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INTERAMERICAN

Κ

ΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

άθε άνθρωπος θα επιθυμούσε να ζήσει περισσότερο, προσθέτοντας ποιοτικά χρόνια στη
ζωή του, να έχει άμεση πρόσβαση σε υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες υγείας, εάν αντιμετώπιζε ένα
μικρό ή σοβαρό πρόβλημα υγείας ο ίδιος ή κάποιο
μέλος της οικογένειάς του, να έχει τη γνώση, τα
εργαλεία, τα κίνητρα ώστε να μπορεί να υιοθετήσει
ένα απόλυτα υγιή τρόπο ζωής, ενθαρρύνοντας και
εκπαιδεύοντας και τους αγαπημένους του να κάνουν το ίδιο. Κάθε άνθρωπος επιθυμεί να πετύχει
τους δικούς του στόχους του, διαθέτοντας μεγαλύτερους βαθμούς οικονομικής ελευθερίας και κυρίως ψυχική ηρεμία κάθε στιγμή.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ «bewell»
ΑΠΟ ΤΗΝ INTERAMERICAN
Έτσι δημιουργήθηκε το «bewell», το σύστημα
υγείας από την INTERAMERICAN. Το «bewell» δεν
είναι απλά μία νέα πρόταση ασφάλισης υγείας. Είναι μια συνολική πρόταση για την υγεία μας και
τη ζωή μας. Με την ασφάλιση στο επίκεντρο, το
«bewell» ξεπερνάει τα παραδοσιακά της όρια και
σταδιακά αγγίζει τα όρια της ποιοτικής ζωής που
αναζητάμε σε κάθε φάση της ζωής μας. Είναι ένα
σύστημα αξιών, γνώσης, υπηρεσιών, προνομίων και
ασφαλιστικών καλύψεων τα οποία δημιουργούν
τις προϋποθέσεις να πετύχουμε μια καλύτερη ζωή
με νόημα, χαρά, οικονομική δυνατότητα και εν κατακλείδι ευζωία.
Τι προσφέρει το «bewell»;
• Εξατομικευμένες επιλογές ασφάλισης που σέβονται τις οικονομικές δυνατότητες κάθε ανθρώπου.
• Ολιστική και ποιοτική διαχείριση της υγείας των
ανθρώπων, μέσω των ιδιόκτητων υποδομών υγείας της
INTERAMERICAN (τα πολυϊατρεία Medifirst και την
Αθηναϊκή
Mediclinic)
και της μοναδικής
Γραμμής
Υγείας
1010, στην οποία
γιατροί προσφέρουν
συμβουλές 24 ώρες το
24ωρο, ενώ παράλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό
φροντίζει για τον συντονισμό
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ιατρικών περιστατικών
• με εξαιρετικές υπηρεσίες και εργαλεία πέρα από
την ασφάλιση, οι οποίες βοηθούν κάθε άνθρωπο
να υιοθετήσει έναν νέο τρόπο ζωής, ώστε να ζει
ξέγνοιαστα και όμορφα κάθε στιγμή με τους αγαπημένους του.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Επιλογές σε καλύψεις και όρια
Στην ασφάλιση υγείας «bewell» μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας εξατομικευμένη ασφάλεια
υγείας, συνδυάζοντας όποια ενότητα καλύψεων
θέλετε, μέσα από 6 επιλογές: «Γιατροί και Διαγνωστικές Εξετάσεις», «Νοσηλεία από ασθένεια και
ατύχημα», «Νοσηλεία μόνο από ατύχημα», «Επιδόματα» και «Φάρμακα».
Μπορείτε παράλληλα, μέσα από τις ενότητες
καλύψεων, να επιλέξετε τις καλύψεις και το ύψος
τους. Έχετε, έτσι, το μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας στην ελληνική αγορά, που περιλαμβάνει
όλες τις καλύψεις που θέλετε και με το ασφάλιστρο
που θέλετε.
Γι’ αυτό το λόγο μπορεί ο καθένας να κάνει τη
δική του στρατηγική ώστε να προσεγγίσει το 100%
κάλυψης νοσηλείας, ακόμα και στο 1/3 του κόστους.
Κέντρο αναφοράς της εφαρμογής του συστήματος «bewell» της INTERAMERICAN αποτελεί η
γνωστή Γραμμή Υγείας 1010 της εταιρείας.
Υπεύθυνος Γραφείου Πωλήσεων
ΙNTERAMERICAN: Παζαρλής Αθανάσιος.
Διεύθυνση Γραφείου: Π. Κουντουριώτου 87,
81100 Προκυμαία Μυτιλήνης.
E-mail: br680@agency.interamerican.gr,
pazarlis@agency.interamerican.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510 20053
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 210
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Πώς να επιλέξετε
πολυεστιακούς φακούς;

Γράφει η Αντωνίου Μαρία Γαβριέλα, Οπτικός

Δ

εν είναι μακρινή η εποχή που οι μύωπεςυπερμέτρωπες μετά τα 40 τους έπρεπε να
κυκλοφορούν με δύο ή και τρία ζευγάρια γυαλιά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
ανάγκες τους, για κοντινή, μεσαία και μακρινή
όραση, το οποίο ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία.
Τα πολυεστιακά γυαλιά ήταν μια μικρή επανάσταση που έλυνε πολλά προβλήματα, αλλά για
ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι ακόμα
παρεξηγημένα.
Τι είναι οι πολυεστιακοί φακοί
Για να γίνει κατανοητό στα πολυεστιακά γυαλιά η δύναμη του φακού αλλάζει σταδιακά από
το πάνω μέρος τους όσο προχωρούμε προς τα
κάτω, με την πάνω περιοχή να καλύπτει την μακρινή όραση και την κάτω περιοχή την κοντινή.
Η μετάβαση αυτή γίνεται με ομαλό τρόπο και γι’
αυτό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και για μεσαίες αποστάσεις, όπως είναι η απόσταση από
τον υπολογιστή, το καντράν του αυτοκινήτου.
Ας το δούμε με το παράδειγμα της οδήγησης
που μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον καθένα.
Με τα πολυεστιακά γυαλιά θα οδηγήσετε άνετα
καθώς τα μάτια σας θα βλέπουν άνετα μέσα από
το ανώτερο σημείο του φακού. Όταν χαμηλώνετε τα μάτια σας για να δείτε το καντράν και
τα υπόλοιπα όργανα του αυτοκινήτου το βλέμμα
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σας θα περάσει από την μεσαία περιοχή και η
όραση σας θα είναι απόλυτα ευκρινής. Τέλος, αν
σταματήσετε το αυτοκίνητο και θέλετε να συμβουλευτείτε το χάρτη, τα μάτια θα χαμηλώσουν
ακόμα περισσότερο και το βλέμμα θα περάσει
από την κατώτερη περιοχή της κοντινής απόστασης που επιτρέπει το διάβασμα σαν να φορούσατε απλά γυαλιά πρεσβυωπίας.
Μην ανησυχείτε για την εστίαση όλα αυτά
γίνονται εντελώς μηχανικά και μέσα σε δέκατα
του δευτερολέπτου και η μετάβαση από την μια
περιοχή στην άλλη δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, απλά χρειάζεται μια ελάχιστη εκπαίδευση
και προσαρμογή στην αρχή. Τρεις λειτουργίες σε
μια λοιπόν και ξεχάστε τα πολλά ζευγάρια που
θα πρέπει να κουβαλάτε μαζί σας. Αυτό είναι και
το πρώτο και μεγάλο πλεονέκτημα των πολυεστιακών φακών.
Ας δούμε τώρα μερικές οδηγίες και βήμαβήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε
πριν την αγορά τους.
Μην μπείτε σε κατάστημα οπτικών με την παλιά σας συνταγή. Είναι απαραίτητο πριν επιλέξετε γυαλιά να έχετε κάνει μια πρόσφατη εξέταση
στον οφθαλμίατρο και να έχετε τη συνταγή του
με τους ακριβείς βαθμούς σας. Θυμηθείτε λοιπόν: η επιτυχία στα πολυεστιακά γυαλιά ξεκινά
από την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο.
Οι πολυεστιακοί φακοί έχουν σαν απόσταση
να καλύψουν την καθημερινή όραση σε μια μεγά-

συζήτηση των αναγκών
λη ποικιλία αποστάσεων.
Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του
σας θα σας βοηθήσει
Όσο μεγαλύτερη είναι η
επιφάνεια των φακών συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας πολύ στην επιλογή των
και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να
φακών. Για παράδειγμα
τόσο πιο ομαλή και άνευπάρχου τα «πολυεστιτη θα είναι η προσαρμοσυζητήσετε αναλυτικά με τον οπτικό
ακά γραφείου» που επιγή των ματιών σας και η
σας. Εάν εργάζεστε για ώρες σε έναν
τρέπουν πολύ πιο άνετη
προσαρμογή τους στις
καθημερινές εργασίες. υπολογιστή, οι ανάγκες σας είναι τελείως όραση σε αποστάσεις
Δεν μπορείτε να επιλέ- διαφορετικές από εκείνον που κάνει μια από 70 με 80 εκατοστά
χειρονακτική εργασία ή οδηγεί πολλές
έως 2 και 3 μέτρα.
ξετε φακούς εξαιρετικά
Θα πρέπει να γνωρίμικρού μεγέθους. Πρέώρες στο δρόμο.
ζετε πως οι πολυεστιαπει το ύψος του σκελεκοί φακοί είναι πιο ακριτού να είναι το ελάχιστο
βοί από τους μονοεστιακούς.
30 mm.
Ένα επιτυχημένο ζευγάρι πολυεστιακών φαΟ κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας και αυτό είναι κών απαιτεί ακριβείς μετρήσεις και τη σωστή συκάτι που θα πρέπει να συζητήσετε αναλυτικά με νεργασία του πελάτη.
Να θυμάστε ότι οι πολυεστιακοί φακοί είναι
τον οπτικό σας. Εάν εργάζεστε για ώρες σε έναν
υπολογιστή, οι ανάγκες σας είναι τελείως δια- ευαίσθητοι σε ακραίες συνθήκες και η υψηφορετικές από εκείνον που κάνει μια χειρονακτι- λή θερμοκρασία είναι από τους μεγαλύτερους
κή εργασία ή οδηγεί πολλές ώρες στο δρόμο. Η εχθρούς τους. ●
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Πρωτοβάθμια περίθαλψη
Χρήσιμες πληροφορίες
που μας αφορούν όλους

Ό

λοι οι ειδικοί επιστήμονες στον τομέα
οργάνωσης υγείας σε διεθνές επίπεδο
συμφωνούν σε μια βασική αλήθεια αναφορικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει
ένα πετυχημένο σύστημα δημόσια υγείας. Να
έχει ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Λίγο αν εμβαθύνουμε σ' αυτό, ακόμα κι εμείς οι
απλοί πολίτες που δεν είμαστε ειδικοί στο θέμα,
φτάνουν οι καθημερινές μας εμπειρίες για να
επιβεβαιώσουν αυτή την αλήθεια. Πόσοι και πόσες φορές, δεν έχουμε ταλαιπωρηθεί, σε τακτικά ή έκτακτα περιστατικά υγείας, που αφορούν
εμάς ή πρόσωπα του οικογενειακού ή και φιλικού μας περιβάλλοντος, όταν χρειάστηκε να τρέξουμε στο νοσοκομείο; Όσο φιλότιμες προσπάθειες κι αν καταβάλει το προσωπικό, όσο και να
διευρύνονται οι υποδομές και ο εξοπλισμός, τις
περισσότερες φορές η ταλαιπωρία, η αναμονή, ο
εκνευρισμός, οι κίνδυνοι από πλημμελή αντιμετώπιση του προβλήματος, παραμονεύουν. Άραγε
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση; Όταν εξ ορισμού,
ο ρόλος ενός νοσοκομείου είναι να παρέχει τη
λεγόμενη δευτεροβάθμια περίθαλψη, άραγε δεν
θα έπρεπε να υπάρχει ένα προηγούμενο σκαλο-

Μιλήσαμε με τη γιατρό ειδική
παθολόγο, Διευθύντρια της
Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου
Μυτιλήνης Ελένη Μακρή, Πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής του 1ου ΤοΠΦΥ
(Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας).
πάτι, που να λύνει επιτόπου και πιο απλά τα πιο
καθημερινά προβλήματα υγείας, ώστε να μην
χρειάζεται να τρέχουμε στο νοσοκομείο… δια
πάσαν νόσον; Μήπως αυτό το σκαλοπάτι είναι
αυτό που ονομάζουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη;
Άραγε, στη Λέσβο και ιδιαίτερα στη Μυτιλήνη,
του πιο ταλαιπωρημένου ίσως νοσοκομείου στην
Ελλάδα από την πρόσθετη επιβάρυνση του μεταναστευτικού με τα εκατοντάδες πρόσθετα περιστατικά υπάρχει αυτό το σκαλοπάτι;
Και όμως υπάρχει!
Όπως οι περισσότεροι, κάτι «έχει πάρει το αυτί
μας» για την ύπαρξη πρωτοβάθμιων δομών υγείας και το τι περίπου κάνουν, αλλά χωρίς λεπτο-

Ειρήνη Γ. Κατσαµπή

Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ - Μικροβιολόγοσ
Απόφοιτοσ Ιατρικήσ Σχολήσ Αθηνών

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Καβέτσου 44 (2οσ όροφοσ), 81100, Μυτιλήνη
Τηλ.22510 55111 ● email: katsampi.lab@gmail.com
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μέρειες και χωρίς σίγουρες πληροφορίες. Ίσως
και να είναι αυτός ο λόγος, που οι περισσότεροι
από εμάς προτιμούμε την «ταλαιπωρία» του πολυσύχναστου νοσοκομείου από την αβεβαιότητα
κάποιων δομών που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς
κάνουν, με τι προσωπικό, τι εξοπλισμό και ποιες
προϋποθέσεις. Σε αυτά τα σύνθετα ερωτήματα,
που αν απαντηθούν μπορούν και εμάς να διευκολύνουν και το νοσοκομείο να αποφορτίσουν
έτσι ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα
τα σοβαρότερα περιστατικά, αναζητήσαμε πληροφόρηση. Και απευθυνθήκαμε στο πιο έγκυρο
πρόσωπο για να μας δώσει τις απαντήσεις και
τις πληροφορίες που θα μας δώσουν γνώση για
κάποια υπαρκτά εργαλεία που θα ελαφρύνουν
την καθημερινότητά μας. Μιλήσαμε με τη γιατρό
ειδική παθολόγο, Διευθύντρια της Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Μυτιλήνης Ελένη
Μακρή, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του
1ου ΤοΠΦΥ (Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας). Εισαγωγικά μια παρατήρηση. Όταν πριν
από λίγους μήνες ανακοινώθηκε η σύνθεση της
Διοικούσας Επιτροπής του 1ουΤοΠΦΥ, γνωρίζοντας το έργο, τις γνώσεις αλλά και τη θρησκευτική προσήλωση στο καθήκον και την όρεξη
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Το ΠΦΥ είναι ο 1ος Τομέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Πρακτικά έχει την ευθύνη για
οποιαδήποτε δραστηριότητα ασκείται σε
επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα
όρια των παλαιών Δήμων Μυτιλήνης,
Γέρας, Πλωμαρίου, Αγιάσου και
Ευεργέτουλα και τις αντίστοιχες
υποδομές και το προσωπικό.
για δουλειά της γιατρού Ελένης Μακρή, είχαμε
τιτλοφορήσει στην εφημερίδα μας ΕΜΠΡΟΣ την
είδηση με το «ο κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση». Μια συζήτηση μαζί της μας
επιβεβαίωσε ότι ο τίτλος μας κάθε άλλο παρά
υπερβολικός ήταν!
«Ε»: Κυρία Μακρή, τι ακριβώς είναι αυτό το
1ο ΤοΠΦΥ του οποίου τοποθετηθήκατε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και ποιες είναι
οι αρμοδιότητές σας;
Μακρή: Είναι ο 1ος Τομέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας. Πρακτικά έχει την ευθύνη για

οποιαδήποτε δραστηριότητα ασκείται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα όρια των
παλαιών Δήμων Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου,
Αγιάσου και Ευεργέτουλα και τις αντίστοιχες
υποδομές και το προσωπικό. Μιλάμε δηλαδή
για τα κέντρα Υγείας Πλωμαρίου και Μυτιλήνης
(πρώην ΙΚΑ) αλλά και τα κατά τόπους μόνιμα ή
επισκέψιμα Αγροτικά Ιατρεία.
«Ε»: Τι κάνει ένα αγροτικό ιατρείο λίγο πολύ
το ξέρουμε. Ίσως και ένα Κέντρο Υγείας στην
ύπαιθρο. Αυτό που δεν ξέρουμε – και ίσως δεν
ξέρει και ο μέσος κάτοικος της Μυτιλήνης και
των γύρω χωριών – είναι τι κάνει ένα Κέντρο
Υγείας μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης;
Μακρή: Παντού, σε όλα τα συστήματα υγείας προηγμένων χωρών, γίνεται συστηματική

προσπάθεια να διαχωριστεί κατά το δυνατόν η
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που παρέχει κατά κανόνα ένα οργανωμένο νοσοκομείο, που διαθέτει
ασφαλώς και υποδομές ακόμα και μακροχρόνιας
νοσηλείας. Το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης είναι
ένας θεσμός πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όμως
αυτό δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι πρωτοβάθμια φροντίδα σημαίνει κάτι πιο «πρόχειρο» ή επιστημονικά και εργαστηριακά ατελές και
δευτεροβάθμια κάτι ποιο ποιοτικό. Απλώς, άλλα
είναι τα περιστατικά που χρήζουν πρωτοβάθμιας
φροντίδας και άλλα αυτά που χρειάζονται δευτεροβάθμια περίθαλψη.
«Ε»: Μπορείτε να γίνετε λίγο ποιο συγκεκριμένη; Πώς θα ξεχωρίσει ο πολίτης πότε χρειάζεται πρωτοβάθμια φροντίδα και πότε δευτεροβάθμια; Και γιατί να μην πάει κατευθείαν
στο νοσοκομείο που μπορεί να του παρέχει πιο
ολοκληρωμένες υπηρεσίες;
Μακρή: Έχετε δίκιο, ας γίνω πιο συγκεκριμένη,
γιατί η ερώτηση σας δείχνει ότι υπάρχει πράγματι κενό στην ενημέρωση για τη σημασία της
μιας ή της άλλης διαδικασίας. Το Κέντρο Υγείας
Μυτιλήνης διαθέτει σχεδόν όλες τις ειδικότητες
γιατρών που θα βρει κάποιος σε ένα νοσοκομείο. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι έχει παθολόγους, ειδικευμένους γιατρούς Γενική ιατρικής,
καρδιολόγο, παιδίατρο, ορθοπεδικό, γυναικολόγο, πνευμονολόγο, κυτταρολόγο, δύο οδοντιάτρους και ίσως ξέχασα και κάποια ειδικότητα.
Βλέπετε λοιπόν, ότι οποιοσδήποτε επισκέπτεται
το Κέντρο Υγείας είτε σε τακτικό ραντεβού είτε
σε επείγον περιστατικό, θα βρει σχεδόν όλες τις
ειδικότητες που θα βρει στο νοσοκομείο και πιθανότατα χωρίς το φόρτο εργασίας ή την πίεση
από τα πολλαπλά περιστατικά που αντιμετωπίζει
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ένα νοσοκομείο.
«Ε»: Ομολογουμένως, υπάρχει πλήθος ειδικοτήτων και μέχρι τώρα εμείς τουλάχιστον δεν το
γνωρίζαμε. Αρκούν όμως οι γιατροί για να αντιμετωπίζουν ένα επείγον ή τακτικό πρόβλημα; Αν
χρειαστούν κάποιες εξετάσεις;
Μακρή: Μα και σε αυτό τον τομέα το Κέντρο
Υγείας είναι καλυμμένο. Διαθέτει δικό του εργαστήριο βιοχημικών και λοιπών μικροβιολογικών
εξετάσεων, διαθέτει ακτινολογικό τμήμα, υπάρχουν υποδομές, δεν είναι απλά κάποιοι γιατροί
που κάνουν τακτικά ή έκτακτα ραντεβού. Διαθέτει τμήμα επειγόντων περιστατικών που λειτουργεί όλο το 24ωρο με μόνη έλλειψη ότι τα
εργαστήρια έχουν καλυμμένες βάρδιες μέχρι τις
9 το βράδυ τις καθημερινές και το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Αλλά και αυτό θα μπορούσε να
καλυφθεί με ενίσχυση του εργαστηριακού προσωπικού και το έχουμε ζητήσει.
«Ε»: Εντάξει, για τις ειδικότητες μας πείσατε,
έστω και για τα εργαστήρια με την κάλυψη στο
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Με τα επείγοντα
περιστατικά τι γίνεται;
Μακρή: Σας είπα, το τμήμα επειγόντων περιστατικών λειτουργεί όλο το 24ωρο οπότε για
ένα επείγον πρόβλημα που δεν χρειάζεται να
κάνει ο ασθενής εισαγωγή, μπορεί να έλθει στο
Κέντρο Υγείας.
«Ε»: Ωραία, να κλείσει ένας ασθενής ραντεβού για εξέταση από ειδικευμένο γιατρό ίσως
πράγματι είναι καλύτερο να προτιμήσει το Κέντρο Υγείας και όχι το νοσοκομείο. Για τα επείγοντα όμως, που θα ξέρει ο μέσος άνθρωπος,
αν μπορεί το πρόβλημά του να αντιμετωπισθεί
στο Κέντρο Υγείας και ότι τελικά δεν θα χρειαστεί να εισαχθεί στο νοσοκομείο; Μήπως τελικά
περνώντας από τα επείγοντα του Κέντρου Υγεί-

Το τμήμα επειγόντων περιστατικών
λειτουργεί όλο το 24ωρο οπότε για ένα
επείγον πρόβλημα που δεν χρειάζεται
να κάνει ο ασθενής εισαγωγή, μπορεί
να έλθει στο Κέντρο Υγείας.
ας απλώς θα χάσει χρόνο, πιθανότατα πολύτιμο
για την υγεία του;
Μακρή: Ελάτε τώρα, νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο διαχωρισμός είναι απλός.
Θέλει κάποιος να κλείσει ραντεβού για εξέταση από ειδικευμένο γιατρό; Θέλει να κάνει ένα
σφράγισμα σε οδοντίατρο ή μια εξαγωγή; Θέλει
να γράψει τα φάρμακα του; Θέλει να κάνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις; Γιατί να ταλαιπωρηθεί στο νοσοκομείο φορτώνοντας μάλιστα
περισσότερο τις ήδη βεβαρυμένες υποδομές του
αλλά και το προσωπικό του; Αλλά και τα επείγοντα που είπαμε λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
Χρειάζεται μια αλλαγή σε τραύμα, κάποια ράμματα, να κάνει ένα εμβόλιο, μια ένεση, μια υποστήριξη σε μια κρίση υπογλυκαιμίας κλπ. Όλα
αυτά αντιμετωπίζονται άριστα στο Κέντρο Υγείας. Τώρα, κάποιος που έχει ιστορικό έλκους, νιώθει οξύ πόνο στο στομάχι και εξάντληση και πιθανόν αντιμετωπίζει γαστρορραγία ασφαλώς θα
πάει στο νοσοκομείο. Κάποιος επίσης που νιώθει
οξύ πόνο στο στήθος και ανάμεσα στα ενδεχόμενα είναι και ένα πιθανό έμφραγμα ασφαλώς
δεν θα χάσει χρόνο. Θα πάει επειγόντως στο νοσοκομείο ή θα καλέσει το ΕΚΑΒ που επίσης θα
τον πάει απευθείας στο νοσοκομείο. Δείτε όμως,
πόσες περιπτώσεις σας περιέγραψα που αυτονόητα πρέπει κάποιος να προτιμήσει με σιγουριά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΟ:
Ερεσού 2 (1ος Όροφος)
Μυτιλήνη
Τ.Κ. 81 100
12
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Τηλ. Ιατρ: 22510 37390
Κιν.:
6974 956279
e-mail: badavanis@hotmail.com

το Κέντρο Υγείας και να εξυπηρετηθεί καλύτερα.
«Ε»: Δηλαδή όλα καλά μας τα λέτε! Προβλήματα δεν υπάρχουν;
Μακρή: Κάθε άλλο. Ασφαλώς και υποδομές
υπάρχουν και άριστο προσωπικό τις λειτουργεί,
μεγάλο μέρος όμως των γιατρών είναι με το καθεστώς του επίκουρου, οι θέσεις τους δεν είναι
μόνιμες και κάθε τόσο έχουμε πρόβλημα με τις
λήξεις των συμβάσεων και την ανάγκη ανανέωσή τους. Ήδη, διεκδικήσαμε από τη ΔΥΠΕ και
δόθηκε μια προσωρινή λύση παράτασης όλων
των συμβάσεων επικουρικών κατ’ αρχήν μέχρι
31/12 και βλέπουμε. Επίσης, το γεγονός ότι
αναγκαζόμαστε να στελεχώνουμε τα επείγοντα
του Κέντρου Υγείας με ημερήσιες αποσπάσεις ει-

δικευμένων γιατρών από αγροτικά ιατρεία είναι
πρόβλημα και προκαλεί εύλογες διαμαρτυρίες
από τους Προέδρους χωριών, που αναγνωρίζουν βέβαια τη συνολική προσπάθεια που γίνεται
αλλά πρέπει να υποστηρίξουν και τα συμφέροντα των συγχωριανών τους. Σε κάθε περίπτωση,
προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις στα γνωστά ή
έκτακτα προβλήματα που προκύπτουν και είναι
ευχής έργο ότι την επιστημονική ευθύνη του Κ.Υ.
Μυτιλήνης έχει η άξια συνάδελφος κα Ελεονόρα
Μανιάτη με την οποία έχουμε άριστη συνεργασία.
«Ε»: Εντάξει λοιπόν, καταλάβαμε το ρόλο του
Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης, και τι πρέπει να περιμένει ο πολίτης από τις υπηρεσίες του. Με το

ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Τ. ΙΑΤΡΟΣ Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΙΑΤΡΕΙΟ:
Ερεσού 2 (1οσ Όροφοσ)
Μυτιλήνη
Τ.Κ. 81 100

Τηλ. Ιατρ: 22510 37192
Κιν.: 6973 303865
e-mail: mariahatziargyriou@yahoo.gr
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Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου τι γίνεται;
Μακρή: Ενώ το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης είναι
κάτι σχετικά καινούργιο ως θεσμός, που απορρόφησε σε μεγάλο μέρος τις υποδομές του παλαιού
ΙΚΑ, τα άλλα Κέντρα Υγείας της υπαίθρου, όπως
το κέντρο Υγείας Πλωμαρίου έχουν μια παράδοση και μια σχετικά μακρά ιστορία ως οργανωμένες δομές υγείας και δεν χρειάζονται πολλά
πράγματα να γίνουν από την αρχή. Υπάρχει και
εδώ η καλή τύχη να έχει την επιστημονική ευθύνη
η συνάδελφος ειδικευμένη Γενική Γιατρός κα Ανθούσα Καραμβάση που κάνει θαυμάσια δουλειά.
Το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου διαθέτει και αυτό
αρκετούς ειδικευμένους γιατρούς όπως παθολόγο, παιδίατρο, Γενικό γιατρό, οδοντίατρο ακόμα
και φυσικοθεραπεύτρια, ενώ κάποιες ειδικότητες
καλύπτονται με επισκέπτες ειδικευόμενους γιατρούς από το νοσοκομείο το οποίο μας βοηθά και
με γιατρούς και με υλικό και ο διοικητής του κος
Καμπούρης είναι πάντα πρόθυμος συμπαραστάτης μας. Το μεγάλο στοίχημα του Κέντρου Υγείας
Πλωμαρίου είναι να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσεςυποδομές για τη λειτουργία της τηλεϊατρικής, διαδικασία που θα το αναβαθμίσει και θα το
κάνει να λειτουργεί ως να είχε επιτόπου πολλές
ακόμα ειδικότητες.
«Ε»: Με τα αγροτικά ιατρεία τι γίνεται;
Μακρή: Ήταν από τα πρώτα πράγματα που
βάλαμε στο πρόγραμμα μας. Κατ’ αρχή να ξεκαθαρίσω για να μην περιαυτολογώ ότι προεδρεύω μεν στη Διοικούσα Επιτροπή στην οποία
τύχη αγαθή συμμετέχουν άλλες δύο γυναίκες! Η
Μαίρη Μπουλμπούλη και η Ελεονόρα Μανιάτη
με τις οποίες δουλεύουμε συλλογικά και μάλιστα
η καθεμιά έχει έναν αυξημένο ρόλο, αφού εγώ
μεν αποτελώ το σύνδεσμο με το νοσοκομείο στη
διοίκηση του οποίου επίσης συμμετέχω ως αιρε-
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Ενώ το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης είναι
κάτι σχετικά καινούργιο ως θεσμός,
που απορρόφησε σε μεγάλο μέρος τις
υποδομές του παλαιού ΙΚΑ, τα άλλα
Κέντρα Υγείας της υπαίθρου, όπως
το κέντρο Υγείας Πλωμαρίου έχουν
μια παράδοση και μια σχετικά μακρά
ιστορία ως οργανωμένες δομές υγείας
και δεν χρειάζονται πολλά πράγματα να
γίνουν από την αρχή.
τή εκπρόσωπος των γιατρών, η Ελεονόρα όπως
είπαμε έχει την ευθύνη του Κ.Υ. Μυτιλήνης ενώ
ο ρόλος της Μαίρης Μπουλμπούλη είναι πολύτιμος αφού εργάζεται στο γραφείο του Δημάρχου και έτσι έχουμε άμεση επαφή με το Δήμο.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι ο Δήμος Μυτιλήνης μας έχει πραγματικά βοηθήσει σε σημείο που
δεν προλαβαίνουμε να ζητήσουμε κάτι και σχεδόν αμέσως ικανοποιείται στο μέτρο του δυνατού. Ξεκινήσαμε τη θητεία μας με επισκέψεις στα
Αγροτικά Ιατρεία, διαπιστώσαμε ελλείψεις σε
υποδομές και υλικό, ξεκινήσαμε ανακαινίσεις και
συμπληρώσεις υλικού, επαναλαμβάνω με αρωγούς το Δήμαρχο και το Διοικητή του νοσοκομείου και αυτή τη στιγμή δεν είναι λίγοι οι Πρόεδροι
χωριών που δηλώνουν πραγματικά εντυπωσιασμένοι από την άμεση ανταπόκριση και τις πρακτικές λύσεις που δώσαμε στα προβλήματά τους.
«Ε»: Καλά όλα αυτά. Με τους …από πάνω πώς
τα πάτε;
Μακρή: Δουλειά μας δεν είναι να είμαστε ευχάριστοι στις υπερκείμενες αρχές και δομές του

Υπουργείου αλλά χρήσιμοι στην κοινωνία και
στον τόπο. Επισκεφθήκαμε ως Διοικούσα τη 2η
ΔΥΠΕ και θέσαμε με έμφαση τα προβλήματα με
κυριότερα τις συμβάσεις των επικουρικών γιατρών και την ανάγκη ανανέωσής τους, την προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων, την ενεργοποίηση της τηλεϊατρικής, τη βελτίωση υποδομών και
εξοπλισμού σε αγροτικά ιατρεία και Κέντρα υγείας. Για να είμαστε όμως δίκαιοι και οι ίδιοι οι επικεφαλής της ΔΥΠΕ με τον Διοικητή κο Ροϊλό ήλθαν επιτόπου και μας επισκέφτηκαν για να δουν
ιδίοις όμμασι τα προβλήματα και τη δουλειά που
γίνεται και πολλές φορές στη διατύπωσή των
αιτημάτων μας παραβιάζουμε «ανοικτές θύρες»

αφού διαπιστώνουμε ότι υπάρχει βούληση να
μας βοηθήσουν ουσιαστικά να βελτιώσουμε τις
υπηρεσίες προς τους πολίτες. Και στο τέλος αυτής της ιστορίας, ανεξάρτητα από προσπάθειες,
πάνω στο αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών
θα θέλαμε να κριθούμε.
«Ε»: Σας ευχαριστούμε γιατί σίγουρα πολλά
από όσα μας είπατε ήταν πολύ κατατοπιστικά
και θα φανούν χρήσιμα στους αναγνώστες μας.
Μακρή: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία
που μου δώσατε να ενημερώσω για πράγματα
που γνωρίζοντας τα ο πολίτης μπορεί ενδεχομένως να βοηθηθεί στη βελτίωση της καθημερινότητας του στον κρίσιμο τομέα της υγείας. ●
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για την πρωτοποριακή
μέθοδο υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής

Γράφει η Αφροδίτη Ζαφειρίου γυναικολόγος

Κ

αθώς αλλάζει ο τρόπος ζωής μας τις τελευταίες δεκαετίες οι διαφορετικές προσδοκίες και η κόσμο αντίληψη, ιδιαίτερα των
γυναικών, έχει μεταθέσει τις προσπάθειες για την
δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση ενός
παιδιού για πολύ αργότερα συγκριτικά με το παρελθόν.
Σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή αυτή μετατίθεται σημαντικά με αποτέλεσμα τα χρονικά περιθώρια να γίνονται ασφυκτικά, η επίδραση της
ηλικίας στην δυναμική των ωοθηκών να είναι
μεγάλη και η εξωσωματική γονιμοποίηση να φαντάζει η μόνη ρεαλιστική λύση προκειμένου να
τεκνοποιήσει μια γυναίκα.
Μια εναλλακτική αν και αρκετά δαπανηρή
λύση στο εν λόγω πρόβλημα είναι η δωρεά ωα-
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μόνο πέντε έως εφτά είναι υψηλής ποιότητας.
Αντιθέτως, η mini-IVF είναι σχεδιασμένη να συλλέγει ένα έως τρία ωάρια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας
έμβρυα.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Mini-IVF και
σε ποιες γυναίκες μπορεί να εφαρμοστεί!
Η μέθοδος Mini-IVF έχει πλεονεκτήματα όπως
το ότι δεν υπάρχει πιθανότητα υπερδιέγερσης
των ωοθηκών τη στιγμή που οι πιθανότητες
εγκυμοσύνης αυξάνονται αισθητά (μεγαλύτερος
αριθμός ωαρίων). Επιπλέον, για πολλές γυναίκες
είναι σημαντικό ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να
αποφύγουν τις καθημερινές ενέσεις που απαιτούνται σε μία εξωσωματική και την πιθανότητα
της πολύδυμης κύησης. Ακόμα είναι πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι οι παρενέργειες του IVF
περιορίζονται σε μία ήπια κεφαλαλγία ή κόπωση
που διαρκεί μόνο λίγες μέρες.
Το ποσοστό επίτευξης εγκυμοσύνης ανά κύκλο
της mini-IVF είναι 20-35%, όταν για τα γόνιμα
ζευγάρια που προσπαθούν να πετύχουν εγκυμοσύνη με φυσικό τρόπο το αντίστοιχο ποσοστό
ανά μήνα 20-25% ( στις γυναίκες ηλικίας έως
30 ετών).
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΝΙ- IVF ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ:

1) Έχουν μικρή ανταπόκριση στην ορμονική διέγερση σε προηγούμενες εξωσωματικές και χαμηλή ωοθηκική εφεδρεία ( τιμή στην εξέταση
ΑΜΗ κάτω από 1 my/ml).
2) Είναι μεγαλύτερης ηλικίας άνω των 42 ετών
ή ακόμη και μικρότερες που παρουσιάζουν
διαταραγμένο ορμονικό προφίλ (επίπεδα της
ορμόνης FSH πάνω από 12).
3) Αποθαρρύνονται από το κόστος των συμβατικών εξωσωματικών.
4) Έχουν ιστορικό καρκίνου.
5) Είχαν άσχημες εμπειρίες με την αρμονική διέγερση.
Η Mini- IVF είναι σχεδιασμένη να συλλέγει 1-3
ωάρια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας έμβρυα.
Από προσωπική πείρα, η εφαρμογή αυτής της
ενδιάμεσης λύσης που μου δίνετε από τα κέντρα
με τα οποία συνεργάζομαι έχει στεφθεί με επιτυχία 80-100%.
Και το καλύτερο από όλα χωρίς παρενέργειες
...
Και όλα αυτά γιατί εφαρμόστηκε κατά γράμμα
το πρωτόκολλο και επιλέχθηκε για τους συγκεκριμένους λόγους!!!
Με εκτίμηση στη Γυναίκα και στο κάθε ζευγάρι
που προσπαθεί ... ●

ρίων αλλά σε αυτή την περίπτωση το ζευγάρι θα
πρέπει να αποδεχθεί ότι το παιδί που θα προκύψει μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνει βιολογικά δικό του μόνο κατά το ήμισυ.
Από την άλλη ενδελεχείς μελέτες των τελευταίων ετών έχουν αποδείξει ότι γυναίκες με
αποδυναμωμένη ανταπόκριση ωοθηκών είναι
δυνατό να ανταποκριθούν πολύ καλύτερα σε
μία στοχευμένη φαρμακευτική αγωγή με μικρές
δόσεις συνδυασμού φαρμάκων που βασίζονται
εξατομικευμένα στις ανάγκες κάθε γυναίκας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ Μini-IVF;
Το minimal stimulation IVF(mini-IVF) είναι μία
πρωτοποριακή προσέγγιση στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ως τεχνική έχει
σαφώς μικρότερο κόστος από ότι μία προσπάθεια κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στη
συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση συνήθως
συλλέγονται 7 έως 15 ωάρια εκ των οποίων
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 210
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COVID-19 ή γρίπη;
Πως καταλαβαίνουμε τη διαφορά

Τ

α συμπτώματα της γρίπης
και του νέου κορονοϊού
μοιάζουν. Ποια είναι η διαφορά;
Παγκοσμίως μέχρι στιγμής ο
νέος κορονοϊός έχει αφήσει πίσω
του χιλιάδες νεκρούς, ενώ τα
κρούσματα ξεπερνούν κάθε φαντασία. Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν
καμία σχέση με όσους μολύνονται ή πεθαίνουν από την εποχική
γρίπη κάθε χρόνο - 1 δισ. κρούσματα γρίπης παγκοσμίως, ενώ ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
εκτιμά ότι πεθαίνουν 290.000 έως
650.000 άτομα ετησίως.
Ποια είναι ωστόσο η διαφορά μεταξύ γρίπης και COVID-19,
αφού τα συμπτώματα είναι παρόμοια;
Πού μοιάζουν;
Και ο COVID-19 και η κοινή γρίπη είναι ιογενείς λοιμώξεις. Και οι
δύο μπορούν να μεταδοθούν από
άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των
σταγονιδίων - συνήθως από βήχα,
φτάρνισμα ή ομιλία.
Έχουν επίσης παρόμοια συμπτώματα καθώς και οι δύο ιοί
χτυπούν το αναπνευστικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσουν
πυρετό, βήχα, πόνους στο σώμα,
κόπωση και σε μερικές σοβαρές
περιπτώσεις πνευμονία.
Κανένας από τους δύο ιούς

18
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δεν είναι βακτηριακή λοίμωξη,
επομένως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντιβακτηριακά
φάρμακα. Αντ’ αυτού, οι ειδικοί
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν
τα συμπτώματα, όπως τον πυρετό.
Πού διαφέρουν;
Όταν μιλάμε για κορονοϊούς,
πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας
ότι πρόκειται για έναν τύπο ιού
που είναι πολύ κοινός σε όλο τον
κόσμο. Οι περισσότεροι κορονοϊοί
προκαλούν ήπια έως μέτρια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως το κοινό
κρυολόγημα. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC),
οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται με έναν ή περισσότερους
κορονοϊούς κάποια στιγμή της
ζωής τους.
Ο COVID-19, ωστόσο, είναι
ένας νέος κορονοϊός. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα νέο στέλεχος που δεν είχε παρατηρηθεί
προηγουμένως στον άνθρωπο.
Η γρίπη, ωστόσο, προκαλεί-

ται από μια δέσμη διαφορετικών
τύπων και στελεχών των ιών της
γρίπης. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ιών της γρίπης που παρατηρούνται κάθε χρόνο. Η γρίπη Α
και Β. Ο H1N1 ήταν επίσης ένας
τύπος του ιού της γρίπης.
Ο κορονοϊός και ο ιός της γρίπης, παρόλο που είναι παρόμοιοι
στα συμπτώματα, προέρχονται
από εντελώς διαφορετικές οικογένειες ιών.
Οι επιστήμονες μελετούν τη
γρίπη εδώ και χρόνια και έτσι
μπορούν γρήγορα να δημιουργήσουν εμβόλια, ακόμα και για τα
στελέχη που έχουν μεταλλαχτεί.
Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι εποχιακή και ότι τα κρούσματα της
γρίπης τείνουν να μειώνονται την
άνοιξη.
Αλλά ο COVID-19 είναι κάτι νέο
και άγνωστο. Δεν είμαστε ακόμα
100% σίγουροι πως εξαπλώνονται. Οι επιστήμονες πιστεύουν
επίσης ότι θα μπορούσε να «ταξιδεύει» γρηγορότερα από τη γρίπη.
Η άλλη διαφορά είναι τα εμβόλια. Οι ειδικοί λένε ότι θα πάρει
πάνω από ένα χρόνο για να βγει
εμβόλιο για τον COVID-19. Αλλά
το εμβόλιο της γρίπης βρίσκεται
στη διάθεση του κοινού εδώ και
χρόνια - το πρώτο εμβόλιο βγήκε
το 1945. ●

Τα πάντα γύρω από το Venus Legacy
Γράφει η Μαρία ΓιανναδάκηΔερματολόγος /Αφροδισιολόγος

T

o Venus Legacy προσδίδει ταυτόχρονα πολυπολική ραδιοσυχνότητα και μαγνητικό παλμό στο
δέρμα παράγοντας έτσι ένα πυκνό και
ομοιόμορφο πλέγμα θερμότητας.
Το γεγονός αυτό προκαλεί σύνθεση
κολλαγόνου και σύσφιξη, πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και πρόκληση μικροαγγείωσης για καλύτερη αιμάτωση
και λιπόλυση.
Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται διαφοροποιείται από ασθενή
σε ασθενή. Απευθυνθείτε στον ιατρό
σας για να καθορίσει το κατάλληλο για
εσάς πρόγραμμα.
Οι ραδιοσυχνότητες και οι μαγνητικοί
παλμοί χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική και έχουν αποδειχθεί ασφαλείς και αποτελεσματικές
τεχνολογίες. Ο θεράπων ιατρός βάση
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Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Πρόσφατες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης
Κλινικής οστεοπυκνομετρίας (I.S.C.D.)

Γράφει ο Πολύδωρος Π. ΑμπατζήςΙατρός ακτινολόγος

Οι ραδιοσυχνότητες και οι μαγνητικοί
παλμοί χρησιμοποιούνται εδώ και
πολλά χρόνια στην ιατρική και
έχουν αποδειχθεί ασφαλείς και
αποτελεσματικές τεχνολογίες.
του ιατρικού σας ιστορικού και των αισθητικών
σας απαιτήσεων θα εκτιμήσει αν οι θεραπείες με
το Venus Legacy είναι κατάλληλες για εσάς.
Η θεραπεία σε μια περιοχή διαρκεί λιγότερο
από 30 λεπτά και δεν έχει καθόλου παρενέργειες. Έτσι είναι πολύ εύκολο για κάθε ενδιαφερόμενο να κάνει μια εφαρμογή ακόμα και στο μεσημεριανό του διάλειμμα και να επιστρέψει στις
20
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υποχρεώσεις του.
Συνδυάζεται με άλλες θεραπείες ανάπλασης
προσώπου (δέρματος) όπως fractional laser ή
θεραπεία mesobotox και μεσοθεραπεία με υαλουρονικό και μια καινούρια θεραπεία για διόρθωση του περιγράμματος του προσώπου με
fillerVolux.
Το Juvéderm® VOLUX ανήκει στη σειρά προϊόντων Juvéderm, την κορυφαία σειρά filler προσώπου με υαλουρονικό οξύ, παγκοσμίως. Είναι
ενέσιμο εμφύτευμα σε μορφή γέλης που ενισχύει
και αποκαθιστά τον όγκο στο πηγούνι και την περιοχή της κάτω γνάθου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη δυνατότητα ανόρθωσης και επιτυγχάνοντας
ορατές βελτιώσεις στον όγκο του προσώπου και
στην προβολή του πηγουνιού που διαρκούν 18
έως 24 μήνες. ●

Η

διεθνής ένωση κλινικής οστεοπυκνομετρίας είναι ένας διεθνής οργανισμός που με
βάση μεγάλες επιστημονικές μελέτες καθορίζει σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό
Υγείας τις οδηγίες για την σωστή διάγνωση της
οστεοπόρωσης με την χρήση της μεθόδου DXA.
H μέθοδος DXA είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος
μέτρησης της οστικής μάζας. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται λανθασμένα ο όρος DPA. Παρακάτω
αναλύονται οι βασικές οδηγίες όσο πιο απλοποιημένα γίνεται. Οι οδηγίες αυτές ανακοινώθηκαν
το 2015 και η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε
το 2019. Στο εργαστήριό μας εφαρμόζουμε τα
κατάλληλα πρωτόκολλα ώστε να τηρούνται οι
παρακάτω οδηγίες. Η μη δέσμευσή μας με τον
ΕΟΠΥΥ μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε την
μέτρηση πάντοτε σε δύο σημεία όπως είναι το
σωστό ενώ οι Ελληνικές «οδηγίες» καλύπτουν
ένα σημείο.

Α) Ενδειξεις για την πραγματοποιηση
μετρησης οστικης πυκνοτητας.
• Γυναίκες άνω των 65 ετών
• Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες κάτω των 65
ετών όταν παρουσιάζεται ένας από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου:
‣ χαμηλό σωματικό βάρος
‣ προηγηθέν κάταγμα
‣ χρήση φαρμακευτικών αγωγών που σχετίζονται με οστεοπόρωση
‣ παθήσεις που σχετίζονται με οστεοπόρωση
• γυναίκες στην κλιμακτήριο με παρουσία παραγόντων κινδύνου όπως η προηγούμενη
• άνδρες άνω των 70 ετών
• για άνδρες κάτω των 70 ετών όταν υπάρχουν οι
παρακάτω παράγοντες
‣ χαμηλό σωματικό βάρος
‣ προηγούμενο κάταγμα
‣ φαρμακευτικές αγωγές που σχετίζονται με πιθ.
οστεοπόρωση
‣ παθήσεις που σχετίζονται με την οστεοπόρωση
• ενήλικες με αυτόματο κάταγμα
• άτομα που παρακολουθούνται για θεραπευτικούς
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 210
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λόγους
• άτομα που δεν λαμβάνουν θεραπεία αλλά υπάρχει απώλεια οστικής μάζας που μπορεί να οδηγήσει σε θεραπεία
• γυναίκες οι οποίες σταματούν την οιστρογονική
αντικατάσταση εξετάζονται για την οστική μάζα
με βάση όλα τα παραπάνω.
Β) ΔιΑγνωση με τη μΕθοδο dxa
Με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας η οστεοπόρωση διαγιγνώσκεται όταν
το Τ-score είναι μικρότερο του -2,5. Οστεοπόρωση μπορεί να διαγνωστεί σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και άνδρες μετά τα 50 έτη της ηλικίας
όταν το T score στην σπονδυλική στήλη το ισχίο ή/
και τον αυχένα του μηριαίου είναι μικρότερο του
-2,5.
Γ) Σε ποια σημεια πρεπει να γινεται η
μετρηση της οστικης μαζας
• Πάντοτε πρέπει να γίνεται μέτρηση στην σπονδυλική στήλη και το ισχίο.
• Μέτρηση στο αντιβράχιο γίνεται μόνο όταν:
‣ είναι αδύνατη η μέτρηση στο ισχίο
‣ υπάρχει υπερπαραθυρεοειδισμός
‣ σε έντονα παχύσαρκα άτομα που το βάρος
τους υπερβαίνει τα όρια του μηχανήματος
• Κατά τη μέτρηση της οστικής μάζας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης χρησιμοποιούνται σε προσθιοπίσθια θέση οι τέσσερεις οσφυϊ22
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κοί σπόνδυλοιΟ1έως Ο4 εάν είναι δυνατόν.
• Αφαιρούνται οι σπόνδυλοι που:
‣ Έχουν δομικές αλλαγές ή ψευδείς εικόνες
‣ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρεις ή δύο
σπόνδυλοι
‣ Ποτέ δεν γίνεται μέτρηση με βάση έναν σπόνδυλο
‣ Μη μετρήσιμος ο σπόνδυλος θεωρείται αυτός
που δεν είναι ικανοποιητικά απεικονισμένος
‣ Όταν το T-score διαφέρει μεταξύ δύο σπονδύλων περισσότερο από +/-1
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η πλάγια λήψη για
μέτρηση της οστικής μάζας
• Στο ισχίο η μέτρηση πρέπει να γίνεται με βάση
τον αυχένα
• Μπορεί να μετρηθεί οποιοδήποτε από τα δύο
ισχία
• Η μέτρηση του αντιβραχίου γίνεται στο 1/3 αυτού
και στο αντίθετο από το χρησιμοποιούμενο χέρι.
• Η έκφραση οστεοπενία σε άτομα κάτω των 50
ετών δεν θεωρείται σωστή αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται η έκφραση χαμηλή οστική μάζα.
• Άτομα με χαμηλή οστική μάζα δεν έχουν απαραίτητα υψηλό κίνδυνο κατάγματος.
• Σε άτομα μικρότερα των 50 ετών πριν την εμμηνόπαυση η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με
βάση το Z-score συγκεκριμένα όταν το Z-score
είναι μικρότερο του -2,0 ονομάζεται “οστική
μάζα χαμηλότερη από το αναμενόμενο” ενώ
όταν είναι μεγαλύτερο του -2,0 χαρακτηρίζεται
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 210
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Μη ψηλαφητές βλάβες
του μαστού –
Η πεμπτουσία της πρόληψης
Γράφει ο ΔΡ. Θωμάς Τσουκαλάς*
«οστική μάζα εντός του αναμενομένου»
• οστεοπόρωση δεν μπορεί να διαγνωστεί σε άνδρες κάτω των 50 ετών με βάση μόνο τη μέτρηση οστικής μάζας
• τα κριτήρια του Διεθνούς οργανισμού υγείας
μπορούν να εφαρμοστούν σε γυναίκες κατά τη
διάρκεια της κλιμακτηρίου.
δ) Επαναλαμβανομενες μετρησεις
οστικης μαζας
• Συνεχόμενες μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεκινήσει θεραπεία σε άτομα τα
οποία δεν λαμβάνουν φάρμακα.
• Συνεχόμενες μετρήσεις χρησιμοποιούνται για την
παρακολούθηση της ανταπόκρισης σε φαρμακευτική αγωγή.
• Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο μετρήσεων καθορίζεται από το ιστορικό του ατόμου. Τυπικά
ένας χρόνος μετά την αρχική θεραπεία ή την
αλλαγή της θεραπείας θεωρείται ικανοποιητικός
για τον επανέλεγχο.
• Σε περιπτώσεις που σχετίζονται με ταχεία απώλεια οστικής μάζας όπως η λήψη κορτιζόνης
μπορεί να χρειαστεί έλεγχος σε συντομότερο
χρόνο.
ε) Διερευνηση σπονδυλικου καταγματος
• Η διερεύνηση του σπονδυλικού κατάγματος γίνεται με κλασική πλάγια ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης, όταν το Τ-score είναι μικρότερο
από το 1 και συνυπάρχει ένας από τους παρακάτω παράγοντες:
‣ Γυναίκα μεγαλύτερη των 70 ετών.
‣ Άντρες μεγαλύτεροι των 80 ετών
‣ Ιστορικό απώλειες ύψους περισσότερο από 4
cm
‣ Αναφερόμενο χωρίς να αποδεικνύεται κάταγμα σε σπόνδυλο
24
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‣ Θεραπεία με κορτικοστεροειδή αντίστοιχα με
περισσότερο από 5 mg πρεδνιζόνη ανά ημέρα
τουλάχιστον για τρεις μήνες .
• Ενδείξεις για συμπληρωματική απεικονιστική διερεύνηση του σπονδυλικού κατάγματος
‣ Δύο ή περισσότερες παραμορφώσεις σπονδύλων
‣ Αλλοιώσεις σπονδυλικής στήλης που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε καλοήθεις παθήσεις
‣ Δυσμορφίες σπονδύλων σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό κακοήθειας
‣ Αμφίβολα κατάγματα
‣ Μη αναγνωρίσιμος σπόνδυλος μεταξύ Θ7 και
Ο4
‣ Αλλοιώσεις στους σπονδύλους που μπορούν
να αντιστοιχηθούν με άλλες παθήσεις εκτός
από οστεοπόρωση.
Συνοψίζοντας, για την μέτρηση της οστικής μάζας θα πρέπει πάντα να γίνεται μέτρηση στην
μέση και το ισχίο. Η τελική αξιολόγηση πρέπει
να γίνεται με το σημείο στο οποίο εντοπίζεται η χαμηλότερη τιμή οστικής μάζας. Η τελική κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση την τιμή
του T-score για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
. Για γυναίκες κάτω των 50 ετών πριν την εμμηνόπαυση πρέπει να αξιολογείται το Ζ-score
με όριο το -2 χρησιμοποιώντας τον όρο «οστική μάζα χαμηλότερη του αναμενομένου» αντί
των όρων οστεοπενία ή οστεοπόρωση. Εκτός
από τα παραπάνω σε ειδικές περιπτώσεις τα
σύγχρονα μηχανήματα έχουν την δυνατότητα
μέτρησης στον βραχίονα και την μέτρηση του
ορθοπεδικού ισχίου όταν υπάρχουν μέταλλα
σε χειρουργημένες αρθρώσεις μετά από αρθροπλαστική του ισχίου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ολοσωματικής λιπομέτρησης ή οποία
είναι και η πλέον αξιόπιστη. ●

Η

σοβαρότερη απειλή του μαστού είναι ο καρκίνος (ΚΜ), δηλαδή ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός μη φυσιολογικών γενετικά
μεταλλαγμένων κυττάρων που οδηγούν τελικά σε
υπερμεταβολική χωροκατακτητική εξεργασία, ενώ
στη συνέχεια μεταναστεύουν σε ζωτικά όργανα. Τα
επιδημιολογικά δεδομένα αναφέρουν ότι μία στις
οκτώ γυναίκες θα έρθει αντιμέτωπη με τη νόσο, γι’
αυτό το «προλαμβάνειν» είναι μονόδρομος! Λέγοντας πρόληψη στον ΚΜ εννοούμε έγκαιρη διάγνωση, που επιτυγχάνεται με απεικονιστικές εξετάσεις
– μαστογραφία, υπερηχογράφημα, MRI μαστών
– και την εξατομικευμένη επίβλεψη, καθοδήγηση
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Ο μαστός αποτελεί σύμβολο της
θηλυκότητας και της μητρότητας,
συνθέτει τη γυναικεία ταυτότητα και
αξίζει προτεραιότητα στη φροντίδα!

του κλινικού γιατρού, εξειδικευμένου στη διάγνωση – θεραπεία των παθήσεων του μαστού. Η εξατομικευμένη καθοδήγηση είναι απαραίτητη γιατί τα
κλινικά, απεικονιστικά δεδομένα διαφέρουν από
γυναίκα σε γυναίκα, ενώ οι γυναίκες υψηλού κινδύνου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
Σήμερα η μεγάλη πρόκληση της έγκαιρης διάγνωσης είναι οι μη ψηλαφητές αλλοιώσεις του μα-

στού. Η ευρεία χρήση της μαστογραφίας ως μεθόδου πληθυσμιακού ελέγχου οδηγεί στη ανάδειξη
ενός φάσματος μαστογραφικών ευρημάτων (μικροαπιτανώσεις, απεικονιστικές συμμετρίες, ασαφείς σκιάσεις κ.α.) που μπορεί να μη συνοδεύονται
από κλινική συμπτωματολογία, αλλά υποκρύπτουν
προκαρκινικές αλλοιώσεις (δεν εξελίχθηκαν σε
καρκίνο), in situ ΚΜ ή διηθητικό ΚΜ =< 1cm.

Η ανίχνευση, ο εντοπισμός, η χειρουργική αφαίρεση και τέλος η διάγνωση των μη ψηλαφητών
αλλοιώσεων απαιτεί την αγαστή συνεργασία χειρουργού μαστού, του ακτινοδιαγνώστη και του
παθολοανατόμου. Η αφαίρεση των προκαρκινικών αλλοιώσεων (άτυπη πορογενής υπερπλασία,
in situ λοβιακό καρκίνωμα, κυλινδρική αλλαγή
των λοβίων με επίπεδη ατυπία κ.α.) αποτελεί τη
πεμπτουσία της πρόληψης και είναι δυνατόν να
μην απαιτήσει άλλους θεραπευτικούς χειρισμούς
(χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία) πέραν των χειρουργικών.
Γενικά, η έγκαιρη διάγνωση του ΚΜ οδηγεί σε
άριστη πρόγνωση, άριστη ποιότητα ζωής, ελάχιστους επεμβατικούς χειρισμούς και ανεκτές μετεγχειρητικές θεραπείες.
Συμπερασματικά, η έγκαιρη διάγνωση ισοδυναμεί με ίαση! ●

*Ο Δρ. Θωμάς Τσουκαλάς είναι Χειρούργος μαστού MD, PhD, εξειδικευμένος στη διαγνωστική και
θεραπευτική προσέγγιση των παθήσεων του μαστού.
Ειδικεύτηκε στη χειρουργική ογκολογία στο ¨Θεαγένειο¨.Α.Ν. Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στη Μονάδα
Μαστού της Α’ Χειρουργικής του Ιπποκρατείου του ΕΚΠ
Αθηνών, καθώς και στη Μονάδα Μαστού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γενεύης (HUG). Είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
υποστηρίζοντας (με άριστα) τη διατριβή του με θέμα τον
καρκίνο του μαστού.
www.drtsoukalas-mastos.gr

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Μέτρηση Οστικής
Πυκνότητας DXA
Υπέρηχοι Σώµατος
Triplex Αγγείων
81132
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Η φυσικοθεραπεία
είναι η καλύτερη αντιμετώπιση
για πόνους της μέσης
Γράφει η Ιφιγένεια Σταυρουλάκη –
Γαλάτη
Φυσικοθεραπεύτρια – Manual Therapist
Οσφυαλγία
Χαρακτηρίζεται από άλγος στην περιοχή της
μέσης που ποικίλει σε ένταση και διάρκεια με
αιφνίδια συνήθως έναρξη μετά από άρση βάρους
ή απότομη κίνηση ή ακόμα και χωρίς ιστορικό
τραυματισμού. Ο πόνος μπορεί να περιορίζεται
τοπικά και να συνδυάζεται με ευαισθησία της
περιοχής ή να αντανακλά στα κάτω άκρα όταν
υπάρχει δισκοκήλη που προκαλεί πίεση σε μια
νευρική ρίζα, ενώ σημαντικά μπορεί να περιοριστεί η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης.
Απαντάται πολύ συχνά καθώς εμφανίζεται σε
ποσοστό 50% του ενήλικου πληθυσμού κάθε
χρόνο, ενώ σύμφωνα με διεθνείς μελέτες το
84% των ενηλίκων θα παρουσιάσουν πόνο στην
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης κάποια
στιγμή στη ζωή τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η συμπτωματολογία θα αυτοπεριοριστεί ωστόσο ορισμένες φορές κάποιοι ασθενείς
θα συνεχίσουν να έχουν πόνο πέραν της οξείας
φάσης που διαρκεί 4 εβδομάδες, θα περάσουν
στην υποξεία (4-12 εβδομάδες), ενώ ένα μέρος
αυτών των ασθενών θα αναπτύξει χρόνιο πόνο
με συμπτώματα που επιμένουν πάνω από 3 μήνες.
Αίτια
Ο πόνος της οσφυαλγίας υποδηλώνει λειτουργικές διαταραχές που αποδίδονται σε κάποια
αίτια. Τα αίτια της οσφυαλγίας είναι ποικίλα και
συνήθως οφείλονται σε καλοήθη μυοσκελετικά
προβλήματα όπως σπονδυλαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου κ.α. Συχνά
παρατηρείται στένωση των κατώτερων οσφυϊκών μεσοσπονδύλιων διαστημάτων, σε έναν
οι περισσότερους μεσοσπονδύλιους δίσκους,
που μπορεί να συνοδεύεται από εκφύλιση των
28
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σπονδυλικών αρθρώσεων, γεγονός που προκαλεί αστάθεια της σπονδυλικής στήλης και πιθανή
στένωση του σπονδυλικού σωλήνα.
Άλλες αιτίες ενδέχεται να είναι τραυματικές
με διάταση ή ρήξη μυϊκών ινών και συνδέσμων,
σπονδυλολίσθηση, σπονδυλόλυση, γενετικές διαφοροποιήσεις, ενώ για την οσφυαλγία μπορεί
ακόμα να ευθύνονται φλεγμονώδεις παθήσεις,
πρωτοπαθείς νεοπλασίες (μυέλωμα ή νευρίνωμα), δευτεροπαθείς μεταστατικές εντοπίσεις στη
σπονδυλική στήλη ή μετεγχειρητικά σύνδρομα
πόνου.
Διάγνωση
Για τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση θα
πρέπει να απευθυνόμαστε στον ειδικό ιατρό.
Εκείνος θα κρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας
απεικονιστικών εξετάσεων ανάλογα της κλινικής
μας εικόνας που μπορεί να αφορούν από την
απλή ακτινογραφία μέχρι την αξονική ή μαγνητική τομογραφία αλλά και πιο ειδικές εξετάσεις
ανάλογα με την συμπτωματολογία, ενώ οπού
κρίνεται αναγκαίο πρέπει γίνεται παραπομπή για
χειρουργική επέμβαση και περαιτέρω αποκατάσταση του προβλήματος.
Θεραπευτική προσέγγιση
Εφόσον τεθεί η διάγνωση και εντοπιστούν τα
αίτια ακολουθεί η πρόταση της κατάλληλης θεραπείας. Το θεραπευτικό πλάνο θα πρέπει να εξατομικεύεται για το κάθε ασθενή αναλόγως του
υποκείμενου προβλήματος που τον ταλαιπωρεί,
την ηλικία του, τις σύνοδες παθήσεις, τις υποτροπές, την καθημερινή του δραστηριότητα και τις
ανάγκες που προκύπτουν από αυτήν. Η θεραπεία
της οσφυαλγίας αναφέρεται σε συντηρητική και
χειρουργική προσέγγιση ανάλογα με την παθογένεια και την συμπτωματολογία του ασθενή.
Σε γενικές γραμμές οι θεραπευτικές πρακτικές περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, επισκληρίδιο έγχυση, διηθήσεις επώδυνων σημείων

πυροδότησης του πόνου (trigger points), παρασπονδυλικές εγχύσεις, τοποθέτηση διαδερμικού
επιθέματος καψαϊκίνης αλλά και ακόμα πιο συνθέτες παρεμβατικές τεχνικές που αξιολογούνται
κατά περίπτωση. Οι ενδείξεις για παρεμβατική
αντιμετώπιση του άλγους είναι συνήθως η ανθεκτικότητα του πόνου στην φαρμακευτική αγωγή,
μη ανεκτές ή ανεπιθύμητες παρενέργειες φαρμακοθεραπείας, η αναγκαιότητα διακοπής των
φαρμάκων.
Σημαντικό ρόλο στη σωστή προσέγγιση και
επιτυχία της θεραπείας έχουν η κατανόηση και
συμμετοχή του ασθενή στην όλη προσπάθεια με
αλλαγή του τρόπου ζωής, υιοθέτηση υγιεινών
συνηθειών (διακοπή καπνίσματος, απώλεια βάρους), αλλαγή στάσης σώματος με την ένταξη
της άσκησης στην καθημερινότητα του.

Η φυσικοθεραπεία επίσης αποτελεί σημαντικό
μέρος της συνδυαστικής συντηρητικής θεραπείας επαναφέροντας μέσω ειδικών προγραμμάτων
την κινητική λειτουργικότητα του ασθενή. Στόχος
και σκοπός της θεραπείας και της αποκατάστασης είναι η μείωση του πόνου, η ελάττωση των
φαρμακευτικών δόσεων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του αρρώστου, η αύξηση της λειτουργικότητας και της φυσικής δραστηριότητας του
ασθενή και βέβαια η αποφυγή των υποτροπών
Γιατί η φυσικοθεραπεία είναι η
καλύτερη αντιμετώπιση
Η φυσικοθεραπεία, σύμφωνα με νέες μελέτες, αποδεικνύεται το κλειδί για την πιο γρήγορη
ανάρρωση των ατόμων που υποφέρουν από πόνους στη μέση.
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Η μία εξ αυτών, η οποία διεξήχθη από τους επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, και η
οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό
Health Servises Reasearch, διαπιστώθηκε έπειτα
από ενδελεχή εξέταση των στοιχείων, περισσοτέρων από 150.000 πασχόντων, ηλικίας 18-64
ετών, ότι τα άτομα που ξεκίνησαν φυσικοθεραπεία αμέσως μετά την έναρξη του πόνου είχαν
σημαντικά οφέλη.
Οι ερευνητές παρακολούθησαν για έναν χρόνο
την πορεία της υγείας των ασθενών καταγράφοντας τι είδους υπηρεσίας Υγείας χρειάσθηκαν
για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας τους, πόσο
τους κόστισαν αυτές, καθώς και αν υπήρχε διαφορά στην έκβαση αναλόγως με τη χρονική στιγμή της επίσκεψης στον φυσικοθεραπευτή και την
έναρξη της φυσικοθεραπείας.
Τα άτομα που εξετάσθηκαν χρειάστηκαν 28%
λιγότερες απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογρα-

Σημαντικό ρόλο στη σωστή προσέγγιση
και επιτυχία της θεραπείας έχουν η
κατανόηση και συμμετοχή του ασθενή
στην όλη προσπάθεια με αλλαγή του
τρόπου ζωής, υιοθέτηση υγιεινών
συνηθειών (διακοπή καπνίσματος,
απώλεια βάρους), αλλαγή στάσης
σώματος με την ένταξη της άσκησης
στην καθημερινότητα του.
φίες, μαγνητικές τομογραφίες), είχαν κατά 15%
λιγότερες εισόδους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για την άμεση αντιμετώπιση του πόνου
τους και ξόδεψαν πολύ λιγότερα χρήματα από
την τσέπη τους σε ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Το σημαντικότερο σημείο ωστόσο, αφορούσε τη φαρμακευτική αγωγή, καθώς είχαν σχεδόν

90% λιγότερες πιθανότητες να χρειασθούν βαριά
παυσίπονα φάρμακα για να αντιμετωπίσουν τον
πόνο τους.
Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα της δεύτερης
μελέτης η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Physical Therapy και, στην οποία
αναλύθηκαν στοιχεία από 46.914 πάσχοντες από
οσφυαλγία. Σύμφωνα με τα στοιχεία λιγότεροι

από 6.700 από αυτούς έκαναν φυσικοθεραπεία.
Οι υπόλοιποι αντιμετωπίστηκαν με απεικονιστικές εξετάσεις, ανάπαυση και παυσίπονα.
Οι ερευνητές τους παρακολούθησαν και αυτούς για έναν χρόνο και κατέγραψαν την αγωγή
που ακολούθησαν και την έκβασή τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν αρχίσει
φυσικοθεραπεία μέσα στις πρώτες 3 ημέρες

Φεβρωνία Γ. Kανταρτζή M.D.

Iατρόσ Bιοπαθολόγοσ - Mικροβιολόγοσ
Ειδικευθείσα στο Λαϊκό Νοσοκοµείο Tέωσ Eπιµελήτρια Nοσοκοµείου Eυαγγελισµόσ

BIO∆IAΓNΩΣTIKO EPΓAΣTHPIO
Kαβέτσου 10, 81132 Mυτιλήνη, T/F 22510 25070 M 6974 585745
E fkantartz@gmail.com
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ∆ευτ.-Παρ.: 07:00 – 14:00 & 18:00 – 19:00 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
07:00 – 14:00 & 19:00 – 20:00 (ΘΕΡΙΝΟ)
Κάθε 1O & 3Ο Σάββατο του µήνα ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 09:00 – 12:00
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Πώς και κάθε πότε πρέπει να
πλένουμε τις υφασμάτινες μάσκες

Σ
από την έναρξη των συμπτωμάτων τους, είχαν
πολύ καλύτερη έκβαση και σημαντικά μειωμένο
κόστος. Επιπλέον, διαπίστωσαν πως ήταν λίγες
οι περιπτώσεις όπου έπρεπε να καθυστερήσει
η φυσικοθεραπεία, λόγω της κατάστασης των
ασθενών.
Τα νέα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι η φυσικο-

32
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θεραπεία είναι μία αποδοτική θεραπευτική επιλογή για την οσφυαλγία, ιδιαίτερα όταν στοχεύει
στην αιτία της. Με τα σύγχρονα μηχανήματα και
μεθόδους που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους
οι ειδικοί μπορούν να εντοπίσουν την αιτία του
πόνου και να καταρτίσουν το κατάλληλο πρόγραμμα που θα την αντιμετωπίσει.●

ύμφωνα με το CDC, οι
υφασμάτινες μάσκες θα
πρέπει να πλένονται έπειτα από κάθε χρήση.
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), συνιστά να πλένουμε τις υφασμάτινες προστατευτικές μάσκες
πολλαπλών χρήσεων είτε στο
πλυντήριο ρούχων, είτε στο
χέρι:
Στο πλυντήριο ρούχων:
-Μπορούμε να πλένουμε τη
μάσκα μαζί με τα υπόλοιπα
ρούχα μας.
-Να χρησιμοποιούμε το σύνηθες απορρυπαντικό ρούχων
μας στην υψηλότερη δυνατή
θερμοκρασία που χρησιμοποι-

ούμε για τα λευκά ρούχα.
Πλύσιμο στο χέρι:
-Για το πλύσιμο στο χέρι,
πέρα από το τυπικό απορρυπαντικό, το CDC προτείνει το εξής

διάλυμα για τον καθαρισμό της
υφασμάτινης μάσκας:
Σε ένα λεκανάκι αναμείξτε 5
κουταλιές της σούπας λευκαντικού ρούχων (5.25%–8.25%)
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Σακχαρώδης διαβήτης κύησης

σε 3,5 λίτρα νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή 4 κουταλιές
του γλυκού λευκαντικού ρούχων (5.25%–8.25%) σε 1 λίτρο
νερό σε θερμοκρασία δωματίου.
Αφήστε τη μάσκα να μουλιάσει στο διάλυμα αυτό για 5
λεπτά.

Αδεάστε το διάλυμα και ξεπλύνετε καλά τη μάσκα με κρύο
νερό ή νερό σε θερμοκρασία
δωματίου.
Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα έχει
στεγνώσει πολύ καλά πριν τη
χρήση.
Πως να στεγνώσετε τις
υφασμάτινες μάσκες σας

Στεγνωτήριο
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
στο μέγιστο και αφήστε τη μάσκα στο στεγνωτήριο μέχρι να
στεγνώσει εντελώς.
Άπλωμα
Απλώστε τη μάσκα μέχρι να
στεγνώσει εντελώς ιδανικά
απευθείας στον ήλιο.●
Γράφει ο Απόστολος Γεωργαντής γυναικολόγος

Ω

ς σακχαρώδη διαβήτη κύησης ορίζουμε
οποιουδήποτε βαθμού δυσανεξία στο μεταβολισμό της γλυκόζης, η οποία εμφανίζεται ή διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η δυσανεξία αυτή
οδηγεί σε αυξημένη συγκέντρωση γλυκόζης στο
αίμα της εγκύου.
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Η έγκυος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αύξηση
στο σάκχαρο της μπορεί, ανάλογα με την εβδομάδα εγκυμοσύνης, να επηρεάσει μερικές φορές
δυσμενώς την ανάπτυξη του εμβρύου.
Στην αρχή της κύησης (1ο τρίμηνο) υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος αποβολής ή εμφάνισης
συγγενούς ανωμαλίας του εμβρύου.
Στο 2ο και 3ο τρίμηνο το αυξημένο σάκχαρο
της μητέρας διεγείρει το πάγκρεας του εμβρύου,
προς μεγαλύτερη έκκριση εμβρυϊκής ινσουλίνης.
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Αυτό έχει σαν συνέπεια την αύξηση του εμβρυϊκού βάρους, ως αποτέλεσμα συγκέντρωσης λίπους στο υποδόριο καθώς και στα όργανα της
κοιλιάς του (π.χ. ήπαρ). Η υπέρμετρη αύξηση του
εμβρυϊκού βάρους πέραν του φυσιολογικού για
την ηλικία κύησης ονομάζεται μακροσωμία του
εμβρύου η οποία μπορεί να διαγνωσθεί με υπερηχογράφημα. Τέλος, η εμφάνιση Σακχαρώδους
Διαβήτη Κύησης, αυξάνει και την πιθανότητα
εμφάνισης προεκλαμψίας (αυξημένη αρτηριακή
πίεση, παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα της εγκύου και πολυοργανική δυσλειτουργία), μιας άλλης
σημαντικής επιπλοκής στην κύηση.
Αποτελεί μια αρκετά συχνή επιπλοκή, καθώς
υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο, ανάλογα με
τον υπό εξέταση πληθυσμό και τα διαγνωστικά
κριτήρια που χρησιμοποιούμε, το 7% των κυήσεων θα παρουσιάσει Σακχαρώδη Διαβήτη της
Κύησης.
Ορισμένες ομάδες γυναικών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν Σακχαρώδη
Διαβήτη κατά την διάρκεια της κύησης. Σε αυτές
περιλαμβάνονται γυναίκες με ένα ή περισσότερα
από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Α) Ιστορικό προηγούμενης κύησης με Σακχαρώδη Διαβήτη
Β) Ιστορικό γέννησης νεογνού με βάρος >4 κιλά
Γ) Ιστορικό ανεξήγητων ενδομήτριων θανάτων
Γ) Ιστορικό Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών
Δ) Οικογενειακό Ιστορικό Σακχαρώδους Διαβήτη
Ε) Παχυσαρκία (ΒΜΙ > 30)
ΣΤ) Ηλικία >35 ετών
Ζ) Εθνικότητα (Μεγαλύτερη επίπτωση σε γυναίκες Αφροαμερικανικής, Ισπανικής και Ασιατικής καταγωγής)
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και
αν μια γυναίκα δεν ανήκει στις ομάδες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Σακχαρώδους Διαβήτη
Κύησης, η πιθανότητα εμφάνισης της παραπάνω
επιπλοκής δεν είναι μηδενική. Για το λόγο αυτό,
κρίνεται αναγκαίος ο προσυμπτωματικός έλεγχος όλων των εγκύων, προκειμένου να εντοπιστούν οι γυναίκες εκείνες οι οποίες τελικά θα
αναπτύξουν Σακχαρώδη Διαβήτη της κύησης.
Ο έλεγχος ξεκινά από τις πρώτες εβδομάδες
της κύησης με την μέτρηση των επιπέδων του
Σακχάρου νηστείας καθώς και της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης στο αίμα της μητέρας. Και
οι δυο αυτές εξετάσεις θα μας αποκαλύψουν
γυναίκες των οποίων τα επίπεδα Σακχάρου
στο αίμα τους είναι αυξημένα από την αρχή της
εγκυμοσύνης. Συνήθως πρόκειται για γυναίκες
με προϋπάρχον Σακχαρώδη Διαβήτη, στις οποίες
36
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Στις γυναίκες με φυσιολογικές τιμές στο
πρώτο τρίμηνο της κύησης, ο έλεγχος
θα πρέπει να επαναληφθεί μεταξύ της
24ης και 28ης Εβδομάδας Κύησης, με
την διενέργεια της λεγόμενης Καμπύλης
Σακχάρου.
όμως δεν είχε γίνει διάγνωση μέχρι και την στιγμή της εγκυμοσύνης τους.
Στις γυναίκες με φυσιολογικές τιμές στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, ο έλεγχος θα πρέπει να
επαναληφθεί μεταξύ της 24ης και 28ης Εβδομάδας Κύησης, με την διενέργεια της λεγόμενης
Καμπύλης Σακχάρου. Η εξέταση αυτή έχει ως
εξής: Μετά από αποφυγή κατανάλωσης τροφής
το προηγούμενο βράδυ, η έγκυος προσέρχεται
στο μικροβιολογικό εργαστήριο, όπου μετρούνται τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα της, πριν και
μετά την κατάποση 75 γραμμαρίων γλυκόζης.
Ανάλογα με τις μετρήσεις, το αποτέλεσμα κρίνεται φυσιολογικό ή παθολογικό.
Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, η
παρακολούθηση της κύησης θα πρέπει να τροποποιηθεί. Η κύηση θα πρέπει πλέον να παρακολουθείται από μια ομάδα ειδικών. Στην ομάδα
αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ο Γυναικολόγος που είναι υπεύθυνος για την κύηση, ο
Ενδοκρινολόγος που θα παρακολουθεί την
εξέλιξη του Σακχαρώδους Διαβήτη, ο Διατροφολόγος για την κατάλληλη τροποποίηση της
διατροφής της εγκύου και ο Ειδικός Εμβρυομητρικής για την διενέργεια των απαραίτητων
υπερηχογραφικών ελέγχων της κύησης.
Ανάλογα με τα επίπεδα του σακχάρου στο
αίμα, η αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη
της Κύησης μπορεί να γίνει είτε με αλλαγές στη
διατροφή της εγκύου από Διατροφολόγο αρχικά, ή, εφόσον δεν υπάρχει βελτίωση των τιμών
του σακχάρου, με έναρξη φαρμακευτικής αγωγής από Ενδοκρινολόγο στην συνέχεια. Η ίδια η
έγκυος θα πρέπει να μετρά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα της με ειδικό μηχάνημα, τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα (το πρωί αφού ξυπνήσει, και μια ώρα μετά από τα κυρίως γεύματα της
ημέρας), ενώ θα πρέπει επιπλέον να καταγράφει
την ώρα και το είδος των φαγητών και των σνακ
που καταναλώνει.
Ο ρόλος του Εμβρυομητρικού Ιατρού έγκειται
στην παρακολούθηση της αύξησης του βάρους
και του καλώς έχειν της υγείας του εμβρύου,
με τη διενέργεια υπερηχογραφημάτων ανά τα-

κτά χρονικά διαστήματα των 4 συνήθως εβδομάδων. Τα υπερηχογραφήματα αυτά συνήθως
πραγματοποιούνται κατά την 28η, 32η, 36η και
38η εβδομάδα κύησης. Κατά τους υπερηχογραφικούς αυτούς ελέγχους, υπολογίζεται το βάρος
του εμβρύου, εκτιμάται η ποσότητα του αμνιακού
υγρού και αξιολογείται η αιματική ροή σε διάφορα αγγεία του εμβρύου, όπως η ομφαλική αρτηρία και η μέση εγκεφαλική αρτηρία.
Ανάλογα με τα ευρήματα των υπερηχογραφημάτων και την πορεία του Σακχαρώδους Διαβήτη, η ομάδα των ειδικών πιθανών να αποφασίσει
κάποια τροποποίηση ως προς τον χρόνο και τον
τρόπο του τοκετού.

Σε περίπτωση καλής ρύθμισης του Σακχαρώδους Διαβήτη και φυσιολογικού εκτιμώμενου
εμβρυϊκού βάρους, ο τοκετός μπορεί να πραγματοποιηθεί περί την 40η εβδομάδα, κοντά δηλαδή
στην υπολογιζόμενη πιθανή ημερομηνία του τοκετού , είτε αναμένοντας την φυσιολογική έναρξη του τοκετού, είτε με πρόκληση του τοκετού.
Σε περίπτωση αρρύθμιστου Σακχαρώδους
Διαβήτη ή Εμβρυικής Μακροσωμίας, συστήνεται
στην έγκυο η επιλογή της πρόκλησης του τοκετού μεταξύ 38ης και 39ης εβδομάδας κύησης.
Παρόλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι κάθε εγκυμοσύνη αποτελεί ένα ξεχωριστό και μοναδικό
γεγονός που διαφέρει από την αντίστοιχη εγκυμοσύνη μιας άλλης γυναίκας. Επομένως η παρακολούθηση και ο τρόπος αντιμετώπισης μπορεί
να διαφέρει από έγκυο σε έγκυο.
Τέλος είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μετά
την ολοκλήρωση του τοκετού και την πάροδο 6
εβδομάδων, η μητέρα θα πρέπει να επαναλάβει
την καμπύλη σακχάρου, ενώ θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά από Ενδοκρινολόγο, καθώς
έχει βρεθεί από μελέτες ότι ένα ποσοστό των γυναικών με Σακχαρώδη Διαβήτη κύησης, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης Σακχαρώδους Διαβήτη αργότερα στη ζωή τους. ●
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Τι είναι ο ενδοσκοπικός υπέρηχος;

Γράφει : Γιώργος Μαυρογένης Γαστρεντερολόγος, Ηπατολόγος

Ε

ίναι μία εξέταση από στόμα ή το ορθό με
την βοήθεια ενός ενδοσκοπίου (τροποποιημένο γαστροσκόπιο) το οποίο διαθέτει στο
άκρο του κεφαλή υπέρηχων. Με αυτό τον τρόπο
διενεργείται υπερηχοτομογραφική εξέταση των
εσωτερικών οργάνων (οισοφάγου, στομάχου, παγκρέατος, ήπατος, ορθού κτλ). Σε περίπτωση που
κριθεί απαραίτητο μπορούν να ληφθούν βιοψίες
για κυτταρολογική ανάλυση. Η εξέταση πραγματοποιείται με μέθη, συνεπώς είναι εντελώς ανώδυνη.
Πότε διενεργείται ο ενδοσκοπικός
υπέρηχος;
• Ίκτερος ανεξήγητης αιτιολογίας προκειμένου
να διασαφηνιστεί αν η απόφραξη οφείλεται σε
όγκο ή σε λίθους.
• Διάταση χοληδόχου πόρου ανεξήγητης αιτιολογίας προκειμένου να διασαφηνιστεί αν η απόφραξη οφείλεται σε όγκο ή σε λίθους.
• Για την λήψη βιοψιών από μάζες-κύστεις παγκρέατος.
• Για την λήψη βιοψιών από λεμφαδένες γύρω
από τον οισοφάγο, από τον στόμαχο ή γύρω
από το ορθό.
• Για την βιοψία συγκεκριμένων βλαβών του ήπα-
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τος.
• Για την μελέτη υποβλεννογονίων μορφωμάτων
οισοφάγου, στομάχου, ορθού.
• Για την μελέτη πεπαχυσμένων τοιχωμάτων στομάχου και την λήψη διατοιχωματικών βιοψιών
στομάχου όταν δεν είναι εύκολη και δεν αποδίδουν οι κλασσικές βιοψίες, όπως σε περιπτώσεις λεμφώματος στομάχου, λινίτιδας στομάχου ή ύποπτου έλκους στομάχου.
• Πριν από την ERCPπροκειμένου να μελετηθεί
και να χαρτογραφηθεί το κλινικό πρόβλημα
πριν την διενέργεια της ERCP.
Πώς γίνεται η εξέταση;
Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και μία γαστροσκόπηση.
Πόση ώρα διαρκεί η εξέταση;
15 με 30 λεπτά.
Η λήψη βιοψιών γίνεται αντιληπτή από τον
ασθενή;
Ο ασθενής δεν αισθάνεται την λήψη των βιοψιών. Η εξέταση είναι ανώδυνη διότι δεν υπάρχουν υποδοχείς πόνου στα σημεία οπού γίνονται
οι βιοψίες.
Πότε βγαίνει το αποτέλεσμα της κυτταρολογικής εξέτασης;
Στο Mediterraneo Hospital, ο κ. Μαυρογένης
σε συνεργασία με την ομάδα κυτταρολόγων και

παθολογοανατόμων εφαρμόζουν την καινοτόμο
τεχνική ROSE (RapidOnSiteExamination). Κατά
την λήψη βιοψιών ο κυτταρολόγος αξιολογεί
άμεσα το δείγμα για την επάρκειά του και για την
παρουσία ή όχι ύποπτων νεοπλασματικών κυττάρων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό η επάρκεια του υλικού και δίδεται
μία πρώτη εκτίμηση στον θεράπων ιατρό αλλά και
στον ασθενή για την παρουσία ή όχι κακοήθειας.
Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική διότι
μπορεί να επηρεάσει τις άμεσες θεραπευτικές
αποφάσεις, όπως η τοποθέτηση και το είδους του
στεντ για μία στένωση (πλαστικό ή μεταλλικό).
Μία εβδομάδα μετά την εξέταση ολοκληρώνεται
η πλήρης αξιολόγηση του υλικού που επιτρέπει
την οριστική τυποποίηση των κυττάρων (ανοσοιστοιχημεία). Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη
για την ταυτοποίηση του όγκου.
Μπορεί να συνδυαστεί ο ενδοσκοπικός
υπέρηχος με ERCP;
Nαι. Για λόγους πρακτικότητας, σε ασθενείς που
χρήζουν ERCP, o ενδοσκοπικός υπέρηχος πραγματοποιείται στον ίδιο χρόνο. Στον ασθενή χορηγείται μέθη ή γενική αναισθησία, πραγματοποιείται
ενδοσκοπικός υπέρηχος και στην συνέχεια ολοκληρώνεται η επέμβαση με την διενέργεια ERCP

και την εξαγωγή λίθων ή την τοποθέτηση στεντ.
Ποιος ο ρόλος του ενδοσκοπικού υπερήχου
στην παροχέτευση συλλογών;
Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος μπορεί να βοηθήσει
καταλυτικά στην παροχέτευση συλλογών παγκρέατος, στην παροχέτευση ψευδοκύστης παγκρέατος ή ακόμα και στην παροχέτευση χοληδόχου
κύστης σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χολοκυστεκτομή.
Ποιες είναι πιθανές επιπλοκές μετά από
ενδοσκοπικό υπέρηχο;
Πρόκειται για μία πολύ ασφαλή εξέταση. Ο
ασθενής μετά την εξέταση μπορεί να νοιώσει για
3 μέρες μία ήπια ενόχληση στον φάρυγγα. Σε περίπτωση λήψης βιοψιών ο ασθενής σπάνια μπορεί να εμφανίσει πυρετό για λίγες ώρες. Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί αιμορραγία,
απόστημα (μετά από παρακέντηση παγκρεατικής
κύστης). Σε περιστατικά παροχέτευσης παγκρεατικών συλλογών μπορεί να παρουσιαστεί μετακίνηση του στεντ, αστοχία στην τοποθέτησή του,
αιμορραγία ή επιλοίμωξη. ●
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Θεραπευτική φροντίδα νυχιών

Τ

α θεραπευτικά καλλυντικά νυχιών χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους
παγκοσμίως, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν
λεία και λαμπερά νύχια. Η βιομηχανία θεραπευτικών καλλυντικών προϊόντων για νύχια συνεχίζει
να επεκτείνεται ώστε να καλύψει την αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση.
Παρόλο που τα θεραπευτικά καλλυντικά προϊόντα για τα νύχια είναι σχετικά ασφαλή, οι κακές
τεχνικές εφαρμογής μπορεί να προάγουν κάποιες παθήσεις, την παραμόρφωση, καθώς και
αλλεργική και ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής.
Το βασικότερο σημείο για την αντιμετώπιση των
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προβλημάτων με τα θεραπευτικά καλλυντικά
προϊόντα για τα νύχια είναι η πρόληψη μέσω
της εκπαίδευσης. Η εξοικείωση με τα υλικά που
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία θεραπευτικών
καλλυντικών προϊόντων για τα νύχια είναι απαραίτητη για τη σύσταση ασφαλών στρατηγικών
φροντίδας των νυχιών.
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τα καλοφτιαγμένα,
γυαλιστερά νύχια ως σύμβολο υγείας και νεότητας, καθιστώντας τα ιδιαίτερα επιθυμητά. Η
σημασία της θεραπευτικής φροντίδας των νυχιών είναι βαθιά ριζωμένη, πολλές φορές ακόμα
και στο υποσυνείδητο των ανθρώπων από νε-

Το 2011, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ
ξόδεψαν 6,6 εκατ. δολάρια για υπηρεσίες
σε χώρους περιποίησης νυχιών, χωρίς να
υπολογίζονται τα χιλιάδες καταναλωτικά
προϊόντα που είναι διαθέσιμα στα
φαρμακεία και τα καταστήματα
καλλυντικών.
αρή ηλικία και παρόλο που τα προϊόντα νυχιών
ήταν παραδοσιακά συνδεδεμένα με τις γυναίκες,
η αγορά για τα προϊόντα αυτά που απευθύνονται
σε άνδρες επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς. Το
2011, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ ξόδεψαν 6,6
εκατ. δολάρια για υπηρεσίες σε χώρους περιποίησης νυχιών, χωρίς να υπολογίζονται τα χιλιάδες
καταναλωτικά προϊόντα που είναι διαθέσιμα στα
φαρμακεία και τα καταστήματα καλλυντικών.
Πολλοί άνθρωποι βασίζονται μόνο στα θεραπευτικά προϊόντα νυχιών για τη συγκάλυψη και
την απόκρυψη αντιαισθητικών ανωμαλιών των
νυχιών. Τα βερνίκια νυχιών με βάση τη λάκα και
τα υλικά πλήρωσης (fillers) για τις αυλακώσεις
μπορεί να βοηθήσουν στην εξομάλυνση των αυλακώσεων που σχετίζονται με τη γήρανση.
Τα θεραπευτικά καλλυντικά προϊόντα νυχιών

είναι σχετικά ασφαλή – εκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως χρησιμοποιούν θεραπευτικά καλλυντικά προϊόντα νυχιών χωρίς καμία απολύτως
ανεπιθύμητη αντίδραση. Σε αρκετές περιπτώσεις
είναι περιττό να αποτρέπονται οι ασθενείς από
την χρήση θεραπευτικών καλλυντικών προϊόντων νυχιών και ενδεχομένως να προκαλούσε
έκπληξη σε πολλούς ασθενείς.
Είναι προτιμότερο να επιλέγονται τεχνικές
και υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία προϊόντων για τα νύχια, που να βοηθούν
τους ασθενείς στην ασφαλή χρήση προϊόντων
για τα νύχια, μέσω της σύστασης ειδικών μεθόδων και υλικού για την περιποίηση των νυχιών, καθώς και υιοθετούνται λύσεις για τους
παράγοντες που δημιουργούν πρόβλημα.
Η βιομηχανία των θεραπευτικών καλλυντικών για
τα νύχια συνεχίζει να επεκτείνεται ώστε να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τους καταναλωτές. Για πολλούς, τα θεραπευτικά καλλυντικά νυχιών αποτελούν έναν τρόπο προσωπικής έκφρασης
και ομορφιάς. Για άλλους, τα θεραπευτικά καλλυντικά νυχιών αποτελούν έναν τρόπο κάλυψης των
άσχημων ατελειών ή/και δυσμορφιών των νυχιών
και προστασίας των αδύναμων, εύθραυστων, μαλακών νυχιών από τραυματισμό. ●
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Ισχυρός πόνος στο
πρόσωπο; Από τη διάγνωση
μέχρι τη θεραπεία

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Νευροχειρουργός κ.
Σπυρίδων Τζανής
Τι είναι η νευραλγία τριδύμου νεύρου;
Είναι μια κατάσταση χρόνιου πολύ ισχυρού
πόνου στο μισό συνήθως μέρος του προσώπου
και εμφανίζεται κατά κρίσης. Η αιτία του είναι η
δυσλειτουργία του τριδύμου νεύρου, ένα κρανιακό νεύρο που δίδει αίσθηση στο μισό πρόσωπο και κίνηση στους μασητήρες μύες. Το νεύρο
αυτό έχει 3 κλάδους ξεκινά από τη βάση του
εγκεφάλου και διασκορπίζεται στο πρόσωπο. Ο
οφθαλμικός κλάδος δίνει αίσθηση γύρω από τον
οφθαλμό και το μέτωπο, Ο μέσος κλάδος (άνω
γναθικός) δίνει αίσθηση στο μάγουλο την άνω
γνάθο, το άνω χείλος τα δόντια και τα ούλα κα42
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Πολλές αιτίες υπάρχουν που ευθύνονται
αλλά η κυριότερη είναι η πίεση του
τριδύμου νεύρου από κάποιο αγγείο
(κυρίως αρτηρία) στο σημείο εξόδου του
από τον εγκέφαλο (εγκεφαλικό στέλεχος).
δυσπλασίες και ανευρύσματα. Τέλος κακώσεις
στην βάση του κρανίου μπορεί να προκαλέσουν
ΝΤ.
Ποια τα συμπτώματα;
Ο πόνος είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα, εξαρτάται από τον τύπο της νευραλγίας και
μπορεί να ποικίλλει από αιφνίδιο ισχυρό και διαξιφιστικό πόνο, σε περισσότερο σταθερό, και
καυστικό πόνο. Η έναρξη του πόνου μπορεί να
ενεργοποιείται από δόνηση ή επαφή στο μάγουλο (π.χ. ξύρισμα, πλύσιμο προσώπου), βούρτσισμα δοντιών, μάσηση, λήψη νερού και ομιλία. Ο
πόνος μπορεί να εντοπίζεται σε ένα σημείο ή και
σε όλο το πρόσωπο και σπάνια εμφανίζεται τη
νύχτα. Ο πόνος μπορεί να σταματά κάποια περίοδο και να επανέρχεται μετά με μεγαλύτερη
ένταση. Η προσβολή του πόνου συχνά ενισχύεται
με την πάροδο του χρόνου και τα μεσοδιαστήμα-

τα ανακούφισης εξαφανίζονται και η λήψη των
συνήθων αναλγητικών δεν έχουν καμία ανακουφιστική δράση. Η νόσος αυτή δεν είναι θανατηφόρος αλλά έχει μεγάλη νοσηρότητα και πολλές
φορές ο ασθενής οδηγείται σε αυτοκτονία διότι
δεν αντέχει τον ισχυρό αυτό πόνο.
Ποιοι επηρεάζονται συνήθως;
Η νόσος εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους
άνω των 50 ετών, μολονότι ένεκα της σκλήρυν-

θώς και τη σύστοιχη πλευρά της μύτης. Ο κάτω
κλάδος (κάτω γναθικός) δίνει αίσθηση στην
κάτω γνάθο, ούλα, δόντια και κάτω χείλος.
Ποια είναι η αιτία της νευραλγίας
τριδύμου;
Πολλές αιτίες υπάρχουν που ευθύνονται αλλά
η κυριότερη είναι η πίεση του τριδύμου νεύρου
από κάποιο αγγείο (κυρίως αρτηρία) στο σημείο
εξόδου του από τον εγκέφαλο (εγκεφαλικό στέλεχος). Η πίεση αυτή προκαλεί βλάβη στο τοίχωμα του νεύρου και η ουλή που δημιουργείται στο
έλυτρο της μυέλινης είναι η αιτία των κρίσεων
πόνου που εμφανίζεται στο πρόσωπο των ασθενών. Άλλες σπανιότερες αιτίες είναι η σκλήρυνση
κατά πλάκας, εκφύλιση του τριδύμου νεύρου,
όγκοι της περιοχή καθώς και αρτηριοφλεβώδεις
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 210
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Το τρίδυμο νεύρο και η κατανομή του στο πρόσωπο

σης κατά πλάκας μπορεί να εμφανισθεί και σε
μικρότερες ηλικίες. Συχνότερα προσβάλλονται οι
γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και η συχνότητα είναι 12 ασθενείς σε 100.000 ανθρώπους.
Πως γίνεται η διάγνωση της νόσου;
Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην κλινική εξέταση το ιστορικό του ασθενούς και στην σαφή
περιγραφή των συμπτωμάτων του. Μεγάλη
προσοχή χρειάζεται να μην γίνει σύγχυση με την
μετερπητική νευραλγία, την αθροιστική κεφαλαλγία και παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης. Όλοι οι πάσχοντες θα πρέπει να κάνουν
μαγνητική εγκεφάλου με εντόπιση στην περιοχή
του τριδύμου νεύρου για την πιθανή απεικόνιση
κάποιου αγγείου ή άλλης παθολογίας.
Ποια είναι η θεραπεία της νευραλγίας
τρίδυμου;
Η θεραπευτικές επιλογές είναι η φαρμακευτική αγωγή, η χειρουργική θεραπεία και τέλος
συμπληρωματικές επικουρικού χαρακτήρα θεραπείες.
1. Συντηρητική φαρμακευτική θεραπεία: εφαρμόζεται αρχικά στην ΝΤ1 και περιλαμβάνει
αντιεπιληπτικά φάρμακα τα οποία γενικά σταματούν τις εκφορτίσεις του νεύρου και ανακουφίζουν τον πάσχοντα. Είναι δε λιγότερο
αποτελεσματικά στην μορφή ΝΤ2. Συμπληρωματικά χορηγούνται τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά για την αντιμετώπιση του πόνου και
σε βαρύτερες καταστάσεις χορηγούνται οπιούχα όπως πεθιδίνη, μορφίνη κλπ. Δυστυχώς
44

VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 210

όμως όλα τα φάρμακα προοδευτικά χάνουν
την αποτελεσματικότητά τους και οι ασθενείς
αναζητούν την χειρουργική θεραπεία.
2. Χειρουργική θεραπεία: η επιλογή της εν λόγω
θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία του ασθενούς, η γενική
του κατάσταση, η ύπαρξη και άλλων προβλημάτων όπως σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση
κλπ. Η κύρια χειρουργική θεραπεία και η πλέον αποτελεσματική είναι η μικροχειρουργική
αποσυμπίεση του τριδύμου νεύρου. Η εν λόγω
μέθοδος εφαρμόζεται στους πάσχοντες από
νευραλγία τριδύμου και συνίσταται στην απομάκρυνση του αγγείου από το σημείο πίεσης
του τριδύμου νεύρου. Αυτό γίνεται με γενική
αναισθησία και μικρή κρανιοτομία πίσω από
το αυτί του πάσχοντα, χρειάζεται νοσηλεία στο
νοσοκομείο 4 ημέρες και ο ασθενής επανέρχεται στην προτεραία δραστηριότητα 10 ημέρες
μετά από την επέμβαση. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας υπερβαίνει το 92% των περιπτώσεων. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αγγείο
που πιέζει το νεύρο τότε ο ασθενής βελτιώνεται αλλά θα χρειαστεί να παίρνει ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο μετεγχειρητικά. Σε ανθιστάμενες μορφές τριδυμαλγίας μπορεί να κοπεί το
νεύρο με μειονέκτημα την απώλεια αίσθησης
στο μισό πρόσωπο. Το τελευταίο γίνεται σε
ασθενείς με ΝΤ τύπου 2.
3. Στερρεοτακτική ακτινοβολία (γ-Knife, Cyber
Knife): Χορηγείται εστιακή ακτινοβολία στο
τρίδυμο νεύρο στην έξοδό του από τον εγκέφαλο. Η ακτινοβολία προκαλεί προοδευτική
βλάβη στο νεύρο με αποτέλεσμα να διακόπτονται οι αισθητικές ώσεις του νεύρου και έτσι
να ανακουφίζονται οι ασθενείς. Δυστυχώς το
50% των ασθενών μετά την θεραπεία εντός 3
ετών επανεμφανίζουν τον πόνο.
4. Συμπληρωματικές θεραπείες: στην κατηγορία
αυτή ανήκουν θεραπείες τις οποίες και δεν συνιστώ στους ασθενείς διότι είναι αναποτελεσματικές με επιπλοκές που στη συνέχεια δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Απλά τις αναφέρω όπως:
η ριζοτομή, η έκχυση αλκοόλης στο νεύρο, η
καταστροφή του νεύρου με ειδικό μπαλονάκι,
η θερμική με ραδιοσυχνότητα καταστροφή του
γάγγλιου του τριδύμου νεύρου κλπ. Τελευταία
σε συνδυασμό με τα φάρμακα εφαρμόζονται
ειδικές ασκήσεις yoga, αρωματοθεραπεία, χειροπρακτικές κλπ. εναλλακτι ●
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Ιδιοπαθής Σκολίωση
Η αντιμετώπιση της σκολίωσης είναι
πολυπαραγοντική με σημαντικότερους
παράγοντες το μέγεθος της γωνίας
της σκολίωσης και το στάδιο ανάπτυξης
του παιδιού.

Η

Εικόνα 1: Χαρακτηριστικά σκολίωσης και
παραμορφώσεις

ιδιοπαθής Σκολίωση είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος σκολίωσης και εμφανίζεται στο
80% των ατόμων με σκολίωση. Περιγράφεται ως η πλάγια κάμψη της Σπονδυλικής Στήλης με
ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων.
Είναι αγνώστου αιτιολογίας η πρόκλησή της και
συνήθως εμφανίζεται στην φάση της μέγιστης
ανάπτυξης του παιδιού, σε υγιή πληθυσμό. Παρουσιάζεται στο 2-3% του κόσμου και συνήθως
περισσότερο στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια
σε αναλογία 7:1.
Η ιδιοπαθής σκολίωση χωρίζεται σε 3 κατηγορίες
βάση την ηλικία:
a. Νηπιακή Σκολίωση: 0-3 ετών
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b. Παιδική Σκολίωση: 3-10 ετών
c. Εφηβική Σκολίωση: 10-18 ετών (συχνότερη
80%)
Η περίοδος έξαρσης είναι αυξημένος στην εφηβεία
κατά την διάρκεια της μέγιστης ανάπτυξης που στα
κορίτσια είναι τα 11 έτη και στα αγόρια είναι τα 13
έτη περίπου και έχει διάρκεια και στα 2 φύλα μέχρι
την σκελετική ωρίμανση.
Πρέπει να τονιστεί ότι τα άτομα που έχουν σκολίωση δεν έχουν πόνο που να σχετίζεται με την παραμόρφωση της Σπονδυλικής Στήλης.
Συνήθως παρατηρείται από την οικογένεια, παιδίατρο, δάσκαλο κτλ. μια ανισορροπία του κορμού στα
παιδιά που μπορεί να είναι:
‣ Ο ένας ώμος πιο ψηλά από τον άλλον.
‣ Η μια ωμοπλάτη πιο ψηλά και πιο προεξέχουσα
από την άλλη.
‣ Μετατόπιση της λεκάνης προς την μια μεριά ή
στροφή της ή πλάγια κλίση.
‣ Μετατόπιση του σώματος προς την μια μεριά.
‣ Ύβος στην πλάτη κατά την επίκυψη.
Η διάγνωση της σκολίωσης γίνεται με την ακτινολογική απεικόνιση και την μέτρηση της γωνίας
Cobb>10⁰με ταυτόχρονη στροφή της Σ.Σ και με το
Adams test θετικό (δοκιμασία επίκυψης και παρατηρούμε την εμφάνιση ύβου σε κάποια μεριά της
Σ.Σ και την ομαλή συνέχεια της).
Η αντιμετώπιση της σκολίωσης είναι πολυπαραγοντική με σημαντικότερους παράγοντες το μέγεθος της γωνίας της σκολίωσης και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού.
Οι σκολιώσεις που είναι κάτω των 25⁰ (Μικρές)
αντιμετωπίζονται μόνο με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για την σκολίωση (Physiotherapeutic
Scoliosis Specific Exercises-PSSE) βάση της γενικής οδηγίας από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis ResearchSociety (SRS) και Society
of Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation
Treatment (SOSORT).

Εικόνα 2: Adams test

Εικόνα 3: Άσκηση με τεχνική Schroth
σε ασθενή με Σκολίωση

Η πιο γνωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι η τεχνική Schroth.
Οι σκολιώσεις που είναι από 25-20⁰ (Μεσαίες)
αντιμετωπίζονται σε συνδυασμό χρήσης ειδικού
κηδεμόνα και ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων για την σκολίωση (PSSE), σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS και SOSORT.
Οι σκολιώσεις που είναι από 40⁰ και πάνω (Μεγάλες) έχουν την ένδειξη για χειρουργείο, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι είναι μονόδρομος. Αρχικά

πρέπει να δοκιμαστεί η σωστή χρήση κηδεμόνα και
ειδικών φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων (PSSE)
και εάν δεν υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα
τότε να είναι το χειρουργείο η έσχατη λύση.
Τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν θετικά αποτελέσματα και για τις μεγάλες σκολιώσεις
με την χρήση κατάλληλου κηδεμόνα σε συνδυασμό
με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις (PSSE) σε
σχέση με την χειρουργική αντιμετώπιση που περιέχει τους κίνδυνους επιπλοκών ενός χειρουργείου
στην Σπονδυλική Στήλη.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για την σκολίωση (PSSE)
πρωταρχικό στόχο έχουν να μειώσουν όσο το δυνατότερο την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσης και να διορθώσουν όσο καλύτερα γίνετε τις
μοίρες και την στροφή της Σ.Σ.
Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης Μυτιλήνης αντιμετωπίζουμε όλες
τις σκολιώσεις με ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις με την τεχνική της Schroth, με
τον εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή Θοδωρή
Τάκα, από το Barcelona Scoliosis Physical
Therapy School (BSPTS). ●
Θοδωρής Τάκας
Φυσικοθεραπευτής
BSPTSSchrothTherapist
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Λεκτική δυσπραξία
Γράφει ο Ιγνάτιος
Γιαννιόγλου λογοθεραπευτής Λόγου
Μάθηση

Τ

α παιδιά με αναπτυξιακή
λεκτική δυσπραξία παρουσιάζουν
δυσκολία
στο να κάνουν και να συντονίσουν τις ακριβείς κινήσεις που
απαιτούνται για την παραγωγή
καθαρής ομιλίας, χωρίς όμως
να υπάρχει κάποιο πραγματικό
στοιχείο βλάβης σε νεύρα και
μύες. Συχνά δυσκολεύονται
στην παραγωγή μεμονωμένων
ήχων και συνεχόμενων φωνημάτων για την παραγωγή λέξεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο
λόγος τους να είναι ακατάληπτος. Επίσης, τα παιδιά με αυτή
τη διάγνωση, έχουν καλή κατανόηση και ξέρουν τι θέλουν να
πουν.
Πιο συγκεκριμένα, για να μιλήσει σωστά ένα παιδί, ο εγκέφαλος πρέπει να μάθει πως
να δίνει κατάλληλες εντολές
στους αρθρωτές, με τρόπο που
το αποτέλεσμα να είναι η ακριβής παραγωγή ήχων και λέξεων
που να παράγονται με φυσιολογική ταχύτητα και ρυθμό. Στα
παιδιά με λεκτική δυσπραξία, οι
μύες των αρθρωτών δεν είναι
αδύναμοι, αλλά δε συμπεριφέρονται φυσιολογικά γιατί ο
εγκέφαλος έχει δυσκολία στο
να κατευθύνει και να συντονίσει
τις κινήσεις.
Αν και ο λόγος είναι αυτός
που επηρεάζεται κυρίως, τα
παιδιά αυτά μπορεί να παρουσιάζουν συχνά δυσκολία στο να
κινήσουν το στόμα, τα χείλη και
τη γλώσσα για τη σίτιση και μερικές φορές τους είναι δύσκολο
να συντονίσουν τις κινήσεις του
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σώματος. Επίσης, οι έρευνες
δείχνουν να εντοπίζεται συχνότερα σε αγόρια.
Χαρακτηριστικά της διαταραχής
• Περιορισμένη ποικιλία παραγωγής φωνημάτων.
• Κατάχρηση ενός ήχου.
• Αλλοιώσεις φωνημάτων που
γίνονται πιο έντονες όσο αυξάνονται οι συλλαβές των
λέξεων, γίνεται πιο σύνθετη η
δομή της λέξης και αυξάνεται
το μήκος της πρότασης.
• Παραλείψεις και αντικαταστάσεις φωνημάτων.
• Δυσκολίες στη φωνή που
επηρεάζουν την ένταση, τη
διάρκεια, τον τόνο και την
ποιότητα.
• Δυσκολίες στην αντήχηση που
επηρεάζουν τον γενικό τόνο
του λόγου.
• Προσωδιακές δυσκολίες που
επηρεάζουν τον ρυθμό και
την επιτόνιση.
• Μη σταθερά λάθη-μπορεί να
παράξει μία λέξη σωστά και
έπειτα να την παράξει λάθος.
• Δυσκολία στην μίμηση ήχων,
λέξεων και κινήσεων.
• Δυσκολία στη διαδοχοκίνηση.

Παρέμβαση
Ένας παιδονευρολόγος, παιδοψυχίατρος ή αναπτυξιακός
παιδίατρος μπορεί να διαγνώσει
την διαταραχή και παραπέμπει σε
λογοθεραπευτή για θεραπείες.
Ο λογοθεραπευτής όμως μπορεί
να εντοπίσει τις δυσκολίες και να
παρέμβει άμεσα.
Παιδιά με λεκτική δυσπραξία
δεν βελτιώνονται χωρίς βοήθεια.
Συνήθως απαιτείται τακτική και
άμεση θεραπεία, που πρέπει να
υποστηρίζεται και από ασκήσεις
πέρα από τη θεραπευτική συνεδρία π.χ. στο σπίτι. Η πρόοδος
είναι διαφορετική από παιδί σε
παιδί και εξαρτάται από τη σοβαρότητα της δυσπραξίας, αν
υπάρχουν και άλλες δυσκολίες,
την ηλικία και το ποσοστό της
εξάσκησης που κάνει.
Ο λογοθεραπευτής θα δομήσει
ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό
πρόγραμμα, το οποίο θα στοχεύει στη βελτίωση της διαδοχοκίνησης και της ακρίβειας των
κινήσεων των αρθρωτών μέσω
ασκήσεων και θα κάνει εξάσκηση
με χρήση λέξεων συγκεκριμένης
δομής. Τέλος, σε αυτού του τύπου τη διαταραχή πολύ σημαντική είναι η επανάληψη! ●
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 210
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Αυξητική
επέμβαση
του στήθους
Γράφει ο Γεώργιος ΖαμπάκοςΠλαστικός Χειρούργος

Η

αυξητική επέμβαση του στήθους είναι μια από τις
δημοφιλέστερες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής, ιδίως ανάμεσα στις νέες γυναίκες. Η επέμβαση έχει
ως στόχο την αποκατάσταση του μεγέθους, του σχήματος και
της συμμετρίας του στήθους σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα μικρομαστίας ή ανισομαστίας, ή κάποιας άλλης δυσμορφίας των μαστών ή που απλά θέλουν να αποκτήσουν ένα πιο
όμορφο και επιθυμητό στήθος.
Η αύξηση του μεγέθους του μαστού πραγματοποιείται κατά κύριο
λόγο με τη χρήση ειδικών ενθεμάτων σιλικόνης. Τα ενθέματα σιλικόνης ουσιαστικά είναι σακουλάκια από σιλικόνη που περιέχουν, είτε
παχύρρευστο τζελ σιλικόνης, είτε φυσιολογικό ορό. Στη χώρα μας, όπως
και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, προτιμώνται τα ενθέματα με
τζελ σιλικόνης γιατί παρέχουν πολύ πιο φυσικό αποτέλεσμα. Τα ενθέματα
σιλικόνης παράγονται σε δύο σχήματα, στρογγυλό και σε σχήμα σταγόνας/δακρύου (που λέγονται ανατομικά ενθέματα). Και τα
δύο είδη ενθεμάτων μπορούν να δώσουν εξίσου άριστα
αισθητικά αποτελέσματα και η επιλογή του ενός
ή του άλλου εξαρτάται από τις ανατομικές
ιδιαιτερότητες και της επιθυμίες της κάθε
γυναίκας.
Εκτός από την τεχνική αρτιότητα
του χειρουργού κατά την πραγματοποίηση της επέμβασης,
βασικός παράγοντας για
ένα ωραίο και φυσικό
αποτέλεσμα είναι ο
σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός.
Οι εποχές που οι
ασθενείς βασίζονταν μόνο στην
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Εμβόλιο γρίπης: Ποιοι
πρέπει να το κάνουν
κατά προτεραιότητα
εμπειρία και την αισθητική αντίληψη του πλαστικού χειρουργού για την επιλογή του καταλληλότερου ενθέματος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί!
Στις μέρες μας η επιλογή του καταλληλότερου
ενθέματος πραγματοποιείται μέσα από μια πολύπλοκη αλλά και εξαιρετικά λεπτομερή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της ανατομίας της ασθενούς, την καταγραφή μιας σειράς μετρήσεων του στήθους της ασθενούς, και
τέλος, τις προσωπικές επιθυμίες της ασθενούς,
ώστε ο πλαστικός χειρουργός μετά από μελέτη
να επιλέξει εκείνο το ένθεμα που θα ταιριάζει
καλύτερα στο σώμα της ασθενούς.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με μία προσομοίωση του αποτελέσματος που δίνει τη δυνατότητα στην ασθενή να “δει” πως θα είναι το σώμα
της μετά την επέμβαση.
Η κλασική μέθοδος προσομοίωσης χρησιμοποιεί ειδικές εξωτερικές προθέσεις σιλικόνης
μέσα σε ένα στηθόδεσμο που επιτρέπει στην
ασθενή να δει στον καθρέπτη, με αρκετά μεγάλη
ακρίβεια, πως θα είναι στο σώμα της “ντυμένο”
μετά την επέμβαση.
Η τεχνολογία όμως μας επιτρέπει πλέον να
πραγματοποιούμε και εικονικές (virtual) προσομοιώσεις όπου ο χειρουργός χρησιμοποιώντας
ειδικό λογισμικό μπορεί να δημιουργήσει ένα
τρισδιάστατο (3D) μοντέλο του σώματος της
ασθενούς από μερικές φωτογραφίες της, και στη
συνέχεια, να απεικονίσει με εξαιρετικά μεγάλη
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Εκτός από την τεχνική αρτιότητα του
χειρουργού κατά την πραγματοποίηση
της επέμβασης, βασικός παράγοντας για
ένα ωραίο και φυσικό αποτέλεσμα είναι
ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός.
ακρίβεια το προσδοκώμενο αποτέλεσμα με τη
χρήση μιας σειράς ενθεμάτων. Οι ασθενείς έτσι
μπορούν να δουν πως θα είναι το ίδιο τους το
σώμα με διαφορετικά ενθέματα και να επιλέξουν
αυτό που τους ταιριάζει καλύτερα.
Το λογισμικό αυτό δε είναι τόσο εξελιγμένο,
ώστε μπορεί να εξάγει μόνο του τις μετρήσεις
που χρειάζεται ο πλαστικός χειρουργός για την
επιλογή του καταλληλότερου ενθέματος, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα η ενδιαφερόμενη για
επέμβαση ασθενής να μπορεί να τραβήξει μόνη
της τις απαιτούμενες φωτογραφίες και να τις
“ανεβάσει” στο cloud, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει μια “εικονική” (virtual) επίσκεψη στον
πλαστικό χειρουργό της χωρίς την φυσική της
παρουσία!
Η ασθενής λοιπόν τραβάει μερικές φωτογραφίες, τις “ανεβάζει” με ασφάλεια σε ειδική διεύθυνση που της δίνει ο πλαστικός χειρουργός της
και στη συνέχεια ασθενής και ιατρός συμμετέχουν σε μία εικονική επίσκεψη όπου επιλέγουν
μαζί το καταλληλότερο ένθεμα για την επίτευξη
ενός φυσικού αποτελέσματος. ●

Η

διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος στην Ελλάδα δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει
να αυξάνεται κατά τον Ιανουάριο, ενώ κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο.
Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2019-2020,
στη χώρα μας το επιδημικό κύμα της γρίπης ξεκίνησε την εβδομάδα 1/20 (30 Δεκεμβρίου 2019
έως 5 Ιανουαρίου 2020 κορυφώθηκε την εβδομάδα 6/20 (03-09 Φεβρουαρίου 2020), ενώ
βαθμιαία μειούμενη η δραστηριότητα της γρίπης
συνεχίστηκε σε χαμηλά επίπεδα τις επόμενες
εβδομάδες μέχρι το τέλος της περιόδου επιτήρησης.

Εμβόλιο γρίπης στην εποχή του
κορονοϊού
Αναμένεται πως κατά την προσεχή περίοδο
γρίπης 2020-2021,ο ιός της γρίπης θα κυκλοφορήσει παράλληλα με τον ιό SARS-CoV-2,
που προκαλεί τη νόσο από κορωνοïό-2019
(COVID-19). Αυτή η ιδιαίτερη συγκυρία απαιτεί
την πιο πλήρη εφαρμογή του αντιγριπικού εμβολιασμού κατά την προσεχή περίοδο με προτεραιότητα τον εμβολιασμό ατόμων που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου.
Στόχος είναι η μείωση των πιθανοτήτων ταυτόχρονης προσβολής και με τους δύο ιούς, που
μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση των ασθεVIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 210
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Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών της χώρας μας, ο
αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να
εφαρμόζεται συστηματικά και κατά
προτεραιότητα σε άτομα (ενήλικες και
παιδιά) που ανήκουν στις παρακάτω
ομάδες αυξημένου κινδύνου:
νών, καθώς και η μείωση του φόρτου των υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας, ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν καλύτερα σε μια ενδεχόμενη αυξημένη ζήτηση.
Ποιες ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει κατά
προτεραιότητα να κάνουν το φετινό εμβόλιο γρίπης
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά και
κατά προτεραιότητα σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
2. Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν
ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα,
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή
Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση
μυελού των οστών
Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)
Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό
νόσημα
Χρόνια νεφροπάθεια
Χρόνιες παθήσεις ήπατος
Νευρολογικά -νευρομυϊκά νοσήματα
Σύνδρομο Down
3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης,
λεχωΐδες και θηλάζουσες.
4. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία [Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) > 40] και παιδιά με ΔΜΣ
> 95.
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5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια
(π.χ. για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή
διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που
αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.
7. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και
εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων,
καταστήματα κράτησης.
8. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί
εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας
σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής
προσφύγων-μεταναστών.
9. Άστεγοι.
10. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι,
εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.
Το εμβόλιο γρίπης πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου
εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης,
δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες
για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης. Κατά
προτίμηση ο εμβολιασμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες προς της
ενάρξεως του ετήσιου επιδημικού κύματος της
γρίπης στην Ελλάδα (δηλαδή στα μέσα-μέχρι
τέλος Νοεμβρίου). Επιπρόσθετα ο εμβολιασμός
συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής
γρίπης για άτομα για τα οποία ενδείκνυται ο εμβολιασμός και δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν
εγκαίρως. ●
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