
Οδηγός για καλύτερη ζωή

Τ
α παιδιά µας είναι ό,τι πολυτιµότερο έχουµε. Γι’ αυτό και η υγεία τους είναι διπλά ανεκτίµητη. Σε αυτόν τον ανοιξιάτικο οδηγό 
υγείας η «Free Sunday» εστιάζει στα παιδιά και µας θυµίζει ότι οι λοιµώξεις δεν τελείωσαν τώρα που άρχισαν οι αλλεργίες 
και πως η γύρη και η αφρικανική σκόνη δεν είναι τα µόνα προβλήµατα που µας προκαλούν «πονοκέφαλο», ή φαγούρα, που 
φέρνουν δάκρυα στα µάτια και υπονοµεύουν την υγεία. Φέτος την άνοιξη νέα «όπλα» προστίθενται στην ιατρική φαρέτρα, αρ-
κετά από τα οποία προορίζονται για τα παιδιά και τους εφήβους, βοηθώντας να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα. Γιατί τα φάρ-

µακα και τα εµβόλια που προστατεύουν τα παιδιά και που τα βοηθούν να γίνουν καλά αν αρρωστήσουν αποτελούν έµπρακτη απόδειξη 
της ιατρικής καινοτοµίας. Όµως η καινοτοµία βρίσκεται και αλλού. Βρίσκεται στην ολοκλήρωση του συστήµατος του κλειστού παγκρέ-
ατος που αποτελεί το µέλλον στη θεραπευτική αντιµετώπιση του διαβήτη, αλλά και στη δηµιουργία ενός προϊόντος καπνού –αποκλει-
στικά για µεγάλους– που προκαλεί µειωµένη βλάβη στον οργανισµό. Η πρόληψη, σε συνδυασµό µε την καινοτοµία στη θεραπεία, εξα-
σφαλίζει αυτό που όλοι ζητάµε: µια καλύτερη ζωή, µε την υγεία να µην αντιµετωπίζεται σαν δαπάνη αλλά σαν επένδυση για δηµιουργία.

Οδηγός για καλύτερη ζωή

αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ



Στη Νovartis, αξιοποιούµε στο έπακρο τη δύναµη της καινοτοµίας στην επιστήµη
για να αντιµετωπίσουµε µερικά από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολούν
την κοινωνία στο χώρο της υγείας.
∆εν σταµατάµε ποτέ να αναζητούµε µε πάθος νέους τρόπους που θα βοηθούν
τους ασθενείς να ζουν περισσότερο και καλύτερα.  

Changing the 
practice of medicine

Novartis Hellas
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Τρεις στους δέκα 
ενήλικες και 
τέσσερα στα δέκα 
παιδιά πάσχουν 
από εποχιακές 
αλλεργίες, με την 
εποχιακή αλλεργική 
επιπεφυκίτιδα να 
είναι η πιο συχνή 
αλλεργική αντίδραση 
στα μάτια.

Αν κάθε άνοιξη τα μάτια σας κοκκινίζουν, 
δακρύζουν και σας προκαλούν έντονο 
κνησμό και αίσθημα καύσου, τότε είναι 
πολύ πιθανό να πάσχετε από αλλεργία, 
η οποία είτε προσβάλλει μόνο τα μάτια 

σας (π.χ. αλλεργική επιπεφυκίτιδα) είτε σας προκαλεί 
και συμπτώματα στα μάτια (όπως π.χ. συμβαίνει με την 
αλλεργική ρινίτιδα).

«Η αλλεργία είναι η υπερβολική αντίδραση του α-
νοσοποιητικού συστήματος σε κάποιο ερέθισμα (αλ-
λεργιογόνο) το οποίο σε φυσιολογικές συνθήκες θα 
έπρεπε να είναι αβλαβές. Όταν το αλλεργιογόνο βρί-
σκεται σε μεγάλη ποσότητα και σε συνεχή επαφή με 
τα αισθητήρια όργανα, η αλλεργία μπορεί να είναι έ-
ντονη» εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμίατρος δρ. Αναστά-
σιος Κανελλόπουλος, επιστημονικός διευθυντής του Ιν-
στιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision και καθηγητής 
Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. 
Και συνεχίζει: «Στα μάτια, οι αλλεργίες αναπτύσσονται 
συνήθως στον επιπεφυκότα, ο οποίος έρχεται περισσό-
τερο σε επαφή με το περιβάλλον. Ο επιπεφυκότας είναι 
η διάφανη μεμβράνη που καλύπτει τόσο τον σκληρό 
χιτώνα (είναι το άσπρο μέρος που βλέπουμε στο μάτι) 
όσο και την έσω επιφάνεια του βλεφάρου».

Εποχιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα
Έως και 30% των ενηλίκων και έως και 40% των παι-
διών πάσχουν από εποχιακές αλλεργίες, με την επο-
χιακή αλλεργική επιπεφυκίτιδα να είναι η πιο συνη-
θισμένη αλλεργική αντίδραση στα μάτια. «Η αλλεργία 
αυτή εκδηλώνεται όταν κυκλοφορεί γύρη στην ατμό-
σφαιρα, κάτι που είναι ιδιαιτέρως έντονο την άνοιξη 
και λιγότερο στις αρχές του καλοκαιριού και το φθινό-
πωρο» λέει ο δρ. Κανελλόπουλος. Στα τυπικά συμπτώ-
ματα της εποχιακής αλλεργικής επιπεφυκίτιδας συ-
μπεριλαμβάνονται κνησμός (φαγούρα), κοκκίνισμα, 

κάψιμο και παραγωγή ενός διαυγούς, υδαρούς εκκρί-
ματος. Οι ασθενείς μπορεί επίσης να έχουν επίμονους 
μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια τους και ευαισθη-
σία στα λαμπερά φώτα, ενώ τα βλέφαρά τους μπορεί να 
είναι πρησμένα.

«Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν μόνα 
τους ή να συνοδεύουν το συνάχι, το φτάρνισμα και τη 
ρινική συμφόρηση, που σχετίζονται με την αλλεργική 
ρινίτιδα και άλλες εποχιακές αλλεργίες» εξηγεί ο ειδι-
κός. Επιπλέον, το αίσθημα του κνησμού μπορεί να είναι 
τόσο ενοχλητικό, ώστε οι ασθενείς να τρίβουν συχνά 
τα μάτια τους, επιδεινώνοντας την κατάστασή τους και 
αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα
Άλλες οφθαλμολογικές αλλεργικές παθήσεις που παρου-
σιάζουν έξαρση αυτή την εποχή είναι η εαρινή κερατο-
επιπεφυκίτιδα, η γιγαντιαία θυλακιώδης επιπεφυκίτιδα 
(συνήθως παρουσιάζεται σε χρήστες φακών επαφής) και 
η ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα, η οποία παρουσιάζε-
ται κυρίως σε άτομα που έχουν ατοπία ή έκζεμα. Η εα-
ρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα είναι μια μορφή επιπεφυκί-
τιδας η οποία αρχίζει την άνοιξη με την πρώτη γύρη και 

μπορεί να διαρκέσει μέχρι και το φθινόπωρο. Συνήθως 
εκδηλώνεται σε παιδιά (κυρίως αγόρια), πρωτοεμφανί-
ζεται στην ηλικία των 3-4 ετών και υποχωρεί στην εφη-
βεία. Τα συμπτώματά της περιλαμβάνουν έντονο κνη-
σμό, δακρύρροια, φωτοφοβία (ο ασθενής δεν αντέχει το 
φως) και έντονο πρήξιμο στα βλέφαρα. «Αυτή η μορφή 
επιπεφυκίτιδας μπορεί να έχει και επιπλοκές από τον 
κερατοειδή, με αποτέλεσμα πιθανώς και μόνιμα προ-
βλήματα οράσεως» προειδοποιεί ο δρ. Κανελλόπουλος.

Η ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα είναι ένα σύν-
δρομο συνυφασμένο με το δερματικό έκζεμα και το χα-
ρακτηριστικό γνώρισμά της είναι ότι τα βλέφαρα του α-
σθενή όχι μόνο είναι πρησμένα αλλά έχουν πάνω τους 
και εκζεματικές βλάβες. «Η πάθηση αυτή επίσης είναι 
πιο συχνή στα αγόρια παιδικής ηλικίας, ενώ ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποτελεί συχνό προοί-
μιο του κερατόκωνου, μιας πάθησης που παραμορφώνει 
τον κερατοειδή χιτώνα του ματιού, δημιουργώντας σο-
βαρό πρόβλημα στην όραση» υπογραμμίζει ο ειδικός.

Η γιγαντιαία θηλώδης επιπεφυκίτιδα, τέλος, είναι 
πιο πιθανή στους χρήστες φακών επαφής οι οποίοι δεν 
τους αφαιρούν καθημερινά για να τους καθαρίσουν και 
να τους απολυμάνουν, επιτρέποντας ταυτοχρόνως στα 
μάτια τους να ξεκουραστούν.

Για την αντιμετώπιση των οφθαλμικών αλλεργιών 
οι πιο απλές λύσεις είναι οι κρύες κομπρέσες με κα-
ταπραϋντικό χαμομήλι, η ύγρανση του κερατοειδούς 
με λιπαντικά δάκρυα και το πλύσιμο των ματιών με ά-
φθονο νερό. Ο οφθαλμίατρος μπορεί επίσης να χορη-
γήσει στον ασθενή διάφορα φάρμακα, μεταξύ των ο-
ποίων αντιισταμινικά, φάρμακα που σταθεροποιούν τα 
μαστικά κύτταρα, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και 
ήπια κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη).Προσοχή όμως: η 
κατάχρηση κολλυρίων με κορτιζόνη μπορεί να προ-
καλέσει πρώιμο γλαύκωμα, γι’ αυτό μετά τη θεραπεία 
πρέπει να γίνεται βυθοσκόπηση.

Την άνοιξη 
οι αλλεργίες 
βγάζουν… 

μάτι!

TIPS Έξι tips προστασίας 
από τις αλλεργίες των ματιών
• Αποφύγετε να εκτεθείτε στα ένοχα αλλεργιογόνα.
• Πλένετε συχνά τα χέρια σας, για να μη μεταφέρο-
νται στα μάτια σας αλλεργιογόνες ουσίες.
• Μην τρίβετε τα μάτια σας.

• Χρησιμοποιήστε ειδικά φίλτρα απομόνωσης των 
αλλεργιογόνων στο σπίτι και στους χώρους εργασίας.
• Συντηρήστε καλά τα κλιματιστικά.
• Όσοι είναι επιρρεπείς στην εαρινή αλλεργική ε-
πιπεφυκίτιδα ας επισκεφθούν προληπτικά τον ο-
φθαλμίατρό τους.
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Τα παιδιά και οι 
έφηβοι που πάσχουν 
από πολλαπλή 
σκλήρυνση 
εμφανίζουν έκπτωση 
των λειτουργιών τους, 
με συνέπεια να μην 
μπορούν να πηγαίνουν 
στο σχολείο.

Μ
ια νέα σελίδα στη θερα-
πεία της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης σε παιδιά και εφή-
βους ξεκινά να γράφεται με 
την ολοκλήρωση της τρί-
της φάσης της μελέτης-ο-

ρόσημο PARADIGMS, της πρώτης στο είδος της πα-
γκοσμίως για την παιδιατρική μορφή της ασθένειας, 
η οποία αποκαλείται «νόσος με τα χίλια πρόσωπα». 
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ειδικά εγκεκριμένες 
τροποποιητικές θεραπείες της πολλαπλής σκλήρυν-
σης για παιδιά και εφήβους, με συνέπεια να υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να καλυφθεί αυτό το σημαντικό 
θεραπευτικό κενό. Παράλληλα, στα παιδιά, λόγω της 
μικρής τους ηλικίας, η αντιμετώπιση της νόσου είναι 
περισσότερο επιτακτική, καθώς η εξασθένηση της 
μνήμης και η έκπτωση των κινητικών λειτουργιών ε-
μποδίζουν τους μικρούς ασθενείς να πάνε στο σχο-
λείο, να μορφωθούν και να αποκτήσουν τα απαιτού-
μενα εφόδια για τη ζωή τους.

Η μελέτη έδειξε πως η φινγκολιμόδη, ένα φάρ-
μακο σε μορφή χαπιού εγκεκριμένο για τη θεραπεία 
της πολλαπλής σκλήρυνσης στους ενήλικες, εξασφα-
λίζει σημαντική μείωση των υποτροπών της νόσου έ-
ναντι της αγωγής με ιντερφερόνη β-1α. Στη μελέτη 
PARADIGMS διερευνήθηκαν η ασφάλεια και η απο-
τελεσματικότητα της χορήγησης φινγκολιμόδης, άπαξ 
ημερησίως, σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας 10 έως 17 
ετών) με πολλαπλή σκλήρυνση. Τα δεδομένα αποδει-
κνύουν ότι η αγωγή σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών 
για χρονικό διάστημα δύο ετών οδήγησε σε ουσιαστική 
μείωση του αριθμού των υποτροπών σε σύγκριση με 
την ενδομυϊκή χορήγηση ιντερφερόνης β-1α.

«Το να ζει κανείς με πολλαπλή σκλήρυνση είναι 
μια τεράστια πρόκληση σε οποιαδήποτε ηλικία. Ω-
στόσο, η εμφάνιση της νόσου σε παιδιά και εφήβους, 
όταν αυτά τα νεαρά άτομα θα έπρεπε να εστιάζουν 
στα σχέδιά τους για το μέλλον, μπορεί να είναι ολέ-
θρια» δήλωσε ο Vas Narasimhan, διευθύνων σύμβου-
λος (CEO) της Novartis. Καθώς δεν υπάρχουν ειδικά 
εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές που να βασί-
ζονται σε μια λεπτομερή μελέτη, ο κίνδυνος μακρο-
πρόθεσμης εξέλιξης της νόσου είναι πολύ μεγαλύτε-
ρος σε αυτούς τους ασθενείς. Τα νέα από την έκβαση 

αυτής της μελέτης είναι συναρπαστικά για την κοινό-
τητα των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς ε-
πωφελούνται συνολικά από ενδεχόμενες εξελίξεις σε 
ό,τι αφορά την υψηλής ποιότητας, τεκμηριωμένη φρο-
ντίδα όπως αυτήν. Τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης 
της μελέτης-ορόσημο PARADIGMS παρουσιάστηκαν 
στο 7ο Κοινό Συνέδριο της ECTRIMS (Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή για τη Θεραπεία και την Έρευνα της Πολλα-
πλής Σκλήρυνσης) και της ACTRIMS (Αμερικανική 
Επιτροπή για τη Θεραπεία και την Έρευνα της Πολ-
λαπλής Σκλήρυνσης), που πραγματοποιήθηκε τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο στο Παρίσι.

Πώς εκδηλώνεται η πολλαπλή 
σκλήρυνση σε διαφορετικές ηλικίες
Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια χρόνια διαταραχή 
του κεντρικού νευρικού συστήματος που διαταράσ-
σει τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, των 
οπτικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού, μέσω φλεγ-
μονής και απώλειας ιστού. Στους ενήλικες υπάρχουν 
τρεις μορφές, η υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλα-
πλή σκλήρυνση, η δευτεροπαθώς προϊούσα πολλα-
πλή σκλήρυνση και η πρωτοπαθώς προϊούσα πολλα-
πλή σκλήρυνση. Στα παιδιά, σχεδόν σε όλες τις περι-
πτώσεις, εμφανίζεται η υποτροπιάζουσα διαλείπουσα 
πολλαπλή σκλήρυνση. Η παιδιατρική πολλαπλή σκλή-

ρυνση, η οποία συνήθως διαγιγνώσκεται κατά την ε-
φηβεία, συσχετίζεται με υποτροπές που είναι πιο συ-
χνές και πολλές φορές πιο σοβαρές απ’ ό,τι εκείνες που 
εμφανίζονται στους ενήλικους ασθενείς. Οι υποτρο-
πές προκαλούν διαταραχές στην κινητικότητα, στην ι-
σορροπία και στη νοητική λειτουργία, ενώ οι ασθενείς 
με παιδιατρική πολλαπλή σκλήρυνση είναι πιθανό να 
εμφανίσουν σωματική αναπηρία σε μικρότερη ηλικία 
απ’ ό,τι οι ασθενείς στους οποίους διαγιγνώσκεται η 
νόσος στην ενήλικη ζωή τους. Η έκπτωση των νοητι-
κών και σωματικών λειτουργιών έχει σημαντικό αρ-
νητικό αντίκτυπο στη ζωή περίπου 2,3 εκατομμυρίων 
ανθρώπων παγκοσμίως που πάσχουν από τη νόσο, εκ 
των οποίων ποσοστό μεταξύ 3% και 5% εκτιμάται ότι 
είναι παιδιά. Επί του παρόντος δεν υπάρχει θεραπεία 
για παιδιά και εφήβους με πολλαπλή σκλήρυνση που 
να βασίζεται σε δεδομένα τυχαιοποιημένης, ελεγχό-
μενης κλινικής μελέτης.

Τι επιτυγχάνει η θεραπεία με φινγκο-
λιμόδη στους ενήλικους ασθενείς
Η φινγκολιμόδη είναι μία από του στόματος, τροπο-
ποιητική θεραπεία της νόσου που είναι εξαιρετικά α-
ποτελεσματική στον έλεγχο της ενεργότητας της υπο-
τροπιάζουσας πολλαπλής σκλήρυνσης και στην Ε.Ε. 
έχει εγκριθεί ως θεραπεία για ενήλικους ασθενείς με 
ιδιαίτερα ενεργή υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολ-
λαπλή σκλήρυνση. Το φάρμακο προκαλεί αναστρέ-
ψιμη ανακατανομή των λεμφοκυττάρων, στοχεύοντας 
τόσο στις εστιακές όσο και στις διάχυτες βλάβες που 
προκαλεί η πολλαπλή σκλήρυνση στο κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα.

Η φινγκολιμόδη δεν έχει προς το παρόν εγκριθεί 
για τη θεραπεία της παιδιατρικής πολλαπλής σκλή-
ρυνσης. Τα σημαντικά δεδομένα που συγκεντρώθη-
καν από τη μελέτη φάσης ΙΙΙ PARADIGMS θα αναλυ-
θούν και θα παρουσιαστούν στις υγειονομικές αρχές, 
προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για 
την υποβολή του φαρμάκου προς έγκριση. Η μελέτη 
διεξήχθη σε 87 κέντρα από 25 χώρες και σχεδιάστηκε 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρ-
μάκων των ΗΠΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-
κων και τη Διεθνή Ομάδα Μελέτης για την Παιδια-
τρική Πολλαπλή Σκλήρυνση.

«Φρένο» στις 
υποτροπές  

της πολλαπλής 
σκλήρυνσης  

σε παιδιά  
και εφήβους



Ένα νέο «όπλο» έχουν στη 
διάθεσή τους οι γιατροί 
για να προστατέψουν τους 
εφήβους και τους νεαρούς 
ενήλικες από τη μηνιγγίτιδα 
τύπου Β. Το νέο εμβόλιο 
κυκλοφόρησε στην πατρίδα 
μας για ηλικίες άνω των 10 
ετών.

Η πατρίδα μας γίνεται η 16η 
ευρωπαϊκή χώρα και η 18η 
διεθνώς –μετά την Αμε-
ρική και την Αυστραλία– 
που υποδέχεται στην εμ-

βολιαστική φαρέτρα της το νέο εμβόλιο για 
την πρόληψη της μηνιγγίτιδας τύπου Β στην 
ομάδα υψηλού κινδύνου των εφήβων και των 
νεαρών ενηλίκων. Τα διαθέσιμα ερευνητικά 
στοιχεία επιβεβαιώνουν πως τα παιδιά που 
βρίσκονται κοντά στην ηλικία της εφηβείας 
ή είναι λίγο μεγαλύτερα (φοιτητές, σπουδα-
στές, στρατιώτες) κινδυνεύουν περισσότερο 
να προσβληθούν από την επικίνδυνη λοίμωξη, 
έτσι οι γονείς τους καθώς και οι νεαροί ενή-
λικες πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό 
τους σχετικά με τους τρόπους πρόληψης της 
μηνιγγίτιδας τύπου Β.

Ύπουλη και απρόβλεπτη 
η μηνιγγίτιδα τύπου Β
Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, που προκαλεί-
ται από τον μηνιγγιτιδόκοκκο της οροομάδας 
Β, παρόλο που δεν είναι τόσο συχνή, είναι α-
πρόβλεπτη και ύπουλη, γεγονός που την κα-
θιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Το κύριο χαρα-
κτηριστικό της είναι πως μπορεί να εξελιχθεί 
γρήγορα, ενώ υπάρχει σημαντικός κίνδυνος 
να οδηγήσει σε θάνατο ή μακροχρόνια ανα-
πηρία τον ασθενή, γεγονός που αποδεικνύει 
τη σημασία του εμβολιασμού ως μέτρου πρό-
ληψης. Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος οφεί-
λεται στον μηνιγγιτιδόκοκκο, ένα βακτήριο 
το οποίο εισέρχεται στον οργανισμό από το 
ανώτερο αναπνευστικό και μπορεί ξαφνικά 
να προκαλέσει μηνιγγίτιδα (λοίμωξη του πε-
ριβλήματος του εγκεφάλου ή του νωτιαίου 
μυελού) ή σηψαιμία (λοίμωξη του αίματος).

Στην αρχή μοιάζει με κοινή λοί-
μωξη
Τα πρώιμα συμπτώματα της νόσου ενδέχεται 
να παρερμηνευτούν ως συμπτώματα γρίπης, 
όμως η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος εξελίσσε-
ται γρήγορα, ο ασθενής επιδεινώνεται ραγδαία 
και μπορεί να πεθάνει εντός 24 ωρών. Από αυ-
τούς που επιβιώνουν, ένας στους πέντε εμφα-
νίζει σημαντικές σωματικές και νοητικές ανα-
πηρίες, όπως νευρολογικά προβλήματα, απώ-
λεια ακοής, ακόμη και ακρωτηριασμό άκρων 
ή δαχτύλων. Στη χώρα μας τα περισσότερα 
κρούσματα συμβαίνουν σε βρέφη και μικρά 
παιδιά κάτω των 4 ετών, ωστόσο το 30% των 
κρουσμάτων αφορά εφήβους και νεαρούς ε-
νήλικες, ηλικίας 10-24 ετών. Για το 70% των 
κρουσμάτων ευθύνεται ο μηνιγγιτιδόκοκκος 
της οροομάδας Β.

Γιατί οι έφηβοι κινδυνεύουν 
περισσότερο
Κοινές καθημερινές συμπεριφορές των εφή-
βων τούς θέτουν σε υψηλό κίνδυνο για τη με-
τάδοση του μηνιγγιτιδόκοκκου. Οι συμπερι-
φορές που αυξάνουν τον κίνδυνο περιλαμ-
βάνουν τις ομαδικές συνθήκες διαβίωσης, το 
φιλί, τον συγχρωτισμό και τη χρήση κοινών 

Νέα άφιξη στην εμβολιαστική 
φαρέτρα για την πρόληψη της 

μηνιγγίτιδας τύπου Β

info • Σχετικά με τα άλλα εμβόλια: Το νέο εμβόλιο για την πρόληψη 
της μηνιγγίτιδας τύπου Β μπορεί να συγχορηγηθεί με τα υπό-
λοιπα εμβόλια της εφηβείας.
• Σχετικά με το κόστος του εμβολίου: Προς το παρόν τα εμβό-
λια ενάντια στον μηνιγγιτιδόκοκκο τύπου Β αποζημιώνονται 
από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μόνο για τις ομάδες υ-

ψηλού κινδύνου με ελλείμματα στο ανοσολογικό σύστημα, για 
λόγους πρωτίστως εξοικονόμησης πόρων στη δημόσια υγεία. 
Ωστόσο, η ζωή κάθε παιδιού, εφήβου και ενήλικα είναι ανεκτί-
μητη και η πρόληψη μιας επικίνδυνης λοίμωξης μέσω του εμ-
βολιασμού δεν αποτελεί «δαπάνη», αλλά επένδυση στην υγεία 
και στην ευζωία.

αντικειμένων εστίασης. Τα επιστημονικά δε-
δομένα επιβεβαιώνουν αυτόν τον κίνδυνο, με 
μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο έγκριτο επι-
στημονικό περιοδικό «The Lancet» να φανε-
ρώνει πως οι φορείς του νοσήματος αυξάνο-
νται στις ηλικίες άνω των 10 ετών, με συνέπεια 
στην ηλικία των 19 ετών το 25% του νεανικού 
πληθυσμού να είναι φορέας του βακτηρίου.

Ειδικότερα για τους εφήβους, πέραν των 
παραπάνω επιπλοκών και της υψηλής θνητό-
τητας, το νόσημα μπορεί να επηρεάσει σοβαρά 
την καθημερινότητά τους. Πρόσφατη μελέτη 
σε αυτή την ηλικία έδειξε πως φαινομενικά 
υγιείς έφηβοι που επιβίωσαν από το νόσημα 
παρουσίαζαν μεγαλύτερα ποσοστά κούρασης, 
είχαν χαμηλότερη ποιότητα ζωής και χειρό-
τερες επιδόσεις στο σχολείο και στο πανεπι-
στήμιο σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. 
Γι’ αυτό άλλωστε πολλά πανεπιστήμια –κυ-
ρίως σε Μ. Βρετανία και ΗΠΑ– έχουν καθιε-
ρώσει τον εμβολιασμό ενάντια στον μηνιγγι-
τιδόκοκκο ως υποχρεωτικό μέτρο πρόληψης.

Tο νέο εμβόλιο δημιουργήθηκε 
με προηγμένη τεχνική
Η ανάπτυξη ενός εμβολίου για την πρόληψη 
της μηνιγγίτιδας έναντι της οροομάδας Β, με 

δυνατότητα παγκόσμιας κάλυψης, δεν ήταν 
μέχρι πρόσφατα τεχνικά εφικτή λόγω της πο-
λυπλοκότητας της συγκεκριμένης οροομά-
δας. Το νέο πρωτεϊνικό εμβόλιο κατασκευ-
άστηκε με πολύ προηγμένη τεχνολογία και 
βασίζεται σε ένα ειδικό αντιγόνο το οποίο υ-
πάρχει στο 99% των στελεχών του μηνιγγιτι-
δόκοκκου. Επιπρόσθετα, το αντιγόνο έχει υ-
ποστεί μια εξειδικευμένη επεξεργασία για να 
αυξηθεί η ανοσιακή απάντηση. Για τους πα-
ραπάνω λόγους η αναμενόμενη κάλυψη του 
εμβολίου φτάνει το 91%. Το εμβόλιο είναι α-
πολύτως ασφαλές και έχει δοκιμαστεί σε 11 
κλινικές μελέτες.
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Έξι καταγεγραμμένα 
κρούσματα 
μηνιγγίτιδας από την 
αρχή του 2018 στην 
Ελλάδα.

Α πό την αρχή του χρόνου η μηνιγγί-
τιδα Β έδειξε τα… δόντια της, κατα-
γράφοντας έξι κρούσματα στην πα-
τρίδα μας, το τελευταίο μόλις προ 
ολίγων ημερών, και αφήνοντας πίσω 

της αθώα θύματα, έξι παιδιά που γλίτωσαν από 
τον θάνατο αλλά δεν βγήκαν όλα αλώβητα από τη 
μάχη. Από τα μέχρι τώρα καταγεγραμμένα περι-
στατικά μηνιγγίτιδας του έτους, τα περισσότερα 
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της άνοιξης, με 
τη νόσο να παρουσιάζει κινητικότητα και να α-
πειλεί πρωτίστως τους πλέον ευάλωτους πληθυ-
σμούς, τα βρέφη, τα νήπια και τους εφήβους. Το 
πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά 5χρονο αγοράκι 
στην Κομοτηνή, που παρουσίασε αιμορραγικό ε-
ξάνθημα ενώ νοσηλευόταν τη Μεγάλη Εβδομάδα 
με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. 
Ο μικρός ασθενής παραπέμφθηκε εσπευσμένα στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
όπου και διεγνώσθη με μηνιγγίτιδα και μετά από 
εξετάσεις οι θεράποντες ιατροί του μικρού αγοριού 
ταυτοποίησαν ότι πρόκειται για μηνιγγίτιδα Β. Το 
αμέσως προηγούμενο περιστατικό της νόσου αφο-
ρούσε ένα 4χρονο αγοράκι, το οποίο νόσησε στις 
22 Μαρτίου και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατι-
κής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 
Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού». Επειδή 
το περιστατικό καταγράφηκε σε παιδικό σταθμό 
του Χαϊδαρίου ο οποίος συστεγάζεται με δημοτικό 
σχολείο της περιοχής, οι γονείς των παιδιών θορυ-
βήθηκαν και οι σκηνές που έλαβαν χώρα θύμισαν 
εποχές του παρελθόντος. Ο λιλιπούτειος ασθενής 
γλίτωσε τα χειρότερα –τις τραγικές επιπλοκές της 
νόσου– γιατί η διάγνωση της μηνιγγίτιδας έγινε 
μέσα στο νοσοκομείο και συνεπώς έλαβε έγκαιρη 
θεραπεία. Αντίθετα, το κορίτσι στη Ρόδο που νό-
σησε από μηνιγγίτιδα προ δύο μηνών υπέστη μό-
νιμη βλάβη, καθώς έχασε την ακοή του.

Μάθημα θάρρους από τη μικρή 
ασθενή που ακρωτηριάστηκε
Μία από τις πιο τραγικές επιπλοκές της νόσου στους 

ασθενείς που επιβιώνουν είναι ο ακρωτηριασμός 
άνω ή κάτω άκρων λόγω της σηψαιμίας που προ-
καλεί νέκρωση των ιστών. Μια τέτοια τραγική εξέ-
λιξη καταγράφηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη 
προ διετίας στο Καματερό, όταν κρίθηκε απαραί-
τητος ο ακρωτηριασμός του ποδιού του, 7χρονου 
σήμερα, κοριτσιού από το γόνατο και κάτω και η 
χρήση πρόσθετου μέλους. H 7χρονη αγωνίστρια 
είναι υγιής και συνεχίζει τη ζωή της δίνοντας μα-
θήματα θάρρους και αποφασιστικότητας.

Οι ειδικοί συνιστούν επαγρύπνηση 
και εμβολιασμό
Η άνοιξη δεν φέρνει στο προσκήνιο μόνο τις αλ-
λεργίες. Όπως καταδεικνύεται από τα καταγεγραμ-
μένα κρούσματα μηνιγγίτιδας Β από την αρχή της 
χρονιάς, διανύουμε την εποχή του χρόνου κατά την 
οποία η λοίμωξη εμφανίζει τη μεγαλύτερη κινη-
τικότητα, γι’ αυτό οι ειδικοί συνιστούν στους γο-
νείς επαγρύπνηση. Η μηνιγγίτιδα Β είναι ο επι-
κρατέστερος από τους τύπους μηνιγγίτιδας, που 
προσβάλλει βρέφη, νήπια και εφήβους και εξε-
λίσσεται ραγδαία, καθώς μπορεί να αποβεί θανα-
τηφόρα μέσα σε ένα 24ωρο. Τα αρχικά συμπτώ-
ματα της θανατηφόρου νόσου μοιάζουν με αυτά 
της απλής γρίπης και άλλων λοιμώξεων, περιλαμ-
βάνοντας υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, εμετό και 
αυχενική δυσκαμψία, ενώ ακολουθούν η φωτο-
φοβία και το αιμορραγικό εξάνθημα. Ο μόνος σί-
γουρος και αποτελεσματικός τρόπος προστασίας 
είναι ο εμβολιασμός, καθώς η νόσος μεταδίδεται 
με καθημερινές συνήθειες, όπως το φιλί, ο βήχας 
και το φτάρνισμα. Επίσης, ένας στους δέκα ενηλί-
κους φέρει τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β χωρίς να πα-
ρουσιάζει συμπτώματα, συνεπώς μπορεί να τον 
μεταφέρει άθελά του σε νεαρά μέλη της οικογέ-
νειάς του. Ο εμβολιασμός κατά της μηνιγγίτιδας Β 
έχει καταστεί εφικτός στην Ελλάδα από το 2013, 
ενώ το διαθέσιμο εμβόλιο που προστατεύει από τη 
νόσο όλες τις ηλικιακές ομάδες έχει ενταχθεί στο 
εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων, εφήβων 
και παιδιών από την ηλικία των 2 μηνών και άνω.

Μόνη ασπίδα για 
τη μηνιγγίτιδα  
ο εμβολιασμός
Η απουσία ειδικών συμπτω-
μάτων –που θα μπορούσαν 
να σημάνουν συναγερμό–, 
η ραγδαία εξέλιξη της νό-
σου μέσα σε μόλις 24 ώρες, 
η αυξημένη θνητότητα και 
το υψηλό ποσοστό σοβα-
ρών μόνιμων αναπηριών 
στους ασθενείς που διαφεύ-
γουν τον κίνδυνο καθιστούν 
τη μηνιγγίτιδα τη μεγαλύτερη 
απειλή για τα βρέφη, τα νή-
πια, τα παιδιά και τους νεα-
ρούς ενήλικες. Μια απειλή 
που ωστόσο μπορεί να εξα-
λειφθεί από τον χάρτη με μια 
απλή κίνηση: τον προληπτι-
κό εμβολιασμό. Μην περι-
μένετε, λοιπόν, το επόμενο 
κρούσμα για να εμβολιάσετε 
το παιδί σας!
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Q&A 
για τα σιδεράκια 
στα δόντια

Μικροί πρωταγωνιστές σε τηλεοπτικά σίριαλ και ταινίες απενο-
χοποίησαν επιτέλους τα σιδεράκια στα δόντια, κάνοντάς τα 
ακόµη και µόδα. Όµως πρωτίστως τα σιδεράκια είναι ορθο-
δοντική ανάγκη για τη διόρθωση πολλών προβληµάτων. Αν τα 

ορθοδοντικά προβλήµατα διορθωθούν εγκαίρως, αποφεύγονται τραύµατα 
στα πρόσθια δόντια που προεξέχουν και µπορεί να σπάσουν, ενώ τα δόντια 
µεγαλώνουν στις σωστές τους θέσεις και µειώνεται ο κίνδυνος τερηδόνας, 
ουλίτιδας και µελλοντικών εξαγωγών. Παράλληλα, αναπτύσσονται σωστά τα 
οστά του προσώπου, βελτιώνονται η µάσηση, τα προβλήµατα στην οµιλία 
(ψεύδισµα) και η αισθητική του προσώπου.

«Οι ορθοδοντικές θεραπείες δεν γίνονται για αισθητικούς λόγους, όπως 
πιστεύει πολύς κόσµος, αλλά για αναπτυξιακούς και λειτουργικούς» τονί-
ζει η δρ. Κατερίνα ∆ούµα-Μιχελάκη, ειδική ορθοδοντικός παιδιών και ε-
νηλίκων, απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήµατα µικρών και µεγάλων, όπως 
αν πονάνε τα σιδεράκια. Η αλήθεια είναι πως τοποθετούνται στα δόντια µε 
µια εντελώς ανώδυνη διαδικασία. Τις πρώτες µέρες µπορεί να υπάρξει κά-
ποια µικρή, παροδική πίεση, που υποχωρεί πολύ γρήγορα µε κοινά παυσί-
πονα. Άλλη συχνή ερώτηση είναι αν τα σιδεράκια θα κάνουν σηµάδια στα 
δόντια. Η απάντηση είναι όχι, καθώς η συγκόλλησή τους γίνεται µε ειδικές 
ρητίνες, όπως και τα λευκά σφραγίσµατα. Αν δεν τηρούνται οι οδηγίες κα-
θαρισµού, υπάρχει περίπτωση να παρατηρηθούν κηλίδες στο σηµείο ανά-

µεσα στα σιδεράκια και τα ούλα, δηλαδή σε σηµεία που δεν καθαρίζονται 
συστηµατικά. Είναι σηµαντικό να καθαρίζετε σχολαστικά τα δόντια σας δύο 
φορές την ηµέρα, χρησιµοποιώντας φθοριούχο οδοντόπαστα και οδοντικό 
νήµα. Επίσης, να µην καταναλώνετε συχνά γλυκά, οτιδήποτε περιέχει ζά-
χαρη, ανθρακούχα ροφήµατα, φρουτοχυµούς και γενικότερα ροφήµατα µε 
χαµηλό pH, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα λάιτ αναψυκτικά και τα ισο-
τονικά ροφήµατα. Τέτοιου είδους προϊόντα πρέπει να τα αποφεύγετε σαν 
ενδιάµεσα σνακ, και αν τα καταναλώσετε, να συνοδεύουν το κυρίως γεύµα.

Οι γονείς συχνά ρωτούν αν µπορεί να υποστούν βλάβη τα ούλα από τα 
σιδεράκια. Η απάντηση κι εδώ είναι όχι, όταν ο ασθενής τηρεί τους κανό-
νες στοµατικής υγιεινής. Μπορεί να παρατηρηθεί κάποιο παροδικό κοκκί-
νισµα και ίσως λίγο πρήξιµο των ούλων, αλλά θα υποχωρήσει όταν ολοκλη-
ρωθεί η θεραπεία. Αν όµως ο ασθενής δεν καθαρίζει σωστά τα δόντια και τα 
σιδεράκια του, µπορεί να παρουσιάσει ουλίτιδα. Επίσης, οι γονείς ανησυ-
χούν αν θα αλλάξουν θέση τα δόντια µετά την ολοκλήρωση της θερα πείας. 
Τότε θα σας ζητηθεί να χρησιµοποιείτε για αρκετό καιρό (συνήθως για αρ-
κετά χρόνια) κάποια συσκευή σταθεροποίησης που σκοπό έχει τη διατή-
ρηση του ορθοδοντικού αποτελέσµατος. Όταν ολοκληρωθεί και αυτό το 
στάδιο, µπορεί να υπάρξει κάποια µικρή µετακίνηση των δοντιών. Τα δό-
ντια αλλάζουν θέση στη διάρκεια της ζωής, ως αποτέλεσµα της φυσιολογι-
κής εξέλιξης του ανθρώπου.

«Όταν φοράµε 
σιδεράκια, 
αποφεύγουµε να 
καταναλώνουµε 
συχνά γλυκά, 
ανθρακούχα 
ροφήµατα και 
φρουτοχυµούς». 
∆ρ. Κατερίνα 
∆ούµα-Μιχελάκη, 
ειδική ορθοδοντικός
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«Τώρα, µπορεί να φύγει 
ο φόβος για τις 
νέες γενιές και να 
αντικατασταθεί µε 
ελπίδα». 
Στέλιος Κυµπουρόπουλος, 
ασθενής, ψυχίατρος

Κάποτε ζήτησαν από τον συγγραφέα Έρνεστ 
Χέµινγουεϊ να γράψει ένα διήγηµα για τον 
µεγαλύτερό µας φόβο, τον χαµό ενός παι-
διού. Κι εκείνος έγραψε το συντοµότερο 

κείµενό του, µια αγγελία για τις εφηµερίδες: «Πωλού-
νται βρεφικά παπουτσάκια, αχρησιµοποίητα. ∆εν φο-
ρέθηκαν ποτέ…». Για τους περισσότερους ανθρώπους 
αυτές οι προτάσεις κρύβουν µέσα τους έναν µεγάλο 
φόβο κι έναν ανείπωτο πόνο. Για κάποιους, όµως, είναι 
µια σκληρή αλήθεια της ζωής τους. Ανάµεσα σε αυτούς 
που βίωσαν µια τόσο τραυµατική εµπειρία πολλοί γο-
νείς παιδιών που γεννήθηκαν µε νωτιαία µυϊκή ατρο-
φία, µια κληρονοµική, σπάνια νόσο, η οποία προκαλεί 
σοβαρή και επιδεινούµενη µυϊκή ατροφία και αδυναµία.

Όµως τώρα στη θέση του φόβου ριζώνει η ελπίδα, 
γιατί πλέον κυκλοφορεί η πρώτη και µοναδική εγκε-
κριµένη θεραπεία για τη νωτιαία µυϊκή ατροφία, που 
αλλάζει τη φυσική πορεία της νόσου. Όπως εξηγεί η ε-
πίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής Νευρολογίας Ροζέ 
Πονς, υπεύθυνη της Ειδικής Μονάδας Παιδονευρολο-
γίας στην Α΄ Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία», η νωτιαία µυϊκή 
ατροφία (SMA) είναι από τις συχνότερες γενετικές αι-
τίες θανάτου στα βρέφη και η βαρύτητά της σχετίζε-
ται µε την ποσότητα της πρωτεΐνης επιβίωσης του κι-
νητικού νευρώνα (SMN), που παράγεται από τον ορ-
γανισµό. Τα άτοµα µε SMA τύπου 1, την πιο σοβαρή 
µορφή της νόσου, απαιτούν την πλέον εντατική υπο-
στηρικτική φροντίδα, καθώς παράγουν πολύ µικρή πο-
σότητα πρωτεΐνης SMN και δεν έχουν την ικανότητα να 
παραµένουν σε καθιστή θέση χωρίς υποστήριξη ή να 

επιβιώνουν πέραν των δύο ετών χωρίς υποστήριξη της 
αναπνοής. Τα άτοµα µε νωτιαία µυϊκή ατροφία τύπου 2 
και τύπου 3 παράγουν µεγαλύτερες ποσότητες της πρω-
τεΐνης SMN και εµφανίζουν λιγότερο σοβαρές µορφές 
της νόσου, οι οποίες όµως και πάλι προκαλούν αναπη-
ρία και δυσχεραίνουν σηµαντικά τη ζωή των ασθενών.

∆ιεθνώς ένας στους πενήντα ανθρώπους είναι φο-
ρέας της νόσου και στην πατρίδα µας οι φορείς κυµαί-
νονται ανάµεσα σε 180.000 και 270.000 άτοµα, ενώ 
κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα 10 παιδιά µε νω-
τιαία µυϊκή ατροφία. Γι’ αυτούς τους µικρούς ασθενείς 
υπάρχει πλέον ελπίδα. Η πρώτη και µοναδική µέχρι σή-
µερα εγκεκριµένη θεραπεία για τη νωτιαία µυϊκή ατρο-
φία αλλάζει τη φυσική πορεία της νόσου και εφόσον 
δοθεί έγκαιρα εξασφαλίζει σχεδόν φυσιολογική ανά-
πτυξη στα παιδιά. Πρόκειται για το θεραπευτικό σκεύ-

ασµα Nusinersen, της εταιρείας Biogen, που έλαβε έ-
γκριση από την Ε.Ε. πριν από έναν χρόνο στο πλαίσιο 
προγράµµατος ταχείας αξιολόγησης από τον Ευρωπα-
ϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. Το Nusinersen, που ανήκει 
στην κατηγορία των ορφανών φαρµάκων (αφού προο-
ρίζεται για ασθενείς µε σπάνια νόσο), είναι διαθέσιµο 
στην Ελλάδα από τον ∆εκέµβριο του 2017, µετά την έ-
νταξή του στον θετικό κατάλογο αποζηµιούµενων φαρ-
µάκων για τους τύπους 0, 1 και 2 της νωτιαίας µυϊκής α-
τροφίας. Παρά τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα της Ελ-
λάδας, το ορφανό φάρµακο Nusinersen έγινε ταχύτατα 
διαθέσιµο στην εγχώρια φαρµακευτική αγορά, καθώς 
αξιολογήθηκε ως απαραίτητο για τους πάσχοντες, αφού 
καλύπτει ακάλυπτο θεραπευτικό κενό. Η θεραπεία δι-
ατέθηκε και δωρεάν σε πρόγραµµα πρώιµης πρόσβα-
σης σε έξι λιλιπούτειους ασθενείς του Παιδιατρικού 
Νοσοκοµείου «Αγία Σοφία».

Ανάµεσα στα παιδιά που γεννήθηκαν µε νωτιαία 
µυϊκή ατροφία και ο 33χρονος σήµερα Στέλιος Κυ-
µπουρόπουλος, ο οποίος έσπασε κάθε «προγνωστικό» 
και κατάφερε να ζήσει και να πραγµατοποιήσει το ό-
νειρό του, να σπουδάσει Ιατρική. Ο κ. Κυµπουρόπου-
λος, ψυχίατρος στη Β΄ Ψυχιατρική Κλινική του Νοσο-
κοµείου «Αττικόν», δίνει µαθήµατα θάρρους και δεν 
σταµατά να χτίζει νέες προσδοκίες. Όπως ο ίδιος λέει: 
«Πλέον, η γνώση για τη νωτιαία µυϊκή ατροφία έχει 
πολλαπλασιαστεί σε τέτοιον βαθµό, που φτάσαµε στην 
αναστροφή των αρνητικών επιπτώσεων τις οποίες έχει 
το νόσηµα στη ζωή των νέων ανθρώπων. Τώρα, µπορεί 
να φύγει ο φόβος για τις νέες γενιές και να αντικατα-
σταθεί µε ελπίδα».

Ρίζωσε 
η ελπίδα 

για τα παιδιά 
�ε νωτιαία 

�υϊκή ατροφία

Στο κατώφλι �ιας νέας εποχής, �ε αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας

Σε µια νέα εποχή περνά η πατρίδα µας µε τη δηµιουργία του Οργανισµού Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ). Σχολιάζοντας διατάξεις του νόµου για τη σύνθεση του νέου οργανι-
σµού HTA, τα θετικά στοιχεία της ελληνικής πρωτοβουλίας, αλλά και τις δυσκολίες που καλείται να αντιµετωπίσει ο οργανισµός στην προσπάθειά του να θέσει κριτήρια και διαδικασίες 
για την αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας, ο αναπληρωτής καθηγητής Πάνος Καναβός, αναπληρωτής διευθυντής, LSE Health, London School of Economics, επέµεινε στην ανάγκη 

να διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται υπόψη τα κατάλληλα κριτήρια, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο και κατά την εκτίµηση ενός φαρµάκου. Ο κ. Καναβός εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία του 
σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς των στοιχείων κοστολόγησης και κόστους από το ευρωπαϊκό στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο.

Αναφερόµενος στις δυνατότητες της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας, ο Μάρκος Ολλανδέζος, διευθυντής Επιστηµονικών Θεµάτων της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ), 
αναφέρθηκε στις προοπτικές που δηµιουργούνται για τις ελληνικές εταιρείες µέσα από την ανάπτυξη της οριακής καινοτοµίας και υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σχετικά 
µε τις διαδικασίες αξιολόγησης, ειδικά στο πεδίο των περιορισµών για την είσοδο ενός φαρµάκου στο σύστηµα αποζηµίωσης. Συµπερασµατικά, ανέφερε ότι η βαθµονόµηση της καινοτο-
µίας (οριακή, ουσιώδης, πρωτοποριακή) εξαρτάται από τη βαρύτητα της µη καλυπτόµενης ανάγκης και τη σχετική θεραπευτική αποτελεσµατικότητα της καινοτοµίας. Σηµείωσε ακόµη ότι 
το σύστηµα ΗΤΑ δεν είναι πανάκεια. ∆εν αποτελεί µαγική λύση στο πρόβληµα της φαρµακευτικής δαπάνης και δεν πρέπει να θέτει αδικαιολόγητα εµπόδια στην ανάπτυξη οριακών και-
νοτοµιών από την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία.

«H πρώτη και µοναδική 
εγκεκριµένη θεραπεία 
για τη νωτιαία µυϊκή 
ατροφία αλλάζει τη 
φυσική πορεία της 
νόσου, εξασφαλίζοντας 
σχεδόν φυσιολογική 
ανάπτυξη στα παιδιά». 
Ροζέ Πονς, επίκουρη 
καθηγήτρια Παιδιατρικής 
Νευρολογίας
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Το κλειδί της επιτυχίας μας
είναι οι άνθρωποί μας.

Η χαρά μας είναι... απεριόριστη! Για 4η συνεχόμενη χρονιά, όλοι 
εμείς στη βιοφαρμακευτική εταιρία AbbVie μετράμε άλλη μία 
μεγάλη διάκριση. Από την ετήσια έρευνα Best WorkPlaces 
2018, η AbbVie κατατάσσεται στην 3η θέση στην κατηγορία των 
επιχειρήσεων με 50 έως 250 εργαζόμενους. Το πάθος, το όραμα, 
η ικανότητα, η εξέλιξη, η καινοτομία, η ομαδικότητα των 
ανθρώπων μας και οι αξίες της εταιρίας είναι μερικά μόνο        
από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε             
και να ξεκλειδώνουμε διαρκώς νέες επιτυχίες!

THE BEST
PEOPLE
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Σταθερά κορυφαίο 
το εργασιακό 
περιβάλλον 
της AbbVie

Σε µια Ελλάδα όπου η εργασία εξελίσσεται για 
πολλούς συµπολίτες µας σε ερωτηµατικό και 
το εργασιακό περιβάλλον σε πολλές επιχει-
ρήσεις φθίνει, υπάρχουν εταιρείες που αντι-

στέκονται στο ρεύµα της εποχής και ξεχωρίζουν, απο-
τελώντας παράδειγµα προς µίµηση. Ανάµεσά τους η βι-
οφαρµακευτική εταιρεία AbbVie που διακρίθηκε για 
τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, καθώς ανέβηκε στο βάθρο 
των εταιρειών µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον 
στην Ελλάδα. Φέτος η AbbVie κατατάχθηκε στην τρίτη 
θέση της έρευνας «Best Place to Work 2018», για την 
κατηγορία των επιχειρήσεων µε 50 έως 250 εργαζόµε-
νους. Με δεδοµένο πως η βιοφαρµακευτική εταιρεία 
κλείνει φέτος 5 χρόνια λειτουργίας, η AbbVie βρίσκεται 
σταθερά στο βάθρο των «πρωταθλητών» µε το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον, έχοντας κατακτήσει την πρώτη 
θέση το 2015 και το 2017 και τη δεύτερη θέση το 2016.

Με αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, 
ο γενικός διευθυντής της AbbVie Άκης Αποστολίδης 
επισήµανε: «Το κλειδί της επιτυχίας µας είναι οι άν-
θρωποί µας. Αισθανόµαστε πολύ υπερήφανοι για τη δι-
άκριση αυτή και χτίζοντας πάνω στην ειλικρίνεια, την 
επικοινωνία, τον σεβασµό και την οµαδικότητα συνε-
χίζουµε να δουλεύουµε µε µεράκι και αισιοδοξία για 
το µέλλον. Το πάθος, το όραµα, η ικανότητα, η εξέλιξη, 

η καινοτοµία των ανθρώπων µας και οι αξίες της εται-
ρείας µας είναι ανάµεσα στα χαρακτηριστικά που µας 
κάνουν να ξεχωρίζουµε και να ξεκλειδώνουµε διαρ-
κώς νέες επιτυχίες».

Από την πλευρά του, ο Θωµάς Κούγκουλος, διευ-
θυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού της AbbVie, πρόσθεσε: 
«Από τη γένεση της AbbVie, το 2013, οραµατιζόµασταν 
µία διαφορετική βιοφαρµακευτική εταιρεία, που θα 
προσφέρει καινοτόµες θεραπείες και θα συµβάλλει θε-
τικά στη ζωή των ανθρώπων. Φιλοδοξούσαµε και κατα-
φέραµε να γίνουµε εργοδότης επιλογής, ενεργός και 
υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Φέτος γίναµε πλέον 5 
ετών και κάνοντας τον απολογισµό µας θεωρούµε ότι 
κατορθώσαµε να εκπληρώσουµε σε έναν πολύ µεγάλο 
βαθµό το όραµά µας. Η καταξίωση αυτή είναι απόρροια 
µιας διαρκούς προσπάθειας. Οι άνθρωποί µας αποτε-
λούν το πολυτιµότερο κεφάλαιό µας και η αυξηµένη 
µέριµνα για το εργασιακό µας περιβάλλον αποτελεί 
στρατηγική επιλογή.

»Επενδύουµε σε προγράµµατα επιµόρφωσης και 
στοχευµένα πλάνα ανάπτυξης των ανθρώπων µας, ε-
πιβραβεύουµε πρωτοβουλίες που προωθούν την αρι-
στεία. Ο εργασιακός µας χώρος αντικατοπτρίζει την 
κουλτούρα µας. Οι ανοιχτοί και σύγχρονοι χώροι µας 
δεν εξυπηρετούν απλά την εργασιακή µας καθηµερι-
νότητα αλλά είναι διαµορφωµένοι ώστε να ενισχύεται 
η διάδραση, η επικοινωνία, η δηµιουργική σκέψη και 
η χαλάρωση. Η υιοθέτηση ευέλικτου ωραρίου, η πα-
ροχή της άνεσης και των µέσων για εργασία εκτός γρα-
φείου, οι οµαδικές δραστηριότητες και οι διατµηµατι-
κές συνέργειες οικοδοµούν κλίµα αµοιβαίας εµπιστο-
σύνης και αλληλοσεβασµού. Η προσπάθειά µας αυτή 
αντικατοπτρίζεται και στη σταθερή µας παρουσία στις 
πρώτες θέσεις της ετήσιας έρευνας “Best Workplaces” 
για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά».
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Εξαπλώνεται το δίκτυο 
καταπολέµησης 
της υπογονιµότητας 
που δηµιούργησε 
η HOPEgenesis, 
προκειµένου να 
σταµατήσει να γερνά ο 
ακριτικός πληθυσµός της 
χώρας µας.

Η 
ευζωία ενός λαού συνδέεται 
άµεσα µε το κρατικό ΑΕΠ και 
µε τον δείκτη ευτυχίας των αν-
θρώπων, ενώ σαν αξία είναι α-
νεκτίµητη. Όχι όµως δεδοµένη. 
Όπως φανερώνει η πρώτη Πα-

γκόσµια Έκθεση Ψωρίασης και Ευτυχίας που υλοποι-
ήθηκε από το Happiness Research Institute σε συνερ-
γασία µε το LEO Innovation Lab, µια ανεξάρτητη µο-
νάδα της φαρµακευτικής εταιρείας LEO Pharma, οι 
ασθενείς µε ψωρίαση στην Ελλάδα και παγκοσµίως 
δεν νιώθουν ευτυχισµένοι. Ειδικά στην πατρίδα µας, 
το στρες και η έλλειψη ενηµέρωσης για τη νόσο και τις 
διαθέσιµες θεραπείες αποτελούν τα δύο µεγάλα «αγκά-
θια», που πληγώνουν τους ασθενείς και τους οδηγούν 
στην αποµόνωση και στη µοναξιά.

Όπως φανερώνει η έκθεση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 
11η θέση του δείκτη ευτυχίας µεταξύ των 19 χωρών που 
αναλύθηκαν, συνεπώς συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των 
ουραγών. Προγενέστερες έρευνες της Ελληνικής ∆ερ-
µατολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας έχουν 
δείξει ότι εξαιτίας των συννοσηροτήτων, που κρύβο-
νται κάτω από το «παγόβουνο» της ψωρίασης, η ποι-
ότητα ζωής των ασθενών είναι εξίσου χαµηλή µε την 
ποιότητα ζωής των ατόµων που πάσχουν από καρδιακή 
νόσο, διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο ή χρόνια 
νοσήµατα του ήπατος. Ας µην ξεχνάµε πως ο ασθενής 
µε βαριά ψωρίαση έχει επταπλάσιο κίνδυνο να υπο-
στεί έµφραγµα του µυοκαρδίου, υψηλό κίνδυνο για 

παχυσαρκία και κατάθλιψη και είναι 50% πιθανότερο 
να πεθάνει πρόωρα σε σχέση µε τον υγιή πληθυσµό.

Το στρες είναι κυρίαρχο συναίσθηµα για τους Έλ-
ληνες µε ψωρίαση, µε το 78% των γυναικών και το 69% 
των ανδρών να το βιώνουν έντονα στην καθηµερινότητά 
τους. Επιπλέον, το 74% των συµµετεχόντων στην Ελ-
λάδα θεωρεί πως δεν είναι επαρκής η ευαισθητοποί-
ηση του κοινού, ενώ το 44% των Ελλήνων µε ψωρίαση 
δηλώνει ανεπαρκή ενηµέρωση για τις διαθέσιµες θε-
ραπευτικές επιλογές.

Η έκθεση εξετάζει τον αντίκτυπο της ψωρίασης στη 
φυσική δραστηριότητα, καθώς και στη συναισθηµατική, 
κοινωνική, σεξουαλική, επαγγελµατική και εκπαιδευ-
τική ζωή. Χαρακτηριστικό εύρηµα της έκθεσης και «α-
ποτύπωµα» της µοναξιάς που αισθάνεται ο ασθενής µε 
ψωρίαση είναι πως 46% των πασχόντων στην Ελλάδα 

θεωρούν πως ο γιατρός τους δεν κατανοεί τις επιπτώ-
σεις της νόσου στην ψυχική υγεία.

Σχολιάζοντας τα ευρήµατα, ο δρ. Ιωάννης Κατσα-
ντώνης, δερµατολόγος - αφροδισιολόγος, διευθυντής 
του Τζάνειου Νοσοκοµείου, επισηµαίνει: «Η σχέση 
εµπιστοσύνης µεταξύ ασθενούς και θεράποντος ια-
τρού είναι θεµελιώδης και θέτει τις βάσεις για την α-
ποδοχή της νόσου και τη συµµόρφωση στη θεραπεία. 
Για την οικοδόµησή της είναι σηµαντική η κατανόηση, 
από τους γιατρούς, της ψυχολογικής επιβάρυνσης που 
βιώνουν οι ασθενείς. Η επίσκεψη στον δερµατολόγο 
και η τεκµηριωµένη επιστηµονική ενηµέρωση για τις 
διαθέσιµες θεραπείες είναι κρίσιµη. Οι ασθενείς πρέ-
πει να εµπιστευτούν τον δερµατολόγο τους και την ε-
ξατοµικευµένη θεραπεία που συνιστά, καθώς καθορί-
ζει την αποτελεσµατικότητά της. Το υγιές δέρµα είναι 
ο κοινός θεραπευτικός στόχος ασθενών και γιατρών».

Σηµαντικός δείκτης που µετρήθηκε στην έρευνα 
είναι η αποµόνωση και η µοναξιά που νιώθουν οι άν-
θρωποι µε ψωρίαση, µε το 40% παγκοσµίως να νιώθει 
ως «ο µοναδικός άνθρωπος στον κόσµο που πάσχει από 
ψωρίαση». Από την πλευρά της, η Τίνα Κουκοπούλου, 
πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών µε Ψω-
ρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα «Επιδέρµια», ευελπι-
στεί πως η έκθεση θα αποτελέσει έµπνευση ώστε οι α-
σθενείς να αντιµετωπίσουν µε τον καλύτερο τρόπο την 
ψωρίαση, να επιδιώξουν ουσιαστική επικοινωνία µε 
τους επαγγελµατίες υγείας και να ζήσουν µια πιο ευ-
τυχισµένη καθηµερινότητα.

Εγκλωβισ�ένοι 
από το στρες 

και την άγνοια 
οι ασθενείς 
�ε ψωρίαση

Θα αντηχήσουν από παιδικά γέλια τα σοκάκια 
οκτώ ακό�η νησιών

Με την πρόσφατη ένταξη οκτώ νέων περιοχών στο πρωτοπόρο πρόγραµµα δράσης της, η HOPEgenesis ανακοινώνει µε χαρά ότι 
δραστηριοποιείται, πλέον, σε 36 διαφορετικά σηµεία της χώρας µας, προσφέροντας τις πολύτιµες υπηρεσίες της στην καταπο-
λέµηση της υπογεννητικότητας. Οι οκτώ νέες περιοχές είναι οι ακόλουθες: Πάτµος, Μεγανήσι, Καστελόριζο, Σέριφος, ∆ονούσα, 

Ελαφόνησος, Κάλαµος και Καστός. Με έτος ίδρυσης το 2015, η HOPEgenesis είναι µία ελληνική αστική µη κερδοσκοπική οργάνωση που 
έχει ως όραµα την ανατροπή του κλίµατος υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, προσφέροντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών µιας γυ-
ναίκας από τη στιγµή που µένει έγκυος έως και τη γέννα. Η προσοχή της οργάνωσης στρέφεται στις γυναίκες των αποµονωµένων νη-
σιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας και, σε στενή συνεργασία µε τις τοπικές κοινότητες, προσφέρει ασφάλεια στις γυναί-
κες που ήδη κυοφορούν, καθώς και κίνητρα στις υπόλοιπες να τεκνοποιήσουν. Με την αµέριστη αρωγή και συµβολή του οργανισµού, 
µέχρι σήµερα έχουν έρθει στον κόσµο 25 µωρά, ενώ τους αµέσως επόµενους µήνες αναµένονται άλλα 14. Η οµάδα της HOPEgenesis 
αποτελείται από εθελοντές ιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους, καθώς και από µεγάλο αριθµό ενεργών εθελοντών που διαχειρίζονται 
την ευρυθµία και την ανάπτυξη της οργάνωσης. Τα συνεργαζόµενα ιατρικά κέντρα είναι πέντε: το Νοσοκοµείο «Μητέρα» στην Αθήνα, 
το Αχιλλοπούλειο Νοσοκοµείο στον Βόλο, η Euromedica στη Ρόδο, το Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» και η Κλινική 
Αργυρούδη Α.Ε. «Ελευθώ» στη Χίο.

Το 40% των ανθρώπων 
που πάσχουν από 
ψωρίαση νιώθει ως «ο 
µοναδικός άνθρωπος στον 
κόσµο µε αυτή τη νόσο», 
καθώς οδηγείται στην 
αποξένωση.



Ένας κόσµος χωρίς τον καπνό 
του τσιγάρου µε σεβασµό στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο καπνός του τσιγάρου προκαλεί σωρεία βλαβών στην υγεία και σχετίζεται µε την 
εµφάνιση των περισσότερων καρκίνων, των χρόνιων αναπνευστικών προβληµάτων, 
των καρδιοπαθειών, της µειωµένης αντοχής και της πρόωρης γήρανσης. Παράλληλα, 
αποτελεί µία πηγή ρύπανσης στην ατµόσφαιρα τόσο των εξωτερικών όσο και των 
εσωτερικών χώρων. Τα µικροσωµατίδια του καπνού των τσιγάρων, αόρατα διά γυ-

µνού οφθαλµού, διεισδύουν βαθιά στους πνεύµονες, στις πνευµονικές κυψελίδες, και προκαλούν 
βλάβες στο αναπνευστικό σύστηµα. Επίσης, σε συνδυασµό µε τους άλλους ατµοσφαιρικούς ρύπους 
και την αφρικανική σκόνη, τα µικροσωµατίδια του καπνού δηµιουργούν αποπνικτικές συνθήκες 
στην πόλη και υποβαθµίζουν την ποιότητα του αέρα στα σπίτια και σε όλους τους κλειστούς χώ-
ρους όπου ζουν και κινούνται οι καπνιστές. Με αφορµή την επερχόµενη Παγκόσµια Ηµέρα κατά 
του Καπνίσµατος και την Παγκόσµια Ηµέρα για το Περιβάλλον, το όραµα για µια καθαρότερη και 
πιο φιλική ατµόσφαιρα, για έναν κόσµο όπου θα θέλαµε να µεγαλώσουν τα παιδιά µας, έρχεται και 
πάλι δυναµικά στο προσκήνιο. Όµως, παρά τη διεξαγωγή 
των απανταχού αντικαπνιστικών εκστρατειών, την εφαρµογή 
των αντικαπνιστικών µέτρων και τη σηµαντική µείωση των 
καπνιστών, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να σταµατήσουν το κάπνι-
σµα. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 1 δι-
σεκατοµµύριο άνθρωποι παγκοσµίως θα συνεχίσουν να κα-
πνίζουν έως το έτος 2025, συνεπώς η ανάγκη για την υιο-
θέτηση στρατηγικών µείωσης της βλάβης από το κάπνισµα 
γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Σε αυτή την ανάγκη η 
Philip Morris International δίνει µετά από µακροχρόνιες 
επιστηµονικές έρευνες τη λύση, δηµιουργώντας ένα και-
νοτόµο καπνικό προϊόν, το µοναδικό στον κόσµο που λει-
τουργεί µε θέρµανση µιας ράβδου καπνού και όχι µε καύση, 
ώστε να προκαλεί λιγότερη βλάβη στον οργανισµό των κα-
πνιστών και λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, στο οποίο 
εκτός από τους καπνιστές ζουν και τα δισεκατοµµύρια των 
µη καπνιστών. Η µεγάλη αυτή ανατροπή, για ένα µέλλον α-
παλλαγµένο από τον καπνό του τσιγάρου, ξεκινά από την 
πατρίδα µας και από µια ιστορική ελληνική καπνοβιοµη-
χανία, την Παπαστράτος, φέρνοντας την Ελλάδα στο επί-
κεντρο των εξελίξεων και καθιστώντας την πρωταγωνίστρια σε αυτή την 
παγκόσµια πρωτοβουλία, που ξεκινά από τον Ασπρόπυργο, για µια κα-
θαρότερη ατµόσφαιρα αφήνοντας ταυτόχρονα το θετικό της αποτύπωµα 
στην εθνική οικονοµία και την απασχόληση.

Η επιστηµονική τεκµηρίωση της µειωµένης βλάβης
Για τη δυνητική µείωση της βλάβης στην υγεία από το κάπνισµα, οι κα-
πνιστές πρέπει να αποµακρυνθούν από το συµβατικό τσιγάρο που καί-
γεται, καθώς η καύση είναι αυτή που ευθύνεται για την παραγωγή των 
εκατοντάδων τοξικών ουσιών. Στην Ελλάδα, όπου η αντικαπνιστική νο-
µοθεσία καταστρατηγείται και η ανάγκη για την ελάττωση της βλάβης 

Ένας κόσ�ος 
�ε σεβασ�ό 
στον άνθρωπο 
και στο 
περιβάλλον

στους καπνιστές είναι ακόµα µεγαλύτερη, η καθολική µετατροπή του εργοστασίου της Παπα-
στράτος σε αποκλειστικό παραγωγό των νέων ράβδων καπνού, που τροφοδοτούν τα εναλλακτικά 
νέα προϊόντα καπνού που θερµαίνονται και δεν καίγονται, αποτελεί ένα µεγάλο βήµα προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Το νέο καπνικό προϊόν IQOS θερµαίνεται στους 350οC εκλύοντας ένα αερό-
λυµα και όχι καπνό όπως του συµβατικού τσιγάρου, ο οποίος είναι αποτέλεσµα της καύσης. Σε 
κλινικές µελέτες που έγιναν µε τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές των κλινικών µελετών των φαρ-
µάκων, το αερόλυµα του εναλλακτικού καπνικού προϊόντος IQOS φάνηκε να περιέχει λιγότερα 
επιβλαβή συστατικά. Οι κλινικές µελέτες είναι σε εξέλιξη µε στόχο να διερευνήσουν αν το προ-
ϊόν µπορεί να χαρακτηριστεί «δυνητικά µειωµένης βλάβης» και να αποτελέσει µια λιγότερο βλα-
βερή επιλογή για τους ανθρώπους που συνεχίζουν να καπνίζουν. Την αξία αυτών των εναλλακτι-
κών επιλογών αναγνωρίζουν κορυφαίοι επιστηµονικοί και κρατικοί φορείς παγκοσµίως, όπως o 
FDA της Αµερικής, o Οργανισµός ∆ηµόσιας Υγείας της Μ. Βρετανίας, το υπουργείο Υγείας της 

Νέας Ζηλανδίας κ.ά. Επιπλέον, σύµφωνα µε µελέτες, το 
IQOS δεν φαίνεται να ελκύει νέους καπνιστές αλλά µόνο 
αυτούς που καπνίζουν, ενώ δεν χρησιµοποιεί αρωµατικές 
γεύσεις, κάτι που θα είχε τον κίνδυνο να το κάνει ελκυ-
στικό στους εφήβους.

Ψήφος εµπιστοσύνης στην Ελλάδα
Εδώ και λίγο καιρό η ιστορική ελληνική καπνοβιοµηχα-
νία Παπαστράτος, µετά από 87 χρόνια λειτουργίας, σταµά-
τησε οριστικά την παραγωγή τσιγάρων και εγκαινίασε την 
πρώτη της µονάδα στην οποία παράγονται αποκλειστικά οι 
θερµαινόµενες ράβδοι καπνού για το καινοτόµο καπνικό 
προϊόν IQOS της Philip Morris International. Στη νέα µο-
νάδα, τη δεύτερη παγκοσµίως που θα παράγει αποκλειστικά 
θερµαινόµενες ράβδους καπνού, θα παράγονται ετησίως 20 
δισεκατοµµύρια θερµαινόµενες ράβδοι καπνού, οι οποίες 
κυρίως θα εξάγονται στο εξωτερικό, τροφοδοτώντας τα 5 ε-
κατοµµύρια των πρώην καπνιστών που ήδη έχουν στραφεί 
στο IQOS και, παράλληλα, προσφέροντας πολύτιµα καύσιµα 
στην εθνική οικονοµία, η οποία έχει τόσο ανάγκη την τό-
νωση της εγχώριας επιχειρηµατικότητας. Για τη δηµιουρ-

γία της νέας µονάδας απαιτήθηκε επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η 
οποία έγινε κόντρα στο ρεύµα της συρρίκνωσης που έφερε η οικονο-
µική κρίση. Η µετατροπή του εργοστασίου για την παραγωγή των ρά-
βδων έγινε σε χρόνο-ρεκόρ, παρά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και το µέ-
γεθος του έργου, που περιλάµβανε την κατασκευή τριών νέων κτιρίων, 
την εγκατάσταση δύο νέων γραµµών επεξεργασίας καπνού και δέκα 
νέων γραµµών παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπνού. Παράλ-
ληλα, δηµιουργήθηκαν περισσότερες από 400 θέσεις εργασίας, µε την 
Παπαστράτος να συνεχίζει να απορροφά το 50% των ελληνικών ανατο-
λικών καπνών και την Ελλάδα να τοποθετείται στον παγκόσµιο χάρτη 
της καινοτοµίας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη.
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Η αλλαγή της εποχής 
καταβάλλει τον 
οργανισμό, καθώς έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε 
μεγάλες διακυμάνσεις 
της θερμοκρασίας, μαζί 
με μπόλικη γύρη και 
αφρικανική σκόνη στην 
ατμόσφαιρα. Συνεπώς και 
την άνοιξη χρειαζόμαστε 
έναν κρυφό «σύμμαχο» 
υγείας και ευεξίας, σαν το 
μουρουνέλαιο.

Με την έλευση της άνοιξης κάνουμε 
το λάθος να υποθέσουμε πως έ-
χουμε επάρκεια σε βιταμίνη D, 
καθώς ζούμε σε μια ηλιόλουστη 
χώρα. Ωστόσο, οι πρόσφατες έρευ-

νες μας διαψεύδουν, φανερώνοντας ότι ακόμα και στην 
Ελλάδα τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού έχει ανε-
πάρκεια σε βιταμίνη D, γεγονός που έχει πολυδιάστα-
τες επιπτώσεις στην υγεία μας. Κι αυτό γιατί η βιταμίνη 
D δεν είναι μόνο απαραίτητη για τα οστά αλλά αποτελεί 
και τον κρυφό ρυθμιστή του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος. Βγαίνοντας από έναν χειμώνα φορτωμένο με ιώσεις 
και αντιμετωπίζοντας την αλλαγή της εποχής, τις απότο-
μες εναλλαγές ζέστης και ψύχρας, τις διακυμάνσεις της 
υγρασίας στην ατμόσφαιρα και τις πρώτες παραλιακές 
εξορμήσεις, θέλουμε να έχουμε ενέργεια και δύναμη. 
Να έχουμε γερό οργανισμό, κάτι που το μουρουνέλαιο 
μπορεί να μας εξασφαλίσει, αφού αποτελεί άριστη πηγή 
βιταμίνης D, η οποία ενισχύει την ανοσιακή απάντηση 
του οργανισμού, προστατεύει από την εμφάνιση αυτο-
άνοσων ασθενειών σαν τη σκλήρυνση κατά πλάκας και 
την ψωρίαση, μειώνει την ευαισθησία στους ανοιξιά-

τικους αλλεργιογόνους παράγοντες και βοηθά ακόμη 
και στο αδυνάτισμα, αφού επιταχύνει τις καύσεις. Και 
το καλύτερο είναι πως το μουρουνέλαιο δεν περιέχει 
μόνο βιταμίνη D. Το λάδι της μουρούνας από τις πε-
ντακάθαρες νορβηγικές θάλασσες αποτελεί πηγή ενός 
ευεργετικού συνδυασμού βιταμίνης D και ω-3 λιπαρών 
οξέων που θωρακίζει με πολυδιάστατο τρόπο την υγεία.

Τα ω-3 καλά λιπαρά της καρδιάς, 
της μνήμης και της επιδερμίδας
Τα ιχθυέλαια, που ανήκουν στην κατηγορία των καλών 
λιπαρών, συνθέτουν τις κυτταρικές μεμβράνες και συμ-
μετέχουν στον υγιή μεταβολισμό των κυττάρων. Ιδιαί-
τερα σημαντική είναι η συμβολή τους στην υγεία του 

δέρματος και στην τόνωση των εγκεφαλικών λειτουρ-
γιών, ενώ έχουν γίνει εδώ και αρκετές δεκαετίες γνω-
στά για τις καρδιοπροστατευτικές τους ιδιότητες. Στην 
πατρίδα μας, όπου το 60% των Ελλήνων έχει υψηλή 
χοληστερόλη και από αυτούς οι μισοί δεν κάνουν τί-
ποτα για να τη ρίξουν πιο χαμηλά, όπως φανερώνει 
η μελέτη του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, η 
προσθήκη μιας κουταλιάς μουρουνέλαιου στο καθη-
μερινό «μενού» συμβάλλει στο να μειωθεί ο αθηρω-
ματικός κίνδυνος. Εκτός από τους εκατοντάδες χιλιά-
δες συμπολίτες μας που πάσχουν από κάποιο καρδιο-
λογικό νόσημα, άλλοι 200.000 Έλληνες νοσούν από 
Αλτσχάιμερ. Η εκφυλιστική αυτή μορφή άνοιας μπο-
ρεί να επιβραδυνθεί με τη βοήθεια της συστηματικής 
λήψης μουρουνέλαιου από τους ενήλικες και τους ηλι-
κιωμένους. Κι επειδή σε λίγο καιρό όλοι οι δρόμοι θα 
οδηγούν σε κάποια παραλία, καλό είναι να θυμηθούμε 
πως αφενός τα ω-3 ιχθυέλαια χαρίζουν υπέροχο δέρμα, 
λαμπερό, σφριγηλό και ομοιόμορφο, ενώ σύμφωνα με 
τη διάσημη fat flash diet τα καλά λιπαρά βοηθούν να 
κάψουμε περισσότερο λίπος και να αποκτήσουμε τη 
σιλουέτα που πάντα ονειρευόμασταν.

Ελιξίριο υγείας 
παντός καιρού

Σ
ε πανελλήνια επιδημία εξελίσσονται η οστεοπόρωση και η ο-
στεοπενία στην πατρίδα μας, πλήττοντας έξι στους δέκα Έλλη-
νες. Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη πανελλαδική έρευνα για την 
οστεοπόρωση και τη σκελετική υγεία, το 53% των Ελλήνων έχει 
οστεοπόρωση ή οστεοπενία και δεν λαμβάνει φάρμακα, επτά 

στις δέκα γυναίκες δεν προσλαμβάνουν το ασβέστιο που χρειάζονται, 
ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία, μειώνεται η πρόσληψη ασβεστίου. Η έ-
ρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πετα-
λούδα και είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 
για τη σκελετική υγεία και την οστεοπόρωση. Τα σοκαριστικά ευρή-
ματα δείχνουν ότι το 66% των Ελλήνων δεν ασκείται ποτέ, το 93% των 
ανδρών και το 58% των γυναικών δεν έχει κάνει ποτέ μέτρηση οστικής 
πυκνότητας, το 26% του πληθυσμού παρουσιάζει αστάθεια κατά τη βά-
διση, ενώ μόλις το 0,02% προσλαμβάνει την ποσότητα πρωτεΐνης που 
χρειάζεται. Η έρευνα ανέδειξε επίσης τη «φτωχή» κατανάλωση γα-
λακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, με εννέα στις δέκα γυναίκες 
άνω των 55 ετών να μην καταναλώνουν την ποσότητα που χρειάζο-
νται, ενώ κάτω των 35 ετών η αναλογία είναι επτά στις δέκα γυναίκες.

Τα αποτελέσματα για όσους δεν έχουν κάνει μέτρηση οστικής πυ-
κνότητας έδειξαν ότι:
• Το 82% δεν προσλαμβάνει το ασβέστιο που χρειάζεται.

• Το 53% έχει οστεοπόρωση ή οστεοπενία και δεν λαμβάνει φαρμα-
κευτική αγωγή.
• Το 57% έχει ιστορικό οστεοπόρωσης.
• Το 67% δεν έχει φυσιολογικό βάρος.
• Το 68% δεν ασκείται ποτέ.
• Το 19% καπνίζει περισσότερα από 11 τσιγάρα καθημερινά.
• Το 23% έχει κάποιο κάταγμα.
• Το 41% των γυναικών έχει πρόωρη εμμηνόπαυση.

Μια επίσης σημαντική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον χει-
ρουργό ορθοπαιδικό Ιωάννη Χιώτη, ανέδειξε τη σημασία της έγκυρης, 
έγκαιρης και συστηματικής ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της ο-
στεοπόρωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες οι οποίες ενημερώθηκαν από τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας 
Πεταλούδα σχετικά με την οστεοπόρωση, δεκαπέντε ημέρες μετά, είχαν 
σημαντικά θετική στάση έναντι της ασθένειάς τους και άλλαξαν παλιό-
τερες συνήθειές τους. Η οστεοπόρωση είναι το νόσημα που χαρακτηρί-
ζεται από την ελάττωση της αντοχής του οστού, με αποτέλεσμα τα κα-
τάγματα της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Το οστεοπορωτικό 
κάταγμα θεωρείται παγκοσμίως η δεύτερη αιτία σωματικής ανικανό-
τητας και θνητότητας, ενώ αποτελεί σημαντικό κοινωνικό και οικονο-
μικό πρόβλημα για τα κράτη με γηρασμένο πληθυσμό όπως η Ελλάδα.

Έξι στις δέκα Ελληνίδες έχουν οστεοπόρωση
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Το τεχνητό πάγκρεας 
είναι ένα σύστηµα 
σε µέγεθος κινητού 
τηλεφώνου.

Ν
έα ερευνητικά δεδοµένα από 
το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο 
Θεσσαλονίκης επιβεβαιώ-
νουν την αξία του τεχνητού 
παγκρέατος στη θεραπεία του 
ινσουλινοεξαρτώµενου δια-
βήτη. Η χρήση τεχνητού πα-

γκρέατος σχετίζεται µε καλύτερο έλεγχο του σακχά-
ρου σε σχέση µε τη συνήθη αγωγή σε ασθενείς µε 
διαβήτη τύπου 1, όπως φάνηκε σε µια συστηµατική 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που δηµο-
σιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό 
BMJ. Μολονότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για 
την οριστική επιβεβαίωση των ευρηµάτων, οι ερευνη-
τές πιστεύουν ότι τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι 
«το τεχνητό πάγκρεας είναι µία ασφαλής και αποτε-
λεσµατική θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς 
µε διαβήτη τύπου 1». Το τεχνητό πάγκρεας είναι ένα 
σύστηµα σε µέγεθος κινητού τηλεφώνου που µετράει 
συνεχώς τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα και µε-
ταδίδει την πληροφορία αυτή στην αντλία που απε-

λευθερώνει αυτόµατα την απαιτούµενη ποσότητα ιν-
σουλίνης, ακριβώς όπως κάνει το πάγκρεας στους αν-
θρώπους που δεν έχουν διαβήτη.

Τον Σεπτέµβριο του 2016 ο Οργανισµός Ελέγχου 
Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) στην Αµερική ενέ-
κρινε το πρώτο σύστηµα τεχνητού παγκρέατος για 
άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 ηλικίας άνω των 14 ετών. 
Η κύρια ερευνήτρια της µελέτης, η λέκτορας Ελένη 
Μπεκιάρη, µαζί µε µια οµάδα ερευνητών από το ∆ια-
βητολογικό Κέντρο της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του 
ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, τη 
Μονάδα Κλινικής Έρευνας & Τεκµηριωµένης Ιατρι-
κής του ΑΠΘ και το Πανεπιστήµιο του Κέµπριτζ στο 
Ηνωµένο Βασίλειο µελέτησαν την  αποτελεσµατικό-
τητα και ασφάλεια των συστηµάτων τεχνητού παγκρέ-
ατος για άτοµα µε διαβήτη τύπου 1. Ανασκόπησαν και 
συνέθεσαν τα αποτελέσµατα 41 τυχαιοποιηµένων κλι-
νικών µελετών µε περισσότερους από 1.000 ασθενείς 
µε διαβήτη τύπου 1 και βρήκαν ότι, σε σχέση µε άλλα 
είδη ινσουλινοθεραπείας, το τεχνητό πάγκρεας αυξά-
νει κατά περίπου δυόµισι ώρες µέσα στο 24ωρο το δι-

άστηµα που τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα είναι 
σε φυσιολογικά επίπεδα (νορµογλυκαιµία), όταν χρη-
σιµοποιείται είτε αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της 
νύχτας είτε κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου. Επι-
πλέον, η χρήση τεχνητού παγκρέατος µείωσε κατά πε-
ρίπου δύο ώρες τον χρόνο που οι τιµές του σακχάρου 
είναι αυξηµένες (υπεργλυκαιµία) και κατά περίπου 20 
λεπτά τον χρόνο που οι τιµές του σακχάρου είναι µει-
ωµένες (υπογλυκαιµία). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν 
ότι η συγκεκριµένη ανασκόπηση παρέχει µια έγκυρη 
και ολοκληρωµένη σύνοψη όλης της υπάρχουσας βι-
βλιογραφίας για τα συστήµατα τεχνητού παγκρέατος. 
Επίσης, συστήνουν ότι µελλοντικές έρευνες θα πρέ-
πει να διερευνήσουν τη χρήση τεχνητού παγκρέατος 
και σε ασθενείς µε διαβήτη τύπου 2, καθώς και την ε-
πίδρασή του στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Τέλος, 
επισηµαίνουν ότι πρέπει να διευκρινιστεί η σχέση κό-
στους-αποτελεσµατικότητας, ώστε να καταστεί εφικτή 
η χρήση του τεχνητού παγκρέατος στην καθηµερινή 
κλινική πρακτική και η κάλυψη του κόστους του από 
ασφαλιστικούς οργανισµούς.

Τεχνητό 
πάγκρεας, 
το �έλλον στη 
θεραπεία του 
διαβήτη τύπου 1

Περισσότερες από 50 γυναίκες ασθενείς µε καρκίνο του µαστού έχουν 
βρει στήριγµα στις ολιστικές υπηρεσίες φροντίδας που προσφέρουν 
ειδικοί από κάθε µετερίζι εθελοντικά στο Σπίτι του οργανισµού ΜΑΝΑ, 

στο κέντρο της Αθήνας. Οι γυναίκες µε εµπειρία καρκίνου του µαστού έχουν 
εκεί τη δυνατότητα να κάνουν ψυχοθεραπεία, γιόγκα, πιλάτες, να αφεθούν σε 
φροντίδες οµορφιάς, να ενηµερωθούν για τη σωστή διατροφή και να σταθούν 
ξανά στα πόδια τους µε αυτοπεποίθηση µετά την περιπέτεια της υγείας τους. Με 
δεδοµένο ότι η νέα αυτή δοµή ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από λίγους µήνες, ο 
αριθµός των ασθενών που ήδη έχουν απευθυνθεί στο Σπίτι και έχουν ωφεληθεί 
από το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών ευεξίας, διατροφής, οµορφιάς, 
άσκησης και ψυχικής ισορροπίας είναι µεγάλος. Για πρώτη φορά στην πατρίδα 
µας αυτές οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προσφέρονται εξωνοσοκοµειακά, σε 
έναν πλήρως εξοπλισµένο και απόλυτα καλαίσθητο χώρο.

Πενήντα γυναίκες �ε καρκίνο του 
�αστού βρήκαν στήριγ�α στο Σπίτι 
του ΜΑΝΑ

Εκθεσίω�α, το αντηλιακό �ας 
«γονιδίω�α»

Πρώτα µάθαµε το γονιδίωµα (το σύνολο των γονιδίων του ανθρώ-
που), µετά την ολοκλήρωση του Human Genome Project το 2003, 
και επενδύσαµε στις γονιδιακές θεραπείες που µας απογοήτευ-

σαν, καθώς ο θησαυρός αποδείχθηκε… άνθρακες. Μετά γνωρίσαµε το µικρο-
βίωµα, τα τρισεκατοµµύρια των µικροβίων που ζουν στο σώµα µας και που 
ευθύνονται για πολλές χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες, από το Αλτσχάιµερ 
µέχρι την παχυσαρκία. Τώρα γυρνάµε σελίδα, καθώς έρχεται η ώρα να ανα-
καλύψουµε το εκθεσίωµα (exposome). Ένας όρος που µας γνώρισαν τα δερ-
µοκαλλυντικά της La Roche-Posay και που συνοψίζει σε µια λέξη όλους ε-
κείνους τους παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την πρόωρη γήρανση του 
δέρµατος. Το εκθεσίωµα είναι το κλειδί του µυστηρίου για τη σωστή φρο-
ντίδα της επιδερµίδας στην πόλη, γιατί δεν ζούµε µέσα σε αποστειρωµένες 
γυάλινες σφαίρες, αλλά σε ένα περιβάλλον που βοµβαρδίζεται από ατµο-
σφαιρικούς ρύπους, σκόνη και ηλιακή ακτινοβολία. Πρόσφατες έρευνες που 
δηµοσιεύτηκαν στο «Journal of Dermatological Science» για το εκθεσίωµα 
φανερώνουν ότι το 25% της γήρανσης του δέρµατος οφείλεται στους ατµο-
σφαιρικούς ρύπους και πως η εσωτερική και εξωτερική φροντίδα του οργα-
νισµού µε αντιοξειδωτικά (µέσα από την τροφή και µε δερµοκαλλυντικά) 
µπορεί να φρενάρει αυτή τη διαδικασία.
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Την περασμένη εβδομάδα η διάσημη 
Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μαράια 
Κάρεϊ αποκάλυψε ότι το 2001 δια-
γνώστηκε με διπολική διαταραχή 
και πρόσφατα άρχισε να υποβάλλε-

ται και σε φαρμακευτική αγωγή γι’ αυτήν. Ωστόσο, 
δεν είναι η πρώτη διασημότητα της showbiz που 
δηλώνει ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη ψυχική 
νόσο. Έχουν προηγηθεί δεκάδες άλλοι, μεταξύ 
των οποίων η Ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο’Κό-
νορ, ο ηθοποιός Μελ Γκίμπσον, η βραβευμένη με 
Όσκαρ ηθοποιός Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, η 25χρονη 
τραγουδίστρια Ντέμι Λοβάτο, ο θρυλικός κιθαρί-
στας της ροκ Τζίμι Χέντριξ και ο συνιδρυτής του 
συγκροτήματος Nirvana Κερτ Κομπέιν.

«Η διπολική διαταραχή είναι μία διαταραχή 
του εγκεφάλου που προκαλεί ασυνήθιστες εναλ-
λαγές της ψυχικής διάθεσης, της ενεργητικότητας, 
της σωματικής δραστηριότητας και της ικανότητας 
διεκπεραίωσης των καθημερινών υποχρεώσεων» 
λέει ο νευρολόγος-ψυχίατρος δρ. Νίκος Δέγλερης, 
ο οποίος διδάσκει Ψυχοθεραπεία στο Πανεπιστή-
μιο Paris V στη Γαλλία. «Παλαιότερα την αποκα-
λούσαμε μανιοκαταθλιπτική διαταραχή ή μανιοκα-
τάθλιψη, διότι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμά 
της είναι οι εναλλαγές επεισοδίων “ανεβασμένης” 
ψυχικής διάθεσης (μανία) με επεισόδια “πεσμέ-
νης” ψυχικής διάθεσης (κατάθλιψη)».

μπορεί να μη χρειαστούν ποτέ νοσηλεία σε ψυχι-
ατρικό νοσοκομείο» τονίζει ο ειδικός.

Άλλος μύθος είναι ότι οι περίοδοι της μανίας 
εναλλάσσονται τακτικά με τις περιόδους κατάθλι-
ψης. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ψυχική διάθεση 
των ασθενών συχνά είναι χαοτική και όχι κυκλική, 
με τυχαίους συνδυασμούς συμπτωμάτων. Η χαο-
τική αυτή κατάσταση επιτείνει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με τον κοινωνικό τους 
περίγυρο, ακόμη κι αν έχουν ήπια νόσο, γι’ αυτό 
είναι πολύ σημαντικό να κάνουν θεραπεία.

Επίσης, είναι μύθος ότι η διπολική διαταραχή 
δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η αλήθεια είναι ότι υ-
πάρχουν πολλές αποτελεσματικές θεραπείες γι’ 
αυτήν. Οι ασθενείς γενικώς ανταποκρίνονται καλά 
στα φάρμακα που σταθεροποιούν την ψυχική δι-
άθεση (λέγονται σταθεροποιητές της διάθεσης ή 
θυμορρυθμιστικά), μερικές φορές σε συνδυασμό 
με αντικαταθλιπτικά ή/και φάρμακα για τη μανία. 
Εάν συνυπάρχουν ψυχωτικά συμπτώματα, πρέπει 
να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και ανάλογα με την 
έντασή τους. Πολύ ωφέλιμη είναι και η ψυχοθε-
ραπεία, η οποία βοηθά τους ασθενείς να κατανο-
ήσουν τη φύση της ασθένειάς τους και να μάθουν 
να λύνουν τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί 
στη ζωή τους.

Τέλος, είναι μύθος πως τα «σκαμπανεβάσματα» 
της ψυχικής διάθεσης είναι σημάδι διπολικής δι-
αταραχής. Στην πραγματικότητα, πιθανές αιτίες 
είναι ορμονικές διαταραχές, αυτοάνοσες παθή-
σεις, νευρολογικά προβλήματα και προβλήματα 
ψυχικής υγείας, όπως το σύνδρομο ελλειμματι-
κής προσοχής - υπερκινητικότητας και ορισμένες 
διαταραχές προσωπικότητας. Αν υποπτεύεστε ότι 
εσείς ή ένας δικός σας άνθρωπος πάσχετε από δι-
πολική διαταραχή, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό 
στην ψυχική υγεία. Είναι ο μόνος που μπορεί να 
κάνει έγκαιρη διάγνωση και να χορηγήσει μια α-
ποτελεσματική θεραπεία, που θα σας επιτρέψει να 
ανακτήσετε την ισορροπία στην ψυχική σας υγεία.

Διπολική 
διαταραχή,  
η ασθένεια  
των celebrities

Στη διάρκεια των επεισοδίων της μανίας το 
άτομο συμπεριφέρεται ή αισθάνεται αφύσικα ενερ-
γητικό, χαρούμενο ή ευερέθιστο και συχνά λαμβά-
νει παρορμητικές αποφάσεις δίχως να σκέφτεται 
τις πιθανές συνέπειες. Επιπλέον, η ανάγκη του για 
ύπνο μειώνεται. Αντίστοιχα, στις περιόδους της κα-
τάθλιψης συχνά εκδηλώνεται ευσυγκινησία, πολύ 
αρνητική θεώρηση της ζωής και απώλεια ενδιαφε-
ρόντων και ευχαρίστησης. Στις φάσεις αυτές είναι 
ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος αυτοτραυματισμού 
και αυτοκτονίας. Υπολογίζεται ότι 40% των ασθε-
νών αυτοτραυματίζονται στη διάρκεια καταθλιπτι-
κών επεισοδίων, ενώ έξι στους εκατό αυτοκτονούν.

Η διπολική διαταραχή είναι απόρροια περι-
βαλλοντικών, γενετικών και νευροψυχολογικών 
παραγόντων. Στους παράγοντες κινδύνου για την 
εκδήλωση ενός επεισοδίου συμπεριλαμβάνονται 
το έντονο στρες (όπως αυτό που προκαλούν τραυ-
ματικά γεγονότα της ζωής), αλλά και η χρήση ου-
σιών και αλκοόλ. Η διπολική διαταραχή είναι η 
έκτη κυριότερη αιτία αναπηρίας σε όλο τον κόσμο 
και συνοδεύεται από αρκετούς μύθους, όπως ότι 
είναι πολύ σοβαρή. «Πολλοί πιστεύουν πως όσοι 
πάσχουν από διπολική διαταραχή είναι εκτός ε-
λέγχου και ψυχωτικοί, αλλά τις τελευταίες δεκα-
ετίες έχουμε μάθει ότι πολύ πιο συχνές είναι οι 
ήπιες μορφές της» εξηγεί ο δρ. Δέγλερης.

Στη διπολική διαταραχή ΙΙ, από την οποία είπε 
ότι πάσχει η Μαράια Κάρεϊ, η κατάθλιψη μπορεί να 
είναι σοβαρή, αλλά τα επεισόδια μανίας συνήθως 
είναι ηπιότερα (ή μπορεί να απουσιάζουν), δεν ε-
πηρεάζουν ιδιαίτερα τη λειτουργικότητα του ατό-
μου. Στην κυκλοθυμία, η οποία είναι πολύ συχνή, 
εμφανίζονται πολύ ήπια ή πολύ λίγα συμπτώματα 
μανίας για μικρά χρονικά διαστήματα και ήπια κα-
ταθλιπτικά επεισόδια που δεν πληρούν καν τα κρι-
τήρια της σοβαρής (μείζονος) κατάθλιψης. Πολλοί 
από τους πάσχοντες από αυτήν είναι αρκετά επι-
τυχημένοι. Επομένως «οι περισσότεροι πάσχοντες 
από διπολική διαταραχή ζουν στην κοινότητα και 

Η Αμερικανίδα 
τραγουδίστρια 
Μαράια Κάρεϊ 
αποκάλυψε πρόσφατα 
ότι πάσχει από 
διπολική διαταραχή, 
συμβάλλοντας έτσι στην 
αποστιγματοποίηση και 
«απομυθοποίηση» του 
ψυχικού νοσήματος.

«Το έντονο στρες, η 
χρήση ουσιών και το 
αλκοόλ μπορούν να 
πυροδοτήσουν ένα 
επεισόδιο μανίας ή 
κατάθλιψης». 
Δρ. Νίκος Δέγλερης, 
νευρολόγος-ψυχίατρος
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