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Ιός HPV

Γράφει η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΟΥΛΕΛΛΗ
μικροβιολόγος - βιοπαθολόγος

Ο

πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για
την ανάπτυξη καρκίνου της μήτρας είναι η
μόλυνση από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Έχουν ανιχνευτεί πάνω από 170
τύποι HPV, κάποιοι από αυτούς έχουν συνδεθεί
με την εμφάνιση καρκίνου της μήτρας (high risk
HPV types) ενώ ένας άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί ταυτόχρονα με πάνω από έναν τύπο. Ο
HPV είναι το πιο κοινό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (STI) παγκοσμίως, και εκτιμάται ότι
οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή
με τον ιό κάποια στιγμή της ζωής τους.
Μόλυνση

Ο HPV μολύνει τον επιθηλιακό ιστό των γεννητικών οργάνων και μεταδίδεται μέσω της δερματικής
επαφής. Εκτός από τα στελέχη του ιού HPV που προκαλούν κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων, πολύ
συχνά οι λοιμώξεις από τον HPV δεν εμφανίζουν
κλινικά συμπτώματα, με αποτέλεσμα ένα μολυσμένο
άτομο να αγνοεί ότι είναι φορέας και μεταδίδει τον ιό
εν αγνοία του. Κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο είναι
δυνατόν να μολυνθεί από τον HPV. Η μόλυνση είναι
συχνότερη σε σεξουαλικά ενεργά άτομα νεαρής ηλικίας (16 - 25 ετών). Όσο μικρότερη είναι η ηλικία έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας, τόσο αυξάνεται
ο κίνδυνος μόλυνσης από HPV, και επίσης ο κίνδυνος
αυξάνεται ανάλογα και με τον αριθμό συντρόφων
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ενός ατόμου. Παράλληλα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση ανοσοανεπάρκειας έχουν αυξημένο κίνδυνο
να μολυνθούν και να νοσήσουν από τον HPV.

Συμπτώματα

Η μόλυνση από τον HPV αυτή καθ’ εαυτή δεν έχει
εμφανή συμπτώματα. Αν στην συνέχεια υπάρξουν
κονδυλώματα, αυτά, αν εντοπίζονται στην εξωτερική γεννητική περιοχή, θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά από το άτομο. Η ύπαρξη κονδυλωμάτων ή η
ανάπτυξη δυσπλασιών εσωτερικά, στον κόλπο ή στον
τράχηλο, συνήθως δεν προκαλεί εμφανή κλινικά συμπτώματα ώστε να γίνουν αντιληπτά από το άτομο.
Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να εντοπιστούν από τον
γυναικολόγο κατά την κλινική εξέταση.
Δύο ειδών αλλοιώσεις μπορούν να προκληθούν
από τον HPV:
α. Οι λεγόμενες κoνδυλωματώδεις αλλοιώσεις, καλοήθους φύσεως, οι οποίες εμφανίζονται κατά κανόνα στα εξωτερικά γεννητικά όργανα.
β. Οι νεoπλασματικής φύσεως ενδoεπιθηλιακές ή
διηθητικές αλλοιώσεις των ανωτέρω οργάνων.
Οι πρώτες μορφές των HPV-αλλοιώσεων οφείλονται συνήθως στους λεγόμενους «χαμηλού κινδύνου
τύπους» (π.χ. 6, 11, 44), ενώ οι νεoπλασματικές αλλοιώσεις στους λεγόμενους «υψηλού κινδύνου τύπους»
(π.χ. 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58).
Το HPV DNA test αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών αλλοιώσεων, με τον έλεγχο των
επιθηλίων του κατώτερου γεννητικού συστήματος.
Γίνεται διερεύνηση για την παρουσία του ιού ανιχνεύοντας τμήματα του DNA του, στα κύτταρα του τραVIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 215
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χήλου της μήτρας. Είναι επίσης δυνατή η τυποποίηση
του στελέχους του HPV και κατηγοριοποίηση σε υψηλού κινδύνου/high risk (16,18,31,33,35,39,45,1,52,5
6,58,59,66,68,73,82), και χαμηλού κίνδυνου/low risk
(66,11,44).

Πότε πρέπει να εξεταστώ για HPV:

Ο έλεγχος με HPV-DNA τεστ για την ανίχνευση των
στελεχών HPV που μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση καρκίνου στις γυναίκες, συνιστάται συνήθως:
Είτε ως συμπληρωματική εξέταση του τεστ Παπανικολάου σε περίπτωση που εμφανιστούν κάποια μη
φυσιολογικά κύτταρα χωρίς ξεκάθαρα όμως αποτελέσματα.
Είτε για έλεγχο ρουτίνας σε γυναίκες μεγαλύτερες
των 30 ετών, μόνο του ή σε συνδυασμό με το τεστ
Παπανικολάου.
Γενικά, το HPV DNA τεστ μπορεί να βοηθήσει τους
γιατρούς να συμπεράνουν ποιες γυναίκες χρειάζονται
επιπλέον εξετάσεις, με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν
προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Αποτελέσματα:

Το αποτέλεσμα για το HPV test μπορεί να είναι είτε
θετικό είτε αρνητικό.
- Θετικό HPV test. Ένα θετικό αποτέλεσμα σημαίνει
ότι υπάρχει ενεργός παρουσία ενός ή περισσοτέρων
τύπων HPV αυτή τη στιγμή.
- Αρνητικό HPV test. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεν έχετε κανέναν ενεργό τύπο HPV αυτή
τη στιγμή.

Θεραπεία

Πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι η θεραπεία για τον
HPV δεν είναι αιτιολογική. Φαρμακευτική δηλαδή
θεραπεία για τον HPV δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.
Είναι σημαντικό βέβαια να τονισθεί ότι, αυτό που ενδιαφέρει, δεν είναι αν το άτομο έχει μολυνθεί από
κάποιο στέλεχος του ιού, αλλά αν το στέλεχος αυτό
έχει προκαλέσει αλλοίωση. Έτσι, αυτό που πρέπει να
θεραπεύσουμε δεν είναι o ίδιος ο ιός, αλλά η αλλοίωση που προκάλεσε.
Η λεγόμενη θεραπεία δηλαδή, είναι η αφαίρεση ή
η καταστροφή του ιστού που έχει αλλοιώσεις. Ο ιός
παραμένει στα επιθήλια του γεννητικού συστήματος
για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και για πάντα.
Η πλήρης αντιμετώπιση και θεραπεία των αλλοιώσεων λόγω HPV, ιδιαίτερα των κονδυλωμάτων, δεν
είναι πάντα εξασφαλισμένη, ανεξάρτητα αν αμέσως
μετά τη "θεραπεία", δεν διαπιστώνονται πλέον κλινικά
αλλοιώσεις. Αυτό συμβαίνει διότι συχνά οι ιστοί δίπλα
από την βλάβη μπορεί να συνεχίζουν να εμπεριέχουν
τον ιό, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επανεμφάνιση κονδυλωμάτων λόγω καθυστερημένης εκδήλωσης
και όχι κάποιας καινούριας μόλυνσης.

Πρόληψη - Εμβολιασμός

Ο μοναδικός τρόπος προφύλαξης από τον ιό είναι
είτε η σεξουαλική απόχη είτε ο έγκαιρος εμβολιασμός.
Η χρήση προφυλακτικού μειώνει την πιθανότητα
μόλυνσης από τον ιό, χωρίς όμως να την μηδενίζει
6
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– παράλληλα, βέβαια, εμποδίζει τη μετάδοση άλλων
σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και γι’ αυτό η
χρήση του συνιστάται έτσι και αλλιώς. Υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια που εμποδίζουν την μόλυνση από συγκεκριμένους τύπους HPV, και μάλιστα πολλούς από
αυτούς που έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση καρκίνου
(πχ 16-18). Τα εμβόλια αυτά περιέχουν μόνο πρωτεΐνες της κάψας του ιού και όχι γενετικό υλικό (DNA)
και κατά συνέπεια δεν μπορούν να προκαλέσουν τη
νόσο. Με τη χορήγηση του εμβολίου, προκαλείται η
δημιουργία ειδικών αντισωμάτων και παρέχουν υψηλή προστασία εναντίον των δύο πλέον επικίνδυνων
για καρκινογένεση (ογκογόνων ή υψηλού κινδύνου η
high risk) τύπων 16 και 18 του HPV, που ευθύνονται
για το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι μια γυναίκα, παρόλο που έχει εμβολιαστεί, μπορεί να μολυνθεί από
κάποιον άλλο ογκογόνο τύπο του HPV – εκτός των
τύπων 16 και 18 – και έτσι να κινδυνεύσει να εμφανίσει ενδεχομένως προκαρκινικές αλλοιώσεις.
Τα εμβόλια δεν έχουν θεραπευτική δράση, και
επομένως δεν χορηγούνται μετά την εμφάνιση των
προκαρκινικών αλλοιώσεων, του καρκίνου ή των κονδυλωμάτων με σκοπό τη θεραπεία τους. Ιδανικά, ο
εμβολιασμός πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη των
σεξουαλικών επαφών, επειδή μέχρι τότε ο οργανισμός
δεν έχει εκτεθεί ακόμη στον ιό. Επιπλέον, η απάντηση του οργανισμού στον εμβολιασμό (η δημιουργία
δηλαδή αντισωμάτων) είναι πολύ μεγαλύτερη στις
μικρές ηλικίες. ●
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Καμπούρης:
«Ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας
των ασθενών του ακριτικού μας νησιού»

Ένας χρόνος Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο στο Βοστάνειο
Της Ανδρονίκης
Κουτσαβλή

«Τ

ο αίσθημα ασφάλειας είναι το σημαντικότερο όλων»
αναφέρει σε δήλωσή του ο
Διοικητής του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης, Γιώργος Καμπούρης, κάνοντας αναφορά στα
οφέλη που απορρέουν από την
λειτουργία του Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου που εξυπηρετεί
τους ασθενείς στο Νοσοκομείο
Μυτιλήνης εδώ και ένα χρόνο.

Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 250 στεφανιογραφίες,
60 αγγειοπλαστικές, 2 περικαρδιοκεντήσεις, 5 πρωτογενείς αγγειοπλαστικές και μια επέμβαση αγγειοχειρουργικής φύσης πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης από τις 7 Σεπτεμβρίου 2021
έως σήμερα χάρη στην λειτουργία
του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.
Η ομάδα των ατόμων που στελεχώνουν το τμήμα με επικεφαλής
τον στρατιωτικό επεμβατικό καρδιολόγο Αναστάστιο Μίλκα, αποτελείται από τους καρδιολόγο Βασίλη Κικίλια, νοσηλεύτρια Ειρήνη
Μαυροθαλασίτη, νοσηλευτές Σπύρο Πατσέλη & Ιγνάτιο Ιντζιρτζή και
τεχνολόγο Γεώργιο Κουδουνά.
Ο κ. Καμπούρης μιλώντας στο
VIEW τόνισε ότι η λειτουργία του
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου έχει

Η ομάδα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου
και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Καμπούρης

αφενός μεν δημοσιονομικά οφέλη αφετέρου -που εκτιμά ότι είναι
το σπουδαιότερο όλων- είναι ότι
ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας
των ασθενών και ιδιαίτερα των κατοίκων της Λέσβου.
«Υπάρχουν τεράστια δημοσιονομικά οφέλη αλλά το πιο σημαντικό
είναι το αίσθημα ασφαλείας που
δίνουμε στους κατοίκους του ακριτικού νησιού μας, δηλαδή σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωποι
με ένα πρόβλημα υγείας να μην
αισθάνονται ευάλωτοι εξαιτίας της
απόστασης με τα μεγάλα κέντρα
όπου βρίσκονται Νοσοκομεία που
μπορούν να τους περιθάλψουν.
Αυτό το αίσθημα ασφάλειας δεν
αποτιμείται με χρήματα» και προσθέτει ακολούθως: «Η παραπάνω
λειτουργία του στεφανιογράφου

μας έχει ως αποτέλεσμα στην άμεση πρόσβαση των κατοίκων του
νησιού μας, σε εξειδικευμένες,
υψηλής σπουδαιότητας υπηρεσίες
υγείας, στη μείωση της ταλαιπωρίας και την εξάλειψη της οικονομικής επιβάρυνσης μετακίνησης
των ασθενών εκτός Λέσβου. Η
προσπάθεια μας συνεχίζεται, με
τον αδιάκοπο αγώνα όλων των
εργαζόμενων που υπηρετούν το
υπέρτατο αγαθό της υγείας, πάντα
με σεβασμό και αγάπη για τον συνάνθρωπο, και έτσι δημιουργούμε
καλύτερες συνθήκες παροχής υπηρεσιών Υγείας στο νοσηλευτικό
μας ίδρυμα, που όλοι θέλουμε στο
ακριτικό νησί μας! Θερμά συγχαρητήρια στα μέλη της ομάδας μας
για τον υψηλό επαγγελματισμό
τους και την προσφορά τους!». ●
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Μέθοδος Ackermann
δια χειρός...Χρυσοβαλάντη
Κοτοπούλη
Γράφει o Κοτοπούλης Χρυσοβαλάντης
Φυσικοθεραπευτής( PT), Χειροθεραπευτής (MT)

Π

αρακολουθώντας αδιαλείπτως όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και καινοτομίες, τόσο σε ό,τι
αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό με υπερσύγχρονα μηχανήματα όσο και στις δια χειρός θεραπευτικές τεχνικές, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης μας,
ολοκληρώθηκε ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα και
επαναστατική μέθοδος από τον Κ. Τσουκαλά Γεώργιο
(Φυσικοθεραπευτής P.T. Οστεοπαθητικός D.O. Καθηγητής Ackermann College):

Όλοι μας, ανεξαιρέτως, θα βιώσουμε κάποια στιγμή
στη ζωή μας μυοσκελετικό πόνο.Μπορεί να εμφανιστεί
μετά από τραυματισμό ή καταπόνηση, από σήκωμα
βάρους, από κάποια λάθος κίνηση, ενίοτε δε άνευ συγκεκριμένου λόγου. Μπορεί να είναι μικρής διαρκείας,
ή να εξελιχθεί σε χρόνια κατάσταση και να προκύψει
σε οποιαδήποτε ηλικία. Επίσης είμαστε εκτεθειμένοι σε
δομοστατικές αστάθειες της σπονδυλικής μας στήλης.
Για παράδειγμα: η θέση που παίρνουμε καθημερινά
στο γραφείο μας, στον τόπο εργασίας μας, στο θρανίο
του σχολείου ή ακόμα και μπροστά στην τηλεόραση, ο
τρόπος που οδηγούμε το αυτοκίνητο, το πως καθόμαστε στο λεωφορείο, ακόμη και το πως περπατάμε. Από
έρευνες που έγιναν, αποδεικνύεται ότι βλαβερές είναι και
οι συνεχείς κινήσεις που επαναλαμβάνονται καθημερινά
σε εργαζόμενους στα διάφορα εργοστάσια. Αλλά και οι
αθλητικές δραστηριότητες πολλές φορές δημιουργούν
διάφορες παθολογίες λόγο των λανθασμένων τεχνικών
και εμβιομηχανικών προτύπων.
Το γεγονός είναι ότι ο πόνος που οφείλεται σε μυοσκελετικές παθήσεις, αποτελεί την πιο συχνή αιτία απουσίας
από την εργασία, ακόμα και αναπηρίας, παγκοσμίως.
Συχνά περιορίζει σημαντικά τις καθημερινές μας δραστηριότητες και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής. Συγκαταλέγεται δε, στους βασικότερους λόγους επίσκεψης
σε γιατρό ή εισαγωγής στο νοσοκομείο.
"Το να πονέσεις είναι αναπόφευκτο.
Το να υποφέρεις, είναι θέμα επιλογής".
Haruki Murakami

Τι είναι η χειροπρακτική;

Η χειροπρακτική είναι ένας κλάδος υγείας, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και πρόληψη επώδυνων
συνδρόμων και δυσλειτουργικών καταστάσεων, που
οφείλονται σε μηχανικά προβλήματα της σπονδυλικής
στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων καθώς και στις
8
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Ήπιας Χειροπρακτικής & Δομικής Οστεοπαθητικής
(Μέθοδος Ackermann)

επιπτώσεις που έχουν αυτά πάνω στο νευρικό σύστημα.

Τι είναι η δομική οστεοπαθητική;

Η δομική οστεοπαθητική έχει ως αντικείμενό της την
εξέταση των μηχανικών στοιχείων του σώματος, προκειμένου να διαπιστώσει την πηγή της πάθησης. Μελετώντας το μυοσκελετικό σύστημα, ο οστεοπαθητικός
διαπιστώνει τις ανάγκες του και απαντά σε προβλήματα
που είτε αποτελούν δυσλειτουργίες και οφείλονται σε
χρόνιες παθήσεις είτε μπορεί να είναι προϊόντα περιστασιακών τραυματισμών.
Οποτεδήποτε έχουμε απορρύθμιση της διάταξης των
οστών στο χώρο της άρθρωσης, έχουμε αλλαγή και της
λειτουργικής συμπεριφοράς τόσο των οστών που την
αποτελούν όσο και των γύρω ιστών (μυών, τενόντων,
συνδέσμων, νεύρων κλπ).
Πιο συγκεκριμένα
Όταν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά και
εγκαίρως, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος συνεχούς
μικροτραυματισμού - επειδή οι μύες συσπώνται περισσότερο από το φυσιολογικό, η κίνηση μεταξύ δίσκων
και σπονδύλων εμποδίζεται, τα νεύρα ερεθίζονται και
τελικά δημιουργείται στην περιοχή μία χρόνια φλεγμονή.
Κλασικά συμπτώματα του φαύλου αυτού κύκλου αποτελούν οι τοπικοί πόνοι, οι πόνοι που αντανακλώνται στα
άνω και κάτω άκρα, τα μουδιάσματα, οι δυσλειτουργίες
του αυχένα και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής
στήλης, οι πονοκέφαλοι, οι ζαλάδες, οι δισκοπάθειες, οι
τενοντοπάθειες, οι πονεμένοι και δύσκαμπτοι μύες και
πολλά άλλα.
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 215
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Φεβρωνία Γ. Kανταρτζή M.D.

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

Τι είναι η χειροπρακτική μέθοδος
Ackermann;

Τρόπος αντιμετώπισης
των δυσλειτουργιών:

Η βασική μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων
αυτών είναι οι ειδικοί διορθωτικοί χειρισμοί (ανατάξεις),
που γίνονται πάνω στη σπονδυλική στήλη και γενικότερα σε ολόκληρο το μυοσκελετικό σύστημα.
Οι χειρισμοί είναι ανώδυνοι και ακίνδυνοι. Τη στιγμή
εκείνη μπορεί να ακουστεί ένα κρακ, ένας ήχος που παράγεται από απελευθέρωση αερίων στην άρθρωση.
Η επαναφορά της κανονικής λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης, που επιτυγχάνεται με τους χειρισμού
αυτούς
● Ελευθερώνει το νευρικό σύστημα
● Βοηθάει τον οργανισμό στην ανάκτηση της έμφυτης ικανότητάς του για αυτο-ίαση και εξαλείφει τις αιτίες
του πόνου.
● Ανακουφίζει από τον πόνο
● Βελτιώνει το εύρος και την κινητικότητα των αρθρώσεων
● Επαναφέρει την μυική απόδοση στο κανονικό
● Βοηθάει στην διόρθωση της στάσης του σώματος
προς το καλύτερο
● Βελτίωση των επιδόσεων
● Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
Καθώς μπορεί να συμβάλει και στην γενικότερη βελτίωση της ευεξίας
10
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“Η Χειροπρακτική μέθοδος Ackermann αποτελεί ένα
επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα που βασίζεται σε
χειροπρακτικούς και οστεοπαθητικούς χειρισμούς στην
σπονδυλική στήλη για την αντιμετώπιση προβλημάτων
σε όλο το σώμα”.
Είναι μια μέθοδος που έπειτα από σειρά ετών και
ερευνών συγκέντρωσε και συνδύασε τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους χειροπρακτικής και τεχνικές δομικής
οστεοπαθητικής. Ήπιες και πολύ εντοπισμένες τεχνικές.
«Δεν θεραπεύεις απλώς μία άρθρωση αλλά αντιμετωπίζεις ολιστικά την σπονδυλική στήλη στο σύνολο της,
όπως επίσης και τις περιφερικές αρθρώσεις».
Η μέθοδος Ackermann βοηθά τον θεραπευτή να κάνει
μία συγκεκριμένη αξιολόγηση και με αυτόν τον τρόπο να
εφαρμόσει τις τεχνικές του σε όλο το σώμα.
Η μέθοδος δομικής οστεοπαθητικής και ήπιας χειροπρακτικής συστήνεται από όλες τις κατευθυντήριες
οδηγίες που υπάρχουν διεθνώς ως πρώτη γραμμή θεραπείας για την αντιμετώπιση επώδυνων μυοσκελετικών
παθήσεων.
Πάνω από 40 χρόνια γιατροί και φυσικοθεραπευτές
μετεκπαιδεύονται σε όλη την Ευρώπη στην αποτελεσματική αυτή μέθοδο προσφέροντας άμεση απελευθέρωση
κίνησης των αρθρώσεων χωρίς πόνο.
Μία τέτοια θεραπευτική προσέγγιση, λειτουργεί εξαιρετικά όταν παρέχεται στα πλαίσια πρόληψης ή ευζωίας και κυρίως όταν συνδυαστεί με ενεργητική θεραπεία
(δηλαδή με κίνηση και ειδική για τον κάθε άνθρωπο
άσκηση), με τεχνικές διαχείρισης του άγχους και του
stress, με την βελτίωση της διατροφής και την μείωση
των βλαβερών συνηθειών (αλκοόλ, κάπνισμα κλπ.), με
την βελτίωση του ύπνου.
Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές ανάγκες, ο γενικός κανόνας όμως όλων είναι ότι οφείλουμε στον εαυτό μας μια
υγιή στάση ζωής. ●

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
CHECK UP
Συµβάσεισ µε Ταµεία- ΕΟΠΥΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ∆ευτέρα-Παρασκευή 07.00 πµ.-16.00µ.µ.
BIO∆IAΓNΩΣTIKO EPΓAΣTHPIO
Kαβέτσου 10, 81132 Mυτιλήνη, T/F 22510 25070 M 6974 585745
E fkantartz@gmail.com
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Πανδημία… μια κρίση
σε συνέχεια μιας
προηγούμενης
Γράφει η Δέσποινα
Σαμοθρακή*

Π

ίεση, άγχος, θυμός, σύγχυση είναι μερικά από τα
συναισθήματα που ως
ενήλικας έχω αισθανθεί κατά τη
διάρκεια της πανδημίας και το μοίρασμα τους με
απενοχοποιεί από την αίσθηση της εαυλωτότητας, την οποία φυσιολογικά νιώθουμε όλη αυτή
την περίοδο.

Ο τρόπος ζωής όλων μας έχει αλλάξει και η πανδημία, ο εγκλεισμός, ο φόβος της νόσησης, η απώλεια
αγαπημένων ανθρώπων προκάλεσαν ένα νέο τύπο
συλλογικού τραύματος με επιπτώσεις τέτοιες όπως
καταθλιπτική διάθεση, αύξηση της χρήσης αλκοόλ και
ναρκωτικών ουσιών, ευερεθιστότητα, συμπτώματα
μετατραυματικού στρες, κλιμάκωση των διαταραχών
ύπνου, αύξηση των ψυχικών νοσημάτων, υποτροπή
σε άτομα με προϋπάρχουσα ψυχική πάθηση κ.α. Το
μέγεθος αυτών των επιπτώσεων σε ψυχικό επίπεδο
που αφήνει η πανδημία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, ξεπερνά αυτό του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, αφήνοντας στην ανθρωπότητα μια βαθιά
ψυχολογική σφραγίδα.
Οι νέοι μοιάζει να επιβαρύνονται περισσότερο…
μια γενιά που γεννήθηκε και μεγαλώνει μέσα σε μια
κρίση. Ο γιος μου που είναι 16 χρονιών, τα δικά σας
παιδιά, γεννήθηκαν και μεγαλώνουν μέσα στην οικο-

12

VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 215

νομική κρίση, την κρίση του προσφυγικού και τώρα
αυτή της πανδημίας. Πως θα επηρεαστεί στο μέλλον η
ψυχική τους υγεία; Θα έρθουν αντιμέτωπα με υψηλά
επίπεδα κατάθλιψης ή θα αποκτήσουν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα μέσα από το βίωμα αυτών
των τραυματικών εμπειριών;
Πόσο επηρεάζεται η ανάπτυξη των μικρών παιδιών
που γνωρίζουν τον κόσμο με μασκοφορεμένα πρόσωπα; Πως αντιμετώπισαν τη μοναξιά, τον εγκλεισμό και
το φόβο της νόσησης οι ηλικιωμένοι άνθρωποι; Πως
μας επηρεάζει ψυχικά ο φόβος του άλλου… του επικίνδυνου άλλου, που δεν πρέπει να μας ακουμπήσει
για να μην μεταδοθεί ο ιός;
Για όλους μας οι επιπτώσεις του Covid βιώθηκαν
ως ένα ανασφαλές πεδίο, ένα τραυματικό γεγονός
με δύσκολα συναισθήματα, φέρνοντας μας αντιμέτωπους με τη θνητότητα και την υπαρξιακή μας μοναξιά,
κλονίζοντας την αίσθηση του ελέγχου που νομίζαμε
ότι έχουμε πάνω στη ζωή μας και πυροδοτώντας παλιά τραύματα και κρίσεις που μπορεί να συνέβαιναν ή
να συμβαίνουν σε άλλους τομείς της ζωής μας. Δημιούργησαν ένα νέο συλλογικό τραύμα σε συνέχεια
ενός άλλου (της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης), το
οποίο ενέχει την απειλή του θανάτου. Ένα συλλογικό πένθος, για την απώλεια των συνθηκών που μέχρι
και πριν την πανδημία ζούσαμε και του φόβου για το
μέλλον.
Και ενώ το τραύμα και το πένθος βιώνονται συλλογικά, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν συλλογικοί τρόποι
για τη διαχείριση τους, αν μπορούμε να διατηρήσουμε

τη συνοχή και την ανθεκτικότητα του κοινωνικού μας
εαυτού, αν μπορούν να ενεργοποιηθούν οι κοινωνικοί δεσμοί και τα κοινοτικά δίκτυα φροντίδας που
θα λειτουργήσουν προστατευτικά για όλους μας, αν
μπορούμε να δράσουμε υποστηρικτικά ο ένας για τον
άλλο δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας σε μία
περίοδο που οι κοινωνικές σχέσεις έχουν υποστεί ένα
βαθύ ρήγμα. Αναρωτιέμαι αν μπορούμε να λειτουργήσουμε με έννοιες όπως συμπερίληψη, φροντίδα της
ευαλωτότητας, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλληλεγγύη. Αν μπορούμε να νοηματοδοτήσουμε αυτό το τραύμα, μέσα από μια οπτική που θα
ενεργοποιήσει τις ψυχικές μας δυνάμεις και αποθέματα, διατηρώντας την εσωτερική μας σταθερότητα και
συνοχή, όταν οι εξωτερικοί παράγοντες δεν είναι αρ-

Για όλους μας οι επιπτώσεις του Covid
βιώθηκαν ως ένα ανασφαλές πεδίο,
ένα τραυματικό γεγονός με δύσκολα
συναισθήματα, φέρνοντας μας
αντιμέτωπους με τη θνητότητα και την
υπαρξιακή μας μοναξιά,
κετά σταθεροί και δεν μπορούν πια να μας στηρίξουν.
Αλήθεια τι είναι αυτό που μπορεί να λειτουργήσει
ως στήριγμα σε περιόδους κρίσεων; Είναι η αίσθηση
ότι το περνάμε όλοι μαζί; Είναι η ανάγκη και ελπίδα
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για ένα καλύτερο μέλλον; Μελετώντας ανθρώπους,
που έζησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης διαπιστώθηκε ότι τα κατάφεραν εκείνοι, που μπορούσαν να
δουν, έστω και για λίγο τον εαυτό τους στο μέλλον,
που δεν έπαψαν να ελπίζουν και να προσπαθούν.
Διάβαζα την «Αυτοβιογραφία ενός Σκιάχτρου» στο
οποίο αναλύονται οι ζωές ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες του κόσμου, που έζησαν τραυματικές
εμπειρίες και κατόρθωσαν να επουλώσουν τα τραύματά τους και να μετατρέψουν τις δυσκολίες που βίωσαν, σε δύναμη ζωής. Ανέφερε λοιπόν ότι τα λιγότερα
μετατραυματικά συμπτώματα από ανθρώπους, που
βίωσαν έναν καταστροφικό σεισμό, τα είχαν εκείνοι,
που όχι μόνο είχαν υποστηριχθεί αλλά είχαν λάβει και
μέρος στις προσπάθειες διάσωσης. Αισθάνομαι λοιπόν, καλύτερα, όταν κινητοποιούμαι, παλεύω, ανασηκώνομαι από τα ερείπια, βοηθώ πληγωμένους και μ’
αυτή μου την δράση προστατεύομαι, επανασυνθέτω
τα κομμάτια του γκρεμισμένου μου εαυτού, ανακτώ
την κυριαρχία του διαλυμένου μου ψυχισμού.
Πριν κλείσω αυτό το άρθρο θα ήθελα να δώσω
έναν ορισμό της κρίσης... είναι μία οξεία κατάσταση,
ένα ξαφνικό και απροσδόκητο γεγονός, που έχει τη
δυνατότητα να επηρεάσει την υγεία, την ασφάλεια και
τη θετική συναισθηματική ανάπτυξη ενός ατόμου ή
ενός μεγάλου αριθμού ατόμων. Οι κρίσεις χωρίζονται
σε:
Αναπτυξιακές, που αφορούν γεγονότα που σχετίζονται με τη μετάβαση του ατόμου από ένα στάδιο του
κύκλου της ζωής σε άλλο (π.χ. η είσοδος ενός ατόμου
στην τρίτη ηλικία)
Απροσδόκητες κρίσεις, που αρχίζουν ξαφνικά και
μπορεί να επηρεάσουν ένα άτομο ή μια ολόκληρη
κοινότητα (π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδημίες, ατυχήματα ή μια ασθένεια, ο θάνατος, το διαζύγιο, η οικονομική κρίση κ.α.)
Η πανδημία όπως και κάθε κρίση ενεργοποίησε κάποια ψυχολογικά στάδια προκειμένου να την αντιμετωπίσουμε. Είναι τα ίδια που διακινούνται σε μία απώλεια και εδώ έχουμε την απώλεια της προηγούμενης
κατάστασης της ζωής μας (άρνηση και το σοκ, θυμός,
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διαπραγμάτευση, στεναχώρια και φόβος, αποδοχή της
νέας κατάστασης).
Όμως καθώς περνώ από αυτά τα στάδια είναι σημαντικό να σκεφτώ και να επιλέξω με ποια ταυτότητα
θέλω να συνδεθώ λέει ο Ηλίας Γκότσης (κοινωνιολόγος-ψυχοθεραπευτής-συγγραφέας). Θα επιλέξω μια
στάση παραίτησης και θα συνδεθώ περισσότερο με το
αδύναμο μου κομμάτι; Και πόσο μία τέτοια στάση μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά μας που μας παρατηρούν
και διδάσκονται από εμάς το πως διαχειριζόμαστε
αυτή την κρίση και κάθε κρίση; Θα μπω στην αντίδραση για όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συνδεθώ με
το θυμό-μήπως όμως πίσω από αυτόν υπάρχει βαθιά
θλίψη γιατί έχω πάψει να ελπίζω;
Ή θα συνδεθώ με τα δυνατά μου κομμάτια, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην προσωπική μου διαδρομή ως
τώρα και διατηρώντας την επάρκεια μου στην όποια
κρίση και τραυματική εμπειρία, αναθεωρώντας ίσως
δεδομένα, που μπορεί να θεωρούσα αναντικατάστατα
και αυτό ονομάζεται ευελιξία και προσαρμογή.
Αναφέρομαι στον όρο της Ψυχικής ανθεκτικότητας.
Πρόκειται για μια έννοια που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει την ικανότητα του ατόμου να ανακάμπτει
από τις προκλήσεις και αντιξοότητες της ζωής και να
μπορεί να διαχειριστεί τα αποδιοργανωτικά και στρεσογόνα γεγονότα με ένα τρόπο που θα του δώσει περισσότερες δεξιότητες προστασίας και διαχείρισης απ'
ότι είχε πριν από το γεγονός που τον αποδιοργάνωσε… είναι μια διαδικασία εξέλιξης και αυτοδιόρθωσης.
Το ερώτημα λοιπόν με το οποίο θα κλείσω είναι αν
θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες, τα ψυχικά μας αποθέματα, την αλληλεγγύη και
ενεργητική φροντίδα του συνόλου για την αυτοπροστασία και επιβίωση όλων μας σε περιόδους κρίσεων,
φροντίζοντας και χτίζοντας το παρόν με τις ποιότητες
που θέλουμε να υπάρχουν αργότερα. ●

Σχολική ετοιμότητα:
εργοθεραπευτικά και
λογοθεραπευτικά κριτήρια
Γράφουν:
Αλίκη Σγουρέλλη, Εργοθεραπεύτρια
Βίκυ Ασβεστά, Λογοθεραπεύτρια
Επιστημονικά Υπεύθυνες του κέντρου
Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας
«Θεραπαίζοντας»

Ο

όρος σχολική ετοιμότητα χρησιμοποιείται για
παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’
Δημοτικού και αφορά στην σωματική/ κινητική, γλωσσική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι απαραίτητες δεξι-

ότητες από λογοθεραπευτικής και εργοθεραπευτικής
σκοπιάς.
Από εργοθεραπευτικής πλευράς απαιτούνται οι παρακάτω τομείς:
Συγκέντρωση και οργάνωση
Το παιδί να έχει την ικανότητα να διατηρεί την
συγκέντρωση του ικανοποιητικά και παράλληλα να
οργανώνεται σε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον
όπως είναι το σχολείο. Συγκεκριμένα, να εμφανίζει
μια ικανοποιητική οργάνωση σε καθιστή θέση, ακολουθώντας ομαδικές οδηγίες χωρίς να επηρεάζεται
από ήχους, οπτικά ερεθίσματα κλπ.

*Η Δέσποινα Σαμοθρακή είναι Κοινωνική Λειτουργός,
στέλεχος πρόληψης των εξαρτήσεων του Κέντρου Πρόληψης ΠΝΟΗ-ΟΚΑΝΑ
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Σωματική ετοιμότητα
(αδρή και λεπτή
κινητικότητα)
Να έχει εδραιώσει την πλευρίωση του, δηλαδή να έχει
καταλήξει στο «δυνατότερο»
χέρι. Ακόμη, να διαθέτει καλή
στάση σώματος στην καρέκλα,
να εκτελεί πηδηματάκια και να
παίζει με την μπάλα, δραστηριότητες που θα ενισχύσουν και
την κοινωνικότητα του.
Σχετικά με την ανάπτυξη και
το επίπεδο της λεπτής κινητικότητας, ένα παιδί θα πρέπει
να πραγματοποιεί μια ορθή και
ώριμη σύλληψη μολυβιού και
ψαλιδιού, ώστε να κόβει επιδέξια ή να σχεδιάζει γράμματα και
αριθμούς, να χρωματίζει εντός
πλαισίου και να χειρίζεται μικρά
αντικείμενα όπως γόμα και ξύστρα.
Γνωστικές και
αντιληπτικές δεξιότητες
Ο γνωστικός τομέας περιλαμβάνει δεξιότητες όπως η
μνήμη (οπτική, ακουστική, μνήμη εργασίας), απαραίτητη για
την εκμάθηση. Οι αντιληπτικές
αφορούν στις δεξιότητες προσανατολισμού στο χρόνο και
στο χώρο όπως εποχές, ημέρες, σήμερα, αύριο, χθες, πάνω,
κάτω, αριστερά, δεξιά κλπ.
Αυτοεξυπηρέτηση
Αφορά στην αυτονομία στο
ντύσιμο, στο φαγητό, στο πλύσιμο χεριών και στη σωστή
ρουτίνα και χρήση της τουαλέτας, να φροντίζει και να μην
ξεχνάει τα προσωπικά του αντικείμενα.
Προκειμένου να θεωρήσουμε
ένα παιδί έτοιμο για την ένταξη στο δημοτικό σχολείο από
λογοθεραπευτικής
πλευράς,
είναι απαραίτητο να εμφανίζει
ικανοποιητική εικόνα στους το16
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Τι είναι αιμοκάθαρση;
Γράφει ο Γιώργος Μηλάτος
Ειδικός Νεφρολόγος

Α

ιμοκάθαρση είναι η διαδικασία κατά την οποία
παίρνουμε το αίμα του ασθενούς, το περνάμε
από ένα φίλτρο που το καθαρίζει και το επιστρέφουμε καθαρό στον άρρωστο.

μείς γλωσσικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα:
Κατανόηση-αντίληψη
Θα πρέπει το παιδί να είναι
σε θέση να αντιλαμβάνεται και
να ανταποκρίνεται σε απλές και
σε σύνθετες εντολές, καθώς
και σε λογοπαίγνια.Επιπλέον
μας ενδιαφέρει να κατανοεί το
περιεχόμενο μίας ιστορίας,ενός
παραμυθιού αλλά και τους κανόνες ενός παιχνιδιού.
Περιγραφική και
αφηγηματική δεινότητα
Είναι σημαντικό να μπορεί
να αφηγηθεί κάποια ιστορία με
αρχή-μέση και τέλος αλλά και
γεγονότα της καθημερινότητας
του, π.χ. πως πέρασε την ημέρα
του.
Λεξιλόγιο και χρήση
λόγου
Άλλη μία απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το μέγεθος
του λεξιλογίου που έχει κατακτήσει και που χρησιμοποιεί.
Είναι απαραίτητο να έχει κατακτήσει τις βασικές ομάδες λεξιλογίου (ζώα, φρούτα, λαχανικά, χρώματα, ρούχα) και μια
πληθώρα ρημάτων. Θα πρέπει
να δημιουργεί και να απαντά
σε ερωτήσεις ανοιχτού και
κλειστού τύπου. Μας ενδιαφέ-

ρει οι προτάσεις που συνθέτει,
να συνάδουν με την ηλικία του.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να κάνει σωστή χρήση γραμματικής
και σύνταξης.
Άρθρωση
Το παιδί θα πρέπει να εμφανίζει καταληπτό και αντιληπτό
προς όλους λόγο, χωρίς φωνολογικές διαταραχές, να παράγει όλα τα φωνήματα και τα
συμπλέγματα τους και να αρθρώνει πολυσύλλαβες λέξεις.
Επίσης να εμφανίζει σωστή
προσωδία και να αλλάζει τον
τόνο της φωνής του.
Κοινωνικές δεξιότητες
Είναι σημαντικό να χαιρετάει
κατά την είσοδο και έξοδο του
στο χώρο, να προσεγγίζει άλλα
παιδιά κάνοντας έναρξη διαλόγου και διατηρώντας βλεμματική επαφή. Τέλος, να συνεργάζεται με τους συμμαθητές του
διατηρώντας τους κανόνες.
Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν τα βασικά
κριτήρια για την ομαλή ένταξη
ενός παιδιού στο περιβάλλον
του δημοτικού σχολείου. Συνεπώς θα πρέπει να καλύπτει τα
περισσότερα από αυτά. ●

Η αιμοκάθαρση διεξάγεται σε ειδική αίθουσα όπου
υπάρχουν τα ειδικά μηχανήματα της κάθαρσης, τα κρεβάτια, οι πολυθρόνες, όπου και κάθεται και ξαπλώνει ο
αιμοκαθαρόμενος. Στην αίθουσα αιμοκάθαρσης, υπάρχει η ζωντανή, επαγγελματική, οικεία και φιλική παρουσία της νοσηλεύτριας, του νοσηλευτή και του γιατρού.
Για την διεξαγωγή αιμοκάθαρσης χρειάζεται η αρμονική συνεργασία αιμοκαθαρόμενου – νοσηλεύτριας
– μηχανήματος. Το μηχάνημα συνδέεται με ένα φίλτρο
που καθαρίζει το αίμα. Το αίμα του αιμοκαθαρόμενου
φτάνει στο φίλτρο μέσω των γραμμών του φίλτρου. Οι
γραμμές συνδέονται απ’ ευθείας με τις βελόνες αιμοκάθαρσης που τοποθετούνται στην αγγειακή προσπέλαση. Η αιμοκάθαρση γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα
και διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες. Οι παράμετροι της
συνεδρίας αιμοκάθαρσης διαφέρουν από αιμοκαθαρόμενο σε αιμοκαθαρόμενο ανάλογα με το σωματικό
βάρος, τις κλινικο-εργαστηριακές τους εξετάσεις και
την διούρηση που έχει παραμείνει και αποδίδονται με
τον όρο δόση αιμοκάθαρσης. Η δόση αιμοκάθαρσης
καθορίζεται από τα τετραγωνικά της επιφάνειας του
φίλτρου, τα χαρακτηριστικά του φίλτρου, την διάρκεια
της συνεδρίας, την ροή του αίματος προς το φίλτρο,
την ροή του διαλύματος, την δυνατότητα της αγγειακής
προσπέλασης.
Η Μονάδα αιμοκάθαρσης λειτουργεί υπό την επιστημονική ευθύνη του διευθυντή νεφρολόγου και την
στενή συνεργασία με την/τον προϊστάμενο, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Κατά την συνεδρία αιμοκάθαρσης συνήθως όλα εξελίσσονται ομαλά και ο αιμοκαθαρόμενος επιστρέφει
στο σπίτι του.

Η αιμοκάθαρση γίνεται τρεις φορές
την εβδομάδα και διαρκεί περίπου
τέσσερις ώρες.
Προετοιμασία για την αιμοκάθαρση αγγειακή προσπέλαση

Για την αιμοκάθαρση, είναι αναγκαία η δημιουργία
αγγειακής προσπέλασης (η αγγειακή προσπέλαση μας
εξασφαλίζει ότι μπορούμε να παίρνουμε το αίμα του
αιμοκαθαρόμενου με μεγάλη ροή και να το φέρνουμε σε επαφή με το φίλτρο που το καθαρίζει – επίσης
το επιστρέφουμε στον άρρωστο με την ίδια μεγάλη
ροή). Υπάρχουν τρία είδη αγγειακής προσπέλασης: Η
φίστουλα, το μόσχευμα και ο μόνιμος κεντρικός καθετήρας αιμοκάθαρσης. Η αγγειακή προσπέλαση είναι η
Ζωή του αιμοκαθαρόμενου.
Ο συνδυασμός της δίαιτας, των φαρμάκων και της
παρακολούθησης από νεφρολόγο μπορεί να επιβραδύνει την ένταξη σε θεραπεία υποκατάστασης. Επίσης
εξασφαλίζει ότι ο ασθενής θα είναι στην καλύτερη
γενική κατάσταση όταν ενταχτεί, και είναι σωστά προετοιμασμένος και θα ενταχτεί στη μέθοδο που είναι η
καταλληλότερη με βάση τις ανάγκες του και με βάση
τις προτιμήσεις. ●
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Μυωπία: μια πανδημία
μέσα στην πανδημία;

Εκτιμώμενη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης μυωπίας έως το 2050,ανά περιοχή.

Γράφει η ΜΥΡΣΙΝΗ Κ.
ΠΕΤΡΕΛΛΗ
χειρουργός οφθαλμίατρος

Η

μυωπία αποτελεί την πιο
συχνή οφθαλμολογική πάθηση παγκοσμίως. Είναι
μία διαθλαστική ανωμαλία κατά
την οποία ο ασθενής μπορεί να
διακρίνει τα κοντινά αντικείμενα πιο καθαρά από τα μακρινά.
Παρατηρείται όταν το αξονικό
μήκος του ματιού είναι μεγαλύτερο από το φυσιολογικό ή όταν

18
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ο κερατοειδής ή ο κρυσταλλοειδής φακός έχουν μεγαλύτερη
διαθλαστική δύναμη. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα οι ακτίνες φωτός
που προέρχονται από μακρινά
αντικείμενα να εστιάζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα κι όχι πάνω σε αυτόν, όπως
φυσιολογικά συμβαίνει.

Το 2010, περίπου 1.9 δις ασθενείς (27% του παγκόσμιου πληθυσμού) είχαν μυωπία, 70 εκατομμύρια εκ των οποίων (2.8%) εμφάνιζαν υψηλή μυωπία(>6διοπτρίες).

Σύμφωνα όμως με νέες μελέτες το
ποσοστό των ασθενών με μυωπία
αναμένεται να αυξηθεί δραματικά έως το 2050 και να αγγίξει το
50% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Πρόβλεψη που πιθανόν να είναι
και χειρότερη λόγω του κατ΄ οίκον
περιορισμού κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Σε ορισμένες δε χώρες
της Νοτιοανατολικής Ασίας η μυωπία έχει λάβει ήδη επιδημικό χαρακτήρα, αφού το ποσοστό των εφήβων με μυωπία αγγίζει το80-90%.
Ασθενείς με μυωπία, κι ιδιαίτερα
με υψηλή, έχουν αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης οφθαλμικών επιπλο-

κών, όπως καταρράκτη, γλαύκωμα,
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
και μυωπική ωχροπάθεια. Η προκαλούμενη ελάττωση ή κι απώλεια
της όρασης μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην κοινωνική, εργασιακή και συναισθηματική ζωή
των ασθενών αλλά και σημαντικό
οικονομικό αντίκτυπο.
Αν κι ο παθογενετικός μηχανισμός ανάπτυξης ή εξέλιξης της
μυωπίας παραμένει άγνωστος, τα
αίτια της θεωρούνται πολυπαραγοντικά. Έως σήμερα διάφοροι
πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες
έχουν μελετηθεί,όπως η κληρονομικότητα και η γενετική προδιάθεση (γονέας με μυωπία, εθνικότητα
κ.α.), καθώς και η επίδραση του
περιβάλλοντος (έκθεση στο ηλιακό
φως, έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, κοντινή εργασία, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.α.). Η ακριβής
αλληλεπίδραση μεταξύ γονιδίων
και περιβαλλοντικών παραγόντων
παραμένει αδιευκρίνιστη.
Τα τελευταία χρόνια έχουν
πραγματοποιηθεί
πολυάριθμες
μελέτες στην προσπάθεια να βρεθούν τρόποι πρόληψης κι αντιμετώπισης της μυωπίας. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα αυτών ένας
από τους πιο ισχυρούς προστατευτικούς παράγοντες είναι η έκθεση
στο ηλιακό φως κι ο χρόνος που
τα παιδιά κι οι έφηβοι περνούν σε
εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα,
ο περιορισμός του χρόνου χρήσης
ψηφιακών οθονών και της κοντινής εργασίας φαίνεται πως μπορεί
να δρα προστατευτικά ως προς την
εμφάνιση κι εξέλιξη της μυωπίας.
Αν και δεν έχει βρεθεί ο ακριβής

μηχανισμός δράσης, αρκετές μελέτες έχουν δείξει πως η εφαρμογή
οφθαλμικών σταγόνων ατροπίνης
(0,01%-0,5%) ίσως να μπορεί να
αναστείλει την εξέλιξη της μυωπίας. Η καθημερινή, παρατεταμένη
όμως χρήση που απαιτείται μπορεί
να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες
ενέργειες, όπως φωτοφοβία, μυδρίαση, δυσκολία στην προσαρμογή, πονοκέφαλο, αλλεργικές
αντιδράσεις, ενώ έχει παρατηρηθεί
κι υποτροπή της εξέλιξης της μυωπίας μετά τη διακοπή της θεραπείας. Μια άλλη τεχνική που φαίνεται
να έχει θετικά αποτελέσματα είναι
η Ορθοκερατολογία. Περιλαμβάνει
την εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων, εξατομικευμένων φακών επαφής που χρησιμοποιούνται μόνο
κατά τη διάρκεια του ύπνου κι οι
οποίοι μπορούν σταδιακά να αλλάξουν την καμπυλότητα του κερατοειδή. Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι μόνιμο, ενώ συνυπάρχουν όλοι
οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση φακών επαφής (σοβαρή μικροβιακή μόλυνση,
ξηροφθαλμία, χρόνιος ερεθισμός
κ.α.). Τέλος, έχουν αρχίσει να δοκιμάζονται νέου τύπου, ειδικά πολυ-

εστιακά γυαλιά και φακοί επαφής.
Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι
η κακή εστίαση της εικόνας στον
περιφερειακό αμφιβληστροειδή
(hyperopicdefocus-περιφερική
υπερμετρωπία) ευθύνεται για την
επιμήκυνση του οφθαλμού. Δηλαδή ότι η μετατόπιση του επιπέδου
εστίασης λίγο πιο πίσω στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς
προκαλεί την αντισταθμιστική
αύξηση των οφθαλμών.Με βάση
τη θεωρία αυτή έχουν αρχίσει να
δοκιμάζονται νέου τύπου, ειδικοί
πολυεστιακοί φακοί και γυαλιά
που προκαλούν περιφερική μυωπική αφεστίαση (myopicdefocus) με
στόχο την αναστολή της επιμήκυνσης των οφθαλμών, άρα και της
εξέλιξης της μυωπίας.
Συμπερασματικά, οι νέοι μύωπες
αυξάνονται παγκοσμίως κι ένα ποσοστό αυτών θα αναπτύξει υψηλή μυωπία και δυνητικά σοβαρές
επιπλοκές. Αν και οι γνώσεις μας
σχετικά με την εμφάνιση κι εξέλιξη της μυωπίας και την επίδραση
των διαφόρων γενετικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και άλλων παραγόντων, έχουν αυξηθεί
σημαντικά, δεν έχουμε καταφέρει
να καταλήξουμε σε μία στρατηγική πρόληψης ή αναστολής που
να έχει ευρεία εφαρμογή κι αποδοχή. Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, η
πιο σημαντική παρέμβαση είναι η
ενθάρρυνση των παιδιών να περνούν επαρκή χρόνο σε υπαίθριες
δραστηριότητες, καθώς κι η έγκαιρη εξέταση και παρακολούθηση
τους σε τακτική βάση. ●
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Προληπτικός οφθαλμολογικός
έλεγχος στα παιδιά
Γράφει ο ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΡΑΛΛΙΔΗΣ
χειρουργός οφθαλμίατρος.

Α

πό 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).
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 συνεργασία του παιδιού ή
την ικανότητά του να διαβάσει γράμματα ή αριθμούς.
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.
● 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
20
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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:

δύο μάτια.
● Κλείνει ή σκεπάζει το
ένα μάτι.
● Κλαίει και δυσανασχετεί ή προσπαθεί να απομακρύνει το χέρι σας όταν
του καλύπτετε το ένα 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 προσα-

νατολιστεί 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. ●

- 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
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Πρόληψη καρκίνου
παχέος εντέρου
Γράφει ο Γιώργος
Μαυρογένης
Επεμβατικός
Γαστρεντερολόγος
Πόσο συχνός είναι ο
καρκίνος παχέος εντέρου
στην Ελλάδα;
O καρκίνος παχέος εντέρου
είναι η δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια στις γυναίκες και η τρίτη πιο συχνή κακοήθεια στους
άνδρες.
Πoία αίτια προδιαθέτουν για
καρκίνο παχέος εντέρου;
● Οικογενειακό ιστορικό
καρκίνου παχέος εντέρου
● Οικογενειακό ιστορικό πολυπόδων παχέος εντέρου

22
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● Ατομικό ιστορικό πολυπό-

δων
● Ατομικό ιστορικό άλλων

νεοπλασιών (πχ. καρκίνου μαστού, στομάχου)
● Κληρονομικά γενετικά
σύνδρομα όπως η νόσος του
Lynch και η οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση.
● Η χαμηλή δίαιτα σε φυτικές ίνες
● Η κατανάλωση κόκκινου
κρέατος
● Η παχυσαρκία
● Ο διαβήτης
● Η ακρομεγαλία
● Η απουσία φυσικής άσκησης
● Το κάπνισμα
● Το αλκοόλ

Πώς εκδηλώνεται ο
καρκίνος παχέος εντέρου;
Οι πολύποδες παχέος εντέρου και ο πρώιμος καρκίνος
παχέος εντέρου είναι συνήθως
ασυμπτωματικοί. Σε προχωρημένα στάδια εκδηλώνονται
με εναλλαγές στις κενώσεις
(δυσκοιλιότητα-χαλαρές κενώσεις), αίσθημα ατελούς κένωσης, απώλεια αίματος με τα κόπρανα, σιδηροπενική αναιμία,
κοιλιακούς πόνους, απώλεια
βάρους, εμπύρετα.
Με ποιο τρόπο γίνεται η
πρόληψη του καρκίνου
παχέος εντέρου;
Η καλύτερη πρόληψη του

καρκίνου παχέος εντέρου είναι
η κολονοσκόπηση σε ηλικία 50
ετών. Ωστόσο αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό πολυπόδων ή
νεοπλασιών (όχι μόνο του παχέος εντέρου) ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινάει 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία διάγνωσης
της κακοήθειας στο συγγενικό
πρόσωπο. Εναλλακτικές μέθοδοι πρόληψης όπως η αξονική
τομογραφία και η ενδοσκόπηση
με κάψουλα μπορούν να ‘χάσουν’ βλάβες μικρότερες του
εκατοστού και δεν επιτρέπουν
την λήψη βιοψιών. Συνίστανται
σε περιπτώσεις όπου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί κολονοσκόπηση (πχ. ηλικιωμένοι,
κλινήρεις). Εναλλακτική επιλογή αποτελεί ο εργαστηριακός
έλεγχος δείγματος κοπράνων
για παρουσία αίματος. Το τεστ
αυτό χρησιμοποιείται ευρέως
στις αναπτυγμένες χώρες για

την ανίχνευση καρκίνου παχέος
εντέρου. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του τεστ δεν είναι
επαρκής για να αντικαταστήσει
την κολονοσκόπηση, δεδομένου
ότι στο 20-30% ασθενών με
καρκίνο το τεστ βγαίνει αρνητικό.
Κρίσιμο σημείο για μία επιτυχή
κολονοσκόπηση είναι η σωστή
προετοιμασία του παχέος εντέ-

ρου (πρέπει να είναι καθαρό για
να εντοπισθούν και οι πιο μικροί
πολύποδες) και η άρτια εκπαίδευση του γαστρεντερολόγου
ο οποίος καλείται όχι μόνο να
εντοπίσει τους πολύποδες αλλά
και να τους αφαιρέσει ριζικά με
ασφάλεια. Με αυτό τον τρόπο,
ουσιαστικά εξαλείφεται το ρίσκο
μελλοντικής ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου. ●
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Νεώτερες τεχνικές αντιμετώπισης
των κιρσών κάτω άκρων
Γράφει ο Σοφοκλής
Τραχανέλλης
Αγγειοχειρουργός
Αιμάτωμα και τομές στο δέρμα μετά από κλασσική σαφηνεκτομή
Πρώτη μετεγχειρητική ημέρα μετά από LaserAblationκιρσών
Η ασθενής δεν έχει τομές ή μελανιές

Τι είναι οι κιρσοί;

Πρόκειται για επιφανειακές διατεταμένες φλέβες με ελικοειδή
πορεία που προβάλλουν κάτω από
το δέρμα.
Εμφανίζονται στα πόδια και είναι πιο συχνοί κάτω από το γόνατο, αλλά πολλές φορές επεκτείνονται και πιο πάνω στο μηρό.
Είναι μια από τις πιο κοινές αγγειοχειρουργικές παθήσεις και
αφορά κάθε ηλικία και φύλο, πιο
συχνή όμως στις γυναίκες.

Που οφείλονται;

Οφείλονται σε μια νόσο που λέγεται χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.
Είναι η δυσλειτουργία των βαλβίδων που υπάρχουν στις φλέβες
των ποδιών, οι οποίες δεν μπο-

Προχωρημένοι φλεβικοί κιρσοί

ρούν να κλείσουν σωστά για να
αποτρέψουν την παλινδρόμηση
του αίματος προς τα κάτω, όπως
φαίνεται και στην εικόνα.

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται
οι πιέσεις στις φλέβες των ποδιών
και αυτό τις κάνει να φουσκώνουν
και να "ξεχειλώνουν".
Η δημιουργία των κιρσών σχετίζεται με την ορθοστασία, με
κληρονομικούς παράγοντες, παχυσαρκία, εγκυμοσύνη, την καθιστική
ζωή, τα στενά ρούχα στη μέση ενώ
η ζέστη τοπικά προκαλεί ταχύτερη
εξέλιξη τους.

Ποια είναι τα συμπτώματα
και οι επιπλοκές;

Οι κιρσοί δεν είναι μόνο ένα αισθητικό πρόβλημα στα πόδια. Είναι

Μέτρηση Οστικής
Πυκνότητας DXA
Υπέρηχοι Σώµατος

Καταστροφή του δέρματος,
αποτέλεσμα παραμελημένης
χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.

μια εξελισσόμενη νόσος με αρκετούς κινδύνους και επιπλοκές. Στα
πρώτα στάδια συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα, αλλά με το
πέρασμα του χρόνου φέρνουν φαγούρα, πρήξιμο στα πόδια, αίσθημα βάρους, κάψιμο, πόνο. Σε πιο
προχωρημένα στάδια προκαλούν
μόνιμες βλάβες στο δέρμα και το
υποδόριο, όπως μόνιμο μελάνιασμα στο δέρμα και λιποδερματοσκλήρυνση. Στα τελευταία στάδια
ανοίγουν πληγές στο δέρμα οι
οποίες θεραπεύονται δύσκολα και
χαρακτηρίζονται από έντονο πόνο.
Στα προχωρημένα στάδια φλεβικής ανεπάρκειας η τρώση και
λέπτυνση του δέρματος μπορεί
να προκαλέσει σοβαρά επεισόδια
αιμορραγίας μετά από μικροτραυματισμούς ή ακόμη και αυτόματα,
που συχνά οδηγούν τον ασθενή

στα επείγοντα του νοσοκομείου.
Η χειρότερη επιπλοκή των κιρσών είναι η θρόμβωσή τους, η
οποία σε κάποιες περιπτώσεις
μπορεί να χρειάζεται επείγουσα
αντιμετώπιση προς αποφυγήν δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων,
όπως είναι η εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση και η πνευμονική εμβολή.

Πώς αντιμετωπίζονται;

Η οριστική αντιμετώπιση των
κιρσών είναι επεμβατική.
Μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται ακόμη η κλασική επέμβαση που
λέγεται σαφηνεκτομή. Είναι μια
ασφαλής χειρουργική επέμβαση
η οποία αν γίνει σωστά έχει καλά
αποτελέσματα και μικρά ποσοστά
υποτροπών. Σε παραμελημένες περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια έχει
φτάσει σε προχωρημένο στάδιο
είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί. Το μειονέκτημα της σε σχέση με τις νεώτερες
τεχνικές είναι ότι είναι βαρύτερη,
χρειάζεται πάντα κάποιας μορφής
αναισθησία, έχει ράμματα, μπορεί
να αφήσει ουλές και έχει πιο δύσκολη μετεγχειρητική ανάρρωση,
γιατί είναι πιο τραυματική, αφήνει
μελανιές και συνήθως πονάει πε-

ρισσότερο. Η περίοδος ανάρρωσης και η απουσία από την εργασία
είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις
νεώτερες τεχνικές.
Οι νεώτερες τεχνικές είναι οι
λεγόμενες ενδαγγειακές (EVLA
EndovenousLaserablationή
RFablation), καθώς και άλλες τεχνικές με χρήση σκληρυντικών παραγόντων ή ατμού. Είναι λιγότερο
επεμβατικές, γίνονται χωρίς τομές
ή ράμματα, χρησιμοποιείται πιο
ήπια αναισθησία, κατά περιπτώσεις
και μόνο τοπική, και έχουν πολύ
λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, αιματώματα και επιπλοκές. Συχνά
ο ασθενής μπορεί να γυρίσει την
επόμενη μέρα στη δουλεία του.
Η αποτελεσματικότητα τους είναι
εφάμιλλη της κλασσικής μεθόδου.
Είναι εξίσου ασφαλείς και δοκιμασμένες. Βασικό πλεονέκτημα
τους είναι ότι είναι λιγότερο τραυματικές και δεν αφήνουν σημάδια
στο δέρμα. Αυτός είναι και ο λόγος
που μπορούν να γίνουν ακόμη και
στα πρώτα στάδια της φλεβικής
ανεπάρκειας, δεδομένου ότι θεραπεύουν την υποκείμενη νόσο,
χωρίς να υποβάλλουν τον ασθενή
στην ταλαιπωρία μιας μεγάλης χειρουργικής επέμβασης. ●

Triplex Αγγείων
81132
Δέχεται με ραντεβού
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Η Μεσογειακή Διατροφή σύμμαχος
στον καρκίνο του μαστού

Γράφει η Μαρία Μαντζώρου*
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc, PhDc

Η

διατροφή και η -σωματική και ψυχική- υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, με τη σημασία της
υιοθέτησης της Μεσογειακής διατροφής στην
πρόληψη χρόνιων νόσων να είναι αδιαμφισβήτητη.
Ο καρκίνος, μια ομάδα νόσων που ολοένα και περισσότερο διαγιγνώσκεται, μπορεί να προληφθεί ως
έναν σημαντικό βαθμό, με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με υγιεινή διατροφή, διακοπή καπνίσματος, και τακτική φυσική δραστηριότητα. Ο καρκίνος του μαστού χτυπάει την πόρτα σε ολοένα και
περισσότερες γυναίκες, ενώ χάρη στην πρόοδο των
επιστημών, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης
διάγνωσης και αποτελεσματικότερης θεραπείας. Σύμ-

φωνα με την American Cancer Society, η πενταετή
επιβίωση από τον καρκίνο του μαστού είναι στο 90%
για όλα τα στάδια της νόσου.
Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί εργαλείο στην
πρόληψη διάφορων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου του μαστού, όμως οι
έρευνες γύρω από την επίδραση αυτού του προτύπου
διατροφής στην επιβίωση των ασθενών είναι λιγοστές. Μια νέα Ελληνική μελέτη, σε 114 γυναίκες που
διήρκησε 3 έτη, ανέδειξε την σημαντικότητα της Μεσογειακής Διατροφής στην καθυστέρηση εμφάνισης
υποτροπής μετά από τη διάγνωση και τη θεραπεία του
καρκίνου του μαστού, αλλά και το ρόλο που παίζει
η κατάσταση θρέψης και ο Δείκτης Μάζας Σώματος
στην επιβίωση χωρίς υποτροπή.
Συγκεκριμένα, η χαμηλή προσκόλληση στο διατρο-

φικό πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής σχετίστηκε με χειρότερη κατάσταση θρέψης, αλλά με και
συντομότερο χρόνο μέχρι την υποτροπή της νόσου.
Επιπλέον, συντομότερος χρόνος μέχρι την υποτροπή
παρατηρήθηκε σε γυναίκες με υψηλότερο βάρος για
το ύψος τους (Δείκτη Μάζας Σώματος), με χαμηλότερη ποιότητα ζωής και χαμηλότερα επίπεδα φυσικής
δραστηριότητας. Δηλαδή, γυναίκες με υψηλό βάρος,
και χαμηλή προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή
και χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας εμφάνιζαν νωρίτερα υποτροπή της νόσου, σε σχέση με
γυναίκες με φυσιολογικό βάρος, υψηλή προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή και υψηλότερη φυσική
δραστηριότητα.
Η μελέτη αυτή έρχεται να ισχυροποιήσει δεδομένα
γνωστά από τη βιβλιογραφία σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση μιας καλής θρέψης στον
καρκίνο του μαστού, ακόμη και σε γυναίκες με υπερβάλλον σωματικό βάρος, ενώ αναδεικνύει και την
ανάγκη για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της διατήρησης ενός υγιούς βάρους, μιας υγιεινής
διατροφής και της τακτικής άσκησης για την εξέλιξη
της νόσου.
Δυστυχώς στη χώρα μας, απομακρυνόμαστε από
το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής, με αρνητικές επιδράσεις στην υγεία, στο επίπεδο της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπισης χρόνιων νόσων. Η
Μεσογειακή Διατροφή, όπως κάθε πρότυπο υγιεινής
διατροφής χαρακτηρίζονται από χρώμα και γεύση, και

όχι από περιορισμούς και απαγορεύσεις. Η Μεσογειακή Διατροφή εκπροσωπείται από τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα φρούτα και τα λαχανικά, το εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά, το ψάρι και τα
όσπρια. Πλέον, υπάρχει πληθώρα εύκολων συνταγών
που όλοι μπορούμε να βάλουμε στην καθημερινότητά
μας, και να θρέψουμε και να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. ●
*Η μελέτη που αναφέρεται στο άρθρο αποτελεί τη διδακτορική διατριβή της Δρ Μαντζώρου Μαρίας.
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Ακουστικά Βαρηκοΐας

Γράφει ο Βαλτάς Βασίλειος
Φαρμακοποιός

Τ

ο Ακουστικό Βαρηκοΐας είναι μία μικρή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά του ακουστικού πόρου ή στο πτερύγιο του
αυτιού. Ενισχύει τον ήχο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
σε άτομα με απώλεια ακοής να ακούσουν, να επικοινωνήσουν, να συμμετάσχουν σε καθημερινές δραστηριότητες, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Ωστόσο,
μόνο ένας στους πέντε ανθρώπους με απώλεια ακοής
επιλέγει να χρησιμοποιήσει Ακουστικό Βαρηκοΐας.
Το Ακουστικό Βαρηκοΐας αποτελείται από ένα μικρόφωνο, έναν ενισχυτή, ένα μικροσκοπικό μεγάφωνο, μία
μπαταρία, ένα εκμαγείο (καλούπι από ακρυλικό υλικό ή
σιλικόνη, κατασκευασμένο στα μέτρα του ακουστικού
πόρου του ασθενή) ή ένα κέλυφος για τα ακουστικά
που τοποθετούνται μέσα στον ακουστικό πόρο. Το
Ακουστικό Βαρηκοΐας λαμβάνει τον ήχο με τη βοήθεια
του μικροφώνου, το οποίο μετατρέπει τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικά κύματα και τα στέλνει στον ενισχυτή. Ο
ενισχυτής με τη σειρά του ενισχύει τον ήχο σύμφωνα
με τη βαρηκοΐα του ασθενή και τον εξάγει μέσω του
μεγαφώνου.
Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες και είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους
απώλειας ακοής, μικρού έως και σοβαρού βαθμού.

● Πλήρως Ενδοκαναλικό (CIC)
Είναι κατασκευασμένα για να εφαρμόζουν στο
εσωτερικό του ακουστικού πόρου. Τοποθετούνται εξ
ολοκλήρου μέσα στο αυτί και έτσι περιορίζεται αρκετά ο θόρυβος του ανέμου. Εξαιτίας του μικρού τους
μεγέθους, δεν μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά όπως
αυξομειωτή έντασης και περιστρεφόμενα μικρόφωνα.
Μία κατηγορία των CICΑκουστικών Βαρηκοΐας είναι
τα IIC (invisibleintheearcanal) τα οποία τοποθετούνται
στη δεύτερη στροφή του ακουστικού πόρου και είναι
ιδανικά για τα άτομα που θέλουν ένα αόρατο ακουστι28
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κό βοήθημα. Τεχνολογικά δεν διαφέρουν σε τίποτα από
την ήδη αναφερθείσα τεχνολογία των CIC.
● Ενδοκαναλικό (ITC)
Κατασκευάζονται έτσι ώστε να τοποθετούνται κατά
το μεγαλύτερο μέρος τους μέσα στο κανάλι του αυτιού και είναι σχεδόν αόρατα. Το μέγεθος των ITC είναι
ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό των CIC έτσι ώστε να
έχουν περισσότερα χαρακτηριστικά από τα CIC, όπως
αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα, ασύρματη σύνδεση και
ρυθμιστή έντασης.
● Μέσα στο Αυτί (ITE)
Η εφαρμογή τους γίνεται στο εξωτερικό μέρος του
αυτιού. Είναι ευκολότερα στο χειρισμό, όμως εξαιτίας
του μεγέθους τους είναι ορατά συγκριτικά με τα μικρότερα μοντέλα. Έχουν χαρακτηριστικά όπως αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα, ασύρματη σύνδεση και ρυθμιστή
έντασης.
● Κλασικό Οπισθωτιαίο (BTE)
Στα Κλασικά Οπισθωτιαία Ακουστικά Βαρηκοΐας όλα
τα μέρη του βρίσκονται στο εσωτερικό ενός πλαστικού
κελύφους το οποίο εφαρμόζεται πίσω από το αυτί και
συνδέεται με το εκμαγείο μέσω ενός πλαστικού διάφανου σωλήνα. Τα Κλασσικά Οπισθωτιαία είναι ιδανικά
για περιπτώσεις παιδιών με απώλεια ακοής ώστε να
γίνεται η αλλαγή του εκμαγείου γρήγορα και εύκολα
καθώς το αυτί των παιδιών αλλάζει γρήγορα μέγεθος.
● Μινι-Οπισθωτιαία (Mini-BTE)
Τα Μικροσκοπικά Οπισθωτιαία Ακουστικά Βαρηκοΐας
είναι τα νέα οπισθωτιαία τα οποία τοποθετούνται πίσω
από το αυτί. Μέσα στο κανάλι του αυτιού μια θηλή
από σιλικόνη ή ένα κέλυφος συγκρατεί το σωληνάκι
στο κανάλι. Εφαρμόζουνε στο αυτί με εκμαγείο ή με
ένα ανοιχτό αόρατο σωληνάκι και αφήνουν το κανάλι
του αυτιού ανοιχτό, ενώ εξυπηρετούν στην αποφυγή
αίσθησης φραγής του.
● Δέκτη στο αυτί (RIC) ή (RITE)
Το στυλ των Ακουστικών Βαρηκοΐας RIC ή RITE είναι
πανομοιότυπο με αυτό των Οπισθωτιαίων Ακουστικών
Βαρηκοΐας αλλά πολύ μικρότερο. Το μεγάφωνο βρίσκεται μέσα στο κανάλι ή μέσα στο αυτί και ενώνεται
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 215
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με το μηχανισμό του ακουστικού μέσω ενός λεπτού
καλωδίου. Η εφαρμογή των ακουστικών αυτών μπορεί
να είναι ανοιχτή έτσι ώστε ο πόρος του αυτιού να αναπνέει μειώνοντας τις πιθανές μολύνσεις, καθώς επίσης
ελαχιστοποιεί σημαντικά το φαινόμενο τις επιστροφής
ήχου και χαρίζει έναν πιο φυσικό ήχο. Σε άλλες περιπτώσεις κατασκευάζεται στο μεγάφωνο ένα σκληρό
εκμαγείο με εξαγωγέα αέρα, κάτι που βοηθάει στη σταθερότερη εφαρμογή αλλά και στην καλύτερη απόδοση
του ακουστικού σε σοβαρού βαθμού βαρηκοΐες. Όλα
τα ακουστικά RIC/ RITE διαθέτουν κατευθυντικά μικρόφωνα και πολλές άλλες δυνατότητες ανάλογα με την
κλάση τους.
● Ακουστικά Βαρηκοΐας Σώματος
Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας Σώματος αποτελούνται
από μια θήκη που περιλαμβάνει το μικρόφωνο, τον
ενισχυτή και το δέκτη και φοριέται πάνω στον κορμό
του σώματος. Η θήκη ενώνεται με ένα φτιαγμένο κατά
παραγγελία εκμαγείο μέσω ενός καλωδίου. Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας Σώματος λόγω του μεγέθους τους
παρέχουν μεγάλη ενίσχυση και είναι χρήσιμα σε πολύ
σοβαρές βαρηκοΐες. Έχουν μεγάλους διακόπτες για
την αυξομείωση της έντασης και είναι πολύ ανθεκτικά.
Παρά τα πλεονεκτήματά τους, τα Ακουστικά Βαρηκοΐας Σώματος δεν χρησιμοποιούνται συχνά επειδή είναι
ογκώδη και η τοποθέτηση του μικροφώνου στο στήθος
μειώνει την ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει την κατεύθυνση του ήχου.
● Συστήματα CROS & BiCROS
Ένα σύστημα CROS αποτελείται από ένα μικρόφωνο
και ένα δέκτη που περιέχονται σε δύο επιμέρους συσκευές. Η συσκευή με το μικρόφωνο τοποθετείται στο
αυτί χωρίς ακοή και η συσκευή με το δέκτη στο αυτί
με τη φυσιολογική ακοή. Οι ήχοι που προέρχονται από
την πλευρά του αυτιού με την βαρηκοΐα μεταδίδονται
στο δέκτη μέσω ασύρματης σύνδεσης ή ενός καλωδίου
που περνάει πίσω από το λαιμό και ενώνει τις δύο συσκευές βοηθώντας έτσι τους βαρήκοους να ακούνε και
τους ήχους που προέρχονται από το βαρήκοο αυτί, στο
φυσιολογικό τους αυτί.
Ένα σύστημα BiCROS αποτελείται από μια συσκευή
με μικρόφωνο που τοποθετείται στο αυτί με την μεγαλύτερη απώλεια ακοής και ένα Ακουστικό Βαρηκοΐας
που τοποθετείται στο αυτί με την καλύτερη ακοή.
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Τα συστήματα CROS και BiCROS είναι κατάλληλα
για άτομα με μονόπλευρη απώλεια ακοής όπου δεν
μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος από την ενίσχυση
της ακοής με ένα συμβατικό Ακουστικό Βαρηκοΐας. Το
σύστημα CROS μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό
άτομα που έχουν μικρή απώλεια υψηλών συχνοτήτων,
ενώ το σύστημα BiCROS μπορεί να βοηθήσει άτομα με
άνιση απώλεια ακοής και στα δύο αυτιά. Σε μια τέτοια
περίπτωση το μικρόφωνο τοποθετείται στο πιο βαρήκοο αυτί (που δεν μπορεί να βοηθηθεί από ένα συμβατικό Ακουστικό Βαρηκοΐας) και το Ακουστικό Βαρηκοΐας στο αυτί με την μικρότερη βαρηκοΐα, έτσι το άτομο
έχει την αίσθηση της αμφοτερόπλευρης ακοής.
Τα συστήματα CROS και BiCROS προσφέρουν μια
ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης, καθώς η ομιλία είναι καθαρή και ευκρινής, διαθέτουν ανεπτυγμένα συστήματα ανακούφισης εμβοών και βοηθούν σημαντικά
στη διαχείριση θορύβου και σφυρίγματος.
Το άτομο με προβλήματα ακοής με τη χρήση των
Ακουστικών Βαρηκοΐας αποκτά καλύτερη επικοινωνία
με την οικογένεια και το φιλικό του περιβάλλον, καθώς
επίσης αποκτά αυτοπεποίθηση, ασφάλεια, γίνεται ανεξάρτητο και αισθάνεται καλύτερα για τον εαυτό του.
Εξαιτίας του ότι οι ήχοι είναι καλύτερης ευκρίνειας, δεν
αποσπάται και συγκεντρώνεται ευκολότερα. Πολλοί
άνθρωποι λόγω του ότι έχουν γεννηθεί με κάποια μικρή
ή μεγάλη απώλεια ακοής είναι σε θέση να ακούσουν
ήχους τους οποίους δεν είχαν ακούσει στο παρελθόν.
Την ίδια στιγμή διευκολύνεται η επικοινωνία του ατόμου μέσω του τηλεφώνου, καθώς μπορεί να ακούσει
την ομιλία με μεγαλύτερη σαφήνεια. Επιπλέον, αποκτά
την ικανότητα να επικοινωνεί σε θορυβώδεις καταστάσεις ακρόασης όπως για παράδειγμα σε ένα εστιατόριο
ή σε μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Οι κοινωνικές του
επαφές αυξάνονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
γίνεται καλύτερος στη δουλειά του και να συμμετάσχει
σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η κόπωση είναι μικρότερη
καθώς δεν χρειάζεται να καταβάλλει προσπάθεια για
να ακούσει τους συνομιλητές του και τους ήχους στο
περιβάλλον.
Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η χρήση Ακουστικών Βαρηκοΐας βελτιώνει την ποιότητα ζωής, γι’ αυτό
αξίζει να το αποφασίσει όποιος αντιμετωπίζει ανάλογα
προβλήματα απώλειας ακοής. ●

Covid – 19 και θηλασμός
Γράφει η Εριφύλη
Κώστογλου
Μαία MSc

Η

διασπορά του κορωνοϊού
αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά ζητήματα υγείας
τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη
ανησυχία προκαλεί στις έγκυες
και τις νέες μητέρες καθώς τις
αγχώνει τόσο για την έκβαση της
εγκυμοσύνης και του τοκετού,
όσο και για το θηλασμό.
Σύμφωνα με μελέτες όταν μία
γυναίκα διαγνωστεί θετική στον
Covid-19 κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης ή ενώ θηλάζει, το
γάλα της θα είναι εμπλουτισμένο
με IgA αντισώματα ειδικά για την
πρωτεϊνική ακίδα του ιού και άλλους ανοσοποιητικούς παράγοντες που προστατεύουν το νεογνό
και ενισχύουν το ανοσοποιητικό
του σύστημα. Συγκεκριμένα τα
αντισώματα αυτά «μπλοκάρουν»
την είσοδο ιών και βακτηρίων στο
σώμα του βρέφους, ιδίως μέσω
της αναπνευστικής και πεπτικής
οδού. Μία πολύ πρόσφατη έρευνα επιβεβαιώνει πως τα αντισώματα αυτά ανιχνεύονται στο μητρικό γάλα ακόμα και δέκα μήνες
μετά τη νόσηση παρέχοντας επιπλέον προστασία στα βρέφη.
Τα πολύτιμα αυτά συστατικά
του μητρικού γάλακτος βοηθούν
το ανοσοποιητικό σύστημα του
μωρού να αντιμετωπίσει καλύτερα τον ιό και να τον «εξουδετερώσει» με αποτέλεσμα να
προληφθεί η λοίμωξη. Αξίζει να

Σημαντικό ρόλο
στην πρόληψη της
μετάδοσης του ιού από
τη μητέρα στο νεογνό
παίζει και η τήρηση
των μέτρων ατομικής
προστασίας.
σημειωθεί πως υποστηρίζεται ότι
τα συγκεκριμένα αντισώματα θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν για
τη θεραπεία ανθρώπων με βαριά
λοίμωξη αποτρέποντας την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασής τους.
Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη
της μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο νεογνό παίζει και η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Εφόσον η μητέρα έχει
έρθει σε επαφή με κάποιον που
νοσεί ή νοσεί η ίδια είναι απαραίτητο να φοράει μάσκα όταν
έρχεται σε επαφή με το βρέφος,
να πλένει καλά τα χέρια με νερό
και σαπούνι και στη συνέχεια

να χρησιμοποιεί αντισηπτικό, να
φροντίζει για τον σχολαστικό καθαρισμό των επιφανειών που αγγίζει και να εξασφαλίζει τον καλό
και συχνό αερισμό του χώρου.
Αν η μητέρα νοσήσει ενώ θηλάζει είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να μην διακοπεί ο θηλασμός. Το
ίδιο ισχύει ακόμα κι αν κάποιο
άλλο μέλος της οικογένειας νοσεί. Το νεογνό έχει ήδη εκτεθεί
στον ιό, οπότε και στις δύο περιπτώσεις θα επωφεληθεί περισσότερο από τη συνέχιση του
θηλασμού, παρά από τη διακοπή
του. Επιπρόσθετα η διακοπή του
θηλασμού μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο λοίμωξης του βρέφους
ή να επιδεινώσει την κατάσταση
του αν ήδη νοσεί.
Σε περίπτωση που η μητέρα
χρήζει νοσηλείας, εφόσον η κατάστασή της το επιτρέπει, συστήνεται η σίτιση του νεογνού
με μητρικό γάλα το οποίο έχει
αντληθεί με θήλαστρο ή με το
χέρι, αρκεί να έχουν τηρηθεί τα
μέτρα προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η σίτιση του βρέφους με
μητρικό γάλα θα το προστατέψει
από τον ιό ή σε περίπτωση που
και το ίδιο νοσήσει θα συμβάλλει στη μείωση της σοβαρότητας
της κατάστασης του και στην πιο
γρήγορη ανάρρωση.
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, το μητρικό γάλα
παραμένει η ιδανική τροφή για
τα βρέφη συμβάλλοντας στην
προστασία τους και στην εξασφάλιση της υγείας τους. ●
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Ινομυαλγία και Φυσικοθεραπευτική
αντιμετώπιση
Γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΚΑΣ
PT, DipAcu, CDT/MLD, BSPTS

Η

ινομυαλγία θεωρείται ότι ανήκει στα σύνδρομα
μεγεθύνσεως του πόνου. Είναι ένα χρόνιο μυοσκελετικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από
διάχυτο πόνο και ευαισθησία σε ειδικές ανατομικές
περιοχές, γνωστές ως Tender Points. Επίσης συνοδεύεται από δυσλειτουργία του νεύρο ενδοκρινικού
συστήματος, διαταραχές ύπνου, σωματική κόπωση,
πρωινή δυσκαμψία και ψυχογενείς επιδράσεις. Πάσχει το 5% του γενικού ενήλικου πληθυσμού, ενώ
το 90% προσβάλει γυναίκες με αναλογία ( Γυναίκες
/ Άνδρες)=7/1.
Η διάγνωση του συνδρόμου γίνεται δύσκολα, διότι πέρα από τα χαρακτηριστικά επώδυνα σημεία
πόνου, στην εξίσωση μπαίνουν το άγχος, η κατάθλιψη και οι διαταραχές στον ύπνο. Εκτός από τα
τυπικά συμπτώματα εντοπίζουν οι νέες μελέτες και
μια συσχέτιση μεταξύ των ασθενών που πάσχουν σε
σχέση με το ιστορικό τους (κακοποίηση, προωρότητα, πόνοι στην παιδική ηλικία) και πιθανόν κάποιοι
περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Συμπτώματα του Συνδρόμου της Ινομυαλγίας:
● Διάχυτο χρόνιο μυοσκελετικό άλγος (>3 μηνών) συνήθως σε Σπονδυλική Στήλη, ωμική ζώνη
και κάτω άκρα.
● Αίσθηση οιδήματος, παραισθησίας και αιμωδίες
στα άκρα.
● Πρωινή δυσκαμψία.
● Διαταραχές ύπνου.
● Σωματική κόπωση.
● Κατάθλιψη, ψυχικές διαταραχές, άγχος.
● Κεφαλαλγία.
● Ευερέθιστο έντερο.
● Φαινόμενο Raynald΄s.
● Διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης.
● Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Όλα τα συμπτώματα είναι εντονότερα τις πρωινέςώρες, βελτιώνονται κατά τις μεσημβρινές, για να
επιδεινωθούν και πάλι τις απογευματινές προς βραδινές ώρες.

Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση:

Δυστυχώς για το Σύνδρομο της Ινομυαλγίας δεν
υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία οπότε η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση είναι συντηρητική. Έχει ως
στόχο την διατήρηση της όσο τον δυνατόν καλύτερης ποιότητας ζωής, την μείωση του πόνου και της
κόπωσης, την μείωση των διαταραχών του ύπνου
και την βελτίωση της καθημερινότητας τους.
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Τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν
ότι η άσκηση μέτριας ακόμα και έντονης έντασης σε
ασθενείς με ινομυαλγία φαίνεται να βελτιώνει την
σωματική λειτουργία και την συνολική ευημερία.
Τα υψηλής έντασης προγράμματα άσκησης θα
πρέπει πάντα να συζητούνται και να σχεδιάζονται με
τον εκάστοτε φυσικοθεραπευτή, ώστε να προσαρμόζονται στις αντοχές και ανάγκες του κάθε ασθενή.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των παθητικών φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων ποικίλουν
ανάλογα σε ποιο βρίσκει ανακούφιση και ευχαριστεί
τον ασθενή.
Κυρίως αυτά τα Φυσικοθεραπευτικά μέσα είναι
ο ηλεκτροβελονισμός, η τεχνική της ξηράς βελόνας (DryNeedling), ο ωτοβελονισμός, η θεραπευτική μάλαξη, το Tecar, οι τεχνικές κινητοποίησης Σ.Σ
(Manualtherapy), διατάσεις.
Άλλες πιο ήπιες μορφές γυμναστικής όπως είναι
το tai-chi, η yoga, το περπάτημα και το pilates φαίνεται να έχουν εξίσου θετικό αποτέλεσμα σε αυτή
την ομάδα ασθενών.
Ο Φυσικοθεραπευτής πρέπει να έχει γνώση των
ενδείξεων και της διαχείρισης του χρόνιου πόνου, να
επιλέγει και να εξηγεί ανάλογα στον εκάστοτε ασθενή το ιδανικότερο πρόγραμμα με μοναδικό γνώμονα
την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Δυστυχώς δεν υπάρχει ‘’Μαγικό κόλπο’’ στην
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ινομυαλγίας
και από αυτό συμπεραίνουμε ότι το σύνδρομο της
ινομυαλγίας απαιτεί μια πολυπαραγοντική ομάδα
θεραπευτών με κοινό γνώμονα την καλύτερη ευημερία του κάθε ασθενή.
Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης
Μυτιλήνης, η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και
μέσων γίνετε ύστερα από την λήψη ιστορικού και
την αξιολόγηση του σταδίου και των συμπτωμάτων
κάθε ασθενούς με γνώμονα την ασφαλέστερη, γρηγορότερη και καλύτερη αποκατάσταση τους με την
εφαρμογή των νεότερων και τεκμηριωμένων ερευνητικών δεδομένων που υπάρχουν. ●
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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.
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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
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.
VIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 215
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Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του
συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας
και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να
συζητήσετε αναλυτικά με τον οπτικό
σας. Εάν εργάζεστε για ώρες σε έναν
υπολογιστή, οι ανάγκες σας είναι τελείως
διαφορετικές από εκείνον που κάνει μια
χειρονακτική εργασία ή οδηγεί πολλές
ώρες στο δρόμο.
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 μεγάλη ποικιλία αποστάσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια των φακών τόσο πιο ομαλή και
άνετη θα είναι η προσαρμογή των ματιών σας
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και η προσαρμογή τους στις καθημερινές εργασίες. Δεν μπορείτε να επιλέξετε φακούς εξαιρετικά
μικρού μεγέθους. Πρέπει το ύψος του σκελετού
να είναι το ελάχιστο 30 mm.
Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας και αυτό είναι
κάτι που θα πρέπει να συζητήσετε αναλυτικά με
τον οπτικό σας. Εάν εργάζεστε για ώρες σε έναν
υπολογιστή, οι ανάγκες σας είναι τελείως διαφορετικές από εκείνον που κάνει μια χειρονακτική
εργασία ή οδηγεί πολλές ώρες στο δρόμο. Η συζήτηση των αναγκών σας θα σας βοηθήσει πολύ
στην επιλογή των φακών. Για παράδειγμα υπάρχου τα «πολυεστιακά γραφείου» που επιτρέπουν
πολύ πιο άνετη όραση σε αποστάσεις από 70 με
80 εκατοστά έως 2 και 3 μέτρα.
Θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι πολυεστιακοί
φακοί είναι πιο ακριβοί από τους μονοεστιακούς.
Ένα επιτυχημένο ζευγάρι πολυεστιακών φακών απαιτεί ακριβείς μετρήσεις και τη σωστή συνεργασία του πελάτη.
Να θυμάστε ότι οι πολυεστιακοί φακοί είναι
ευαίσθητοι σε ακραίες συνθήκες και η υψηλή θερμοκρασία είναι από τους μεγαλύτερους
εχθρούς τους. ●

COVID19 και καρδιά
Γράφει ο Γιώργος Π.
Κούσκος
Ειδικός Καρδιολόγος

Η

COVID-19 προκαλεί φλεγμονή σε όλο το σώμα, η
οποία μπορεί να βλάψει
την καρδιά και άλλα όργανα. Τα
άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα αντιμετωπίζουν υψηλότερο
κίνδυνο εμφράγματος και άλλων
επιπλοκών. Μερικοί άνθρωποι
εμφανίζουν παρατεταμένα συμπτώματα εβδομάδες ή μήνες
μετά τη λοίμωξη, όπως κόπωση,
πόνος στο στήθος, δύσπνοια και
αίσθημα παλμών.

Μπορεί η COVID-19 να
προκαλέσει καρδιακά
προβλήματα;

Η COVID-19 μπορεί να επηρεάσει την καρδιά με διάφορους
τρόπους. Είναι σπάνιο ο ιός να
μολύνει άμεσα τον καρδιακό μυ
(μυοκαρδίτιδα). Συνήθως, προκαλεί προβλήματα σε όλο το σώμα
που οδηγούν σε καρδιακή βλάβη.

Η φλεγμονή από
κορωνοιό οδηγεί σε
καρδιακή βλάβη;

Οι πρώτες έρευνες δείχνουν
ότι η φλεγμονή που προκαλεί ο
κορωνοιός μπορεί να προκαλέσει
καρδιακή βλάβη. Η μόλυνση ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα με αποτέλεσμα την παραγωγή
φλεγμονωδών κυττάρων και κυτοκινών (μικρές πρωτεΐνες απα-

ραίτητες για τη σωστή λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος)
με σκοπό την εξόντωση του εισβολέα κορωνοιού. Το πρόβλημα
είναι ότι σε κάποιους ασθενείς η
COVID-19 προκαλεί υπερβολική
φλεγμονή. Αυτή η κατάσταση
ονομάζεται σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκίνης ή καταιγίδα
κυτοκινών. Συμβαίνει συχνά σε
σοβαρές περιπτώσεις COVID-19.
Η υπερβολική φλεγμονή μπορεί
να βλάψει το καρδιαγγειακό σύστημα με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους, προκαλώντας:
Αρρυθμία: η φλεγμονή μπορεί
να προκαλέσει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό. Εάν υπάρχει ήδη
αρρυθμία, η καταιγίδα κυτοκινών
μπορεί να την επιδεινώσει.

Θρόμβους: η επένδυση των
αιμοφόρων αγγείων (το ενδοθήλιο) μπορεί να φλεγμαίνει και
αυτό να οδηγήσει σε δημιουργία
θρόμβων, πνευμονικής εμβολής, εμφράγματος μυοκαρδίου ή
εγκεφαλικού.
Μυοκαρδίτιδα: φλεγμονή του
καρδιακού μυός (μυοκαρδίου).
Περικαρδίτιδα: φλεγμονή της
μεμβράνης που περιβάλλει την
καρδιά (μπορεί να προκαλέσει
πόνο στο στήθος και συσσώρευση υγρού γύρω από την καρδιά).
Καρδιακή ανεπάρκεια, μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει
με συσσώρευση υπερβολικών
υγρών με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια) ή/
και πρήξιμο (οίδημα).
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Εξατομικευμένη θεραπευτική
προσέγγιση μέσω της Αναγεννητικής
Ορθοπαιδικής

Εάν προϋπάρχουν κάποιες από τις
ακόλουθες καταστάσεις, ο κίνδυνος
επιπλοκών λόγω COVID-19 είναι
αυξημένος:

Καρδιακή ανεπάρκεια.
Στεφανιαία νόσος.
Ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.
Σακχαρώδης διαβήτης.
Αυξημένη χοληστερίνη.
Κάπνισμα.
Αυξημένο σωματικό βάρος.
Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση).
Δρεπανοκυτταρική αναιμία.
Θαλασσαιμίες.

Προκαλεί η COVID-19 έμφραγμα ή
εγκεφαλικό ή αύξηση της πιθανότητας
αιφνιδίου θανάτου;

Η COVID-19 μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου, ειδικά εάν χρειαστεί νοσηλεία. Η φλεγμονή
είναι ο κύριος ένοχος γιατί αυξάνει τον κίνδυνο
δημιουργίας θρόμβων και εμποδίζει διάλυση τους
(θρομβόλυση) με αποτέλεσμα φλεβοθρόμβωση-πνευμονική εμβολή, έμφραγμα μυοκαρδίου ή
εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μην καθυστερείτε τα ιατρικά ραντεβού
ή την επείγουσα περίθαλψη-νοσηλεία.

Οι ερευνητές θα συνεχίσουν να μαθαίνουν για
το πώς η COVID-19 επηρεάζει την καρδιά. Εν τω
μεταξύ, τα καρδιακά επεισόδια εξακολουθούν να
συμβαίνουν καθημερινά και σε άτομα που δεν
έχουν COVID-19. Καλέστε αμέσως το 166 εάν
έχετε συμπτώματα καρδιακής προσβολής (πόνος
ή δυσφορία ή βάρος ή κάψιμο στο στήθος που εμφανίζεται ξαφνικά και δεν υποχωρεί, που μπορεί
να αντανακλά στα χέρια, στο λαιμό, στη κάτω γνάθο, την πλάτη ή το στομάχι και συχνά συνοδεύεται
με αδιαθεσία, εφίδρωση, ζάλη, αίσθημα παλμών
ή δύσπνοια. Η έγκαιρη νοσηλεία είναι απαραίτητη
για την αποφυγή του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου και της περαιτέρω καρδιακής βλάβης. Όλα τα
παραπάνω εξηγούν και την αύξηση των αιφνιδίων
θανάτων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια
της πανδημίας.

Θα έχω προβλήματα με την καρδιά
μετά τη COVID-19;

Μερικοί άνθρωποι έχουν καρδιακά προβλήματα
μετά τη COVID-19. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος
εάν χρειάστηκε νοσηλεία στη ΜΕΘ ή αναπνευστήρας. Αλλά ακόμη και εκείνοι με ελαφρά συμπτώματα ή και χωρίς συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσουν καρδιακά προβλήματα.
Τέτοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν εάν
εμφανιστεί μακροχρόνια COVID (postCOVID=συμπτώματα που επιμένουν πάνω από τέσσερις
εβδομάδες).
Η κόπωση και η δύσπνοια είναι από τα πιο κοινά
38
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Γράφει ο Μεσιακάρης Κωνσταντίνος
Ορθοπεδικός

προβλήματα.

Τα συμπτώματα που μπορεί
να σχετίζονται με την καρδιά
περιλαμβάνουν:

Πόνος στο στήθος.
Αίσθημα παλμών-ταχυκαρδία.
Αίσθημα ζάλης.
Δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια).
Σ’ αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνουν ορισμένες εξετάσεις αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και ηχοκαρδιογράφημα (TRIPLEX). Ανάλογα με τα συμπτώματα/ευρήματα των παραπάνω
εξετάσεων μπορεί να χρειαστεί HOLTER 24ώρου,
Δοκιμασία (test) κόπωσης, Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης, Αξονική στεφανιογραφία
(έλεγχος στενώσεων ή/και θρόμβων στεφανιαίων
αρτηριών) ή και Μαγνητική καρδιάς (έλεγχος μυοκαρδιακής φλεγμονής/ίνωσης μυοκαρδίου).
Ο καλύτερος τρόπος αποφυγής των παραπάνω προβλημάτων είναι η αποφυγή της μόλυνσης
(κρατάμε αποστάσεις, φοράμε μάσκα σε κλειστούς
χώρους, πλένουμε συχνά τα χέρια μας) και ο εμβολιασμός.

Προληπτικός έλεγχος σε
ασυμπτωματικά άτομα μετάCOVID-19.

Οι οδηγίες αφορούν κυρίως αυτούς που θέλουν
να ασκηθούν μετά από COVID-19.
*Όσοι ήταν ασυμπτωματικοί ή ελάχιστα συμπτωματικοί (πυρέτιο<38οC,ήπια αδυναμία ή κεφαλαλγία για λιγότερο από δύο ημέρες): κλινική
εξέταση και ΗΚΓράφημα μετά απ’ το διάστημα της
απομόνωσης. Σε φυσιολογικά ευρήματα και μετά
από μια εβδομάδα χωρίς συμπτώματα, έναρξη
ήπιας άσκησης και στη συνέχεια σταδιακή αύξηση
της διάρκειας και της έντασης της άσκησης. Αν εμφανιστούν συμπτώματα (πόνος στο στήθος, έντονη δύσπνοια, αίσθημα παλμών/ταχυκαρδία, βήχας,
αδυναμία) συνιστάται πληρέστερος έλεγχος.
*Όσοι είχαν ήπια συμπτώματα για πάνω από 2
ημέρες ή μέτρια/σοβαρά συμπτώματα ή και ανάγκη νοσηλείας εκτός απ’ τα παραπάνω πρέπει να
γίνονται και εξετάσεις αίματος και TRIPLEX καρδίας. ●

Η

θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται
στο ιατρείο είναι απολύτως εξατομικευμένη,
σεβόμενη το προφίλ και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε ασθενούς.
Μετά την αρχική διαγνωστική προσέγγιση, στο
φάσμα των θεραπευτικών επιλογών, προκρίνονται
οι μέθοδοι της Αναγεννητικής Ορθοπαιδικής.
Ο γιατρός επιδιώκει, με τη συνεργασία και άλλων
ειδικών όταν είναι αναγκαίο, την ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση του κάθε Ορθοπαιδικού περιστατικού
με γνώμονα την ταχεία βελτίωση του πάσχοντος.
Όταν κριθεί αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, προτείνονται η ελάχιστα επεμβατική αρθροσκοπική τεχνική, είτε η ολική αρθροπλαστική υπό ρομποτική καθοδήγηση. Οι σύγχρονες τεχνικές πραγματοποίησης των
χειρουργείων εξασφαλίζουν τις μικρότερες δυνατές
τομές και την ταχεία ανάρρωση του πάσχοντος με το
καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Ο γιατρός με μια σειρά από τεχνικές προσεγγίσεις
αλλά και πολλούς τύπους διαφορετικές θεραπευτικές εγχύσεις επιδιώκει την ανακούφιση τόσο του
οξέος όσο και του χρόνιου πόνου του πάσχοντος.

Η σωστή στήριξη του πέλματος

Παράλληλα τα παιδιά και οι αθλητές αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα στα κάτω άκρα τους,
τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν με τη χρήση ορθωτικών πελμάτων.
Συγκεκριμένα, μια σειρά από παθήσεις που αφορούν τα κάτω άκρα μπορούν να βοηθηθούν σε σημαντικό βαθμό με τη χρήση σωστής στήριξης στο

πέλμα. Για παράδειγμα, ο υπερβολικός πρηνισμός ή
υπτιασμός αποτελούν αιτίες πόνου σε πτέρνα-μετατάρσια και πρέπει να διορθώνονται.
Επίσης, η έντονη πλατυποδία και η κοιλοποδία
του άκρου ποδός μπορεί να οδηγήσουν σε μια
σειρά από επώδυνα σύνδρομα: στην πτέρνα (πελματιαία απονευρωσίτιδα), στον Αχίλλειο τένοντα,
στα γόνατα, στη λεκάνη και την οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης.
Ειδικά για τα παιδιά, η σωστή αξιολόγηση του
πέλματός τους μπορεί να επιτρέψει την έγκαιρη
διάγνωση παθολογικών καταστάσεων και να οδηγήσει στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπισή τους.
Όσον αφορά τους αθλητές, η στοχευμένη εξομάλυνση ιδιαιτεροτήτων του πέλματος με τα κατάλληλα ορθωτικά συμβάλλει στην πρόληψη των
τραυματισμών. ●
Για οποιοδήποτε ορθοπαιδικό πρόβλημα σας
απασχολεί, μπορείτε να κλείσετε online ραντεβού στο https://mesi-ortho.gr/#rantevou, ή να
επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα 6973828331 /
2251037087
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Το υπερηχογράφημα των έσω
γεννητικών οργάνων της γυναίκας
ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Απλές Αξονικές τομογραφίες
Αξονικές αγγειογραφίες
Αξονικές κολονογραφίες
Τρισδιάστατες - έγχρωμες απεικονίσεις 3D
Dental scan CT
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Οργάνων σώματος
Ψηφιακές Ακτινογραφίες
Triplex αγγείων
Ακτινοσκοπήσεις
Εγκυμοσύνης-Προγεννητικός έλεγχος
Δυναμικές εξετάσεις
Ισχίων νεογνών
Υστεροσαλπιγγογραφίες
Παρακεντήσεις θυρεοειδούς, μαστού κλπ.
Κυστεογραφίες

Γράφει ο Πολύδωρος Π. Αμπατζής
Ακτινοδιαγνώστης

Ο

υπερηχογραφικός έλεγχος του γεννητικού συστήματος είναι μια ακτινοδιαγνωστική εξέταση
και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα
στην διάγνωση των παθήσεών του. Πραγματοποιείται από τον Ακτινολόγο και είναι μια εύκολη σύντομη
και ανώδυνη εξέταση χωρίς ακτινοβολία. Με την εξέταση αυτή ελέγχονται η μήτρα και οι ωοθήκες. Είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο τράχηλος της μήτρας
ελέγχεται με το υπερηχογράφημα αλλά ο έλεγχος
αυτός δεν είναι αξιόπιστος ως προς την ύπαρξη
κακοήθους νόσου. Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι
το Test Παπανικολάου που οφείλει κάθε γυναίκα να
κάνει κάθε χρόνο και για προληπτικούς λόγους. Επίσης είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι κατά το υπερηχογράφημα δεν φαίνονται οι φυσιολογικές σάλπιγγες.
Μόνο λίγες παθολογικές καταστάσεις των σαλπίγγων διαγιγνώσκονται με το υπερηχογράφημα.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι υπερηχογραφικού ελέγχου
των έσω γεννητικών οργάνων. Ο κλασσικός, το λεγόμενο υπερηβικό υπερηχογράφημα, που γίνεται πάνω
από την κοιλιά αφού η εξεταζόμενη έχει πιει αρκετή
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ποσότητα νερού και είναι γεμάτη η ουροδόχος κύστη. Ο δεύτερος τρόπος που εφαρμόζεται την τελευταία 15ετία είναι το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα
που γίνεται με ειδικό ηχοβολέα που τοποθετείται
στον κόλπο της εξεταζόμενης. Το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα είναι πολύ ποιο αξιόπιστο αφού ελέγχει τα γεννητικά όργανα από μηδενική απόσταση και
ως εκ τούτου η εικόνα είναι πολλαπλά ευκρινέστερη
από αυτήν του υπερηβικού το οποίο θα έπρεπε να
γίνεται μόνο εάν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του
ηχοβολέα στον κόλπο της εξεταζόμενης (μικρά κορίτσια παθήσεις του κόλπου). Με το υπερηχογράφημα
ελέγχουμε την μήτρα ως προς το σχήμα το μέγεθος
και την παρουσία αλλοιώσεων εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι τα ινομυώματα. Κατά την
μελέτη των ινομυωμάτων τα κύρια σημεία που μελετάμε είναι το μέγεθος και η θέση. Τα ινομυώματα
μπορεί να βρίσκονται εκτός μήτρας και να συνδέονται με ένα μικρό μίσχο αυτήν (μισχωτά) να είναι
στην εξωτερική επιφάνεια της μήτρας (υπορρογόνια)
να είναι μέσα στο τοίχωμα της μήτρας (ενδοτοιχωματικά) ή να βρίσκονται ολόκληρα ή κατά ένα μέρος
στην κεντρική κοιλότητα της μήτρας (υποβλεννογόνια). Είναι καλοήθη και δεν παρουσιάζουν εξαλλαγή. Αυτά που θέλουν περισσότερη προσοχή είναι τα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
Ψηφιακές Μαστογραφίες
Υπερηχογραφήματα
Παρακεντήσεις υπό υπερηχογραφική
παρακολούθηση

ΤΜΗΜΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Πανοραμικές γνάθων
Κεφαλομετρικές
Κροταφογναθικών αρθρώσεων

ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3ης ΓΕΝΙΑΣ)
Μετρήσεις, σπονδυλικής στήλης, ισχίου, καρπού, ολόσωμη
Εκτίμηση κινδύνου κατάγματος (FRAX)
Λιπομέτρηση
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Φροντίδα
επιδερμίδας μετά
το καλοκαίρι
Γράφει η Μαρία Γιανναδάκη
Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος

Κ
υποβλεννογόνια τα οποία προκαλούν μερικές φορές
αιμορραγίες. Το ενδομήτριο είναι η κεντρική κοιλότητα της μήτρας και ελέγχεται κυρίως με το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα. Μεγάλη σημασία έχει το
πάχος του το οποίο όταν υπάρχει κανονικός κύκλος
παρουσιάζει φυσιολογικά μεγάλες διακυμάνσεις που
εξαρτώνται από την φάση του κύκλου. Το πάχος του
ενδομητρίου μετά την εμμηνόπαυση μειώνεται σταδιακά και έχει συγκεκριμένα όρια πάνω από τα οποία
πρέπει να γίνεται συμπληρωματικός έλεγχος. Το συχνότερο παθολογικό εύρημα στο ενδομήτριο είναι οι
πολύποδες που στην μεγάλη τους πλειοψηφία είναι
καλοήθεις αλλά όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη τους
πρέπει να αφαιρούνται και να γίνεται βιοψία. Βασικός λόγος που γίνεται το υπερηχογράφημα είναι και
ο έλεγχος των ωοθηκών. Ελέγχεται το μέγεθος, το
σχήμα, η παρουσία κύστεων και η μορφολογία τους,
η παρουσία υγρού κ.α.. Όταν το υπερηχογράφημα
γίνεται κυρίως για τον έλεγχο των ωοθηκών πρέπει
να γίνεται στην αρχή του κύκλου περί την 7η ημέρα
μετά την πρώτη ημέρα της περιόδου. Σημαντική βοήθεια προσφέρει το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα
στην διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης
αφού παρακολουθούμε την ανάπτυξη των ωοθυλακίων από τα οποία ο γυναικολόγος θα πάρει τα ωά-
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Υπάρχουν δύο μέθοδοι
υπερηχογραφικού ελέγχου των έσω
γεννητικών οργάνων. Ο κλασσικός, το
λεγόμενο υπερηβικό υπερηχογράφημα,
που γίνεται πάνω από την κοιλιά.
Ο δεύτερος τρόπος που εφαρμόζεται την
τελευταία 15ετία είναι το ενδοκολπικό
υπερηχογράφημα που γίνεται με ειδικό
ηχοβολέα που τοποθετείται στον κόλπο
της εξεταζόμενης.

ατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η επιδερμίδα
του προσώπου και του σώματος υφίσταται δερματικές βλάβες ορατές ή μη από την εκτεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Τέτοιες είναι η
φωτογήρανση, κηλίδες, πανάδες, θαμπή εμφάνιση
και άλλα. Τα καλά νέα είναι ότι αυτά σε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό αποκαθίστανται με μεθόδους της
σύγχρονης ιατρικής.
Οι βλάβες αυτές παρουσιάζονται επίσης και στο
δέρμα του υπολοίπου σώματος υπό μορφή υπερκερατώσεων ακτινικών ή σμηγματορροικών. Ορισμένες
από αυτές είναι προκαρκινικές αλλοιώσεις, οπότε
επιβάλλεται η αντιμετώπιση τους με κρύο άζωτο ή
laser.
H φωτογήρανση είναι μια κατάσταση όπου το δέρμα παρουσιάζει πολλαπλές λεπτές ρυτίδες και μια δικτυωτή ερυθρότητα στο πρόσωπο και στο λαιμό.

ρια καθώς και την πορεία του ενδομητρίου το οποίο
πρέπει να έχει ικανοποιητικό πάχος για να εμφυτευτεί το γονιμοποιημένο ωάριο.
Το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα είναι μια εύκολη γρήγορη και ανώδυνη εξέταση που γίνεται όταν
παρουσιάζονται γυναικολογικά προβλήματα (αιμορραγία, διαταραχές της περιόδου, πόνος κ.α.) ή και
προληπτικά ανά έτος μετά το Paptest. ●
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H φωτογήρανση είναι μια κατάσταση
όπου το δέρμα παρουσιάζει πολλαπλές
λεπτές ρυτίδες και μια δικτυωτή
ερυθρότητα στο πρόσωπο και στο λαιμό.

Συνίστανται συνεδρίες με laser fractional και
Ndyag για να εξαφανιστούν οι τηλαγγειεκτασίες
και να βελτιωθεί η όψη της επιδερμίδας.
Τα μελαχρινά δέρματα μπορεί να εμφανίσουν
δυσχρωμίες (μέλασμα) μετά την έκθεση σε ήλιο.
Το μέλασμα είναι πολύ ενοχλητικό και μπορεί να
κάνει την όψη της πάσχουσας πολύ μίζερη. Αντιμετωπίζεται με 3-4 συνεδρίες με laserfractional ή και
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μεσοθεραπεία με λευκαντικούς παράγοντες, που
αποκαθιστούν την λάμψη της επιδερμίδας.
Η ζέστη και η συχνή επαφή με το νερό αφυδατώνει το δέρμα. Θα ήταν καλό να χρησιμοποιούνται
ενυδατικές κρέμες, κατάλληλες για τον τύπο του
εκάστοτε δέρματος (ξηρό, μικτό ή λιπαρό). Θα βοηθούσε και η θεραπεία με laserfractional και η μεσοθεραπεία με υαλουρονικό οξύ (όχι filler) η οποία
θα ξαναφέρει πίσω την σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Η χρήση αντηλιακής κρέμας συνίσταται και
κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, του χειμώνα
και φυσικά της άνοιξης. Κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες θα ήταν καλό να γίνεται και χρήση καπέλου,
γυαλιών ηλίου και ανοιχτόχρωμων ρούχων για
βέλτιστη προστασία του δέρματος κυρίως κατά τις
μεσημβρινές ώρες, κατά τις οποίες ο ήλιος είναι πιο
επικίνδυνος (12.00 με 15.00).
Τέλος, για τα κουρασμένα, πρησμένα και γενικά
ταλαιπωρημένα μάτια, από τη ζέστη, την αϋπνία και
τα ξενύχτια του καλοκαιριού, υπάρχει και η αναίμακτη βλεφαροπλαστική κατά τη διάρκεια του χειμώνα με plasmapen. ●

Κατάθλιψη κύησης
Γράφει η Αφροδίτη Ζαφειρίου
Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Τι είναι η κατάθλιψη;

Η κατάθλιψη είναι μια κοινή αλλά σοβαρή ασθένεια. Είναι κάτι περισσότερο από απλά να αισθάνεται κάποιος λυπημένος ή αναστατωμένος για λίγο
ή να αισθάνεται θλίψη μετά από μια απώλεια. Η
κατάθλιψη αλλάζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα,
τη συμπεριφορά και τη σωματική υγεία. Μπορεί
να επηρεάσει τον τρόπο που σχετίζετε κάποιος με
την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους
του. Μπορεί να συμβεί σε διαφορετικούς χρόνους
ζωής ή σε διαφορετικές καταστάσεις. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως μέρος άλλων διαταραχών.

Τι προκαλεί κατάθλιψη;

Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα τι προκαλεί κατάθλιψη. Η κατάθλιψη αποτελεί μια διαταραχή του
εγκεφάλου στην οποία τα μέρη του εγκεφάλου που
ελέγχουν τη διάθεση, τον ύπνο και τη σκέψη δεν
λειτουργούν σωστά. Η κατάθλιψη μπορεί να προκληθεί από μια ανισορροπία ορισμένων νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο.

Πόσο συχνή είναι η κατάθλιψη στη
διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Οι έγκυες έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
κατάθλιψης, λόγω του αυξημένου στρες, των αλλαγών στο σώμα και των ορμονικών μεταβολών
που συμβαίνουν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Οι εκτιμήσεις για τη συχνότητα της εμφάνισης
κατάθλιψης στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ποικίλουν. Μια ανάλυση του 2016 δείχνει ότι κυμαίνεται
από 7% μέχρι και 20%. Η πραγματική συχνότητα
μπορεί να είναι και μεγαλύτερη δεδομένου ότι γυναίκες με κατάθλιψη συχνά αρνούνται να αναζητήσουν βοήθεια.

Ποια είναι τα σημεία και συμπτώματα
της κατάθλιψης στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης;

Είναι φυσιολογικό για μια γυναίκα να εμφανίζει
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ένα συνδυασμό συναισθημάτων που συνδέονται με την ίδια την εγκυμοσύνη.
Ενώ ένα άτομο με κατάθλιψη μπορεί να αισθάνεται λυπημένο. Η θλίψη είναι μόνο ένα από τα πολλά
συμπτώματα κατάθλιψης.
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Ορισμένα άλλα σημεία περιλαμβάνουν:
● Νέα ή επιδεινούμενα συναισθήματα απαξίωσης ή απελπισίας
● Εμμένουσα μελαγχολία και θλίψη όλη την
ημέρα, και για συνεχόμενες ημέρες
● Μη ικανοποίηση από δραστηριότητες που κάποτε ήταν διασκεδαστικές ή νόημα
● Απόσυρση από τους φίλους, την οικογένεια, το
σχολείο, την εργασία ή τα χόμπι
● Νέα συμπτώματα σωματικής υγείας, όπως πονοκέφαλος ή πόνοι στο στομάχι
● Δυσκολία στη συγκέντρωση
● Ενοχές που αισθάνεται ενθουσιασμένη για την
εγκυμοσύνη ή τη σύνδεση με το μωρό μετά τον τοκετό
● Αισθήματα απομόνωσης και χαμηλή αυτοεκτίμηση
● Δυσκολία στον ύπνο ή υπερβολική υπνηλία
● Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, όπως η
κατανάλωση περισσότερο ή λιγότερο από το συνηθισμένο
● Σκέψεις για θάνατο ή αυτοκτονία
● Συχνό κλάμα
● Ανεξήγητο θυμό
● Άγχος για τις σχέσεις
● Δυσκολία να ακολουθήσει τις συστάσεις προγεννητικής φροντίδας λόγω αισθημάτων ανικανότητας ή απελπισίας

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για
την εμφάνιση κατάθλιψης στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης;
● Κάθε γυναίκα μπορεί να εκδηλώσει κατάθλιψη

στη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης. Ορισμένες όμως
γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
Σε μια ανασκόπηση του 2017 οι ερευνητές εντόπισαν τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:
● Προηγούμενο ιστορικό κατάθλιψης (ατομικό ή
οικογενειακό)
● Μικρή ή καθόλου άσκηση
● Έγκυες χωρίς σύντροφο
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● Ιστορικό κακοποίησης ή τραύματος
● Κακοποίηση από σύντροφο
● Κάπνισμα
● Χρήση ορισμένων ουσιών και φαρμάκων

(όπως τα οπιοειδή)
● Διαταραχές ύπνου
● Προβλήματα του ανοσοποιητικού συστήματος
● Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
● Άνεργες

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της
κατάθλιψης στην εγκυμοσύνη;

Πολλές γυναίκες που εκδηλώνουν κατάθλιψη
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα έχουν μια υγιή
εγκυμοσύνη. Η κατάθλιψη δεν σημαίνει ότι το
μωρό θα εμφανίσει προβλήματα υγείας.
Ωστόσο, η κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για:
● Επιλόχεια κατάθλιψη
● Κατάθλιψη στον πατέρα του μωρού
● Πρόωρο τοκετό
● Χαμηλό βάρος γέννησης
● Προβλήματα συμπεριφοράς ή μια δύσκολη
ιδιοσυγκρασία στο μωρό
● Αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του
μωρού
Η κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
μπορεί επιπλέον να έχει επιπτώσεις στην υγεία, στις
προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις της εγκύου. ●
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Σύγχρονες επεμβατικές
θεραπείες για τα μάτια
Γράφει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΑΚΟΣ
Πλαστικός Χειρουργός

Τ

α μάτια αποτελούν το κεντρικότερο στοιχείο του
προσώπου και συμβάλλουν σημαντικά στην έκφρασή του. Η εμφάνιση των ματιών επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από την περίσσεια δέρματος, τις ρυτίδες, τις «σακούλες» και τους μαύρους κύκλους, που
δίνουν σε ολόκληρο το πρόσωπο εικόνα κουρασμένη
και λυπημένη. Η φυσιολογική γήρανση του δέρματος
έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση του δέρματος των
βλεφάρων με εμφάνιση πτυχών, ρυτίδων και «σακουλών». Το πρόβλημα φαίνεται περισσότερο έντονο το
πρωί λόγω συγκέντρωσης υγρών στα βλέφαρα όπου
οι ιστοί είναι πιο χαλαροί. Σε μερικούς ασθενείς υπάρχει γενετική προδιάθεση με αποτέλεσμα η χαλάρωση
να εμφανίζεται σε πολύ μικρότερη ηλικία από το αναμενόμενο.

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ:
Η βλεφαροπλαστική βελτιώνει την έκφραση
του προσώπου και του δίνει μια πιο νεανική και
φρέσκια εμφάνιση, αφαιρώντας το χαλαρωμένο
δέρμα και την περίσσεια του λίπους. Η βλεφαροπλαστική δεν μπορεί να διορθώσει τις ρυτίδες
στο λεγόμενο “πόδι της χήνας”, ούτε εξαφανίζει τους μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια
(συχνά όμως βελτιώνονται). Η βλεφαροπλαστική
μπορεί να συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις στο
πρόσωπο, όπως η ρυτιδοπλαστική (facelift) και η
ανόρθωση μετώπου (browlift).
Πώς γίνεται;
Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναι-
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βαση γιατί φοβούνται,
ακριβώς κάτω από τις
Η φυσιολογική γήρανση του δέρματος
γιατί δεν μπορούν να
βλεφαρίδες. Από εκεί
απέχουν από την εραφαιρούνται η περίσέχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση του
γασία τους, για οικοσεια δέρματος και λίδέρματος των βλεφάρων με εμφάνιση
νομικούς ή για άλλους
πους, ή μερικές φορές
πτυχών, ρυτίδων και «σακουλών». Το
λόγους. Η μη επεμβαγίνεται
ανακατανομή
πρόβλημα φαίνεται περισσότερο έντονο τική βλεφαροπλαστική
του λίπους, και ενιτο πρωί λόγω συγκέντρωσης υγρών
είναι μια πρωτοποριασχύεται το διάφραγκή μέθοδος που βοημα που κρατά το λίπος
στα βλέφαρα όπου οι ιστοί είναι πιο
θά τη συρρίκνωση του
στη θέση του. Η τομή
χαλαροί.
δέρματος των άνω και
κλείνεται πάλι με πολύ
κάτω βλεφάρων μειώλεπτά ράμματα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί, σε ορισμένα σημεία που νοντας αποτελεσματικά τη χαλάρωση.
Πώς λειτουργεί;
φαίνονται πολύ “άδεια”, να “προσθέσουμε” λίγο
Η μη επεμβατική ή αναίμακτη βλεφαροπλαστιλίπος από άλλη περιοχή του σώματός μας, για να
κή χρησιμοποιεί μια συσκευή Plasma που μέσω
πετύχουμε μια πιο νεανική εμφάνιση.
Σε άλλες περιπτώσεις, και εφόσον δεν υπάρχει ενός μικρού ηλεκτρικού τόξου προκαλεί εξάκαθόλου περίσσεια δέρματος, η τομή μπορεί να χνωση της επιφανειακής στιβάδας του δέρματος
γίνει στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου, ούτως χωρίς να επηρεάζει τις βαθύτερες στιβάδες. Με
ή άλλως όμως οι ουλές στα βλέφαρα είναι ανε- τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σύσφιξη του δέρματος χωρίς μεταφορά θερμότητας στους γύρω
παίσθητες.
ιστούς.
Σε ποιές περιοχές εφαρμόζεται;
ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ:
Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί στα άνω και
Αρκετοί ασθενείς έχουν μικρού βαθμού χαλάρωση που δεν απαιτεί χειρουργείο ή δεν επιθυ- στα κάτω βλέφαρα, καθώς και στις ρυτίδες που
μούν να υποβληθούν σε μία χειρουργική επέμ- βρίσκονται στο “πόδι της χήνας”. Εκτός από τα

σθησία και λίγο μέθη, και διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα. Στα άνω βλέφαρα η τομή γίνεται μέσα
στη φυσιολογική πτυχή που σχηματίζεται περίπου 1 εκ. πάνω από τις βλεφαρίδες. Αφαιρείται
η περίσσεια του δέρματος και του λίπους και τοποθετούνται πολύ λεπτά ράμματα.
Στα κάτω βλέφαρα η τομή γίνεται συνήθως
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βλέφαρα, η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί επίσης και για την αντιμετώπιση πανάδων στα χέρια
και στο πρόσωπο.
Πώς γίνεται η θεραπεία;
Η θεραπεία γίνεται με την χρήση αναισθητικής κρέμας, διαρκεί 30 λεπτά και είναι πρακτικά
ανώδυνη. Με τη χρήση της συσκευής plasma
εξαχνώνονται μικροσκοπικές περιοχές (κουκιδίτσες) στην επιφανειακή στιβάδα του δέρματος της περιοχής που μας ενδιαφέρει, χωρίς να
υπάρχει αιμορραγία, και χωρίς να επηρεάζονται
οι βαθύτεροι ιστοί.
ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΤΙΩΝ
MEMICRONEEDLING:
Η μεσοθεραπεία με τη μέθοδο micro-needling
είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία που
πραγματοποιείται με τη χρήση μιας συσκευής
που έχει μικροσκοπικές βελόνες. Οι μικροσκοπι-

κές αυτές βελόνες προκαλούν έναν ελεγχόμενο
μικροτραυματισμό στις επιφανειακές στιβάδες
του δέρματος, κινητοποιεί τους μηχανισμούς παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης και ενεργοποιεί τον κυτταρικό μεταβολισμό. Η επιδερμίδα
ανακτά τη χαμένη σφριγηλότητα και λάμψη της,
ενώ νέο κολλαγόνο εναποτίθεται στο δέρμα.
ΕΝΕΣΙΜΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΤΙΩΝ:
Η ενέσιμη μεσοθεραπεία των ματιών συνίσταται στην έγχυση ενός μείγματος υαλουρονικού
οξέος, βιταμινών, αμινοξέων και πεπτιδίων(ετερόλογη μεσοθεραπεία) ή υαλουρονικού οξέος
και αυτόλογων αυξητικών παραγόντων(αυτόλογη μεσοθεραπεία) στις επιφανειακές στιβάδες
του δέρματος, σε βάθος ελάχιστων χιλιοστών,
με μία εξαιρετικά ψιλή βελόνα (2-3 φορές λεπτότερη από τη βελόνα της ινσουλίνης), που
αφήνει – στην κυριολεξία – μία σταγόνα σε κάθε

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

τσίμπημα. Ανάλογα με τα συστατικά της μεσοθεραπείας που θα χρησιμοποιηθεί, επιτυγχάνεται
βαθιά ενυδάτωση, σύσφιξη, τόνωση και ανάπλαση του προβληματικού δέρματος, με μείωση
των λεπτών ρυτίδων και γραμμών, μείωση των
δυσχρωμιών και επαναφορά της σφριγηλότητας
και της ελαστικότητας του δέρματος των βλεφάρων, ακόμα και μείωση των σακουλών.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΥΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ:
Η εμφάνιση μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια δίνει στο πρόσωπο μια εικόνα κουρασμένη
και ταλαιπωρημένη, σαν να έχει κανείς να κοιμηθεί πολλές μέρες.
Τι είναι οι μαύροι κύκλοι;
Οι ονομαζόμενοι μαύροι κύκλοι στην πραγματικότητα περιγράφουν τρείς διαφορετικές καταστάσεις που μπορεί να εμφανίζονται μεμονωμένες ή και να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο.
Σε μερικούς ανθρώπους το δέρμα γύρω από
τα μάτια μπορεί να είναι πιο σκούρο από την αυξημένη εναπόθεση μελανίνης, λόγω γενετικής
προδιάθεσης, χρόνιου τραυματισμού του δέρματος ή έκζεμα.Σε άλλους το δέρμα των κάτω
βλεφάρων είναι εξαιρετικά λεπτό, με αποτέλεσμα τα αγγεία που βρίσκονται από κάτω να
γίνονται ορατά δίνοντας στο δέρμα πιο σκούρο χρώμα, σαν σκιά. Αντίστοιχο πρόβλημα εμφανίζεται σε περιπτώσεις αλλεργιών, όπου οι
φλέβες διαστέλλονται και γίνονται πιο ορατές.
Το πιο συνηθισμένο όμως πρόβλημα είναι η
απώλεια όγκου κάτω από τα μάτια στο σημείο
μετάπτωσης του κάτω βλεφάρου στην παρειά,
εκεί δηλαδή που κυλούν τα δάκρυα (γι’ αυτό
και το σημείο αυτό λέγεται κοιλάδα των δακρύων – teartrough). Αποτέλεσμα της δημιουργίας
αυτής της αύλακας είναι η περιοχή να φαίνεται
σκούρα λόγω της σκιάς που δημιουργείται και

να φαίνονται πολύ πιο έντονες τυχόν σακούλες
στα κάτω βλέφαρα.
Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι
μαύροι κύκλοι;
Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να βοηθήσει
ένα απαλό peeling που μπορεί να οδηγήσει
στον αποχρωματισμό της περιοχής, ή η καθημερινή χρήση μιας πολύ απαλής κρέμας οξέων
φρούτων.
Στη δεύτερη περίπτωση μπορούν να βοηθήσουν ειδικές κρέμες που με καθημερινή χρήση
βελτιώνουν τον τόνο των αγγείων και μειώνουν
το πρόβλημα.
Στην τρίτη περίπτωση μπορούμε να επέμβουμε με την έγχυση μικρής ποσότητας υαλουρονικού οξέος, ώστε να γεμίσουμε το αυλάκι που
σχηματίζεται στο κάτω βλέφαρο.
Πώς γίνεται η αντιμετώπιση των
μαύρων κύκλων με υαλουρονικό οξύ;
Η θεραπεία γίνεται με την έγχυση ενός ειδικού υαλουρονικού οξέως που έχει κατασκευαστεί για την συγκεκριμένη περιοχή. Η εφαρμογή
είναι τελείως ανώδυνη και διαρκεί 15-20 λεπτά.
BOTOX®/DYSPORT®:
Οι ρυτίδες έκφρασης του προσώπου (δυναμικές ρυτίδες) οφείλονται στους λεπτούς υποδόριους μυς του προσώπου και δημιουργούνται
κάθε φορά που χαμογελάμε, γελάμε ή συνοφρυωνόμαστε. Όσο πιο εκφραστικοί είμαστε,
τόσο βαθύτερες είναι οι ρυτίδες αυτές. Με την
πάροδο του χρόνου, η συνεχής σύσπαση των
μυών αυτών μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση περισσότερο μόνιμων ρυτίδων. Με τη χρήση
όμως της αλλαντικής τοξίνης τύπου Α (Botox®,
Allergan και Dysport®, Ipsen) οι ρυτίδες αυτές
μπορούν να αντιμετωπιστούν.

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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Τι είναι το Botox®/Dysport®;
Το Botox®/Dysport® είναι η εμπορική ονομασία
της αλλαντικής τοξίνης τύπου Α, που παράγεται
από ένα μικρόβιο. Η αλλαντική τοξίνη τύπου Α
χρησιμοποιείται στην ιατρική πάνω από 50 χρόνια
για την αντιμετώπιση συνδρόμων σπαστικότητας
όπως το ραιβόκρανο και ο βλεφαρόσπασμος. Τα
τελευταία 30 χρόνια άρχισε να χρησιμοποιείται για
την αντιμετώπιση των δυναμικών ρυτίδων, ενώ
πιο πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται και για
την αντιμετώπιση της υπεριδρωσίας και της ημικρανίας. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά δύο σκευάσματα αλλαντικής τοξίνης
τύπου Α, το Botox® της εταιρείας Allergan και το
Dysport® της εταιρείας Ipsen. Και τα δύο φάρμακα
περιέχουν την ίδια βασική ουσία, παρασκευάζονται
με τους ίδιους αυστηρούς κανόνες και έχουν ακριβώς την ίδια δράση.
Πώς δρα;
Η αλλαντική τοξίνη είναι ένα τοπικό μυοχαλαρωτικό. Όταν ενεθεί μέσα σε κάποιον από τους μυς
του προσώπου προκαλεί παροδική χαλάρωση αυτού με αποτέλεσμα το δέρμα που βρίσκεται πάνω
του να γίνεται πιο λείο και να εξαφανίζονται οι ρυτίδες, ενώ οι υπόλοιποι μυς λειτουργούν κανονικά,

Πώς η λογοτεχνία βοηθά
την ψυχική μας υγεία;

επιτρέποντας τη φυσιολογική εκφραστικότητα του
προσώπου.
Πώς γίνεται η θεραπεία με Botox®/
Dysport®;
Η όλη θεραπεία είναι εξαιρετικά απλή και απολύτως ασφαλής. Το φάρμακο ενίεται σε εξαιρετικά
μικρές ποσότητες με μία πολύ λεπτή βελόνα μέσα
στους μυς που θέλουμε να χαλαρώσουμε. Ανάλογα
με την περιοχή μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10
τσιμπήματα. Επειδή η βελόνα που χρησιμοποιείται
είναι πολύ λεπτή και η ποσότητα που ενίεται εξαιρετικά μικρή, ο πόνος είναι ελάχιστος, σαν τσούξιμο. Δεν απαιτείται αναισθησία, αν και σε πολύ
ευαίσθητα άτομα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία
ειδική κρέμα ή μία παγοκύστη. Η όλη διαδικασία
διαρκεί 10-15 λεπτά. Μετά τη θεραπεία μπορείτε
να επανέλθετε αμέσως στις δραστηριότητές σας.
Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα;
Η δράση του φαρμάκου αρχίζει να γίνεται ορατή
μετά από 1-2 μέρες και ολοκληρώνεται σε περίπου
10 ημέρες. Όπως ήδη αναφέρθηκε η δράση του
φαρμάκου είναι παροδική και διαρκεί 3-6 μήνες.
Η διάρκεια δράσης ποικίλλει από άτομο σε άτομο,
αλλά κατά μέσο όρο χρειάζονται δύο θεραπείες το
χρόνο. ●

Ά

ραγε τι μας ωθεί να διαβάζουμε λογοτεχνία;
Τι απολαμβάνουμε; Ποια είναι η φύση της ευχαρίστησης, για τον αναγνώστη;
Σε ένα μυθιστόρημα, είτε είναι ιστορικό, είτε ψυχολογικό, είτε κοινωνικό, το «εγώ» του αναγνώστη
ταυτίζεται με τα «εγώ» των ηρώων του λογοτεχνήματος καθώς αυτά αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και μεταξύ τους. Καθώς, δε, η ιστορία ξετυλίγεται προσθέτουν και παρουσιάζονται οι ιδιαίτερες
συνθήκες υπό τις οποίες προκύπτουν τα γεγονότα,
τα κοινωνικά πρότυπα που ακολουθούνται, οι νόρμες και τα συναισθήματα των χαρακτήρων, ο αναγνώστης διακινείται συγκινησιακά και παίρνει θέση
στην ιστορία.
Ένα λογοτεχνικό κείμενο, συνεπώς, βιώνεται καθώς η ανάγνωση απαιτεί την ενεργή νοητική συμμετοχή του αναγνώστη και τη δημιουργική σκέψη
του. Για την ανάγνωση ενός κειμένου, επίσης, απαιτείται η συγκέντρωση του νου, η εστίαση της προσοχής και πάνω από όλα η ικανότητα στοχασμού
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Ένα λογοτεχνικό κείμενο βιώνεται
καθώς η ανάγνωση απαιτεί την ενεργή
νοητική συμμετοχή του αναγνώστη και
τη δημιουργική σκέψη του
και αυτοπαρατήρησης του αναγνώστη.
Μελέτες δείχνουν ότι όσο πιο υψηλή η γλώσσα
έκφρασης κι όσο πιο δύσκολες συντακτικά είναι οι
προτάσεις, τόσο περισσότερο ενεργοποιούνται τα
εγκεφαλικά κέντρα του αναγνώστη, καθώς αυτός
τείνει να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στα βαθύτερα νοήματα που οι προτάσεις του κειμένου
μεταφέρουν.
Ιδιαίτερη προσοχή φαίνεται να απαιτείται στην
ανάγνωση έργων ποίησης, που αφ’ ενός τονώνουν
σημαντικά τη δραστηριότητα στο δεξί ημισφαίριο
του εγκεφάλου, το οποίο, μεταξύ άλλων, σχετίζεται
με την κατανόηση μεταφορικών εννοιών, τη συVIEW ● ΤΕΥΧΟΣ 215
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ναισθηματική φόρτιση και μελωδία λόγου και αφ’
ετέρου τονώνουν την ενδοσκόπηση, καθώς ο αναγνώστης προσπαθεί να αντιληφθεί και αναλύσει
συμβολισμούς κι αφηρημένες έννοιες.
Η ποιοτική λογοτεχνία και ποίηση, συνεπώς, είναι
μέσα ουσιαστικής γνωστικής και συναισθηματικής
εμπειρίας, που συμβάλλουν στην ενίσχυση των
μηχανισμών ανάπτυξης της προσωπικότητας του
αναγνώστη».
Η ευεργετική δύναμη της ποιοτικής λογοτεχνίας
συνίσταται και στη δημιουργία νέων σκέψεων και
νοητικών σχημάτων πολλαπλασιάζοντας τις νέες
συνδέσεις των νευρώνων του εγκεφάλου, αυξάνοντας τη δημιουργικότητα, την αναπαράσταση και
την προβολή στο μέλλον.
Αυτό συμβαίνει γιατί με την ανάπτυξη νέων νοητικών και συναισθηματικών ικανοτήτων, ο αναγνώστης διευκολύνεται στην ανάπτυξη υγιέστερων διαπροσωπικών σχέσεων κι ως εκ τούτου στηρίζουν
την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας.
Ως αναγνώστες, ανάμεσα στις γραμμές ενός
λογοτεχνικού κειμένου ή ενός ποιήματος, ανακαλύπτουμε δικές μας κρυμμένες πτυχές, σκέψεις,
συναισθήματα, ενώ η προσεκτική ανάγνωση μας
πληροφορεί για την οπτική γωνία κάποιου άλλου
προσώπου μέσα στην ιστορία. Μέσα από ένα κείμενο, μας επιτρέπεται να αναγνωρίσουμε το καλό
και το κακό, να αναλογιστούμε τις συνέπειες των
πράξεων των ηρώων, εάν και πως θα μπορούσαν
να εξελιχθούν τα γεγονότα, σε ποια βάση αξιών
εκτυλίσσεται η ιστορία, ποιες συνθήκες βοηθούν ή
εμποδίζουν την έκφραση και την αυτοπραγμάτωση
των ηρώων.
Ορισμένες λογοτεχνικές περιγραφές, μάλιστα,
μας δίνουν την εντύπωση πως ο συγγραφέας γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό μας, από ότι τον γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι, καθώς οι συγγραφείς βρίσκουν
τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψουν εσωτερικές συγκρούσεις, δυσκολίες, χαρές και άλλες ιδιαίτερες εμπειρίες της ανθρώπινης ζωής.
Οι ποιοτικοί συγγραφείς, έχουν την ικανότητα
να μας βοηθούν σε ένα ταξίδι στον εσωτερικό μας
εαυτό, αλλά και τη δύναμη να τοποθετούν, γνωστά
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σε εμάς, χαρακτηριολογικά στοιχεία, σε κοινωνικές
κι ιστορικές συνθήκες που μας βοηθούν στην κατανόηση και την επεξεργασία της δικής μας πραγματικότητας.
Η λογοτεχνία για εμάς είναι ένα «ψυχολογικό
ενδιάμεσο», καθώς είναι ένα δημιούργημα που
μας επιτρέπει να συμμετέχουμε σε μία ανθρώπινη
ιστορία, μας βοηθά στην ανάγνωση και την εξέταση
των συνθηκών που διαδραματίζονται τα γεγονότα,
αλλά και να συγκινηθούμε έχοντας συνειδητή επίγνωση πόσο κοινές είναι οι ανθρώπινες επιθυμίες,
έννοιες κι αγωνίες.
Μέσα από την ανάγνωση βιώνουμε μία ασφαλή
ψυχική ένταση, την οποία μπορούμε να απολαύσουμε και να εκφορτίσουμε μέσω της συνέχειας
της ιστορίας. Ανάλογα, δε, με τη δεκτικότητα μας
και ακολουθώντας τη δομή του δημιουργήματος,
ανακαλύπτουμε τα προσωπικά νοήματα και μοτίβα
που διακινούν τα νήματα της δικής μας ζωής.
Aν δε, αποφασίσουμε να εντρυφήσουμε περισσότερο, η λογοτεχνία, μπορεί να γίνει το μέσο μελέτης, νοηματοδότησης κι επεξεργασίας του εσωτερικού μας κόσμου και πως αυτός αλληλεπιδρά με
τον εξωτερικό, κοινωνικό χώρο.
Κάπως έτσι, οι ήρωες μπορεί να μας τροφοδοτήσουν κοινωνικά, συναισθηματικά, αλλά και να
γίνουν μάρτυρες της δικής μας απόφασης για αλλαγή κι αυτοπραγμάτωση! ●
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