

Π

ολυβραβευµένο είναι πλέον το κοινωνικό
πρόγραµµα «προΣfΕΕρουµε», που υλοποιεί
ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) σε στρατηγική συνέργεια µε
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, µετά και τη νέα διάκριση που κέρδισε στην τελετή απονοµής βραβείων
επιχειρηµατικής αριστείας Salus Index 2017. Η πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουµε» έλαβε τιµητική διάκριση
για τη συνεισφορά της στην αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην άµβλυνση των οξυµένων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. Ο ΣΦΕΕ ένωσε τις δυνάµεις του µε
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε ένα κοινό όραµα,
µε στόχο την αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων µέσω της προσφοράς, αλλά και της εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει τις ανάγκες σε
φαρµακευτικά σκευάσµατα, υγειονοµικά υλικά, είδη
πρώτης ανάγκης και σχολικά σε παιδιά, αλλά και σε
άλλες 26,5x16
ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, που φιλοξενού-

νται σε δοµές και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε ακριτικές και αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας.
Το «προΣfΕΕρουµε» ξεκίνησε από τη Ρόδο, πριν από
έναν χρόνο, στη συνέχεια βρέθηκε στη Φλώρινα, στα
Ιωάννινα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη, ενώ
πρόσφατα επισκέφθηκε και το Καστελόριζο. Παράλληλα, ωφελήθηκαν το Άσυλο Ανιάτων, το Κοινωνικό
Φαρµακείο ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη, το Γηροκοµείο
Ζωσιµάδων Ιωαννίνων και η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
Ξάνθης. Μέχρι τώρα έχουν εξυπηρετηθεί 10 δοµές
που φιλοξενούν πάνω από 250 παιδιά και περίπου 680
ασθενείς / ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες (ΑµεΑ, ηλικιωµένοι, χρόνια πάσχοντες), ενώ έχουν χορηγηθεί
πάνω από 55.000 συσκευασίες (φαρµακευτικού υλικού, αναλώσιµων, ειδών πρώτης ανάγκης). Στο πλαίσιο
της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουµε» του
ΣΦΕΕ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η Pfizer
Hellas πραγµατοποίησε πρόσφατα δωρεά φαρµάκων
στο Γηροκοµείο Ζωσιµάδων Ιωαννίνων, µε στόχο την
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κάλυψη αναγκών φαρµακευτικής θεραπείας των περίπου 160 ηλικιωµένων που φιλοξενούνται στο ίδρυµα.
Η δωρεά, η οποία παραδόθηκε µέσω του δικτύου διανοµής της Pfizer Hellas, περιλάµβανε, µεταξύ άλλων,
φαρµακευτικά σκευάσµατα για την υπέρταση, την υπερχοληστερολαιµία και τη νόσο Alzheimer. Στην
κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfΕΕρουµε» συµµετέχουν εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ και συγκεκριµένα οι
AbbVie, Angelini, Bayer, Galenica, Genesis Pharma,
Help, LEO, Merck, Novartis, Pharmaserve Lilly, Pfizer,
Sanofi, Servier και Vianex. Επίσης, συµµετέχουν ο
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) και η Apivita.

Επί του πιεστηρίου
Με αφορµή τις τελευταίες εξελίξεις στα φάρµακα, οι
επικεφαλής του ΣΦΕΕ επισηµαίνουν πως ο Σύνδεσµος των Φαρµακοβιοµηχάνων παραµένει προσηλωµένος στη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών
στην Ελλάδα σε καινοτόµα φάρµακα µε προστιθέµενη
θεραπευτική αξία, καθώς και στη διασφάλιση της βιωσιµότητας των εταιρειών-µελών του και του δικαιώµατός τους να λειτουργούν σε ένα προβλέψιµο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και προσθέτουν: «Πολιτεία και
φαρµακευτικός κλάδος θα πρέπει να βρίσκονται στην
ίδια πλευρά µε πραγµατική διάθεση κατανόησης και
συνεργασίας, ώστε να διατηρηθεί και σήµερα και στο
µέλλον το δικαίωµα όλων των ασθενών στην Ελλάδα
να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες θεραπείες που η
επιστηµονική πρόοδος τους προσφέρει».

www.abbvie.gr
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Για τη «Μέριμνα» έτρεξε
στον Μαραθώνιο
η ΑbbVie Running Team

Σ
Στις διαδρομές του
Μαραθωνίου έτρεξαν
51.000 άτομα, εκ των
οποίων 6.500 ήταν
παιδιά. Ανάμεσά τους
και η πολυπληθής
ομάδα AbbVie Running
Team με 86 δρομείς που
«έγραψαν» χιλιόμετρα
για να ενισχύσουν την
οργάνωση «Μέριμνα».

τον 35ο Κλασικό
Μαραθώνιο, με
τη συμμετοχήρεκόρ των 51.000
δρομέων, η ακούραστη Running
Team της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie έδωσε δυναμικό
«παρών» με 86 δρομείς κάθε ηλικίας που έτρεξαν για καλό σκοπό.
Εργαζόμενοι της AbbVie, δημοσιογράφοι και φίλοι έτρεξαν τα 5 και
τα 10 χιλιόμετρα, ενώ τις εντυπώσεις και το πιο θερμό χειροκρότημα
κέρδισαν οι 16 δρομείς που έτρεξαν
φέτος τα 42 χιλιόμετρα της κλασικής διαδρομής για να προσφέρουν
στους συνανθρώπους τους, καθώς
η AbbVie Running Team αντιστοιχεί κάθε χιλιόμετρο που διανύει
σε κοινωνική προσφορά σε φορείς
και οργανισμούς που το έχουν ανάγκη. Φέτος τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον Κλασικό Μαραθώνιο θα δοθούν στην αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία «Μέριμνα»,
που ως κύριο σκοπό έχει τη φροντίδα παιδιών και εφήβων που βιώ-

νουν τη σοβαρή αρρώστια ή τον θάνατο αγαπημένου τους προσώπου,
καθώς και την παράλληλη στήριξη
της οικογένειάς τους ή όσων παίζουν
σημαντικό ρόλο στη ζωή τους. Παράλληλα, η «Μέριμνα» προσφέρει
επιμορφωτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να
στηρίζουν παιδιά, οικογένειες και
σχολικές κοινότητες, όταν βιώνουν
σημαντικές απώλειες. Η AbbVie
Running Team επέλεξε να σταθεί
φέτος στο πλευρό της «Μέριμνας»
για να υποστηρίξει τα δύο Συμβουλευτικά Κέντρα Στήριξης στο Πένθος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να
ενισχύσει την ιατρονοσηλευτική
φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας
στο Σπίτι και να ευαισθητοποιήσει
την κοινωνία όσον αφορά τις καταλυτικές επιπτώσεις που έχουν η σοβαρή αρρώστια και ο θάνατος στη
ζωή των παιδιών. Η Άντζελα Βερναδάκη, Director Market Access
& External Affairs, δήλωσε σχε-

τικά με τη φετινή συμμετοχή της
AbbVie Running Team στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας και
την προσφορά της στη «Μέριμνα»:
«Η Running Team είναι μέρος του
DNA της AbbVie. Είναι εσωτερική
γιορτή για μας. Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που η συμμετοχή στην
ομάδα γίνεται όλο και πιο μαζική.
Ογδόντα έξι άτομα, συνάδελφοι και
καλοί φίλοι συνδύασαν σήμερα τον
αθλητισμό με την προσφορά. Ακόμα
μεγαλύτερη είναι η χαρά μας να ενισχύσουμε αυτή τη φορά τη ΜΚΟ
“Μέριμνα”, έναν φορέα που φροντίζει νέους ανθρώπους που έχασαν
αγαπημένα τους πρόσωπα ή βιώνουν οι ίδιοι μια σοβαρή ασθένεια.
Ο φετινός Μαραθώνιος ήταν διπλά

ξεχωριστός για την AbbVie, επειδή
για πρώτη φορά έτρεξαν μαζί μας
συνάδελφοι από το εξωτερικό. H
συμμετοχή της ανώτατης ηγεσίας
της AbbVie Europe τιμά την προσπάθειά μας και αναδεικνύει το γεγονός πως ο Κλασικός Μαραθώνιος
της Αθήνας μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών
από το εξωτερικό σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της Αθήνας σε όλο
τον κόσμο, προσφέροντας παράλληλα σημαντικές ανάσες στην οικονομία της πόλης». Πιστοί στο δρομικό κίνημα, οι δρομείς της AbbVie
Running Team ανανέωσαν ήδη το
ραντεβού τους για τον 35ο Αγώνα
Δρόμου Υγείας στις 26 Νοεμβρίου.

«Μέριμνα» για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Κ
Εδώ και 22 χρόνια
η «Μέριμνα» έχει
στηρίξει 50.000 παιδιά
και οικογένειες, έχει
επιμορφώσει 4.000
εκπαιδευτικούς και 400
επαγγελματίες υγείας
και έχει υλοποιήσει
παρεμβάσεις σε
κοινότητες που βίωσαν
τραυματικά γεγονότα.

ανένας γονιός δεν πρέπει να χάνει το
παιδί του. Όμως όταν συμβαίνει αυτό
που είναι κόντρα στους φυσικούς νόμους, από κάπου πρέπει να πιαστείς για
να μην πέσεις. Πρέπει να μείνεις όρθιος. Να είσαι
εκεί να παίξεις με το άρρωστο παιδί σου, να του κρατήσεις το χέρι, να του πεις καληνύχτα. Κάθε χρόνο
η οργάνωση «Μέριμνα» με τα δύο Συμβουλευτικά
Κέντρα Στήριξης στο Πένθος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που διαθέτει και την Υπηρεσία Παιδιατρικής
Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι για τις οικογένειες της Αττικής κρατά όρθιες 550 οικογένειες,
που αξιοποιούν τις ψυχολογικές υπηρεσίες στήριξης στο πένθος. Επίσης, στηρίζει 130 σχολεία, που
δέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις
απώλειας, και γίνεται βράχος για να ακουμπήσουν
και φάρος για να ενημερωθούν 270 γονείς, εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι, που στηρίζονται μέσω της
τηλεφωνικής γραμμής στήριξης. Εδώ και 22 χρόνια που λειτουργεί, η «Μέριμνα» έχει προσφέρει
υπηρεσίες σε 50.000 παιδιά και οικογένειες, έχει
διοργανώσει 6 πανελλήνια συνέδρια, 350 ημερίδες
και σεμινάρια και περισσότερες από 1.000 ομιλίες.
Επίσης, έχει επιμορφώσει 4.000 εκπαιδευτικούς

και 400 επαγγελματίες υγείας και έχει υλοποιήσει
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε σχολικές και ευρύτερες κοινότητες μετά από καταστροφικά ή τραυματικά γεγονότα. Το σημαντικότερο έργο της «Μέριμνας» είναι η προσφορά δωρεάν ανακουφιστικής
φροντίδας στο σπίτι σε οικογένειες παιδιών και εφήβων που κατοικούν στην Αττική, σε συνεργασία

με όλα τα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία. Η ανακουφιστική φροντίδα περιλαμβάνει την ιατρονοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά, εφήβους και νέους που
πάσχουν από μια απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια ή κατάσταση υγείας εξαιτίας της οποίας μπορεί να πεθάνουν και την ψυχοκοινωνική φροντίδα
τόσο των ίδιων των άρρωστων παιδιών και εφήβων
όσο και των μελών της οικογένειας και όσων έχουν
μια σημαντική θέση στη ζωή τους (π.χ. συμμαθητές,
δάσκαλοι). Ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι σημαίνει διατήρηση των φυσιολογικής ζωής για τους
μικρούς ασθενείς. Τα παιδιά θέλουν να ζήσουν σαν
παιδιά και να «φύγουν» έχοντας γύρω τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα, στο οικείο περιβάλλον του
σπιτιού τους και όχι σε ένα απρόσωπο δωμάτιο νοσοκομείου. Ο Παναγιώτης διαγνώστηκε με όγκο εγκεφάλου σε ηλικία 6 ετών. Παρά τις αλλεπάλληλες
θεραπείες, σήμερα ο όγκος του μοιάζει με τη «λερναία ύδρα». Όπως λέει ο ίδιος, «φαίνεται πως ο όγκος
με αγαπάει πολύ και δεν θέλει να φύγει». Αναφερόμενοι στις υπηρεσίες της «Μέριμνας», οι γονείς του
λένε: «Ξαφνικά έχουμε και νοσηλεύτρια και γιατρό
και ψυχολόγο και, το βασικότερο, ανθρώπους. Πήραμε απάντηση στις προσευχές μας».
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∆ωρεάν εξετάσεις για τις
ηπατίτιδες Β και C και τον ιό HIV

Σ

την Ελλάδα υπολογίζεται πως το 23% των
οροθετικών ατόµων, το 50% των ατόµων µε
ηπατίτιδα Β και το 80% των ασθενών µε ηπατίτιδα C δεν γνωρίζουν ότι έχουν εκτεθεί στους
ιούς, προκειµένου να λάβουν ιατρική φροντίδα και
την κατάλληλη θεραπεία. Η τακτική εξέταση µπορεί
να µειώσει σηµαντικά το ποσοστό καθυστερηµένων
διαγνώσεων και να προλάβει την επιδείνωση της υγείας των ατόµων. Πρόκειται για µια πολύ απλή διαδικασία που χρησιµοποιεί µία σταγόνα αίµα από
το δάχτυλο και δίνει αξιόπιστο αποτέλεσµα σε ένα
µόλις λεπτό. Ωστόσο, ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού δεν γνωρίζει τη σηµασία της εξέτασης και
πού µπορεί να την κάνει. Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα
Εξέτασης για τον HIV και τις ηπατίτιδες Β και C,
που πραγµατοποιείται έως την Παρασκευή 24 Νοεµβρίου 2017, αποτελεί µια ευκαιρία προαγωγής της
πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προµηθέας», ο
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και
τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint»
θα παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων για
HIV και ηπατίτιδες Β και C. Τα «Checkpoint» στην
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Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα παραµείνουν ανοιχτά για το κοινό όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας,
από τις 12:00 έως τις 20:00, ενώ οι κινητές µονάδες
εξέτασης των συλλόγων θα βρίσκονται κάθε µέρα
σε διαφορετικές περιοχές των δύο πόλεων. Το πρόγραµµα των δωρεάν εξετάσεων έχει ως εξής: Για την
Αθήνα τα «Checkpoint» θα βρίσκονται το Σάββατο 18
Νοεµβρίου στον σταθµό µετρό Κεραµεικού (18:003:00), την Κυριακή 19 Νοεµβρίου στην πλατεία Μοναστηρακίου (11:00-19:00), τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου
στην πλατεία Οµονοίας (10:00-18:00), την Τρίτη 21
Νοεµβρίου στην πλατεία Συντάγµατος - οδός Όθωνος (10:00-19:00), την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου στην
πλατεία Μπουρναζίου στο Περιστέρι (12:00-22:00),
την Πέµπτη 23 Νοεµβρίου στην πλατεία Οµονοίας
(11:00-19:00) και την Παρασκευή 24 Νοεµβρίου στον
σταθµό µετρό Κεραµεικού (18:00-3:00). Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται το Σάββατο 18 Νοεµβρίου στη
Νέα Παραλία (11:00-15:00, κοντά στο άγαλµα του Μ.
Αλεξάνδρου), στο Splash Sauna (19:00-23:00), στο
Cine Λαϊκόν (19:00-23:00) και στο Enola Club (01:0004:00). Την Κυριακή 19 Νοεµβρίου στον πεζόδροµο
Αγίας Σοφίας (11:00-16:00), στον Λευκό Πύργο (11:00-

16:00) και στην πλατεία Ναυαρίνου (17:00-22:00).
Τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (10:00-15:00, πλατεία Χηµείου) και στο Ελευθέριο-Κορδελιό (17:00-20:00).
Την Τρίτη 21 Νοεµβρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (10:00-15:00, πίσω από τη Φιλοσοφική Σχολή), κοντά στην είσοδο του Πολυτεχνείου (10:00-15:00) και στην Τούµπα (18:00-22:00,
στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισµού). Την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (10:00-15:00) και στον ∆ήµο
Θεσσαλονίκης στα ∆ηµοτικά Ιατρεία (Μοναστηρίου
53-55). Την Πέµπτη 23 Νοεµβρίου στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (10:00-15:00) και στο Άγαλµα Βενιζέλου
(10:00-15:00). Την Παρασκευή 24 Νοεµβρίου στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, στον
εξωτερικό χώρο της βιβλιοθήκης (11:00-15:00) και
στην πλατεία Εύοσµου (18:00-22:00).

Οκτώ στα δέκα άτοµα
που έχουν προσβληθεί
από τον ιό της ηπατίτιδας
C και πέντε στα δέκα
άτοµα που έχουν
προσβληθεί από τον ιό
της ηπατίτιδας Β δεν
γνωρίζουν ότι νοσούν.
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Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας
κατατάσσει τη ΧΑΠ
ως μία από τις πέντε
πιο σοβαρές αρρώστιες.
Το 7% των Ελλήνων
ασθενών που μπαίνει
στο νοσοκομείο με
κρίση ΧΑΠ πεθαίνει
εντός 3 μηνών!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΥΓΕΙΑ

Σ

οκαριστικά είναι τα ευρήματα νέας
μελέτης, που πραγματοποιήθηκε με
τη συμμετοχή Ελλήνων ασθενών, για
την καταλυτική επίδραση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
(ΧΑΠ) στην υγεία. Η διαπίστωση πως το 7% των
Ελλήνων ασθενών που μπαίνει στο νοσοκομείο
με κρίση ΧΑΠ πεθαίνει εντός 3 μηνών εξαιτίας
της πολύ κακής αναπνευστικής του κατάστασης
από το τσιγάρο και τη χρήση ξυλόσομπας δικαιώνει πλήρως την προειδοποίηση των πνευμονολόγων ότι η παρόξυνση (κρίση) της ΧΑΠ είναι πιο
φονική και από το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Συγκεκριμένα, η ΧΑΠ είναι η πέμπτη αιτία θανάτου
παγκοσμίως και θα ανέβει στην τρίτη θέση έως το
2020.Ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους
από 3 εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας

Ο
«Το 10% των ασθενών
ανταποκρίνεται στα νέα
ανοσοθεραπευτικά ή
στοχευμένα φάρμακα.
Για την καλύτερη
δυνατή πρόγνωση,
οι ασθενείς πρέπει
να αντιμετωπίζονται
σε εξειδικευμένα
κέντρα». Ιωάννης
Μπουκοβίνας,
παθολόγοςογκολόγος, πρόεδρος
της Εταιρείας
Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδας

παγκρεατικός καρκίνος παραμένει από
τους πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμους και
ενώ είναι ο έβδομος πιο συχνός καρκίνος
στην Ευρώπη, αποτελεί το τέταρτο αίτιο
θανάτου από νεοπλασματικό νόσημα. Πανευρωπαϊκά
κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 62.000 νέες περιπτώσεις, ενώ οι ασθενείς έχουν το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης απ’ όλους τους καρκινοπαθείς, με
μόλις το 2% να φτάνει την πενταετή επιβίωση, κυρίως
επειδή η νόσος εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο,
όταν ήδη έχει κάνει μεταστάσεις. Όπως εξηγεί ο δρ.
Χρήστος Δερβένης, χειρουργός, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων
και διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας
- Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων
του Θεραπευτηρίου Metropolitan, ο παγκρεατικός
καρκίνος δεν δίνει ειδικά συμπτώματα και γι’ αυτό
θεωρείται ιδιαίτερα ύπουλος. Ο ειδικός εξηγεί ότι
πρέπει να προβληματιστούμε αν υποφέρουμε από
πόνους ψηλά στην πλάτη χωρίς να υπάρχει μυοσκελετική βλάβη, παρατηρούμε απώλεια βάρους χωρίς
να κάνουμε δίαιτα και εμφανίσουμε συνοδευτικά και
κατάθλιψη, καθώς όλα αυτά αποτελούν προειδοποιητικό καμπανάκι κινδύνου για ενδεχόμενο παγκρεατικό καρκίνο. Ο κ. Δερβένης προσθέτει ότι ακόμα
και η χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι δύσκολη
λόγω της φυσιολογίας του παγκρέατος και παλιά πολ-
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Φονικές
οι παροξύνσεις
της ΧΑΠ
και εκτιμάται ότι προκαλεί παγκοσμίως περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
την κατέταξε ως μία από τις πέντε πιο επικίνδυνες αρρώστιες της επόμενης χιλιετίας, ενώ το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την
όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο (ενδεικτικά, στις ΗΠΑ ξοδεύονται σε φάρμακα 30
δισ. δολάρια ετησίως). Τεράστιο όμως είναι και το
έμμεσο κόστος από τη χαμένη παραγωγικότητα,
καθώς το 40% των ασθενών αναγκάζεται να πάρει
πρόωρη σύνταξη.
Στην Ελλάδα λόγω της υψηλής διάδοσης του
καπνίσματος η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη.
Εκτιμάται ότι οι ασθενείς ξεπερνούν τους 600.000
ανθρώπους, ενώ το 56%, δηλαδή 300.000 αυτών, δεν
γνωρίζει ότι πάσχει. Επιπλέον, οι μισοί πάσχοντες

συνεχίζουν να καπνίζουν. Ένας στους πέντε ασθενείς παρουσιάζει παροξύνσεις (κρίσεις) που απαιτούν νοσηλεία και όσο συχνότερες οι νοσηλείες,
τόσο ταχύτερη η εξέλιξη της νόσου. Οι άνδρες, με
ποσοστό ασθενών 11,6%, πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες (4,8%). Το κάπνισμα,
ενεργητικό και παθητικό, αποτελεί τον κυριότερο
παράγοντα κινδύνου για ΧΑΠ. Τώρα τελευταία,
όμως, με την οικονομική κρίση, η χρήση τζακιών,
σομπών κ.λπ. επιδεινώνει το πρόβλημα, ιδίως στα
αστικά κέντρα. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας,
πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή
επιδείνωση. Οι πάσχοντες τα θεωρούν εσφαλμένα
φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος και δεν καταφεύγουν στον πνευμονολόγο για να εξεταστούν.
Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά
συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει,
αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τι πρέπει να κάνουμε: Ετήσια σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ) από την ηλικία των 40 ετών
(οι καπνιστές να ξεκινούν νωρίτερα) και όσοι καπνίζουν να καταφύγουν στα ιατρεία βοήθειας διακοπής καπνίσματος. Οι πάσχοντες που δεν το
γνωρίζουν διατρέχουν κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρού εμφράγματος ή και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ανεκτίμητη η έγκαιρη διάγνωση
για τον ύπουλο καρκίνο
του παγκρέατος
λοί ασθενείς χάνονταν στο χειρουργείο: «Έχουμε καταφέρει πλέον να πραγματοποιούμε ένα ομολογουμένως δύσκολο χειρουργείο με μεγάλη ασφάλεια και
καλύτερη μετεγχειρητική εξέλιξη για τους ασθενείς.
Η πρώιμη διάγνωση αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
του καρκίνου του παγκρέατος και την καλύτερη έκβασή του. Πολύ σημαντικό είναι επίσης ο ασθενής να
υποστηρίζεται από έμπειρη διεπιστημονική ομάδα,
που περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες πέραν του χειρουργού και του ογκολόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει ανάγκη για δημιουργία κέντρων αριστείας για
την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενών».
Από την πλευρά του, ο παθολόγος-ογκολόγος Ιωάννης Μπουκοβίνας, πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, επισημαίνει πως το 10%
των ασθενών ανταποκρίνεται στα νέα ανοσοθεραπευτικά ή στοχευμένα φάρμακα και έχει καλύτερη πρόγνωση. Για λόγους που δεν γνωρίζουμε –ενδεχομένως επειδή ξεκινάμε να πίνουμε αλκοόλ από μικρή
ηλικία–, ο παγκρεατικός καρκίνος εμφανίζεται σε ολοένα και νεότερες ηλικίες – μάλιστα, από μελέτη
ελληνικών στοιχείων, το 10% των περιστατικών είναι
κάτω των 45 ετών.
Όπως προσθέτει η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) Καίτη Αποστολίδου,
σε εξέλιξη είναι η δημιουργία Μητρώου Ασθενών για

τον παγκρεατικό καρκίνο. «Το μητρώο έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί και είναι κρίσιμης σημασίας για την επιστημονική κοινότητα, καθώς θα μας βοηθήσει να
συλλέξουμε αξιόπιστα δεδομένα για τη νόσο και την
εφαρμογή των διάφορων θεραπευτικών μεθόδων»
τονίζει η πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ. Μέλος της ΕΛΛΟΚ
είναι και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών Φίλων - Ιατρών ΚΕΦΙ που πρόσφατα βραβεύτηκε σε
διεθνές επίπεδο για μια καινοτόμο δράση του για τον
καρκίνο του παγκρέατος. Όπως εξηγεί η Ελισσάβετ
Ψιλοπούλου, το ΚΕΦΙ συμμετείχε στον διαγωνισμό
ImpactPANC Awards 2017 της διεθνούς φαρμακευτικής εταιρείας Celgene, με αντικείμενο την ανάδειξη
φορέων που υποστηρίζουν ασθενείς και το οικείο περιβάλλον τους και τη χρηματοδότησή τους για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ευαισθητοποίησης
για τον παγκρεατικό καρκίνο. Ο ελληνικός σύλλογος αναδείχθηκε μεταξύ των πέντε νικητών απ’ όλο
τον κόσμο, καταθέτοντας πρόταση για τη δημιουργία μιας εύχρηστης διαδικτυακής εφαρμογής. Τώρα
στα άμεσα σχέδια του συλλόγου είναι η δημιουργία
της εφαρμογής PANcare με πληροφορίες για τη νόσο
και διαδραστικές υπηρεσίες ώστε οι ασθενείς και οι
οικογένειές τους να μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα και να λαμβάνουν υποστήριξη και διαρκή ενημέρωση για όλες τις δράσεις που αφορούν τον παγκρεατικό καρκίνο, πάντα με την υποστήριξη της Celgene.
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Προσφορά εξετάσεων για τον διαβήτη σε παιδιά και ενήλικες

Σ

το ΙΑΣΩ General και στο ΙΑΣΩ Παίδων η πρόληψη του διαβήτη γίνεται πράξη μέσα από μοναδικές προσφορές για ιατρικές εξετάσεις και
την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο-μάστιγα
του αιώνα μας. Η πρόληψη είναι απαραίτητη, αφού
ο διαβήτης μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να
μην εμφανίζει σημαντικά συμπτώματα. Αφορά όλους
άνω των 45 ετών και κυρίως όσους έχουν οικογενειακή προδιάθεση, γυναίκες με ιστορικό διαβήτη κύ-

Ο

ησης, παχύσαρκους, καπνιστές και υπερτασικούς οποιασδήποτε ηλικίας. Σε όσους έχουν διαγνωσμένο
διαβήτη συνιστάται τακτική παρακολούθηση για τη
σωστή ρύθμιση της νόσου και την αποφυγή των επικίνδυνων για την υγεία επιπλοκών. Το ΙΑΣΩ General
προσφέρει στους ενήλικες δωρεάν κλινική εξέταση ή
δωρεάν εξέταση για διαβητικό πόδι από την ιατρική
ομάδα του Διαβητολογικού Κέντρου. Η προσφορά
ισχύει για όσους καλέσουν στο τηλ. 210 6502662

ΒΙΤΑΜΙΝΟΎΧΟΣ ΣΎΜΜΑΧΟΣ
ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

εορτασμός της Παγκόσμιας
Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού
κάθε Νοέμβρη υπογραμμίζει
την αναγκαιότητα για ενίσχυση του μητρικού θηλασμού, ο οποίος αποτελεί
ιδανική τροφή για τα βρέφη, με ευεργετικές προεκτάσεις στην οικογένεια,
στην κοινωνία, στην οικονομία και στην
υγεία. Τα πλεονεκτήματα για την υγεία
των παιδιών είναι αναντικατάστατα. Το
μητρικό γάλα είναι ειδικά σχεδιασμένο
για τον άνθρωπο και καλύπτει απόλυτα τις διατροφικές του ανάγκες. Είναι
εύπεπτο, πλούσιο σε αντισώματα και
άλλους παράγοντες που προστατεύουν
από σοβαρές λοιμώξεις. Επιπρόσθετα,
τα παιδιά που θηλάζουν έχουν μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης αλλεργιών,
καρκίνου, σακχαρώδους διαβήτη, παχυσαρκίας, φλεγμονωδών νοσημάτων
εντέρου, τερηδόνας και προστατεύονται
ενάντια στο σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Κατά την περίοδο της
γαλουχίας οι διαιτητικές ανάγκες της
μητέρας είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Για
τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα της
διατροφής αλλά και στη λήψη σε καθημερινή βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του
θηλασμού, πολυβιταμινούχων συμπλη-

ρωμάτων διατροφής. Συμπληρώματα τα
οποία θα περιλαμβάνουν τα κατάλληλα
θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες που
κρίνονται αναγκαίες σε ημερήσια βάση
με στόχο τη δημιουργία ικανών αποθεμάτων θρεπτικών ουσιών για την παραγωγή πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά
μητρικού γάλακτος. Μελέτες φανερώνουν ότι η χαμηλή πρόσληψη από τη
μητέρα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι δυνατό να οδηγήσει σε ανεπάρκεια βιταμινών Α, Β1, Β6, C, D και Ε, βιοτίνης, φυλλικού οξέος και ιωδίου στο μωρό της.
Κλινικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι
τα εξειδικευμένα πολυβιταμινούχα συμπληρώματα, όπως το Iofolen Lactancia
(μη συνταγογραφούμενο συμπλήρωμα)
της ITF Hellas, μπορούν να διασφαλίσουν την παραγωγή μητρικού γάλακτος
υψηλής ποιότητας και να ανταποκριθούν
στις αυξημένες διατροφικές απαιτήσεις
της μητέρας. Επιπλέον, η χορήγηση κατά
τον θηλασμό ωμέγα-3 λιπαρών οξέων,
όπως αυτά που περιέχονται, μεταξύ των
άλλων, στο Iofolen Lactancia, έχει ευνοϊκές επιδράσεις στην ανάπτυξη των
νοητικών λειτουργιών του παιδιού και
μειώνει και τη συχνότητα της επιλόχειας
κατάθλιψης.
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(08:00-15:00) για να προγραμματίσουν τα ραντεβού
τους έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι αφορά συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πέρα όμως από τον διαβήτη των ενηλίκων, υπάρχει και ο παιδικός-νεανικός διαβήτης που διαγιγνώσκεται σε περισσότερα από 200 παιδιά σε όλον τον
κόσμο ημερησίως. Στην πατρίδα μας 120 ελληνόπουλα
διαγιγνώσκονται με νεανικό (τύπου 1) διαβήτη κάθε
χρόνο, και αν και δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου
των περιπτώσεων διαβήτη παγκοσμίως, η ασθένεια
παρουσιάζει αύξηση της συχνότητάς της τα τελευταία
30 χρόνια. Για την έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη
ρύθμιση της ασθένειας το ΙΑΣΩ Παίδων προσφέρει
για τα παιδιά επίσκεψη σε παιδίατρο - παιδο-ενδοκρινολόγο και σε διατροφολόγο στο Ενδοκρινολογικό - Παιδικού Διαβήτη Τμήμα του ΙΑΣΩ Παίδων
στη συμβολική τιμή των €50. Το Ενδοκρινολογικό Παιδικού Διαβήτη Τμήμα του ΙΑΣΩ Παίδων προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης
του σακχαρώδους διαβήτη. Βοηθάει τους μικρούς
ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενο διαβήτη να προσαρμοστούν στις αλλαγές που επιφέρει ο διαβήτης
στη ζωή της οικογένειας, να πετύχουν τους στόχους
της θεραπείας και να πραγματοποιήσουν όλες τις εξετάσεις για τη συστηματική τους παρακολούθηση.
Η προσφορά ισχύει για όσους επικοινωνήσουν στα
τηλ. 210 6383070-2 από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου έως
την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και προγραμματίσουν το ραντεβού τους.
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Καμία γυναίκα να μην πεθαίνει
δίνοντας ζωή

Κ
Η ημερίδα «Unspoken
Voices: Οι ανάγκες των
γυναικών προσφύγων
στην Ευρώπη»
διοργανώθηκε με
την ευκαιρία της
ολοκλήρωσης του 1ου
χρόνου εφαρμογής του
προγράμματος «Μητέρα
& Παιδί», το οποίο
υλοποιείται στην Ελλάδα
από τους Γιατρούς
του Κόσμου με την
υποστήριξη του «MSD
for Mothers».

άθε μέρα κάπου στον κόσμο 800
γυναίκες πεθαίνουν από επιπλοκές
στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό. Το
60% των θανάτων αυτών καταγράφεται σε ευάλωτους πληθυσμούς,
στις αναπτυσσόμενες χώρες, στα κύματα των προσφύγων και των μεταναστών, και αυτές οι γυναίκες
που ανυπομονούν να γίνουν μητέρες συχνά δεν
προλαβαίνουν να φτάσουν στο νοσοκομείο για να
γεννήσουν. Κι όμως, όλες οι χαμένες ζωές θα μπορούσαν να σωθούν αν οι γυναίκες των ευάλωτων
πληθυσμών είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του δεκαετούς προγράμματος «MSD for Mothers», που αντικατοπτρίζει την παγκόσμια δέσμευση της φαρμακευτικής
εταιρείας ΜSD στην τιτάνια προσπάθεια να μειωθούν η μητρική και η βρεφική θνησιμότητα και να
γίνουν η εγκυμοσύνη και ο τοκετός μια ασφαλής
και ευτυχισμένη εμπειρία για κάθε γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι το θαύμα της ζωής.
Η MSD Ελλάδας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«MSD for Mothers», στηρίζει το πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί», το οποίο υλοποιείται στη χώρα μας
από τους Γιατρούς του Κόσμου.
Μετά την ολοκλήρωση του 1ου χρόνου εφαρμογής του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» διοργανώθηκε στην Ελλάδα η ημερίδα με τίτλο «Unspoken
Voices: Οι ανάγκες υγείας των γυναικών προσφύγων στην Ευρώπη». Η διευθύντρια του προγράμματος «MSD for Mothers», Dr Mary Ann Etiebet,
μιλώντας στην ημερίδα επισήμανε: «Από το 2011
που ξεκίνησε η υλοποίηση του παγκόσμιου προγράμματος “MSD for Mothers”, έχουν ωφεληθεί
περισσότερες από 6 εκατομμύρια γυναίκες σε πε-

ρισσότερες από 30 χώρες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότεροι από 75 εταίροι από τον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα και έχουν ενισχυθεί
περισσότερες από 2.650 τοπικές δομές, προκειμένου να προσφέρουν υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας, ενώ περισσότεροι από 10.800 επαγγελματίες
υγείας έχουν εκπαιδευτεί για τον ίδιο σκοπό. Δεν
είναι όμως μόνο η μεγάλη πληθυσμιακή κάλυψη
που δίνει στο πρόγραμμα “MSD for Mothers” ξεχωριστό ειδικό βάρος. Η μοναδικότητά του έγκειται στην πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, καθώς
η δράση καλύπτει “κενά” στην περίθαλψη και αμβλύνει ανισότητες ανάμεσα σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, εκεί όπου κάθε ωφελούμενη
κουβαλά τη δική της –ανείπωτη μέχρι τότε– ιστορία. Το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να προσπεράσουμε για να προσεγγίσουμε αυτές τις γυναίκες
είναι η δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς μιλάμε
κυρίως για πρόσφυγες και μετανάστριες που βρίσκονται μακριά από τον τόπο τους. Δεν μιλούν τη
γλώσσα, δεν έχουν πάει σε γιατρό, μπορεί να είναι
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, νιώθουν ντροπή,
φόβο, ανασφάλεια. Για να τις προσεγγίσουμε πρέπει πρώτα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους».
Η ισότιμη πρόσβαση σε γυναικολογική φροντίδα για τη μητέρα και σε παιδιατρική φροντίδα
για το βρέφος αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα όλων
των γυναικών. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμά
τους να ενημερωθούν για την αντισύλληψη, όπως
εξηγεί η Caroline Hickson, περιφερειακή διευθύντρια της Διεθνούς Ένωσης Οικογενειακού Προγραμματισμού (International Planned Parenthood
Federation – IPPF). Η κ. Hickson συνεχίζει λέγοντας: «Τα αυτονόητα γυναικεία δικαιώματα κατα-

στρατηγούνται, ειδικά σε περιοχές του πλανήτη
με πατριαρχικές κοινωνίες, όπου οι γυναίκες δεν
αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη. Ένας από τους
στόχους του προγράμματος “MSD for Mothers”
είναι να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει κάθε γυναίκα για την ασφαλή αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό, ώστε να την ενδυναμώσει και να την καταστήσει δυνατό κρίκο στην αλυσίδα της μετάδοσης αυτής της γνώσης στην τοπική
της κοινωνία».
Εστιάζοντας στην Ευρώπη, που χαρακτηρίζεται
από μετακινούμενους πληθυσμούς μεταναστών και
διαφορετικά συστήματα υγείας μεταξύ των κρατών,
τα χάσματα που δημιουργούνται για τους πολίτες σε
ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας έχουν βαρύ τίμημα για τις μητέρες και τα παιδιά τους. Το παράδειγμα της Ελλάδας,
όπου το πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί» υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου, είναι ενδεικτικό
της τεράστιας ανάγκης που υπάρχει για τη διασφάλιση της υγείας στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό.
Όπως εξηγεί ο δρ. Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος των
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος: «Κατ’ αρχάς το πρόγραμμα αποτελεί εξαιρετικό πιλοτικό παράδειγμα
άψογης συνεργασίας του ιδιωτικού φορέα, μιας μη
κυβερνητικής οργάνωσης, και του κρατικού φορέα.
Ξεκινήσαμε το 2016 με στόχο να προσφέρουμε γυναικολογική φροντίδα σε 8.400 γυναίκες και ήδη
στον 1ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος ο αριθμός των ωφελούμενων γυναικών έχει υπερτριπλασιαστεί. Η δράση “Μητέρα & Παιδί” έχει προσφέρει μέχρι σήμερα γυναικολογική φροντίδα σε
28.572 γυναίκες και παιδιατρική παρακολούθηση
σε 4.814 νεογνά. Η προστασία της υγείας των γυναικών που θα φέρουν στον κόσμο το παιδί τους απαιτείται και για ανθρωπιστικούς και για οικονομικούς λόγους. Με μια παρέμβαση καθαρά προληπτικού χαρακτήρα και κόστους αμελητέου, μόλις 12,25
ευρώ ανά ωφελούμενη γυναίκα, αποφεύγονται αναίτιοι θάνατοι, αναίτιες επιπλοκές που απαιτούν
νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις και αναίτιες γεννήσεις παιδιών με αναπηρία».
Για την Agata Jakoncic, διευθύνουσα σύμβουλο
της MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, η επιτυχία
του προγράμματος «MSD for Mothers» αντικατοπτρίζεται στο ευτυχισμένο χαμόγελο όλων των γυναικών που είδε πρόσφατα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί». «Αν και
είναι λυπηρό να μαθαίνεις ότι γυναίκες έφταναν
στη γέννα χωρίς να έχουν κάνει επισκεφτεί γυναικολόγο και με μηδαμινές εξετάσεις, ωστόσο ήταν
ιδιαίτερα ευχάριστο να μαθαίνεις ότι εν μέσω τόσο
δύσκολων συνθηκών διαβίωσης οι γυναίκες μένουν
έγκυες και γεννούν παιδιά. Πρέπει να δουλέψουμε
εντατικά ώστε η πρόσβαση στην υγεία, ένα ζήτημα
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, να εφαρμόζεται ισότιμα και δίκαια σε όλους. Γι’ αυτόν τον λόγο
αναπτύξαμε τις συστάσεις πολιτικής για την υγεία
των προσφύγων προς τις ευρωπαϊκές και εθνικές
κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., ώστε
να έχουμε μια ενιαία πολιτική στην υγεία και να
δώσουμε προτεραιότητα στη διασφάλιση της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Αρκεί να αναλογιστούμε
πως η γυναίκα που πεθαίνει κάπου στον κόσμο θα
μπορούσε να είναι η μητέρα μας» λέει η κ. Jakoncic.
Το πρόγραμμα «MSD for Mothers» χρηματοδοτείται με 500 εκατ. δολάρια και η δράση «Μητέρα & Παιδί», που συνεχίζεται για 2η χρονιά στην
Ελλάδα, υλοποιείται με επένδυση της MSD ύψους
750.000 δολαρίων.
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Εκστρατεία πρόληψης της σεξουαλικής
κακοποίησης των παιδιών

Η

παιδική κακοποίηση αποτελεί τη χειρότερη µορφή
βίας, γιατί στρέφεται ενάντια σε ανυπεράσπιστα
παιδιά, και τα ελάχιστα
περιστατικά που καταγγέλλονται δεν µπορούν να εκληφθούν ως αντιπροσωπευτικά στατιστικά στοιχεία. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Χαµόγελου του Παιδιού
Κώστας Γιαννόπουλος, τα περισσότερα περιστατικά κακοποίησης και ειδικότερα εκείνα της σεξουαλικής κακοποίησης κρύβονται κάτω από το
χαλί – και τώρα µε την οικονοµική κρίση, που
κάθε οικογένεια έχει τα δικά της προβλήµατα,
σπανίως οι άνθρωποι νοιάζονται για το δράµα
που µπορεί να εξελίσσεται στο γειτονικό σπίτι.
Σύµφωνα, πάντως, µε τα διαθέσιµα στοιχεία του
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, δύο στους δέκα
λιλιπούτειους έχουν υποστεί εµπειρία σεξουαλικής βίας στη διάρκεια της ζωής τους, µε έναν
στους δέκα να έχει εµπειρία σεξουαλικής βίας
τους τελευταίους 12 µήνες. Το «τέρας» της βίας
εξυφαίνει τα δίχτυα του και στο 85% των περιπτώσεων ο θύτης είναι κάποιο πρόσωπο που
το θύµα γνωρίζει και εµπιστεύεται.
Για την πρόληψη και την αντιµετώπιση αυτού
του νοσηρού –παγκόσµιου– φαινοµένου ο οργανισµός-φύλακας άγγελος των παιδιών ξεκινά
πανελλαδική εκστρατεία µε τίτλο «Μένει µυστικό». «Ανοίγουµε τον φάκελο “Σεξουαλική
κακοποίηση παιδιών” µαζί µε όλους τους αρµόδιους εµπλεκόµενους φορείς ανά την Ελλάδα, µε στόχο τη λήψη άµεσων µέτρων για
την πρόληψη και αντιµετώπιση της σεξουαλικής βίας µε θύµατα παιδιά. Αναζητούµε το
ιδανικό, αλλά όλοι µαζί υπηρετούµε το εφικτό» τονίζει ο πρόεδρος του «Χαµόγελου».
Και µας καλεί να επισκεφτούµε όλοι το πόρταλ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο.
«Τα περισσότερα περιστατικά
κακοποίησης δεν καταγγέλλονται
ποτέ. Όσα φτάνουν στο “Χαµόγελο”
και στην αστυνοµία αποτελούν µόνο
την κορυφή του παγόβουνου».
Κώστας Γιαννόπουλος,
πρόεδρος του Χαµόγελου
του Παιδιού
www.meneimystiko.gr και να συµµετάσχουµε
µε την ψήφο µας στο ψήφισµα, ενδυναµώνοντας την εκστρατεία, η οποία θα διαρκέσει µέχρι τις 11 ∆εκεµβρίου. Η πανελλαδική
πρωτοβουλία «Μένει µυστικό» τελεί υπό την
αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και υποστηρίζεται από
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ας αναλάβουµε δράση όλοι
µαζί, ώστε καµία άλλη ιστορία παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης να µη µείνει µυστική.

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
www.gethealthier.gr
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Πιο γερό
ανοσοποιητικό
µε τη
δύναµη του
µουρουνέλαιου

Κ
Πρόσφατες έρευνες
αποδίδουν στη βιταµίνη
D, που περιέχεται και
στο µουρουνέλαιο,
τον ρόλο του
κεντρικού ρυθµιστή
του ανοσοποιητικού
συστήµατος.

ρύο, βροχή, αέρας, ιώσεις. Το παραδοσιακό σκηνικό του χειµώνα
–εµπλουτισµένο, δυστυχώς, µε
ακραία καιρικά φαινόµενα που
τις περασµένες µέρες οδήγησαν
στη δηµιουργία φονικών πληµµυρών– δοκιµάζει
τις αντοχές του ανοσοποιητικού µας συστήµατος, µε τα κρυολογήµατα, τη γρίπη και τις άλλες
λοιµώξεις να απειλούν να µας κρεβατώσουν. Αν
στην εξίσωση βάλουµε και τις αµέτρητες υποχρεώσεις που έχουµε στο σπίτι και στο γραφείο,
την πρόχειρη διατροφή, µε σνακ που µασουλάµε
στο πόδι για να τα προλάβουµε όλα, και τον λίγο
ύπνο, γιατί πού να βρεθεί χρόνος για επαρκή ξεκούραση, τότε εύκολα συνειδητοποιούµε πόσο
µπορεί να καταβληθεί το ανοσοποιητικό µας σύστηµα και να αφήσει ανοχύρωτο τον οργανισµό
µας στους εισβολείς. Το πόσο εύκολα ή δύσκολα

αρρωσταίνουµε εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
το πόση επάρκεια έχουµε σε µικροθρεπτικά στοιχεία, σαν τις βιταµίνες, τα αντιοξειδωτικά, τα ω-3
λιπαρά οξέα, που διαδραµατίζουν πολύπλοκους
ρόλους στον οργανισµό και ενισχύουν τους φυσικούς αµυντικούς µηχανισµούς µε τους οποίους µας προίκισε η φύση.
Νέες έρευνες φωτίζουν τη δράση της βιταµίνης D πέραν των γνωστών της ευεργετικών ιδιοτήτων στην ενδυνάµωση της σκελετικής υγείας
και την καθιστούν κεντρικό ρυθµιστή του ανοσοποιητικού συστήµατος και ισχυρό αντικαρκινικό συστατικό. Επίσης, η επάρκεια σε βιταµίνη D προστατεύει από αυτοάνοσα νοσήµατα
ιδιοπαθούς αιτιολογίας σαν την πολλαπλή σκλήρυνση. Θεωρητικά τη βιταµίνη D που χρειαζόµαστε τη συνθέτει το δέρµα από την προβιταµίνη της, µε την επίδραση του ηλιακού φωτός.

Τον χειµώνα, όµως, που η ηλιοφάνεια περιορίζεται και οι µέρες µικραίνουν πολύ, η έκθεσή
µας στο φως του ήλιου ελαττώνεται δραστικά,
µε συνέπεια να έχουµε έλλειψη βιταµίνης D.
Το κενό αυτό µπορεί να το καλύψει το µουρουνέλαιο –ως διατροφικό συµπλήρωµα για παιδιά,
ενήλικες και ηλικιωµένους–, το οποίο περιέχει
βιταµίνη D3 σε συνδυασµό µε τα ω-3 λιπαρά
οξέα της µουρούνας, που συµβάλλουν στην προστασία των κυτταρικών µεµβρανών, διαφυλάσσουν την καρδιαγγειακή υγεία, δυναµώνουν τη
µνήµη και διατηρούν ελαστικό το δέρµα. Αν το
ψάρι δεν αποτελεί µέρος του καθηµερινού σας
µενού, συµπληρώστε ιδανικά το διαιτολόγιό σας
µε µουρουνέλαιο σε υγρή µορφή ή σε πρακτικές κάψουλες ή σε ζελεδάκια για τους λιλιπούτειους και ενδυναµώστε το ανοσοποιητικό σας
σύστηµα από µέσα.

Εµβολιάσου για τη γρίπη
και τον έρπητα ζωστήρα

Μ

ία από τις θετικές συνέπειες
της πρόσφατης επιδηµικής
έξαρσης της ιλαράς είναι ότι
µειώθηκε ο σκεπτικισµός απέναντι στον προληπτικό εµβολιασµό για την εποχική γρίπη και η εµβολιαστική κάλυψη καταγράφει άνοδο τόσο στους
πολίτες όσο και στους επαγγελµατίες υγείας. Ο
εµβολιασµός των επαγγελµατιών υγείας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη δηµιουργία του ανοσιακού τείχους που περιβάλλει την κοινωνία,
αφενός γιατί έρχονται πιο συχνά σε επαφή µε
µολυσµατικούς παράγοντες και αφετέρου γιατί
οφείλουν να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγµα.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρµακευτικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης ∆ιονύσης Ευγενίδης,
φέτος, εκτός από το κλασικό τριδύναµο αντιγριπικό εµβόλιο, περιλαµβάνονται και καινούργια,
πιο εξελιγµένα τετραδύναµα εµβόλια που καλύ-

πτουν περισσότερα στελέχη του ιού της γρίπης.
Το τριδύναµο και τα τετραδύναµα εµβόλια έχουν
ένδειξη για ενήλικες και για παιδιά ηλικίας άνω
των 3 ετών, ενώ για τα παιδιά ηλικίας κάτω των
3 ετών ένδειξη έχει µόνο το τριδύναµο εµβόλιο
από το οποίο χορηγείται η µισή δόση. «Ο αντιγριπικός εµβολιασµός είναι σε εξέλιξη. Οι πολίτες –κυρίως όσοι ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού- δεν πρέπει να ξεχάσουν να
κάνουν το εµβόλιο, το οποίο χρειάζεται περίπου
15 µέρες για να δράσει και να δηµιουργήσει αντισώµατα στον ανθρώπινο οργανισµό» τονίζει
ο κ. Ευγενίδης.
Στη φαρέτρα για τη θωράκιση του οργανισµού προστέθηκε πρόσφατα άλλο ένα εµβόλιο,
το οποίο ενδείκνυται για τον ευπαθή πληθυσµό
των µεσηλίκων και των ηλικιωµένων, δηλαδή για
τους ανθρώπους που στην πλειονότητά τους πάσχουν από ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήµατα.

Πρόκειται για το εµβόλιο του έρπητα ζωστήρα
που προστατεύει από την επώδυνη οµώνυµη νόσο
και την ακόµα πιο επώδυνη επιπλοκή της, τη µεθερπητική νευραλγία. Η µεθερπητική νευραλγία
είναι ένας ανυπόφορος χρόνιος πόνος –τέσσερις
στους δέκα ασθενείς αναφέρουν ότι είναι µεγαλύτερος από αυτόν της χρόνιας κεφαλαλγίας– που
έχει καταλυτική επίδραση στη ζωή των πασχόντων. Το εµβόλιο έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα
εθνικών εµβολιασµών και χορηγείται δωρεάν σε
όλους τους ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και άνω.
Και γιατί το χρειάζονται όλοι οι µεσήλικες; Επειδή έχουν έρθει σε επαφή µε τον ιό της ανεµοβλογιάς (σε ποσοστό άνω του 95%), συνεπώς
κινδυνεύουν να εµφανίσουν έρπητα ζωστήρα αν
«πέσουν» οι άµυνες του ανοσοποιητικού τους συστήµατος, οπότε ο κοιµισµένος µέσα στο σώµα
τους ιός της ανεµοβλογιάς θα ξυπνήσει µε τη
µορφή του ιού του έρπητα ζωστήρα.

