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Υλοποιήθηκε το όραμα… 20 χρόνων!

Παραδίδεται το Νοσοκομείο «του κουτιού»
της ΑΝΘΗΣ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
Ένα όραμα 20- και πλέον- χρόνων έγινε πραγματικότητα. Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης είναι
έτοιμο να παραδοθεί «του κουτιού» με την πλειοψηφία των γιατρών και του προσωπικού
μετά έτη ταλαιπωρίας με την ανακαίνιση και την αναδιαρρύθμιση των χώρων να λέει
«χαλάλι». Ο Παναγιώτης Προβέτζας, διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής, πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και υπεύθυνος Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
θυμάται ακόμα τον Φραγκλίνο Παπαδέλλη το 1996, τότε υφυπουργό Υγείας, να θέτει
την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του Νοσοκομείου. «Τότε ήταν που διαπιστώθηκε ότι δεν
μπορεί να χτιστεί καινούριο, αλλά να ανακαινιστεί το παλιό και να προστεθούν νέες πτέρυγες»
αναφέρει ο κ. Προβέτζας στο «View».
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μνηνός, Μαρία Σκέμπερη, Αλέκα Παπαρήγα, Νάσος Γιακαλής, Σπύρος Γαληνός, Παπαθανασίου, Νίκος Σηφουνάκης, Παύλος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Κατσιφαράκης, Βασίλης Μουζάλας, Ευθύμης Ζιώγας, Χρίστος
Θεοδώρου, Χρυσούλα Αντωνιάδου, Νάσος
Σκορδίδης, Ιγνάτης Σακκαλής. «Για να φτάσουμε σήμερα και με την υπομονή όλων, που πιστεύω άξιζε τον κόπο, να παραδοθεί ένα σύγχρονο Νοσοκομείο για τις ανάγκες του λαού της Λέσβου, επί Περιφερειακής Αρχής Χριστιάνας Καλογήρου και διοικήτριας Άννας Ζερβού», κατέληξε.

Φωτό: Ι. Τσικνής

Περιμετρικά ο προσανατολισμός

Οι «συντελεστές»

Μάλιστα ο κ. Προβέτζας επισημαίνει ότι έκτοτε
υπήρξαν τόσο πολλοί συνεχιστές όσο και αρκετοί… πολέμιοι. Εκείνος όμως θέλησε να αναφερθεί μόνο στους συνεχιστές, διοικητές και προέδρους του Νοσοκομείου, πολιτικούς, βουλευτές και Περιφερειάρχες, προσωπικό του «Βοστανείου» που έβαλαν με παρεμβάσεις το λιθαράκι
τους: Στέλιος Παυλής, Λευτέρης Ταμτάμης,
Μάιστρος Κλαδογένης, Παναγιώτης Καραδημητράκης, Αντωνόπουλος, Σταύρος Ψαρρόπουλος, Αδαμαντία Τριανταφυλλιά, Κώστας Στεργιόπουλος, Αριστείδης Χατζηκο-

Καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων η αλήθεια είναι
ότι το προσωπικό και πολύ περισσότερο οι ασθενείς μπερδεύονταν ως προς την εύρεση της κλινικής που έψαχναν. Όμως πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, αρκεί κανείς να κατευθύνεται κυκλικά. Στο παλαιότερο κτήριο (που ονομάζουμε παλιό νοσοκομείο- από το 1935 γαρ) στεγάζονται τα χειρουργεία και από κάτω η Ορθοπεδική, η Πνευμονολογική και η νευροχειρουργική κλινική. Κάνοντας τον κύκλο πηγαίνουμε στην
ολοκαίνουρια Παιδιατρική, την ΩΡΛ κλινική, το
Ουρολογικό και το Οφθαλμολογικό. Βέβαια την
επίσης ολοκαίνουρια μαιευτική τη συναντά κανείς πιο εύκολα μπαίνοντας από την πίσω είσοδο του Νοσοκομείου, όπως και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Το έργο

Το έργο «Αναδιαρρυθμίσεις - Επεκτάσεις και
Προμήθεια - Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης» έχει συνολικό προϋπολογισμό
25.111.645,52 ευρώ με ΦΠΑ, και τελικός δικαιούχος ήταν η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές» Α.Ε.
με σύμβαση 16.947.670,81 ευρώ με ΦΠΑ.
Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του
ΕΣΠΑ 2014-2020, και στο πλαίσιό του κατασκευάστηκαν δύο νέα κτίρια συνολικού εμβαδού
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Φωτό: Ι. Τσικνής

1.828 m2 και 2.758 m2 αντίστοιχα, καθώς εκσυγχρονίστηκαν τα δύο κτίρια της παλαιάς πτέρυγας συνολικού εμβαδού 6.048 m2 και 2.230
m2 αντίστοιχα, διαμορφώθηκε ο περιβάλλων
χώρος επιφάνειας 7.518 τ.μ. και προέβλεπε επίσης την προμήθεια-εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
Έχει γίνει διοικητική παραλαβή για χρήση και
βρίσκονται ήδη σε λειτουργία τα νέα κτίρια Ν1
(ακτινολογικό- ΩΡΛ - Οφθαλμολογική- Παιδιατρική κλινική) Και Ν2 (νεκροτομείο- μαιευτική γυναικολογική κλινική - κοιτώνες ιατρών - αμφιθέατρο), το αναδιαμορφωμένο κτίριο ΚΝ (μαγειρεία - φαρμακείο - καρδιολογική - ογκολογική - ΜΑΦ) και το μισό (η δεξιά πλευρά) του κτιρίου ΚΠ (εξωτερικά ιατρεία - παθολογική - χειρουργική κλινική). Στο υπόλοιπο του κτιρίου ΚΠ
(αιμοδυναμικό τμήμα - λοιμωδών - τμήμα ενδοσκοπήσεων - τμήμα μεσογειακής αναιμίας - Γραφεία διοίκησης - υπόλοιπο παθολογικής και χειρουργικής κλινικής) έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναδιαρρύθμισης και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η διοικητική παραλαβή για χρήση.
Έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 95% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
και η ημερομηνία ολοκλήρωσης του σύμφωνα
με την τελευταία εγκεκριμένη παράταση εργασιών είναι 02/12/2017.
6
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Η Χ. Καλογήρου
«Ήταν ένα ζητούμενο πολλών χρόνων
της κοινωνίας της Μυτιλήνης. Τίποτα δεν ήταν εύκολο και πάρα πολλές
δυσκολίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου. Άλλωστε όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να λειτουργεί ένα Νοσοκομείο και
παράλληλα να εξελίσσεται ένα μεγάλο έργο εκατομμυρίων. Εμείς ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη Διαχειριστική Αρχή που είναι ο αρμόδιος
φορέας της χρηματοδότησης του έργου κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και κατά
την περίοδο των capital controls, και
τις τεχνικές που προέκυψαν και έπρεπε να ξεπεραστούν. Για να μπορέσει
να αξιοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο
με ευρωπαϊκούς πόρους -που διατέθηκαν στο Νοσοκομείο και όχι αλλού- πρέπει η Πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να στελεχώσουν το Νοσοκομείο με ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό», επισημαίνει η περιφερειάρχης Χριστιάνα Καλογήρου.

Τα μαθήματα
απευθύνονται σε
ενήλικες μεμονωμένα

E-learning για παροχή Α’ Βοηθειών
ΜΆΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΊΔΗ

Πως μπορεί να μάθει κανείς να δίνει Α’ Βοήθειες και να λάβει πιστοποιητικό; Μέσω
e�������������������������������������������������������������������������
- �����������������������������������������������������������������������
learning���������������������������������������������������������������
και συγκεκριμένα με την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων που αναπτύσσει η ��������������������������������������������������������
SQLearn�������������������������������������������������
στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Έ

τσι, ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί στην
παροχή Α’ Βοηθειών και στην αντιμετώπιση
βασικών καταστάσεων ανάγκης που σχετίζονται
με την υγεία, μέσα από τα ψηφιακά μαθήματα
που δημιουργεί η ����������������������������
SQLearn���������������������
και πιστοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και τα οποία θα είναι
διαθέσιμα σε μία κοινή πλατφόρμα ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης, που επίσης αναπτύσσει η SQLearn
(www.redcross-elearning.gr).
Τα ηλεκτρονικά μαθήματα του προγράμματος
«Βασική Υποστήριξη Ζωής» περιλαμβάνουν τις
ενότητες «Βασική Υποστήριξη Ζωής σε Ενήλικες», «Βασική Υποστήριξη Ζωής σε Παιδιατρικούς Ασθενείς», «Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή» και «Αντιμετώπιση πνιγμονής»,
ενώ σχεδιάζεται ήδη το επόμενο πρόγραμμα με
τίτλο «Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών και
Διάσωσης».
Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες μεμονωμένα, αλλά και σε κάθε εταιρεία ή οργανισμό
που απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό, ανεξαρτήτως τομέα.
Οι εκπαιδευόμενοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος όπου η ύλη του είναι προ-

σαρμοσμένη, εναρμονισμένη και σύμφωνη με τις
τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Αναζωογόνησης (ERC), αποκτούν Πιστοποιητικό
Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
το οποίο ισχύει για πέντε χρόνια με πιστοποίηση
«ISO 9001:2008».
«Μέσα από το e��������������������������������
���������������������������������
- learning���������������������
�����������������������������
στην ουσία, η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται μια διαδικασία που δεν
περιορίζεται στον χώρο (παρουσία σε συγκεκριμένο σημείο) ή στο χρόνο (συγκεκριμένη ώρα παρακολούθησης) αλλά προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες του εκπαιδευόμενου» αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής της
SQLearn, κ. Σπύρος Γκούμας.
Αντίστοιχα από την πλευρά του πρόεδρος του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ����������������
Dr��������������
. Αντώνιος Αυγερινός επισημαίνει: «Οι Α’ Βοήθειες είναι πράξη ανθρωπισμού. Πρέπει να είναι προσβάσιμες σε
κάθε χώρο με κάθε ευκαιρία. Τα εκπαιδευτικά μας
προγράμματα παρέχουν στοχευμένη εκπαίδευση
στο πως παρέχονται οι Α’ Βοήθειες. Η παροχή
ποιοτικών πρώτων βοηθειών σώζει ζωές».
Πηγή: www.tanea.gr
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Ένα αναδυόμενο ανησυχητικό
φαινόμενο

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2
σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες
Γράφει η ΚΛΕΠΠΕΡ-ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ*

Μ

έχρι περίπου πριν 30 χρόνια, όταν μιλούσαμε για
τη νόσο Σακχαρώδης Διαβήτης (Σ.Δ.) στα παιδιά, εφήβους
και νεαρούς ενήλικες, αναφερόμασταν σχεδόν αποκλειστικά (με εξαιρέσεις κάποιες σπάνιες μορφές διαβήτη όπως ο
Σ.Δ. MODY ή δευτεροπαθείς
ως απότοκες χρόνιων νόσων ή
φαρμάκων) στον Σ.Δ. τύπου 1
(Σ.Δ. 1) ή αλλιώς αποκαλούμενο Ινσουλινοεξαρτώμενο Σ.Δ. ή
Νεανικό Διαβήτη. Απεναντίας,
ο Σ.Δ. τύπου 2 (Σ.Δ. 2) ή ονομαζόμενος Σ.Δ. των Ενηλίκων ή
Μη-ινσουλινοεξαρτώμενος Σ.Δ.
αφορούσε σαφώς ηλικίες άνω
των 40 ετών.
Όμως από τα μέσα του 1990
άρχισαν να καταγράφονται με
ανησυχητική αυξανόμενη συχνότητα περιστατικά Σ.Δ. 2 σε
παιδιά και νέα άτομα. Αυτό το
8
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φαινόμενο συνέπεσε και συνδέθηκε αιτιολογικά με την αύξηση
της παιδικής παχυσαρκίας που
έχει λάβει δυστυχώς διαστάσεις
παγκόσμιας επιδημίας και πλήττει τόσο τις αναπτυγμένες, όσο
και τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ο Σ.Δ. 2 στα παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με πρόσφατες
μελέτες, αφορά το 8-45% των
νέο-διαγνωσθέντων διαβητικών σε αυτές τις ηλικίες ανάλογα με τις περιοχές μελέτης.
Οι Η.Π.Α. παρουσιάζουν πολύ
μεγάλο πρόβλημα (κυρίως με
κάποιες πληθυσμιακές ομάδες
όπως: Ινδιάνοι Αμερικής, Αφροαμερικανοί, καταγωγής από νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού
και της Ασίας) και ακολουθούν
Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κ.ά. Η Ευρώπη προς το
παρόν εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά Σ.Δ. 2 στα παιδιά
και στους εφήβους.

Στον Σ.Δ. 2 η ινσουλίνη
που κυκλοφορεί δεν
είναι δραστική καθώς
τα κύτταρα εμφανίζουν
μια αντίσταση στη
δράση της. Το πάγκρεας
στη προσπάθεια να
υπερνικήσει το πρόβλημα
παράγει περισσότερη
ινσουλίνη και έτσι εκτός
από την υπεργλυκαιμία
έχουμε και
υπερινσουλιναιμία. Αυτή
η συνεχής παραγωγή
ινσουλίνης εξαντλεί τελικά
τα β-κύτταρα παγκρέατος
και στο τέλος καταλήγει
και σε ανεπάρκεια
ινσουλίνης.
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Ο Σ.Δ. είναι ένα σύνθετο μεταβολικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία. Η
γλυκόζη στον οργανισμό μας
προέρχεται από τη διάσπαση
των προσλαμβανομένων τροφών και αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας για τα
κύτταρα όλων των ιστών. Όμως
για να δράσει η γλυκόζη πρέπει πρέπει πρώτα να μπει μέσα
στα κύτταρα. Η ινσουλίνη είναι ένα ένζυμο που παράγεται
από β-κύτταρα του παγκρέατος
και έχει ρόλο να ρυθμίζει την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα. Όταν υπάρχει έλλειψη ινσουλίνης (Σ.Δ. 1) ή δυσλειτουργία της ινσουλίνης (Σ.Δ. 2) τότε
η γλυκόζη συσσωρεύεται στο
αίμα και δημιουργείται η υπεργλυκαιμία με σοβαρότατες άμεσες και απώτερες επιπτώσεις
στην υγεία.
Ο Σ.Δ. 1 αποτελεί ακόμα την
κυρίαρχη μορφή διαβήτη στα
παιδιά και νέα άτομα. Χαρακτηρίζεται ως ένα αυτοάνοσο
νόσημα όπου με ανοσολογικό
μηχανισμό ο ίδιος ο οργανισμός

10
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καταστρέφει τα β-κύτταρα του
παγκρέατος. Αποτέλεσμα είναι
η έλλειψη ινσουλίνης που καθιστά απαραίτητη την καθημερινή
λήψη ινσουλίνης είτε με ενέσεις
είτε με αντλία έγχυσης για την
επιβίωση του ασθενούς.
Στον Σ.Δ. 2 η ινσουλίνη που
κυκλοφορεί δεν είναι δραστική
καθώς τα κύτταρα εμφανίζουν
μια αντίσταση στη δράση της.
Το πάγκρεας στη προσπάθεια
να υπερνικήσει το πρόβλημα
παράγει περισσότερη ινσουλίνη
και έτσι εκτός από την υπεργλυκαιμία έχουμε και υπερινσουλιναιμία. Αυτή η συνεχής
παραγωγή ινσουλίνης εξαντλεί
τελικά τα β-κύτταρα παγκρέατος και στο τέλος καταλήγει και
σε ανεπάρκεια ινσουλίνης.
Η αντίσταση στην ινσουλίνη που οδηγεί στον Σ.Δ. 2 έχει
γενετικό υπόβαθρο και έτσι
η προδιάθεση κληρονομείται.
Άτομα με συγγενείς 1ου βαθμού (γονείς – αδέλφια – τέκνα)
ή/και 2ου βαθμού (παπούδες,
γιαγιάδες, θείοι, θείες και ανήψια) με Σ.Δ. 2 έχουν 2-6 φο-

Άτομα με συγγενείς
1ου βαθμού (γονείς –
αδέλφια – τέκνα) ή/και
2ου βαθμού (παπούδες,
γιαγιάδες, θείοι, θείες
και ανήψια) με Σ.Δ. 2
έχουν 2-6 φορές πιο
αυξημένο κίνδυνο από
τον γενικό πληθυσμό
να εμφανίσουν Σ.Δ.
2. Το αν θα νοσήσουν
τελικά εξαρτάται από τον
τρόπο ζωής που διάγουν.
Η παχυσαρκία και η
έλλειψη καθημερινής
άσκησης αυξάνουν
την αντίσταση στην
ινσουλίνη σε γενετικά
επιβαρυμένα με
προδιάθεση άτομα.

ρές πιο αυξημένο κίνδυνο από
τον γενικό πληθυσμό να εμφανίσουν Σ.Δ. 2. Το αν θα νοσήσουν τελικά εξαρτάται από τον
τρόπο ζωής που διάγουν. Η παχυσαρκία και η έλλειψη καθημερινής άσκησης αυξάνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη σε γενετικά επιβαρυμένα
με προδιάθεση άτομα. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην παιδική
παχυσαρκία. Στον παγκόσμιο
χάρτη της παιδικής παχυσαρκίας του Π.Ο.Υ. η Ελλάδα χτυπάει
κόκκινο. Στην Ευρώπη σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η Ελλάδα έρχεται πρώτη στα ποσοστά παχυσαρκίας των αγοριών
η δε Μάλτα των κοριτσιών.
Στον Σ.Δ. 2 στα αρχικά στάδια τα κλασσικά συμπτώματα διαβήτη (όπως πολυουρία,
πολυδιψία, πολυφαγία, κόπωση, θόλωση όρασης κ.α.) συχνά
απουσιάζουν ή είναι πολύ ήπια.
Έτσι πολλές φορές η διάγνωση μπαίνει τυχαία με την εύρεση μιας αυξημένης τιμής γλυκόζης στο αίμα ή στα ούρα σε εξέταση ρουτίνας ή που έγινε για
άλλον λόγο.
Επειδή όμως πρόκειται για σοβαρό νόσημα με βαριές μακροχρόνιες επιπτώσεις από όλα τα
όργανα του σώματος και κυρίως από καρδιοαγγειακό, νεφρούς και μάτια, η Αμερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία θέσπισε να γίνεται προληπτικός
έλεγχος σε όλα τα υπέρβαρα
ή παχύσαρκα παιδιά από ηλικίας 10 ετών και άνω ανά διετία εφόσον συνυπάρχει έστω
και ένα εκ των κάτωθι:
1. Έχουν συγγενή 1ου ή 2ου
βαθμού με Σ.Δ. 2.
2. Έχουν κλινικά σημεία αντί-

στασης στην ινσουλίνη όπως α) μελανίζουσα
ακάνθωση (υπέρχρωση και
πάχυνση του δέρματος στον
αυχένα, μασχάλες, βουβωνικές χώρες κ.ά.), β) Πολυκυστικές ωοθήκες (διαταραχές εμμήνου ρύσεως, κύστεις
στις ωοθήκες, παχυσαρκία,
δασυτριχισμός σε έφηβες),
γ) Υπέρταση και δ) Υπερλιπιδαιμία (ιδίως αυξημένα
τριγλυκερίδια και χαμηλή την
(καλή) HDL χοληστερίνη)
3. Ιστορικό διαβήτη κύησης της μητέρας ή αν το
άτομο γεννήθηκε λιποβαρές(<2500gr) ή υπέρβαρο
(>4000gr).
4. Έχουν συμπτώματα της νόσου.
Ο προληπτικός έλεγχος ξεκινάει
με μέτρηση γλυκόζης νηστείας
στο αίμα. Παθολογική γλυκόζη νηστείας είναι η=> 126mg/
dl. Διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας = 100-125mg/dl.
Βέβαια δεν βασιζόμαστε σε μία
μέτρηση αλλά επαναλαμβάνουμε προς διασταύρωση του αποτελέσματος. Σε παθολογικές
ή διαταραγμένες τιμές γλυκόζης ο ενδοκρινολόγος θα δώσει
επιπρόσθετες εξετάσεις όπως
π.χ. δοκιμασία ανοχής γλυκόζης και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, ινσουλίνη, C��������
���������
- πεπτίδιο πλάσματος κ.α. ενίοτε και
γενετικό έλεγχο.
Η αντιμετώπιση του Σ.Δ.2 στα
παιδιά είναι ένας συνδυασμός
αλλαγής τρόπου ζωής ώστε ο
ασθενής να χάσει σταδιακά βάρος σώματος με την σωστή διαιτολογική καθοδήγηση, να
ασκείται καθημερινά τουλάχιστον για 1 ώρα ημερησίως, να
αποφεύγει το έντονο stress,

και να κάνει τακτικό έλεγχο της
γλυκόζης στο αίμα του. Συχνά
χρειάζεται και φαρμακευτική
αγωγή είτε με αντιδιαβητικά χάπια ( μετφορμίνη) είτε με ενέσιμη ινσουλίνη. Είναι απαραίτητη
η στενή συνεργασία διαφόρων
ειδικοτήτων λειτουργών υγείας
με την οικογένεια και το παιδί.
Η εμφάνιση Σ.Δ. 2 σε παιδιά,
εφήβους και νεαρούς ενήλικες είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο που πρέπει να καταπολεμηθεί από την γένεση του. Η
πρόληψη και η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας θα πρέπει να γίνουν η
κύρια φροντίδα όσων ασχολούνται με την υγεία. Εκείνο
που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι μακροχρόνιες επιπλοκές του Σ.Δ.2 από καρδιά, νεφρούς ,μάτια και άλλα όργανα
λόγω της μικρο- και μακρο- αγγειοπάθειας που προκαλεί, εμφανίζονται σε πολύ μικρότερες
ηλικίες επειδή και χρονικά η νόσος ξεκινά νωρίτερα αλλά και
γιατί έχει αποδειχθεί ότι στον
Σ.Δ.2 παιδικής ηλικίας οι επιπλοκές επέρχονται με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό.
Ο παιδίατρος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαρκή ενημέρωση των γονέων και παιδιών
ώστε να υιοθετήσουν υγιείς συνήθειες διατροφής και άσκησης , στην παρακολούθηση και
στο τακτικό προληπτικό έλεγχο
καθώς και στην συμμετοχή του
στην θεραπεία του Σ.Δ. 2 .
* Η κ. Κλέππερ-Κωφοπούλου
Ντανιέλλα είναι παιδίατρος,
τ. Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Θλάση μυών:
Αίτια - συμπτώματα - επιπλοκές μέτρα αντιμετώπισης

Θ

λάση είναι η κάκωση – τραυματισμός των μυών. Οι πιο συχνές θλάσεις είναι οι θλάσεις των
μυών των κάτω άκρων, όπως η θλάση των μηριαίων μυών και η θλάση
της γαστροκνημίας (γάμπα). Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα φύλα και στις
ηλικίες.
Οι θλάσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
- Θλάσεις πρώτου βαθμού: μικρή ρήξη
των μυϊκών στοιχείων.
- Θλάσεις δευτέρου βαθμού: μερική
ρήξη των μυϊκών στοιχείων, αλλά διατήρηση της συνέχειας του μυός.
- Θλάσεις τρίτου βαθμού: πλήρης διατομή του μυός, δηλαδή κόβεται ο μυς.

Αίτια

Οι μύες μπορεί να τραυματιστούν με
δύο τρόπους, με απευθείας κτύπημα ή
με υπερβολική διατατική φόρτισή τους.
Το αποτέλεσμα είναι ρήξη μυϊκών ινών
(που μπορεί να φθάσει και σε πλήρη διατομή του μυός) και η δημιουργία αιματώματος.
Το πιο σύνηθες αίτιο μιας θλάσης είναι ο τοπικός τραυματισμός στην περιοχή των μυών ή στη μυοτενόντιο περιοχή κοντά στις αρθρώσεις. Άτομα τα
οποία ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν μεγαλύτερη
συχνότητα στις θλάσεις. Επίσης, άτομα τα οποία έχουν υποστεί θλάσεις στο
παρελθόν έχουν περισσότερες πιθανό-
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τητες να υποστούν ξανά θλάσεις στην
ίδια περιοχή.
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες επιβαρυντικοί για την δημιουργία μυϊκής
θλάσης.
- Ο μυς μπορεί να είναι κακώς προετοιμασμένος λόγω κακής εκγύμνασης
ή πλημμελούς προθέρμανσης κατά την
άσκηση.
- Ο μυς μπορεί να είναι αδύναμος
λόγω προηγουμένου τραυματισμού και
πλημμελούς αποκατάστασης.
- Ο μυς μπορεί να έχει αναπτύξει ουλώδη ανελαστικό ιστό στο σημείο προηγούμενης θλάσεως.
- Ο μυς μπορεί να έχει υπερφορτωθεί
και έχει φθάσει σε μεγάλο σημείο κόπωσης.
- Σφικτοί μύες ή μύες εκτεθειμένοι σε
ψύχος τραυματίζονται ευκολότερα.

Γράφει ο
ΓΑΛΗΝΟΣ
ΙΩΣΗΦ*

Η προφύλαξη κατά τη διάρκεια των
αθλητικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση των περιοχών που έχουν ιστορικό θλάσεων με ελαστικούς επιδέσμους
μειώνει τις πιθανότητες τραυματισμού
των μυών.

Συμπτώματα
Προφανώς, τα συμπτώματα εξαρτώνται από τον βαθμό σοβαρότητας του
τραυματισμού. Στην περίπτωση της μυϊκής θλάσης, η ρήξη των μυϊκών ινών
συνοδεύεται από τη διαρροή αίματος,
που συσσωρεύεται στους ιστούς προκαλώντας αιμάτωμα, οι διαστάσεις του
οποίου είναι ανάλογες της σοβαρότητας της κάκωσης. Το κύριο σύμπτωμα
είναι ο πόνος κατά την ανάπαυση, που
επιδεινώνεται με την προσπάθεια κίνη-

σης του ενδιαφερόμενου μυός
και συνοδεύεται από λειτουργική
ανικανότητα, με αποτέλεσμα να
καθίσταται αδύνατη η χρήση του
προσβεβλημένου μυός.
Οι θλάσεις συμβαίνουν περισσότερο στην περιοχή που συνδέεται
ο μυς με τον τένοντα και λιγότερο
στην κύρια μάζα του μυός. Κύρια συμπτώματα στις καταστάσεις αυτές είναι ο άμεσος πόνος, η τοπική ευαισθησία στην περιοχή, η ανάπτυξη οιδήματος (πρηξίματος) καθώς και ο περιορισμός της κίνησης στις κοντινές αρθρώσεις. Συχνά μπορεί άμεσα να παρατηρηθεί εκχύμωση (μελάνιασμα) στην περιοχή της θλάσης. Αυτό λέγεται και αιμάτωμα.

Διάγνωση

Η κλινική εξέταση αποτελεί το βασικό
διαγνωστικό μέσο στις μυϊκές θλάσεις.
Η χρήση του υπερηχογραφήματος και
της μαγνητικής τομογραφίας συμπληρώνουν τα τελευταία χρόνια την κλινική εξέταση και βοηθούν κυρίως στον
καθορισμό του μεγέθους του τραυματισμού.

Επιπλοκές

Επιπλοκές μετά από μυϊκή θλάση συνήθως συμβαίνουν σε περιπτώσεις ανεπαρκούς ή ελλιπούς θεραπείας. Αφο-
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ρούν δε τον αυξανόμενο σχηματισμό
ουλώδους ιστού στην περιοχή της θλάσης, τη δημιουργία εγκυστωμένου αιματώματος και τη δημιουργία οστικού
ιστού (οστεοποιός μυοσίτις) που πολλές φορές οδηγεί στην περιορισμένη
λειτουργικότητα του μυός και της άρθρωσης στην οποία επενεργεί. Η χειρουργική θεραπεία είναι συνήθως η
μέθοδος επιλογής στις περιπτώσεις
αυτές.

Αντιμετώπιση

Η συντηρητική αγωγή είναι καταρχάς η
πρώτη προσέγγιση στην αντιμετώπιση
των θλάσεων. Αυτή αποτελείται από:
- Περίδεση του μυός (άνω ή κάτω
άκρο) με ελαστικό επίδεσμο.
- Χρήση ναρθήκων ανάπαυσης.
- Χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
- Τοποθέτηση πάγου τις δύο πρώτες
ημέρες.
- Φυσικοθεραπεία για αποκατάσταση,
εφόσον είναι απαραίτητο.
Οι θλάσεις δευτέρου και τρίτου βαθμού κατά την εκτίμηση του γιατρού και
ανάλογα με άλλες πιθανές βλάβες, χειρουργούνται (συρραφή μυός).
Αμέσως μετά τη θλάση του πρώτου
και δευτέρου βαθμού επιβάλλεται ακινητοποίηση του σκέλους σε αντίρροπη θέση, περίδεση και εφαρμογή ψυχρού επιθέματος ή πάγου για περίπου
20 με 25 λεπτά. Η εφαρμογή ψυχρών
επιθεμάτων γίνεται αρκετά συχνά κατά
14
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το πρώτο 48ωρο για τη μείωση του πόνου, του αιματώματος και την κατά το
δυνατό μείωση της έκτασης του οιδήματος.
Ο φυσικοθεραπευτής με τα μέσα τα
οποία διαθέτει, τα πρώτα 24ωρα προσπαθεί να μειώσει το οίδημα και τον
πόνο χρησιμοποιώντας TECAR, ρεύματα TENS, διασταυρούμενα ρεύματα και κρυοθεραπεία. Μετά τα πρώτα 24ωρα, ο στόχος του φυσικοθεραπευτή είναι να αυξήσει την κυκλοφορία
του αίματος στο σημείο βλάβης (μέσω
TECAR, υπέρηχου, θερμών επιθεμάτων, διαθερμιών και laser) για να επιτύχει τον μέγιστο βαθμό παροχής θρεπτικών στοιχείων για την επούλωση
της βλάβης.
Έπειτα επιβάλλεται πρόγραμμα διατατικών ασκήσεων στον τραυματισμένο
μυ. Στη συνέχεια της αποκατάστασης
ξεκινούν σταδιακά οι ισοτονικές ασκήσεις για επιπλέον ενδυνάμωση.
Ακολουθούν εξειδικευμένες ασκήσεις
ιδιοδεκτικότητας και νευρομυϊκής συναρμογής, δηλαδή ασκήσεις επανεκπαίδευσης τους μυός για ασφαλή επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα.
ΠΗΓΕΣ: Evans W.J., & Cannon J.G.,
(1991). «The metabolic effects of
exercise in muscle damage», Exercise
Sport Sc. Rev, (19): 99 – 125
* Ο κ. Γαληνός Ιωσήφ είναι φυσικοθεραπευτής.

Η συντηρητική
αγωγή είναι
καταρχάς
η πρώτη
προσέγγιση στην
αντιμετώπιση των
θλάσεων. Αυτή
αποτελείται από:
- Περίδεση του
μυός (άνω ή κάτω
άκρο) με ελαστικό
επίδεσμο.
- Χρήση
ναρθήκων
ανάπαυσης.
- Χορήγηση
μη στεροειδών
αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων.
- Τοποθέτηση
πάγου τις δύο
πρώτες ημέρες.
- Φυσικοθεραπεία
για
αποκατάσταση,
εφόσον είναι
απαραίτητο.
Οι θλάσεις
δευτέρου και
τρίτου βαθμού
κατά την εκτίμηση
του γιατρού και
ανάλογα με άλλες
πιθανές βλάβες,
χειρουργούνται
(συρραφή μυός).

Προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος στα
παιδιά
Γράφει ο ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΡΑΛΛΙΔΗΣ*
Από τη γέννησή του κάθε παιδί μαθαίνει να βλέπει όπως μαθαίνει να μιλάει και να
περπατάει. Η όραση δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά αναπτύσσεται μέσα στα πρώτα
χρόνια της ζωής. Η περίοδος που ένα παιδί μαθαίνει να βλέπει αρχίζει με τη γέννησή του και ολοκληρώνεται στο 8ο με 10ο έτος της ζωής του. Αυτό σημαίνει ότι
ένα πρόβλημα στο οπτικό σύστημα μπορεί να έχει μία μόνιμη και καθοριστική επίδραση στην όραση ενός παιδιού.

Ο

προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος των παιδιών έχει τεράστια αξία γιατί θα
αναγνωρίσει παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να έχουν σαν συνέπεια διά βίου προβλήματα όρασης και σπανιότερα καταστάσεις που απειλούν ακόμη και τη ζωή του παιδιού (κακοήθεις
όγκοι του οφθαλμου όπως το ρετινοβλάστωμα).

συνεργασία του παιδιού ή την ικανότητά του
να διαβάσει γράμματα ή αριθμούς.

Ποτέ δεν είναι νωρίς για ένα παιδί να εξεταστεί οφθαλμολογικά. Ακόμα και ένα νεογέννητο είναι δυνατό να εξεταστεί από εξειδικευμένο
οφθαλμίατρο. Σε αντίθεση με την γενική πεποίθηση, η οφθαλμολογική εξέταση δεν απαιτεί τη

●

Ο προληπτικός έλεγχος των ματιών των παιδιών
επιβάλλεται διότι:
Τα προβλήματα όρασης συχνά δεν μπορούν
να γίνουν αντιληπτά από τους γονείς.
●

Τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να αναφέρουν πρόβλημα με την όρασή τους, εκτός αν
αυτό συμβεί ξαφνικά.
Τα προβλήματα όρασης δεν συνοδεύονται
από πόνο ή άλλα συμπτώματα.
●
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Η μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση
έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια της όρασης.
● Η έγκαιρη θεραπεία δίνει στα παιδιά μεγαλύτερες πιθανότητες για να έχουν καλή όραση σαν ενήλικες.
●

Η φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται η παιδοφθαλμολογική εξέταση είναι ότι πρέπει να γίνει
γρήγορα και ταυτόχρονα προσεκτικά, καθώς
ο χρόνος που τα παιδιά θα είναι συνεργάσιμα συνήθως δεν είναι πολύς. Η τεχνολογία μάς επιτρέπει να εξετάσουμε το παιδί ενώ κάθεται στα πόδια ενός από τους γονείς, χωρίς να χρειαστεί να
μείνει ακίνητο ή να προσαρμοστεί σε κάποιο μηχάνημα σε θέση που γι’ αυτό είναι άβολη ή το
τρομάζει. Η σύγχρονη μέθοδος της βιντεοσκιασκοπίας για παράδειγμα έχει κάνει την οφθαλμολογική εξέταση μια πολύ ευχάριστη εμπειρία
για τα παιδιά και τους γονείς.
Ο οφθαλμολογικός έλεγχος συστήνεται να γίνεται στις ακόλουθες ηλικίες:
- Αμέσως μετά την γέννηση (συνήθως γίνεται στο
μαιευτήριο).
- Σε ηλικία 6 - 12 μηνών.
- Σε ηλικία 3 - 3½ ετών όταν το παιδί μπορεί να
μιλήσει ευχερώς.
- Σε ηλικία 5 ετών
- Με την έναρξη της σχολικής ηλικίας μία φορά
κάθε 1-2 έτη αναλόγως των ευρημάτων.
Πέρα από τις τακτικές εξετάσεις, πότε άλλοτε πρέπει να ζητήσετε οφθαλμολογικό έλεγχο του παιδιού σας:
Στη βρεφική ηλικία:
Όταν το μωρό:
● Δεν στρέφει το βλέμμα του στο φως.
● Δεν παρακολουθεί τις κινήσεις ενός αντικειμένου που βρίσκεται μπροστά στα μάτια του.
● Στραβίζει (αλληθωρίζει).
● Δεν αναζητά το βλέμμα των οικείων του.
● Γέρνει συνεχώς το κεφάλι του στο πλάι.
● Έχει λευκή κόρη (αντί για μαύρη) στο ένα ή και
στα δύο μάτια.
● Κλείνει ή σκεπάζει το ένα μάτι.
● Κλαίει και δυσανασχετεί ή προσπαθεί να απομακρύνει το χέρι σας όταν του καλύπτετε το ένα
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μάτι, αλλά δεν το κάνει όταν του καλύπτετε το
άλλο. Επίσης, το ίδιο ισχύει αν αντί να κλαίει
απλά χάνει την προσήλωσή του σε ένα αντικείμενο.
Στη σχολική ηλικία
Όταν το παιδί:
● Τρίβει συνεχώς τα μάτια του.
● Πηγαίνει πολύ κοντά για να δει τηλεόραση.
● Φέρνει πολύ κοντά στα μάτια του τα αντικείμενα για να τα δει.
● Σκύβει το πρόσωπο του πολύ κοντά στα βιβλία.
● Δεν βρίσκει αντικείμενα όταν τα αναζητά.
● Δεν αντιγράφει σωστά από τον πίνακα ακόμα
και όταν κάθεται στο πρώτο θρανίο.
● Σκοντάφτει συνεχώς καθώς δεν μπορεί να προσανατολιστεί στο χώρο.
● Παραλείπει ή επαναλαμβάνει λέξεις στη γραφή
και στην ανάγνωση.
● Δεν κατανοεί το κείμενο που διαβάζει.
● Κάνει αντίστροφη γραμμάτων στη γραφή και
στην ανάγνωση.
● Αναφέρει ότι βλέπει «αστεράκια, λάμψεις, κύκλους ή χρώματα».
Να θυμάστε ότι
- Κάθε φορά που υποπτεύεστε ότι το μωρό σας
έχει κάποιο πρόβλημα συμβουλευτείτε το γιατρό
σας.
- Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι καίριας σημασίας για την αποκατάσταση διαταραχών στην όραση του μωρού. Ακολουθήστε το ένστικτό σας όταν κάτι στο μωρό σάς
φαίνεται διαφορετικό. Μπορεί οι
υποψίες σας να αποδειχτούν
αβάσιμες, όμως ένας παιδοφθαλμίατρος θα σας ακούσει με προσοχή και θα σας
λύσει κάθε απορία.
- Φροντίστε για την
προληπτική
οφθαλμολογική εξέταση του
μωρού σας.
* Ο κ. Μαρσέλος
Ραλλίδης είναι
χειρουργός
οφθαλμίατρος.

Οδηγός anti-stress
Από τη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

Στρες.

Μια λέξη που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε όλο και πιο συχνά και
που ο καθένας μας βιώνει διαφορετικά. Ευτυχώς,
υπάρχουν τρόποι να το ελέγξουμε και μάλιστα πολλοί.
Το στρες είναι αναγκαία και φυσιολογική αντίδραση
του οργανισμού, που σε φυσιολογικές δόσεις μάς
κινητοποιεί. Οι καταβολές του βρίσκονται στον άνθρωπο των σπηλαίων, που βίωνε τις σωματικές εκδηλώσεις του στρες όταν ερχόταν αντιμέτωπος με
κάποιο σαρκοφάγο θηλαστικό προκειμένου να παλέψει ή να τρέξει να σωθεί. Αν και σήμερα δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιους κινδύνους, βιώ-

νουμε ωστόσο καθημερινά στρεσογόνες καταστάσεις, στις οποίες ο εγκέφαλός μας εξακολουθεί να
αντιδρά με τον ίδιο πρωτόγονο τρόπο.
Δυστυχώς, οι καταστάσεις αυτές συχνά δεν είναι
παροδικές, με αποτέλεσμα ο οργανισμός μας να
βρίσκεται χωρίς διακοπή υπό την επήρεια των ορμονών του στρες και η ένταση να συσσωρεύεται,
συνιστώντας απειλή για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία.
Ευτυχώς, υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τη διαχείρισή του, οι οποίες ηρεμούν το συμπαθητικό νευρικό
σύστημα, αυξάνουν τη λειτουργία του παρασυμπαθητικού και τελικά μας χαλαρώνουν.

ΕΝΌΤΗΤΑ 1: Πόσο καλά γνωρίζουμε το στρες;
Πριν ξεκινήσουµε το διάβασµα, ας κάνουµε ένα µικρό τεστ για να ελέγξουµε τις γνώσεις µας, αφού για να
υποτάξουµε τον εχθρό πρέπει πρώτα να τον γνωρίσουµε.
1. Στρες και άγχος είναι το ίδιο
Ναι
Όχι
2. Οι αιτίες του στρες είναι ουσιαστικά ίδιες
για όλους
Ναι
Όχι
3. Το στρες θεωρείται επιβαρυντικός
παράγοντας για την κατάθλιψη
Αλήθεια
Ψέμα
4. Τι μπορεί να ρίξει τα επίπεδα των ορμονών
του στρες;
Η ενασχόληση με τα ζώα
Η κατανάλωση σοκολάτας
Και τα δύο
Κανένα από τα δύο
5. Οι εναλλακτικές θεραπείες βοηθούν στην
αντιμετώπιση του στρες
Αλήθεια
Ψέμα
6. Ποιος τύπος ανθρώπου έχει περισσότερες
πιθανότητες να εμφανίσει καρδιοπάθεια;
Ο τελειομανής
Εκείνος που δεν δείχνει συμπόνια
Ο θυμωμένος και εχθρικός
7. Το να εμψυχώνουμε τον εαυτό μας μειώνει
το στρες
Ναι
Όχι

8. Το στρες μπορεί να ασπρίσει τα μαλλιά μας
Αλήθεια
Ψέμα
9. Ποιοι πιστεύετε ότι στρεσάρονται
περισσότερο;
Οι άνδρες
Οι γυναίκες
10. Τι πιστεύετε ότι προστατεύει τον
οργανισμό από την επίδραση του στρες;
Η καθημερινή άσκηση
Η ήπια κατανάλωση αλκοόλ
Η λήψη βιταμίνης C
11. Το μακροχρόνιο στρες μπορεί να
προκαλέσει:
Μυϊκό πόνο
Προβλήματα στύσης
Και τα δύο
12. Η αναθεώρηση των προσδοκιών μας
μπορεί να μειώσει το στρες
Ναι
Όχι
13. Το χρόνιο στρες μάς κάνει πιο ευάλωτους
σε βακτήρια και ιούς
Αλήθεια
Ψέμα
14. Το στρες μπορεί να βλάψει την καρδιά
μας
Αλήθεια
Ψέμα

Οι σωστές απαντήσεις
1) Όχι, 2) Όχι, 3)Αλήθεια, 4) Και τα δύο, 5) Αλήθεια, 6) Ο θυμωμένος και εχθρικός, 7) Ναι, 8) Ψέμα,
9) Οι γυναίκες, 10) Η καθημερινή άσκηση, 11) Και τα δύο, 12) Ναι, 13) Αλήθεια, 14) Αλήθεια
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ΕΝΌΤΗΤΑ 2: «Ηρεμιστικές» τροφές
Όταν το στρες µας καταβάλλει, προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε καταναλώνοντας τροφές πλούσιες
σε θερµίδες, αλάτι και λίπη. Τι πρέπει, λοιπόν, να καταναλώνουµε όταν στρεσαριζόµαστε; Kρύβονται στο
πιάτο µας «αντι-στρές» συστατικά;

ΤΑ «ΝΑΙ» & ΤΑ «ΌΧΙ»
Στις γλυκές γεύσεις
Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, ο εγκέφαλος
«ζητά» τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και σάκχαρα, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες καύσεις του οργανισμού. Ωστόσο, η υπερκατανάλωση ζάχαρης
προκαλεί απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα του σακχάρου, λόγω υπερέκκρισης ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να τονωνόμαστε μόνο
παροδικά.

Στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β
Βοηθούν στη σωστή λειτουργία του νευρικού
συστήματος, ωστόσο η απορρόφησή τους και
η διατήρησή τους επηρεάζονται αρνητικά από
το στρες. Πηγές τους είναι π.χ. το άπαχο κρέας, τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά.

Στο αλκοόλ
Μπορεί ένα ποτήρι κρασί στο τέλος μια πιεσμένης μέρας να μας χαλαρώνει, ωστόσο η
συστηματική κατανάλωσή του δεν αποτελεί
τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης του στρες.
Δυστυχώς, η δράση του αλκοόλ είναι διπλή,
αφού αρχικά μπορεί να καταστέλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, στη συνέχεια όμως προκαλεί διέγερση.

Στα ω-3 λιπαρά οξέα
Πέρα από την αντιφλεγμονώδη δράση τους,
φαίνεται να προστατεύουν την καρδιά από τις
βλαβερές επιπτώσεις του στρες. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, λιπαρά ψάρια και φυλλώδη λαχανικά.

Στον καφέ
Ο καφές και το στρες συχνά πάνε χέρι-χέρι.
Η καφεΐνη, όμως, επιδεινώνει την ήδη τεταμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός, λόγω της διεγερτικής της δράσης, γι’
αυτό ας μην ξεπερνάμε τα 2-3 φλιτζάνια καφέ
την ημέρα, τα οποία καλό είναι να καταναλώνουμε τo πρωί.

Στην τρυπτοφάνη
Το συγκεκριμένο αμινοξύ οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων της σεροτονίνης, της «ορμόνης της ευχαρίστησης» . Γι’ αυτό είναι σημαντικό να καταναλώνουμε τρόφιμα πλούσια
σε τρυπτοφάνη, όπως άπαχο κρέας, πουλερικά και ψάρια.

Στο λίπος
Η υπερβολική κατανάλωση τροφών με υψηλή
περιεκτικότητα σε λίπος είναι δυνατό να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα. Τα προβλήματα
αυτά μπορεί να μας επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο σε καταστάσεις στρες.

Στο μαγνήσιο
Συμβάλλει στη χαλάρωση των μυϊκών συσπάσεων, στην αναστολή της υπερβολικής έκκρισης αδρεναλίνης και στην ελάττωση της πίεσης. Τα ιχνοστοιχεία αποβάλλονται σε μεγαλύτερη ποσότητα όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, γι’ αυτό καταναλώνουμε πράσινα φυλλώδη λαχανικά και ξηρούς καρπούς.
Στα αντιοξειδωτικά
Το χρόνιο στρες αυξάνει την παραγωγή ελευθέρων ριζών. Φροντίζουμε, λοιπόν,
να ενισχύουμε την άμυνα του οργανισμού,
προσλαμβάνοντας αντιοξειδωτικές ουσίες,
όπως βιταμίνη C, καροτενοειδή και φλαβονοειδή.
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Μυστήριο από σοκολάτα

Όταν νιώθουμε έντονο στρες, οι περισσότεροι «πέφτουμε» με τα μούτρα στη σοκολάτα, γεγονός που
σχετίζεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, καθώς οι υδατάνθρακες που περιέχει αποτελούν το
βασικό καύσιμό του. Επιπλέον, διεγείρουν τα κέντρα ευχαρίστησης του εγκεφάλου και συμβάλλουν
στην παραγωγή ενδορφινών. Μελέτες αποδίδουν
τη ροπή προς τον αγαπημένο μας πειρασμό σε μια
σειρά από συστατικά, όπως η τρυπτοφάνη, το μαγνήσιο και οι μεθυλοξανθίνες.

Με μια γουλιά

Υπάρχουν βότανα γνωστά για την αγχολυτική τους
δράση και ο τρόπος για να τα «εκμεταλλευτούμε»
είναι απλός: Βράζουμε νερό, ρίχνουμε μερικά φύλλα από το βότανο, το αφήνουμε 3-5΄, σουρώνουμε
και πίνουμε 1-2 ροφήματα την ημέρα, για 1-2 μήνες, κάνοντας έπειτα διάλειμμα 2 εβδομάδων.
Τίλιο και χαμομήλι: Βότανα με ήπια ηρεμιστική
δράση που ηρεμούν το στομάχι.

Πασιφλόρα: Θεωρείται πιο δυνατό από τα προηγούμενα και ενδείκνυται σε περιπτώσεις που αισθανόμαστε πιεσμένοι και μελαγχολικοί.
Μελισσόχορτο: Συνιστάται για την περίπτωση που
είμαστε σε μεγάλη ένταση και νιώθουμε εξουθενωμένοι.
Βαλεριάνα: Είναι το πιο γνωστό ηρεμιστικό βότανο, κατάλληλο για περιπτώσεις που το στρες είναι
τόσο έντονο που μας ταλαιπωρεί με αϋπνίες.

Αντίδοτα express
Το στρες μάς στέλνει συχνά στο ψυγείο. Αν, ωστόσο, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές, όπως:
Οι ξηροί καρποί (ανάλατοι κατά προτίμηση), που
περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα με χαλαρωτικές
ιδιότητες.
Τα δημητριακά ολικής άλεσης, γιατί οι υδατάνθρακές τους απορροφούνται αργά από τον οργανισμό.

ΕΝΌΤΗΤΑ 3: Ψυχική ηρεμία
Σαν καλοί στρατηγοί, ας µάθουµε ποια είναι τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε προκειµένου να νικήσουµε τον... εχθρό.

Στρατηγικές κινήσεις

Τα «ΟΧΙ» της ηρεμίας

Κίνηση 1η
Σημαντικό στοιχείο στη μάχη μας ενάντια στο στρες
είναι η συνειδητοποίηση της κατάστασης στην οποία
βρισκόμαστε. Αν δεν αντιληφθούμε ότι το στρες μάς
έχει καταβάλει, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε
και να το αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, πολλοί
άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με πρότυπα που πάντα
σκέφτονταν αρνητικά ή καταστροφολογικά, γι’ αυτό
και θεωρούν «φυσικό» να λειτουργούν έτσι.

Όχι στην τελειομανία Για να μη μας ρίξει κάτω
το στρες, πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους,
τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική μας ζωή, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι ήρθε
η ώρα να κατεβάσουμε λίγο τον πήχη και να αποδεχτούμε ότι μερικά πράγματα είναι πέρα από τον
έλεγχό μας.

Κίνηση 2η
Αφού συνειδητοποιήσουμε ότι έχει διαταραχθεί το
σημείο ισορροπίας μας, είναι η ώρα να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό συμβαίνει: πώς
νιώθουμε, πότε εκδηλώνεται, με ποιες αφορμές,
πώς εκδηλώνεται το άγχος (π.χ. η ένταση είναι γενική ή εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά,
όπως οι νευρικές κινήσεις;).
Κίνηση 3η
Η παρατήρηση θα φέρει την καλύτερη διαχείριση
του στρες, αφού θα είμαστε πιο ψύχραιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάστασή μας. Με αυτόν τον
τρόπο δεν επιτείνονται οι αρνητικές σκέψεις, δεν
επέρχεται πανικός και τα συμπτώματα δεν ξεπερνούν μια συγκεκριμένη εμβέλεια.

Όχι στη λογική «τα κάνω όλα μόνη μου» Είναι, επίσης, η ώρα να μάθουμε να μοιράζουμε αρμοδιότητες και να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους
γύρω σας. Ο συγκεντρωτισμός δεν βοηθά κανέναν
και δεν είναι απαραίτητο ότι θα μας εξασφαλίσει
την επιτυχία.
Όχι στα «πρέπει» Πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν
μεγάλο μέρος του χρόνου τους στο να ακολουθούν
κοινωνικές επιταγές και «πρέπει», βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το προσωπικό τους συναίσθημα και τις
δικές τους επιθυμίες. Όμως, μόνο αν κανείς ακολουθήσει τα δικά του «θέλω» θα νιώσει ήρεμος.
Όχι στις ενοχές Οι ενοχές καταστρέφουν ωραίες στιγμές και κυρίως την ηρεμία μας. Σαν να είναι κακό να απολαμβάνουμε, να είμαστε ευχαριστημένοι, σαν να πρέπει να βουλιάζουμε σε αρνητικές
σκέψεις. Ίσως βέβαια να έχουμε μεγαλώσει σε ένα
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περιβάλλον με ανθρώπους που δεν απολαμβάνουν
τη ζωή, γι’ αυτό κι εμείς θεωρούμε ότι δεν αξίζουμε κάτι καλό.

Θετική ενέργεια

Αν και οι σκέψεις που γεννούν αυξημένο στρες είναι
συνήθως μη ρεαλιστικές, εντούτοις καταφέρνουν
να αφήσουν ένα πραγματικό αποτύπωμα (π.χ. σφίξιμο στο στομάχι). Ο νοητικός έλεγχός τους απαιτεί
εξάσκηση και είναι ένα στάδιο που πρέπει να περάσουμε αν θέλουμε να διαχειριστούμε το στρες. Είναι
σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις παράλογες σκέψεις και όχι να τις αποφύγουμε, γιατί διαφορετικά
θα εξακολουθήσουν να μας επηρεάζουν.
Ακούμε το σώμα μας
Είναι σημαντικό να ακούμε το σώμα μας και να το
αφήνουμε να μας καθοδηγεί στην ηρεμία και την
ευχαρίστηση που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Ας
μην παραβλέπουμε τα σημάδια που μας δίνει, όταν
η ένταση το έχει καταβάλει και ένα σύμπτωμα προβάλλει.
Θέλει φαντασία
Η τεχνική της καθοδηγούμενης φαντασίωσης δείχνει πόση δύναμη μπορεί να κρύβει μια εικόνα. Καθόμαστε, λοιπόν, αναπαυτικά, κλείνουμε τα μάτια
μας και φέρνουμε στο μυαλό μας μια εικόνα που
μας ευχαριστεί. Στη συνέχεια, εστιάζουμε σε όσα
μας προκαλεί η εικόνα αυτή. Έτσι, αν έχουμε φέρει στο νου μας μια Κυριακή στο χωριό, μυρίζουμε τα αρώματα των λουλουδιών και γευόμαστε τα
κουλουράκια της γιαγιάς. Δεν απογοητευόμαστε αν
δεν τα καταφέρουμε με την πρώτη, η τεχνική απαιτεί εξάσκηση.
Η διαχωριστική γραμμή
Όταν το στρες είναι έντονο ή η αιτία βρίσκεται σε
βαθύτερα ψυχικά προβλήματα, μπορεί να χρειαστεί
η βοήθεια της ψυχοθεραπείας, ώστε να μάθουμε να
χαλαρώνουμε και να αλλάξουμε τον αυτόματο τρόπο σκέψης και προσέγγισης των καταστάσεων.
Επίσης, όταν προκαλεί σωματικά συμπτώματα (π.χ.
αϋπνία, πονοκεφάλους) και αλλαγές συμπεριφοράς,
είναι πιθανό να χρειαστεί η λήψη φαρμάκων.
Θεραπεία μέ ταινίες
Πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα η λεγόμενη κινηματογραφοθεραπεία (cinema
therapy). Τι σημαίνει αυτό; Ότι για άλλη μια φορά
η τέχνη και συγκεκριμένα ο κινηματογράφος επιστρατεύεται από τους ψυχολόγους προκειμένου να
αντιμετωπίσουν πληθώρα προβλημάτων. Σημαντικό στοιχείο της θεραπείας είναι η επιλογή της κατάλληλης ταινίας, που θα πρέπει να σχετίζεται με
20
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το θέμα που ο ειδικός επεξεργάζεται σε εκείνη τη
φάση, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση πάνω
σε αυτήν, εστιάζοντας σε θέματα όπως για παράδειγμα οι πιθανές ταυτίσεις με τους χαρακτήρες της
ταινίας.
Ας τη δούμε αλλιώς
Οι σύµµαχοι που έχουµε στο πλευρό µας για την
αντιµετώπιση του στρες είναι πολλοί. Ας γνωρίσουµε µερικούς ακόµα!
Ας πάρουμε αέρα
Όταν βιώνουμε έντονο στρες, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ενεργοποιείται και αν το παρακάνουμε, αρχίζουμε να εκδηλώνουμε προβλήματα, όπως
μυϊκό πόνο και γαστρεντερικές διαταραχές. Η σωστή αναπνοή περιορίζει την έκκριση των ορμονών
του στρες και ενεργοποιεί τη λειτουργία του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο εξισορροπεί τη δράση του συμπαθητικού.
Ας διαλογιστούμε
Ο διαλογισμός αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης του στρες και μπορεί να περιορίσει
τις αρνητικές επιδράσεις του. Μάλιστα, στις μέρες
μας δεν είναι λίγες οι έρευνες που επιβεβαιώνουν
τα πολλά του οφέλη. Το ευχάριστο είναι ότι απαιτεί μόλις 20΄ από τον χρόνο μας και μπορούμε να
εφαρμόσουμε την πιο απλή μορφή του ακόμα και
μόνοι μας, στην άνεση του σπιτιού μας. Αφού, λοιπόν, επιλέξουμε ένα ήσυχο μέρος, καθόμαστε άνετα με την πλάτη ίσια και συγκεντρωνόμαστε στην
αναπνοή μας. Κλείνουμε τα μάτια και εστιάζουμε τη
σκέψη μας στο σημείο ανάμεσα στα φρύδια. Μπορεί στην πρώτη προσπάθεια να μην τα καταφέρουμε, αλλά με εξάσκηση θα βελτιωθούμε. Διαφορετικά, μπορούμε πάντα να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός
ειδικού.
Ας τεντωθούμε
Οι διατάσεις όχι μόνο βοηθούν τους μυς να χαλαρώσουν, αλλά και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της έντασης. Μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε τα παρακάτω:
Για τον αυχένα Περιστροφές με το κεφάλι, σκύβοντας από τον αριστερό προς τον δεξιό ώμο.
Για τη σπονδυλική στήλη Από όρθια θέση, τεντώνουμε τα χέρια ψηλά, νιώθοντας ότι κάποιος μας
τραβάει τα χέρια προς το ταβάνι, και αισθανόμαστε
τους σπονδύλους μας να «ξεκολλούν».
Για τα νεύρα γύρω από τη σπονδυλική στήλη
Από καθιστή θέση, με την πλάτη ίσια, στρίβουμε τον
κορμό ελαφρά προς τα δεξιά και μετά προς τα αριστερά.

Ας κάνουμε μασάζ
Το μασάζ οποιασδήποτε μορφής (π.χ. σιάτσου, σουηδικό) βοηθά το σώμα να χαλαρώσει. Έρευνες
έχουν δείξει ότι η επαφή αυτή δρα ευεργετικά, μειώνοντας τα επίπεδα της κορτιζόλης στον οργανισμό και βελτιώνοντας τον καρδιακό ρυθμό, γεγονός
που αναδεικνύει τη θεραπευτική δύναμη του αγγίγματος. Το ιδανικό είναι να μας κάνει μασάζ ένα δικό
μας πρόσωπο. Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε
μόνοι μας μαλάξεις στα σημεία που συσσωρεύεται
η ένταση (π.χ. στον αυχένα).
Ας τραγουδήσουμε
Είναι απλό: Δυναμώνουμε την ένταση του ραδιοφώνου στο σπίτι ή το αυτοκίνητο και το ρίχνουμε στο τραγούδι. Ακόμα και αν δεν είμαστε ο... Παβαρότι, η «συναυλία» που θα δώσουμε στο μπάνιο
μας ή το μιούζικαλ που θα «ανεβάσουμε» στο σαλόνι μας (θυμηθείτε τον Tom Cruise στο «Οι πονηρές
δουλειές ενός πρωτάρη») θα μας φτιάξει τη διάθεση και θα μας βοηθήσει να εκτονωθούμε.

μας θυμίζουν ευχάριστες στιγμές.
2. Βγάζουμε μια δυνατή κραυγή,
αν οι συνθήκες μάς το επιτρέπουν.
3. Μασάμε μια τσίχλα. Σύμφωνα με έρευνα, το μάσημα
τσίχλας φαίνεται όχι μόνο
να φρεσκάρει την αναπνοή,
αλλά και να μειώνει τα επίπεδα του στρες.
4. Η αρωματοθεραπεία
δεν είναι μόνο για τα σπα.
Μερικές σταγόνες αιθέριο
έλαιο χαμομηλιού στην άκρη
του μαξιλαριού μπορούν να
μας χαλαρώσουν.

Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι η μουσική με
αργό ή μέτριο τέμπο και απλή, ρυθμική
και μελωδική δομή (π.χ. lounge, ethnic,
ambient) προκαλεί ηρεμία και ευχαρίστηση. Βέβαια, βασική προϋπόθεση για
την επιλογή του μουσικού κομματιού
που θα μας χαλαρώσει είναι να μας αρέσει. Βάλτε, λοιπόν, το αγαπημένο σας CD
να παίζει και καλή ακρόαση!
Ας… πιεστούμε
Η πίεση με τα δάχτυλα ορισμένων σημείων βελονισμού και ρεφλεξολογίας στο σώμα μπορεί να μας
αποφορτίσει. Καθόμαστε, λοιπόν, αναπαυτικά και
ασκούμε κυκλικές και διεισδυτικές πιέσεις σε ένα ή
σε όλα τα σημεία που ακολουθούν, φροντίζοντας
να τις εφαρμόσουμε και από τις δύο πλευρές του
σώματος.
Στην παλάμη Πιέζουμε για 1-2΄ την περιοχή ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα, χρησιμοποιώντας τον δείκτη και τον αντίχειρα του άλλου χεριού. Η πίεση στην περιοχή αυτή θα μας βοηθήσει
να αναπνεύσουμε καλύτερα και να «καθαρίσουμε»
το μυαλό.
Στα πόδια Ασκούμε για 1-2΄ πίεση είτε με τον αντίχειρα είτε με τον δείκτη, τον μέσο και τον παράμεσο στη ράχη του ποδιού, στην περιοχή ανάμεσα στο
πρώτο και το δεύτερο δάχτυλο. Η πίεση στο σημείο
ανακουφίζει από την ένταση στην περιοχή του στήθους, αλλά και του ήπατος.
Μικρά & αποτελεσματικά
1. Τοποθετούμε στο γραφείο μας αντικείμενα που

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ κ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΟΥΣΟ, καθηγητή Παιδιατρικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, την κ. ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΕΛΕΠΗ,
συμβουλευτική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κ.
ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, διαιτολόγο-διατροφολόγο,
επιστημονική συνεργάτιδα στη Γαστρεντερολογική
Κλινική του Νοσοκομείου Νίκαιας και στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Διατροφής, και τον κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΛΑΔΗ,
ρεφλεξολόγο, ηλεκτροβελονιστή, συνεργάτη του
κέντρου «Θεραπευτική».
Πηγή: www.vita.gr
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Η

στον 21ο αιώνα:

«Επιδημία» μιας ασθένειας ή σύμπτωμα μιας εποχής;
Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
Λέγεται από πολλούς ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της κατάθλιψης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η κατάθλιψη αποτελεί πλέον την πρώτη αιτία πρόκλησης αναπηρίας παγκοσμίως, δημιουργείται λοιπόν η εντύπωση ότι κάποιου είδους
«επιδημία» εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, όπως στο παρελθόν η πανούκλα και η χολέρα.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Τι είναι πρώτα απ’ όλα αυτή η κατάθλιψη;

Σ

ύμφωνα με τα σύγχρονα ταξινομικά συστήματα (ICD-10, DSM-5), ως κατάθλιψη
ορίζεται η παρουσία «καταθλιπτικής» διάθεσης ή απώλειας του ενδιαφέροντος και της
ευχαρίστησης για μια περίοδο 2 εβδομάδων. Θα
πρέπει να συνοδεύεται επίσης από κάποια συμπτώματα, όπως η αϋπνία, η απώλεια βάρους, η
μείωση της ενέργειας, η αναποφασιστικότητα. Είναι προφανές ότι η περιγραφή είναι αρκετά γενική, μπορεί να συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό ανόμοιων μεταξύ τους καταστάσεων, ενώ δεν είναι
δυνατόν να αποφύγει το «αναγκαίο κακό» όλων
των διαγνώσεων της ψυχιατρικής, ότι εξαρτάται
από την υποκειμενική παρατήρηση, κυρίως του
ψυχιάτρου. Πολλές φορές δεν είναι καθόλου εύκολο να διακρίνουμε αν η διάθεση κάποιου είναι
«καταθλιπτική» ή απλώς «πεσμένη».
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Η σύγχρονη ιατρική και η ψυχιατρική ειδικότερα
έχουν πολλές φορές δεχτεί κριτικές ότι επηρεάζονται από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, των οποίων το συμφέρον είναι να πουλήσουν
περισσότερα φάρμακα, σε μεγαλύτερες ποσότητες, σε πιο πολλούς ανθρώπους. Παρότι δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου τη συνεισφορά της
επιστήμης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της
ανθρωπότητας, είναι σημαντικό να αναζητούμε
την αλήθεια πίσω από τέτοιες κριτικές.
Όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός καθηγητής ψυχιατρικής Frances Allen, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη συγγραφή της προηγούμενης έκδοσης
του Διαγνωστικού και Στατιστικού

Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV),
τα χαλαρά κριτήρια διάγνωσης έχουν οδηγήσει
σε μια ψευδή επιδημία «Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής», η οποία συχνά δεν είναι στην
πραγματικότητα «μείζονα», δεν είναι στην πραγματικότητα «καταθλιπτική», δεν είναι στην πραγματικότητα «διαταραχή». Σύμφωνα με τον ίδιο, η
θλίψη δεν είναι συνώνυμη με την ασθένεια, ενώ
η δυνατότητά μας να νιώσουμε συναισθηματικό
πόνο μάς οδηγεί στο να προσαρμοζόμαστε καλύτερα σε νέες συνθήκες. Δεν (πρέπει να) υπάρχει
μία διάγνωση για κάθε πρόβλημα, ούτε ένα χάπι
για κάθε αναποδιά.
Βασιζόμενοι μόνο στα στατιστικά στοιχεία λοιπόν
είναι δύσκολο να αποφανθούμε αν έχουν όντως
αυξηθεί τα άτομα που είναι θλιμμένα σε σχέση
με το παρελθόν, αν αυτό που έχει αυξηθεί είναι
η τάση μας να «βλέπουμε» παντού την κατάθλιψη, ή αν έχουν αυξηθεί και τα δύο ταυτόχρονα.
Για το λόγο αυτό, θα επιχειρήσω μια διαφορετική
προσέγγιση του θέματος.
Ακούμε συχνά από μεγαλύτερους στην ηλικία ότι
«παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι». Παλιά η ζωή ήταν πιο σκληρή, πιο κουραστική, αλλά
ταυτόχρονα πιο απλή. Ο ρόλος του καθενός στην
οικογένεια και την κοινωνία ήταν συγκεκριμένος
και παγιωμένος, το ίδιο και οι υποχρεώσεις του,
ενώ οι διέξοδοι για διασκέδαση ήταν περιορισμένες και καθορισμένες από την αναγκαιότητα. Οι άνθρωποι τότε ήταν λιγότερο ελεύθεροι, αλλά και λιγότερο προβληματισμένοι, ζούσαν σε μεγαλύτερη στέρηση, αλλά αντλούσαν ικανοποίηση από μικρά πράγματα, οι
δουλειές τους ήταν περισσότερο
απαιτητικές σωματικά, αλλά λιγότερο απαιτητικές ψυχικά.
Στις σύγχρονες δυτικές
κοινωνίες παρατηρείται
οικονομική και πνευματική ανάπτυξη,
αλλά ταυτόχρονα και αμφισβήτηση όλων των παραδοσιακών ρόλων, εννοιών, ιδεολογιών, θεσμών. Ενώ

στις αρχές του 20ού αιώνα, την εποχή που έζησε
ο Φρόυντ, αυτό που κυριαρχούσε ήταν οι απαγορεύσεις, στην εποχή μας ασκείται πίεση για
όλο και μεγαλύτερη απόλαυση. Ο περίγυρος τότε
περιόριζε τους ανθρώπους, σήμερα όμως δίνει
ένα φαινομενικά αντίθετο πρόσταγμα: «απόλαυσε»! Μια τέτοια απόλαυση χωρίς μέτρο δεν είναι καθόλου ευχάριστη, ενώ κάποιες φορές μπορεί να αποβεί και μοιραία, όπως για παράδειγμα
στην τοξικομανία.
Διαβάζουμε σε δημοφιλή έντυπα ή ιστοσελίδες: «τα 100 μέρη που ΠΡΕΠΕΙ να δεις πριν πεθάνεις», «όλα όσα ΠΡΕΠΕΙ να έχει κάνει ένας
άντρας μέχρι τα 30 του», «οι 10 MUST εμπειρίες
μιας εργένισσας». Η κοινωνική πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη στις γυναίκες, οι οποίες καλούνται να είναι πάντοτε όμορφες, να έχουν μια πετυχημένη καριέρα, αλλά να είναι ταυτόχρονα καλές μητέρες και πρόθυμες σύζυγοι. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αποτυχημένοι, ανεπαρκείς,
επειδή δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τα ολοένα και πιο απαιτητικά νέα πρότυπα. Σαν να μην
έφταναν όλα τα παραπάνω, οι απαιτήσεις αυτές
είναι συχνά αντικρουόμενες, με αποτέλεσμα να
προκαλείται σύγχυση και αίσθημα κενού.
Η υπερβολική, δυσάρεστη απόλαυση, το αίσθημα αποτυχίας, αλλά και το αίσθημα κενού είναι
άμεσες συνέπειες του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Ολοένα και συχνότερα τούς δίνεται το όνομα της
«Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής», που καλύπτει και ομογενοποιεί τα πάντα, εξαλείφοντας
τη διαφορετικότητα της κάθε περίπτωσης. Στο
θέμα λοιπόν της «επιδημίας κατάθλιψης» θεωρώ πως οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι πρέπει να
κάνουμε ένα βήμα πίσω. Να δούμε την κατάσταση με ταπεινότητα, εξετάζοντας όλες τις πλευρές, βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές. Να
δώσουμε χώρο στους ασθενείς μας να εκφραστούν, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και,
αν είναι δυνατόν μέσα από μια ψυχαναλυτική διαδικασία, να ανακαλύψουν τις αιτίες της δυστυχίας τους, που δεν συνειδητοποιούν ακόμα.
* Ο κ. Νίκος Μοσχόπουλος είναι ψυχίατρος, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, μέλος της Φροϋδικής Εταιρείας Ελλάδας.
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Οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στην κατάθλιψη
Γράφει η ΙΩΑΝΝΑ Π. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ*

H κατάθλιψη ανήκει στις διαταραχές συναισθήματος και είναι από τις πιο συχνές διαταραχές που παρουσιάζονται στον γενικό πληθυσμό. Δεν υπάρχει μία
αιτία της κατάθλιψης. Είναι «πολυπαραγοντική», δηλαδή ένας αριθμός διαφορετικών παραγόντων μπορούν να την προκαλέσουν. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι γενετικοί, βιολογικοί, διαπροσωπικοί, συμπεριφορικοί ή γνωστικοί. Η κατάθλιψη μπορεί να προκληθεί από κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες, αλλά πιο πιθανό είναι να προκληθεί από έναν συνδυασμό παραγόντων
από όλες τις κατηγορίες.
Γενετικοί παράγοντες

Οι επιδημιολογικές έρευνες που έχουν γίνει σε οικογένειες και διδύμους καθώς και οι μελέτες υιοθεσίας κατέδειξαν ότι ο κίνδυνος νόσησης (η πιθανότητα δηλαδή να νοσήσει κάποιος) από κατάθλιψη είναι: Για τους συγγενείς πρώτου βαθμού
(γονείς, αδέλφια, παιδιά) περίπου τριπλάσιος από
τον γενικό πληθυσμό. Για τους συγγενείς δευτέρου
βαθμού (παππούδες, εγγόνια, θείοι, ανίψια, ετεροθαλή αδέλφια) διπλάσιος από τον γενικό πληθυσμό. Για τους συγγενείς τρίτου βαθμού (πρώτα ξαδέλφια) ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η επικρατέστερη σήμερα άποψη είναι ότι κληρονομείται μια ευαισθησία (ευαλωτότητα) για τη νόσο, η οποία θα εκδηλωθεί εάν επιδράσουν ψυχοκοινωνικοί στρεσογόνοι παράγοντες.

Βιολογικοί παράγοντες

Από τη δεκαετία του ‘50 ήδη έχουν προκύψει από
ερευνητικά δεδομένα ισχυρές ενδείξεις που κατοχυρώνουν τον ρόλο ουσιών -των νευροδιαβιβαστών- στην αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης. Οι
νευροδιαβιβαστές είναι βιοχημικές ουσίες μέσω
των οποίων επικοινωνούν τα νευρικά κύτταρα του
εγκεφάλου. Το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει εστιασθεί στους νευροδιαβιβαστές σεροτονίνη και νοραδρεναλίνη και διαπιστώθηκε ότι στην κατάθλιψη τα
νευροδιαβιβαστικά αυτά συστήματα υπολειτουργούν. Ο μηχανισμός δράσης, άλλωστε, των περισσότερων αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, τα οποία
δρουν ενισχύοντας τη νευροδιαβίβαση που επιτελείται μέσω της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης, έρχεται να συμφωνήσει με την υπόθεση αυτή.

Διαπροσωπικοί παράγοντες
24
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Διαμάχες και απώλειες στις διαπροσωπικές σας
σχέσεις μπορεί να είναι παράγοντες που προκαλούν την κατάθλιψη.

Συμπεριφορικοί παράγοντες:

ποια είδη συμπεριφοράς μπορούν να οδηγήσουν στην κατάθλιψη;
Παρακάτω υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη λίστα συμπεριφορικών παραγόντων που εμπλέκονται στην
κατάθλιψη.
1. Απώλεια ανταμoιβών. Έχετε βιώσει σημαντικές απώλειες στην ζωή σας πρόσφατα -για παράδειγμα απώλεια εργασίας, φίλων ή στενών
σχέσεων; Υπάρχουν αξιοσημείωτα ερευνητικά
στοιχεία ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν από
σημαντικά πιεστικά γεγονότα στη ζωή τους είναι
πιο πιθανό να πάθουν κατάθλιψη -ιδιαίτερα αν
έχουν έλλειψη ή δεν χρησιμοποιούν σωστά δεξιότητες αντιμετώπισης.
2. Μείωση των ευχάριστων συμπεριφορών.
Ασχολείστε με λιγότερες συμπεριφορές που σας
ικανοποιούσαν στο παρελθόν; Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από αδράνεια και απόσυρση. Για
παράδειγμα, οι άνθρωποι με κατάθλιψη αναφέρουν ότι ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε παθητικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες
από τις οποίες δεν αντλούν ευχαρίστηση, όπως
η παρακολούθηση τηλεόρασης, ξάπλωμα στο
κρεβάτι, μελαγχολία για προβλήματα και παράπονα σε φίλους. Αφιερώνουν λιγότερο χρόνο ενασχόλησης με ενδιαφέρουσες και ευχάριστες δραστηριότητες, όπως θετικές κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις, σωματική άσκηση, διασκέδαση, διάβασμα, και παραγωγική εργασία.
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3. Έλλειψη αυτο-ανταμοιβής. Πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη αποτυγχάνουν στο να επιβραβεύουν τους εαυτούς τους για θετικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, σπάνια επαινούν τους
εαυτούς τους ή είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν χρήματα για τους εαυτούς τους. Νομίζουν
ότι είναι τόσο ανάξιοι που ποτέ δεν θα έπρεπε
να επαινούν τους εαυτούς τους. Κάποιοι πιστεύουν ότι, αν επαινέσουν τους εαυτούς τους, θα
γίνουν οκνηροί.
4. Μη χρησιμοποίηση δεξιοτήτων. Υπάρχουν
κοινωνικές δεξιότητες ή δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων τις οποίες δεν χρησιμοποιείτε; Οι
άνθρωποι με κατάθλιψη μπορεί να έχουν δυσκολία στο να υποστηρίζουν τους εαυτούς τους,
να διατηρούν φιλίες ή να επιλύουν προβλήματα
με τον/την σύζυγό τους, τους φίλους ή τους συναδέλφους τους. Επειδή είτε έχουν έλλειψη των
δεξιοτήτων είτε δεν χρησιμοποιούν τις δεξιότητες που έχουν, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες διαπροσωπικές διαμάχες με αποτέλεσμα να είναι
λιγότερο πιθανό να τους συμβεί κάτι ευχάριστο.
5. Καινούριες απαιτήσεις. Υπάρχουν καινούριες
απαιτήσεις για τις οποίες δεν αισθάνεστε προετοιμασμένοι; Η μετακόμιση σε μια καινούρια
πόλη, η αρχή μιας καινούριας δουλειάς, το να
γίνεται κάποιος γονέας ή το να λήξετε μια σχέση
και το να προσπαθείτε να βρείτε καινούριους φίλους μπορεί να προκαλέσουν σημαντικό άγχος
σε πολλούς ανθρώπους.
6. Το να βρίσκεστε σε μια κατάσταση που αισθάνεστε ανήμπορος/η. Η κατάθλιψη μπορεί
να είναι αποτέλεσμα του ότι συνεχίζετε να μένετε σε μια κατάσταση που δεν μπορείτε να ελέγχετε τις ανταμοιβές και τις τιμωρίες. Αισθάνεστε
στενοχωρημένος/η ή κουρασμένος/η, απώλεια
ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, και απελπισία, επειδή πιστεύετε ότι ανεξαρτήτου του τι κάνετε δεν μπορείτε να βελτιώσετε τα πράγματα.
Εργασία που δεν δίνει ευχαρίστηση ή αδιέξοδες
σχέσεις μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα συναισθήματα.
7. Το να βρίσκεστε σε μια κατάσταση συνεχούς τιμωρίας. Αυτό είναι ένα ειδικό είδος
αδυναμίας. Δεν στερείστε μόνον ανταμοιβές,
26
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αλλά βλέπετε τον εαυτό σας να επικρίνεται από
τους άλλους και να απορρίπτεται. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη μπορεί να
περνάνε τον χρόνο τους με άτομα που τους επικρίνουν και τους πληγώνουν με ποικίλους τρόπους.
8. Αποφυγή και παθητικότητα. Μπορεί να τείνετε να αποφεύγετε εμπειρίες ή συναισθήματα.
Αυτό οδηγεί σε λιγότερες ανταμοιβές και σε μεγαλύτερη αίσθηση αδυναμίας.

Γνωστικοί παράγοντες:
ποιοι τρόποι σκέψης μπορούν να οδηγήσουν στην κατάθλιψη;
Συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους σκέφτεστε
(οι γνωσίες σας) μπορούν να προκαλέσουν κατάθλιψη. Μερικοί από αυτούς περιγράφονται παρακάτω:
1. Διαστρεβλωμένες αυτόματες σκέψεις. Αυτές είναι σκέψεις που έρχονται αυθόρμητα και
φαίνονται λογικές. Ωστόσο, αντανακλούν διαστρεβλωμένες αντιλήψεις και προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, όπως θλίψη, άγχος, θυμός,
και απελπισία. Παραδείγματα μερικών τύπων τέτοιων σκέψεων είναι τα ακόλουθα:
• Διάβασμα σκέψης: «Αυτός νομίζει ότι είμαι
ένας χαμένος/η.»
• Ετικετοποίηση: « Είμαι μία αποτυχία.»
• Πρόβλεψη μέλλοντος: «Θα με απορρίψουν», «Θα εξευτελιστώ.»
• Καταστροφοποίηση: « Είναι απαίσιο αν εγώ
απορριφθώ,» «Δεν μπορώ να αντέξω το να
είμαι αγχωμένος/η.»
• Διχότομη σκέψη (όλα ή τίποτα): «Αποτυγχάνω σε όλα,» «Τίποτα δεν με ευχαριστεί,»
«Τίποτα δεν δουλεύει για εμένα.»
• Απαξίωση των θετικών: «Αυτό δεν μετράει, γιατί θα μπορούσε να το είχε κάνει οποιοσδήποτε.»
2. Δυσπροσαρμοστικές υποθέσεις: Αυτές περιλαμβάνουν ιδέες σας για το τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε. Αυτοί είναι οι κανόνες σύμφωνα
με τους οποίους τα άτομα με κατάθλιψη νομίζουν ότι πρέπει να ζουν. Παραδείγματα αυτών
είναι τα παρακάτω:
«Πρέπει να πάρω την έγκριση όλων»

«Αν κάποιος δεν με συμπαθήσει, αυτό σημαίνει
ότι είμαι απωθητικός/η»
«Δεν μπορώ ποτέ να είμαι ευτυχισμένος/η κάνοντας πράγματα μόνος/η μου»
«Αν αποτύχω σε κάτι, τότε είμαι μία αποτυχία»
«Πρέπει να επικρίνω τον εαυτό μου για τα λάθη
μου»
«Αν έχω ένα πρόβλημα για μεγάλο διάστημα,
τότε δεν μπορώ να το αλλάξω»
«Δεν θα έπρεπε να έχω κατάθλιψη»
3. Αρνητικές έννοιες για τον εαυτό. Οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη συχνά εστιάζουν στις
ατέλειες τους, τις μεγενθύνουν, και υποτιμούν
οποιοδήποτε θετικό χαρακτηριστικό έχουν. Μπορεί να βλέπουν τους εαυτούς τους απωθητικούς,
άσχημους, ηλίθιους, αδύναμους, ακόμα και κακούς.
4. Αρνητική ενασχόληση με την σκέψη. Πολλοί
άνθρωποι κολλάνε σε αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, που οδηγούν σε μεγαλύτερη παθητικότητα και αποφυγή.
Παρ’ όλο που καθένας από αυτούς τους παράγοντες άγχους και απώλειας που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να σας έχουν κάνει επιρρεπή στην
κατάθλιψη, δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα την κατάθλιψη. Για παράδειγμα, ένα
άτομο μπορεί να βιώνει την απώλεια, αλλά να την
αντιμετωπίζει αυξάνοντας τις συμπεριφορές ανταμοιβής, μαθαίνοντας καινούργιες δεξιότητες, ανακατευθύνοντας την προσοχή και την ενέργεια του
σε καινούργιους στόχους και νιώθοντας αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, συγκεκριμένοι τρόποι σκέψης μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες να πάθει κάποιος
κατάθλιψη. Είναι πιο πιθανό να πάθετε κατάθλιψη,
αν νομίζετε ότι εσείς φταίτε ολοκληρωτικά για προβλήματα που αντιμετωπίζετε, ότι τίποτα δεν μπορεί
να αλλάξει, και ότι πρέπει να είστε τέλειος/α σε όλα.
Αυτές οι ερμηνείες τους «άγχους» και της απώλειας
είναι οι σκέψεις που έχετε για τον εαυτό σας και το
περιβάλλον σας. Η γνωσιακή θεραπεία είναι συγκεκριμένα εστιασμένη στην αναγνώριση, στην εξακρίβωση, στην πρόκληση και στην αλλαγή αυτών των
υπερβολικά αρνητικών θεωριών για τη ζωή.
* Η κ. Ιωάννα Π. Γρηγοράκη είναι ψυχολόγος, MScΨυχοθεραπεύτρια.
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Πώς θα ετοιμαστούμε
για τη νέα χρονιά
ώστε να τρώμε
πιο υγιεινά;

Γράφει η ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ*

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά. Θέτουμε νέους στόχους
και υποσχόμαστε στον εαυτό μας ότι φέτος είναι η χρονιά που θα τα καταφέρουμε.
Από τους στόχους που θέτουμε κάθε χρόνο, τουλάχιστον ένας στόχος αφορά τη διατροφή και την απώλεια βάρους. Κάποιες φορές κάτι πετυχαίνουμε, άλλες τα παρατάμε νωρίς!

Π

ώς μπορούμε φέτος να προετοιμαστούμε
καλύτερα για να πετύχουμε το στόχο για
μια πιο υγιεινή διατροφή;

1. Τι σημαίνει «υγιεινή διατροφή»; Μια απλή
ερώτηση, με μια απλή σχετικά απάντηση, την
οποία πλέον δύσκολα θα βρούμε. Η παραπληροφόρηση γύρω από τη διατροφή, δυστυχώς, είναι εκτενής, με διάφορους ψευδο-επιστήμονες
να υποστηρίζουν ότι για να είμαστε υγιείς πρέπει να αφαιρέσουμε από τη διατροφή μας ολόκληρες ομάδες τροφίμων, όπως τα γαλακτοκομικά, ή συγκεκριμένα τρόφιμα και συστατικά, όπως
τη γλουτένη. Στην πραγματικότητα, σε μια υγιεινή διατροφή δεν απαγορεύεται κανένα τρόφιμο,
εκτός και αν υπάρχει ιατρικός λόγος. Για εμάς,
η Μεσογειακή Διατροφή είναι η ιδανική υγιει28
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νή διατροφή. Έχουμε εύκολη πρόσβαση σε πληθώρα τοπικών, φρέσκων φρούτων και λαχανικών, οσπρίων και ψαριού, ενώ παράγουμε τοπικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Μπορούμε να
βάλουμε στόχο την καθημερινή κατανάλωση λαχανικών με τα κύρια γεύματά μας, 2-3 φρούτα
την ημέρα, ψάρι 1-2 φορές την εβδομάδα, 2 φορές την εβδομάδα όσπρια και λαδερά και 1 φορά
την εβδομάδα κόκκινο κρέας. Έτσι, έχουμε ποικιλία τροφίμων και δίνουμε έμφαση σε τρόφιμα
που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
2. Αδειάζουμε ψυγείο και ντουλάπια τροφίμων. Έτσι, βλέπουμε τι τρόφιμα έχουμε στο σπίτι, ξεχωρίζουμε και πετάμε τα τρόφιμα που έχουν
λήξει, και εκείνα που λήγουν σε κοντινή ημερομηνία για να τα χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Πέρα

όμως από την ασφάλεια τροφίμων και την απογραφή, έχουμε και μια εικόνα για την ποιότητα
των τροφίμων που έχουμε στα ντουλάπια μας.
Για παράδειγμα, αν παρατηρήσουμε ότι έχουμε
αρκετά γλυκά και αλμυρά σνακ (πατατάκια, σοκολάτα, κρουασάν, έτοιμα κατεψυγμένα σφολιατοειδή) στο σπίτι, μήπως πρέπει να βάλουμε ως στόχο τη σταδιακή μείωση της κατανάλωσής τους και να σταματήσουμε να τα αγοράζουμε σε μεγάλη ποσότητα; Αν θελήσουμε να φάμε
ένα γλυκό ή αλμυρό σνακ, μπορούμε να πάμε να
αγοράσουμε το αγαπημένο μας αυτή τη στιγμή.
Αν παρατηρήσουμε ότι δεν έχουμε αρκετά φρούτα και λαχανικά μπορούμε να βάλουμε ως στόχο
να αγοράζουμε τακτικά φρούτα και λαχανικά, ή
να έχουμε κατεψυγμένα, ώστε να μην ξεμένουμε!
3. Βρίσκουμε εύκολες υγιεινές συνταγές και
έχουμε τα υλικά πάντα στο ντουλάπι μας.
Στο διαδίκτυο θα βρούμε πληθώρα εύκολων και
γρήγορων συνταγών. Αν τις εκτυπώσουμε και οργανωθούμε έτσι ώστε να έχουμε πάντα στο σπίτι
τα υλικά για την εκτέλεσή τους, τότε θα είμαστε
σε θέση να φτιάξουμε γρήγορα ένα υγιεινό γεύμα, και να μην παρασυρθούμε και παραγγείλουμε
απ’ έξω ένα λιγότερο θρεπτικό γεύμα. Επίσης, το
Σαββατοκύριακο μπορούμε να ετοιμάσουμε και
να αποθηκεύσουμε στο ψυγείο ή την κατάψυξη γεύματα για την ερχόμενη εβδομάδα. Το μόνο
που θα χρειαστούν είναι ζέσταμα για λίγα λεπτά
στο φούρνο μικροκυμάτων, και είναι έτοιμα!

5. Στο σούπερ μάρκετ διαβάζουμε σωστά τις
ετικέτες τροφίμων. Πολλές φορές οι διαφημίσεις μάς παρασύρουν και μας παρουσιάζουν κάποια τρόφιμα ως «υγιεινές» επιλογές ή «διαιτητικές» επιλογές. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν
σημαίνει ότι τα τρόφιμα που παρουσιάζονται ως
πιο υγιεινά, είναι πραγματικά καλύτερες επιλογές!!! Ας πάρουμε για παράδειγμα τα βιολογικά
τσιπς από λαχανικά. Όπως και να τα παρουσιάσουμε, βιολογικά ή μη, από παντζάρι ή πατάτα, τα
τσιπς είναι τσιπς. Είναι τρόφιμα πλούσια σε αλάτι και λιπαρά! Επομένως, διαβάζουμε την ετικέτα
στο πίσω μέρος της συσκευασίας και βλέπουμε
πίσω από τη διαφήμιση!
6. Τοποθετούμε τα πιο υγιεινά τρόφιμα σε
εύκολα προσβάσιμο σημείο. Με αυτόν τον
τρόπο αν θέλουμε να φάμε ένα σνακ, έχουμε
άμεση πρόσβαση σε φρούτα και λαχανικά, και
όταν ανοίξουμε το ψυγείο να δούμε το γιαούρτι
και το τυρί και να τα επιλέξουμε σε σχέση με έτοιμα γλυκά και σνακ.
Επομένως, η προετοιμασία για τη νέα «πιο υγιεινή» χρονιά ξεκινά νωρίς, με έγκυρη ενημέρωση και οργάνωση! Η υγιεινή διατροφή δεν χαρακτηρίζεται από στέρηση, αλλά από ποικιλία τροφίμων, υφών, γεύσεων και απολαυστικών συνταγών!
* Η Μαρία Μαντζώρου είναι Κλινική Διαιτολόγος
- Διατροφολόγος

4. Φτιάχνουμε λίστα για το σούπερ μάρκετ. Σε ένα αρχείο word ή excel μπορούμε να
φτιάξουμε μια λίστα με τα προϊόντα που χρειαζόμαστε κάθε φορά στο σπίτι, με τετραγωνάκια στο πλάι, ώστε να σημειώνουμε ότι αγοράσαμε το προϊόν. Έτσι, έχουμε έτοιμη τη λίστα κάθε φορά, και απλά την εκτυπώνουμε.
Αν έχουμε κάτι ήδη σπίτι και δεν χρειάζεται
να το αγοράσουμε, απλώς σημειώνουμε ότι
το έχουμε! Με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνουμε άσκοπες βόλτες στο σούπερ μάρκετ και
αγοράζουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε, χωρίς να ξεφεύγουμε. Επιπλέον, καλό είναι
να μην πηγαίνουμε πεινασμένοι για ψώνια, καθώς είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουμε με σνακ
πλούσια σε ζάχαρη, λίπος και αλάτι.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Αποτρίχωση με Laser &
Θεραπεία Θυλακίτιδος
Γράφει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΟΣ*
Η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα τόσο για τις γυναίκες όσο και
για τους άνδρες. Ανάλογα με το βαθμό και
την περιοχή που εμφανίζεται, μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογία ή να φέρει σε δύσκολη θέση το άτομο που τη έχει,
ιδιαίτερα αν είναι ....γένους θηλυκού. Ποια
γυναίκα δεν αισθάνεται άσχημα για τριχοφυΐα στο πρόσωπο ή ποια θα διανοηθεί να
εμφανιστεί στην παραλία με μαγιώ χωρίς να
έχει κάνει προηγουμένως αποτρίχωση;
Πολύ συχνό δε είναι και το πρόβλημα της θυλακίτιδας που εμφανίζεται όταν η αποτρίχωση γίνεται με ξυραφάκι, χαλάουα ή κερί ή ακόμα και
με τη χρήση κρέμας. Πρόκειται για μία επιφανειακή λοίμωξη του τριχικού θύλακα που δημιουργείται όταν η “κομμένη” με τις παραπάνω μεθόδους τρίχα δεν μπορεί να διαπεράσει την εξωτερική στοιβάδα του δέρματος, με αποτέλεσμα να
εγκλωβίζεται και να γυρνάει προς τα μέσα. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται αντιαισθητικά
και ενοχλητικά σπιθουράκια ή ακόμα και κύστεις
που προκαλούν φαγούρα, ερυθρότητα μέχρι τοπικά αποστήματα, οπότε απαιτείται χειρουργική
διάνοιξη. Σε ορισμένα άτομα υπάρχει μεγαλύτερη
προδιάθεση για την εμφάνιση θυλακίτιδας, ακόμα και αν τηρούνται όλοι οι κανόνες πρόληψης
και υγιεινής, όπως η χρήση άνετων βαμβακερών
ρούχων τα οποία δεν τρίβονται με το δέρμα, η
πλύση με ήπια αντισηπτικά σαπούνια και η απολέπιση (ώστε να μην παγιδεύονται οι τρίχες).
Η αποτρίχωση με laser������������������������
�����������������������������
–σε αντίθεση με τις άλλες μεθόδους αποτρίχωσης (ξυραφάκι, κερί, κρέμες, ριζική αποτρίχωση) - μπορεί να δώσει άμεση
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και οριστική απάντηση στο πρόβλημα της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας
ενώ
για το πρόβλημα της θυλακίτιδας αποτελεί
την μόνη ιατρικώς
ενδεδειγμένη λύση.
Όσον αφορά το αισθητικό
κομμάτι, υπερέχει σαφώς, διότι αφήνει
την επιδερμίδα απαλλαγμένη από τις ανεπιθύμητες τρίχες, λεία και μεταξένια, χωρίς ερεθισμούς
και μάλιστα μόνιμα.

Πώς λειτουργεί;
Το laser είναι μια συσκευή που εκπέμπει μια πολύ
ισχυρή ακτίνα φωτός, η οποία, ανάλογα με το μήκος κύματός της (δηλαδή το “χρώμα” της), απορροφάται από συγκεκριμένους “στόχους” μέσα
στο σώμα, όπως π.χ. από τη μελανίνη της τρίχας,
με αποτέλεσμα την καταστροφή του θυλάκου της
τρίχας, ώστε να μην μπορεί να αναπτυχθεί ξανά.
Το κλειδί για την επιτυχημένη θεραπεία είναι η
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα
στο χρώμα του δέρματος και το χρώμα των τριχών, ώστε όλη η ενέργεια να απορροφάται από
την τρίχα.  
Η ιδανικότερη περίπτωση είναι το ανοικτό, λευκό δέρμα με σκούρες μαύρες τρίχες. Αντίθετα οι
ξανθές και οι λευκές τρίχες δεν απορροφούν την
ενέργεια του ��������������������������������
laser���������������������������
με αποτέλεσμα να μην καταστρέφονται.
Η ζωή της τρίχας παρουσιάζει κυκλικότητα. Οι

τρίχες δηλαδή περνούν
από μία φάση ανάπτυξης (αναγενής φάση), μετά σταθεροποιούνται
(καταγενής φάση) και στο τέλος
μπαίνουν σε μία φάση “μαρασμού” (τελογενής φάση).
Μόνον όσες τρίχες βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης είναι ευαίσθητες στην ενέργεια του laser και
καταστρέφονται μόνιμα, ενώ οι υπόλοιπες πέφτουν μεν, αλλά ξαναβγαίνουν μετά από ορισμένο καιρό. Για το λόγο αυτό απαιτούνται επαναληπτικές συνεδρίες, μέχρι να πετύχουμε όλες τις
τρίχες στη συγκεκριμένη φάση της ζωής τους.
Μετά από κάθε θεραπεία, οι τρίχες που παραμένουν είναι λεπτότερες, πιο αδύνατες, πιο αραίες
και μεγαλώνουν με πιο αργό ρυθμό.

Σε ποια σημεία μπορεί να εφαρμοστεί η
θεραπεία;
Η αποτρίχωση με laser μπορεί να εφαρμοστεί
ακίνδυνα σε όλα τα σημεία του σώματος ή του
προσώπου, όπως παρειές, άνω χείλος, πηγούνι,
λαιμό, μασχάλες, χέρια, πόδια, μπικίνι, πλάτη, κοιλιά αλλά και σε ευαίσθητες περιοχές, όπως στήθος, θηλές, αυτιά και μύτη.

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;
Ο αριθμός των συνεδριών αποτρίχωσης που θα

απαιτηθεί για να
επιτευχθούν μακροχρόνια ριζικά αποτελέσματα εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες, όπως ο φωτότυπος του δέρματος, η σκληρότητα και το χρώμα των
τριχών, η περιοχή του σώματος και τυχόν ορμονικοί παράγοντες (π.χ. πολυκυστικές ωοθήκες). Περιοχές όπως το πρόσωπο και
ο λαιμός στη γυναίκα, η πλάτη και οι ώμοι στον
άνδρα είναι οι περιοχές με�������������������
 ������������������
εντονότερη ορμονοεξαρτόμενη τριχοφυϊα και απαιτούν μεγαλύτερο
αριθμό συνεδριών.�����������������������������
 ����������������������������
Αντίστοιχα. οι άνδρες χρειάζονται συνήθως το διπλάσιο χρόνο λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης ανδρογόνων.
Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτείται για ένα
καλό αποτέλεσμα ποικίλει από άτομο σε άτομο
και από περιοχή σε περιοχή. Σε γενικές γραμμές
χρειάζονται 6-10 συνεδρίες για το πρόσωπο, μία
κάθε 4-6 εβδομάδες, ενώ για το υπόλοιπο σώμα
χρειάζονται 4-8 συνεδρίες, μία κάθε 6-8 εβδομάδες. Μερικές φορές, ιδίως στις πρώτες φάσεις
της θεραπείας, οι τρίχες μπορεί να εμφανιστούν
πιο γρήγορα, οπότε και κάνουμε τη θεραπεία νωρίτερα.

Πόσο μόνιμο είναι το αποτέλεσμα;
Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας μπορεί να
επανεμφανίζονται κατά καιρούς λίγες αδύνατες
τρίχες, και συνήθως χρειάζεται συντήρηση μία
φορά το χρόνο.
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Τι πρέπει να προσέξω πριν τη θεραπεία;
Κατά τη διάρκεια των θεραπειών αποτρίχωσης με
laser���������������������������������������
απαγορεύεται η χρήση μηχανής αποτρίχωσης, κεριού (χαλάουα) ή η αφαίρεση των τριχών
με τσιμπιδάκι, αφού έτσι αφαιρείται η τρίχα με το
θύλακό της και η θεραπεία με laser��������������
�������������������
δεν έχει αποτέλεσμα. Επιτρέπονται το ψαλιδάκι, το ξύρισμα
και οι αποτριχωτικές κρέμες.
Συνιστάται ξύρισμα της περιοχής που θα γίνει η
θεραπεία την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα ώστε
οι τρίχες να φαίνονται ελάχιστα.
Η θεραπεία είναι σε γενικές γραμμές ανώδυνη, σε
ευαίσθητα όμως άτομα, ή σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές όπως η περιοχή του μπικίνι, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αναισθητική κρέμα (Emla) μία
ώρα πριν τη θεραπεία.
Αποφύγετε να είστε μαυρισμένες κατά την θεραπεία, αφού έτσι αναγκαζόμαστε να μειώσουμε
την ισχύ του laser, με αποτέλεσμα να μειώνεται η
αποτελεσματικότητά του.
Τι πρέπει να προσέξω μετά
τη θεραπεία;
Αμέσως μετά τη θεραπεία μπορεί να εμφανιστεί ήπια ερυθρότητα με ελαφρό
οίδημα που όμως υποχωρούν γρήγορα. Συνήθως μετά τη θεραπεία τοποθετείται μια ειδική καταπραϋντική κρέμα
για τη μείωση της ερυθρότητας και
του ερεθισμού.
Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο
(συνιστάται η χρήση αντιηλιακού)
και σε πηγές έντονης θερμότητας τις πρώτες ημέρες μετά τη
θεραπεία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις,
μετά την πρώτη θεραπεία, οι
τρίχες μπορεί να καθυστερήσουν να πέσουν ή μπορεί να ξαναβγούν πολύ γρήγορα. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται
επαναληπτική
θεραπεία στις 2 εβδομάδες.
* Ο κ. Γεώργιος Ζαμπάκος
είναι πλαστικός χειρουργός.
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Κατάστημα
Υγιεινών Τροφών
«Μυρτιά»

Τ

ο κατάστημα «Μυρτιά» ιδρύθηκε το 1993 στη
Μυτιλήνη και είναι από τα παλαιότερα καταστήματα Υγιεινών Τροφών στην Ελλάδα. Σκοπός
της «Μυρτιάς» είναι να παρέχει στο καταναλωτικό κοινό τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, με συνεχή ενημέρωση από εκθέσεις και σεμινάρια, το κατάστημα «Μυρτιά» διαθέτει κάθε καινούριο προϊόν που
αφορά τον κλάδο των βιολογικών τροφίμων και
τροφίμων ειδικής διατροφής αλλά και συμπληρώματα, βότανα, εναλλακτικά βιβλία, κρυστάλλους, αρωματικά στικ, φυτικά καλλυντικά, προϊόντα αρωματοθεραπείας και όλα τα συναφή είδη
σε εξαιρετική ποιότητα και σε πολύ καλές τιμές.

στην Αισθητική και ως Βοηθός Φαρμακείου αλλά
και μέσα από την ενασχόλησή της με τις Εναλλακτικές Θεραπείες και την Κλινική Αρωματοθεραπεία, είναι πάντα πρόθυμη να απαντήσει σε όποια
απορία αλλά και να καθοδηγήσει τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά στα προϊόντα
που μπορούν να προμηθευτούν
από το κατάστημα «Μυρτιά» προκειμένου να έχουν αυτοί και η οικογένειά τους επιλεγμένα και πιστοποιημένα προιόντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής!

Η υπεύθυνη του καταστήματος Μυρτώ Πρίμπα, μέσα από την εικοσαετή και πλέον εμπειρία που διαθέτει στον
χώρο και την επιστημονική κατάρτισή της
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Τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της
INTERAMERICAN
στην ασφάλιση
της Υγείας

Η

INTERAMERICAN υπογραμμίζει την επιχειρησιακή προτεραιότητα και τον ηγετικό ρόλο της
στον πιο ευαίσθητο κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για
ασφαλιστική κάλυψη υγείας επιτείνονται, βασιζόμενη στις υποδομές, την ψηφιοποίηση και σε ένα μοναδικό Σύστημα Υγείας.
Η εταιρεία, πρωτοπόρος στην ασφάλιση της υγείας από τη δεκαετία του 1990, πυκνώνει το πανελλαδικό δίκτυο υγείας, που αποτελεί «μοχλό»
εξυπηρέτησης των πελατών της. Το δίκτυο υγείας της INTERAMERICAN περιλαμβάνει 1.417 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, από τους οποίους οι
540 είναι χειρουργοί-ειδικοί συνεργάτες αμειβόμενοι απευθείας από την εταιρεία, 250 συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και 32 συμβεβλημένες κλινικές. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ιδιόκτητων υποδομών, η INTERAMERICAN ετοιμάζει το
δεύτερο σύγχρονο πολυϊατρείο της στα βόρεια προάστια της Αθήνας, που αναμένεται να λειτουργήσει
έως το τέλος του 2017. Προστιθέμενη αξία στην
πληρότητα ασφάλισης της υγείας από την εταιρεία
παρέχουν οι υπηρεσίες άμεσης ιατρικής (προσωπικής) βοήθειας, όπου η INTERAMERICAN έχει δώσει
νέα διάσταση στην άμεση υγειονομική υποστήριξη
αντιμετώπισης περιστατικών εδώ και δύο δεκαετίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ταχύτατη επέμβαση
και διακομιδή οδικώς και από αέρος.
Στο επίπεδο της βελτίωσης των προγραμμάτων
ασφάλισης υγείας, η INTERAMERICAN προχώρησε
σε ένταξη στις αιτήσεις ασφάλισης καλύψεων για
μόνιμη απώλεια εισοδήματος και επαγγελματικής
ικανότητας από ατύχημα. Παράλληλα, αναβάθμισε
με επιπλέον παροχές τη χρήση της ιδιόκτητης κλινικής «Αθηναϊκή Mediclinic». Επίσης, για τη χρήση
εξωτερικών ιατρείων στην «Αθηναϊκή Mediclinic»,
καθώς επίσης και στο πολυϊατρείο «Medifirst» στην
Αθήνα και τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, η εταιρεία παρέχει προνομιακή κάλυψη δαπανών για
την αντιμετώπιση ατυχήματος. Λειτουργικά, για τη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της, η
34
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INTERAMERICAN έχει αναπτύξει την πληρωμή των
αποζημιώσεων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αντί έκδοσης επιταγής, ενώ έχει εξελίξει και τη
διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου των αποζημιώσεων από τα γραφεία του εταιρικού δικτύου πωλήσεων agency, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
«i-CARE», με αποτέλεσμα την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.
Παράλληλα, με ξεκάθαρη πελατοκεντρική πολιτική,
η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σταθερό βηματισμό
προς την Ψηφιακή Υγεία, παρακολουθώντας και
συνδιαμορφώνοντας τις νέες ιδέες, μέσω και της
συμμετοχής της στην EURAPCO (η μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία από την Ελλάδα για την ασφάλιση υγείας) και υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές,
προς όφελος των ασφαλισμένων.
Επισημαίνεται ότι κατά το 2016 στην παραγωγή
της εταιρείας οι ασφαλίσεις υγείας εισέφεραν περισσότερο από το 1/4 των μεικτών εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων (25,6%), φθάνοντας στα 84 εκατ.
ευρώ. Η INTERAMERICAN έχει συνδέσει την περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο υγείας και με το σχέδιο «Genesis» για την είσοδο νέων συνεργατών στο
δίκτυο πωλήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι,
πρώτο έτος υλοποίησης του σχεδίου, οι νέοι συνεργάτες εισέφεραν το 42% της νέας παραγωγής της
εταιρείας στην υγεία.
Η ιδιωτική ασφάλιση της υγείας στην Ελλάδα, από
το 2012 έως σήμερα, παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, με ένα σύνολο ασφαλισμένων περί το 1,65
εκατομμύριο πολιτών. Το 52,7% των ασφαλισμένων
έχουν ατομικά συμβόλαια και οι υπόλοιποι (47,3%)
καλύπτονται από ομαδικά συμβόλαια. Σε περίπτωση
που προχωρήσουν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ο έλεγχος του κόστους θα είναι αποτελεσματικότερος και θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους των ασφαλιστικών καλύψεων, με φθηνότερη
την ιδιωτική ασφάλιση της υγείας. Η αναγκαιότητα
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν πάγια θέση της INTERAMERICAN.
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