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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑ
Νευρολόγος – Ψυχίατρος,
Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer 
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Διευθύντρια Τμήματος 
Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων 
Εγκεφάλου - Ιατρείου Μνήμης 
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου 
για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

Στις αναπτυγμένες χώρες, η αύξη-
ση του προσδόκιμου επιβίωσης 
έφερε στο προσκήνιο την άνοια 
(α στερητικό + νους) με ποιο 
συχνή μορφή τη νόσο Alzheimer 

σαν ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό και 
οικονομοτεχνικό πρόβλημα.

 Στην Ευρώπη τα άτομα με άνοια είναι 
σήμερα 10 εκατομμύρια, στην Ελλάδα 
200.000 και παγκοσμίως 44 εκατομμύρια 
και αναμένεται να φτάσουν τα 135 εκα-
τομμύρια μέχρι το 2050. Στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση η νόσος Alzheimer απορρο-
φά αυτή τη στιγμή το 25% του συνόλου 
των δαπανών για την υγεία. το ετήσιο 
κόστος της Άνοιας στην Ελλάδα υπο-
λογίζεται σε 3 έως 6 δισεκατομμύρια €. 

 Η νόσος Alzheimer χαρακτηρίζε-
ται από την εναπόθεση στον εγκέφα-
λο δύο παθολογικών πρωτεϊνών, του 
β-αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης «τ» 
που προκαλούν εκφύλιση των νευρώ-
νων του. 

Τα συμπτώματα της είναι: διατα-
ραχές μνήμης, διαταραχές λόγου, 
απώλεια προσανατολισμού στο χώρο 
και χρόνο και έκπτωση καθημερινής 
λειτουργικότητας. Επίσης υπάρχουν 
και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως 
απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότητα, 
ευερεθιστότητα, αρνητισμός, παρα-
λήρημα και ψευδαισθήσεις.  

Από την έναρξη των συμπτω-
μάτων μέχρι τα τελικά στάδια της 
νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 
10 χρόνια. 

 Οι αιτίες της νόσου Alzheimer δεν 
είναι συνολικά γνωστές. Οι σημαντικό-
τεροι παράγοντες κινδύνου που έχουν 
διαπιστωθεί είναι η γενετική προδιάθε-
ση και η αύξηση της ηλικίας, παράγοντες 
μη τροποποιήσιμοι. Η αυστηρά κληρο-
νομική μορφή της νόσου είναι σπάνια, 
αφορά σε λιγότερο από 1% του συνό-
λου των πασχόντων και εμφανίζεται σε 
ηλικίες κάτω των 65 ετών. Αλλά και η 
σποραδική μορφή της νόσου Alzheimer 
που εμφανίζεται μετά τα 65 έτη έχει 
μικρή κληρονομική επιβάρυνση. Συνο-
λικά ο κίνδυνος νόσησης των πρώτου 
βαθμού συγγενών των ατόμων με νόσο 

Alzheimer είναι 3-4 φορές μεγαλύτερος 
από τα άτομα χωρίς οικογενειακό ιστο-
ρικό. Γι αυτό όλοι καλούμαστε να τρο-
ποποιήσουμε τον τρόπο ζωής μας για 
να μειώσουμε τις πιθανότητες εκδήλω-
σης της νόσου.

 Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κιν-
δύνου για νόσο Alzheimer είναι οι αγγει-
ακοί παράγοντες (διαβήτης, υπέρταση, 
δυσλιπιδαιμία), το κάπνισμα, οι κακώσεις 
της κεφαλής, η κατάθλιψη και διατρο-
φικοί παράγοντες (η Μεσογειακή Δίαι-
τα βοηθά στην πρόληψη). 

 Πρόσφατες μελέτες μας δεί-
χνουν ότι ο διαβήτης, η υπέρταση, 
η δυσλιπιδαιμία, και η παχυσαρκία 
στη μέση ηλικία πιθανώς να αυξά-
νουν τον κίνδυνο ανάπτυξης νόσου 
Alzheimer μερικές δεκαετίες αργό-
τερα.  Αντιθέτως άνθρωποι με πολλά 
χρόνια εκπαίδευσης, απαιτητικά επαγγέλ-
ματα και περισσότερες δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου (συμπεριλαμβανομέ-
νων πνευματικών, κοινωνικών, αλλά και 
φυσικών-σωματικών δραστηριοτήτων) 
έχουν μικρότερες πιθανότητες ανάπτυ-
ξης νόσου Alzheimer.

 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ  
ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

 Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειω-
θεί σημαντικές πρόοδοι στη διάγνωση 

και στη θεραπεία της νόσου Alzheimer 
και των άλλων μορφών άνοιας. Η διά-
γνωση σε πρώιμα στάδια είναι εφικτή 
με προηγμένες απεικονιστικές και άλλες 
μεθόδους (τομογραφία εκπομπής ποζι-
τρονίων, ογκομετρική μαγνητική, δείκτες 
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, γενετικός 
έλεγχος, νευροψυχολογικές δοκιμασί-
ες), ώστε να εφαρμόζονται παρεμβά-
σεις φαρμακευτικές ή μη. Επίσης χρη-
σιμοποιούμε φάρμακα που αποτελούν 
συμπτωματικές θεραπείες, διατηρούν τη 
λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής 
ασθενών και φροντιστών. Οι οργανώσεις 
Alzheimer παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
συνολική διαχείριση της νόσου, παγκο-
σμίως και στη χώρα μας. 

 Το «αόρατο» κόστος της νόσου 
Alzheimer αφορά στην ψυχολογική 
επιβάρυνση των φροντιστών που συχνά 
μεταφράζεται σε σωματικά συμπτώματα 
και αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας, 
αυξημένη χρήση φαρμάκων και απώ-
λεια της παραγωγικότητας.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 Η αναγνώριση και η ανακούφιση του 
φορτίου των φροντιστών αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης της νόσου. Στην Ελλάδα, 
είναι τραγικές οι ελλείψεις σε υπηρεσίες 
και δομές τόσο για τα άτομα με άνοια, 
όσο και για τις οικογένειές τους. Αυτό 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη υλοποίη-
σης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
άνοια και τη νόσο Alzheimer. Το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την άνοια έχει ήδη 
εγκριθεί από την Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Βουλής. Το σημερινό 
Υπουργείο Υγείας έχει τη βούληση να 
προχωρήσει στην εφαρμογή του Εθνι-
κού Σχεδίου Δράσης, το οποίο μεταξύ 
άλλων προβλέπει την αναγνώριση της 
άνοιας ως αναπηρία και τη θεσμοθέτη-
ση οικονομικών βοηθημάτων για τα άτο-
μα με άνοια και τους φροντιστές τους. 

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκο-
πό την ενημέρωση και την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού, την υποστήριξη των 
ασθενών και των οικογενειών τους, την 
κινητοποίηση των κοινωνικών φορέων 
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
και την προαγωγή της ποιότητας ζωής 
των ασθενών και των φροντιστών τους. 
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών Αθηνών λει-
τουργεί 4 Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας 
και μια υπηρεσία Φροντίδας στο Σπίτι 
για τα άτομα με άνοια και τους φροντι-
στές τους.

ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER: 

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ
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Οσοι αγαπούν το αλκοόλ, 
τρώνε πολλά αλλαντικά και 
έχουν μερικά κιλά παραπά-
νω διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης καρκί-

νου του στομάχου, όπως διαπιστώ-
θηκε από πρόσφατη συστηματική ανα-
σκόπηση της παγκόσμιας έρευνας, τα 
ευρήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν 
από το American Institute for Cancer 
Research (AICR) και το World Cancer 
Research Fund (WCRF).

Καρκίνος του στομάχου: 
Μπορούμε να τον 
αποφύγουμε;

 Η ανασκόπηση, με τίτλο «Diet, 
Nutrition, Physical Activity and Stomach 
Cancer», συγκέντρωσε και ανέλυσε τη 
διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία 
σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τον 
καρκίνο του στομάχου, τη διατροφή, 
τη σωματική άσκηση και το βάρος. 
Συγκεκριμένα εξετάστηκαν 89 μελέτες, 
που περιελάμβαναν στοιχεία 17,5 εκα-
τομμυρίων ενηλίκων, εκ των οποίων οι 
77.000 είχαν διαγνωστεί με καρκίνο 
του στομάχου.

ΤΟ ΜΠΕΙΚΟΝ,  
ΤΑ ΣΑΛΑΜΙΑ, ΤΟ ΚΡΕΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

 Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης 
κατέδειξαν, ότι για κάθε 50 γρ. ημε-
ρήσιας κατανάλωσης επεξεργασμέ-
νου κρέατος, ο κίνδυνος ανάπτυξης 
καρκίνου του κατώτερου μέρους 
του στομάχου αυξάνεται κατά 18%, 
εύρημα, που συμπληρώνει τα υπάρχο-
ντα στοιχεία μελετών που αφορούν τις 
αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρκί-
νου του παχέος εντέρου, που έχουν όσοι 
αγαπούν τα λουκάνικα, τα σαλάμια, 
το μπέικον και άλλα επεξεργασμέ-
να κρέατα.

 Επιβεβαίωσε επίσης τις βλαβερές 
επιπτώσεις, που έχει στον οργανισμό η 
κατανάλωση αλκοόλ, δίνοντας άλλον 
έναν λόγο στους λάτρεις να το διακό-
ψουν ή να το μειώσουν στο ελάχιστο. 
Κι αυτό, γιατί οι ερευνητές βρήκαν ότι 
η συστηματική ημερήσια κατανάλωση 
τριών ή περισσότερων αλκοολούχων 
ποτών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου του στομάχου, ο οποίος είναι 
πιο εμφανής στους άνδρες, όπως και 
στους καπνιστές ή πρώην καπνιστές.

Οσοι καταναλώνουν καθημερι-
νά αλκοόλ και επεξεργασμένα κρέ-

ατα είναι πιθανότερο να μην προ-
σέχουν τη διατροφή τους, με συνέ-
πεια να έχουν μερικά κιλά παραπάνω. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα, το τελευταίο 
αποτελεί μια επιπλέον αιτία εμφάνισης 
καρκίνου του στομάχου, καθώς το πλε-
ονάζον βάρος συνδέθηκε με την εμφά-
νιση της νόσου, ανεβάζοντας τον αριθ-
μό των καρκίνων, που σχετίζονται με την 
παχυσαρκία στους έντεκα. Όπως διαπί-
στωσαν οι ερευνητές, ο κίνδυνος ανά-
πτυξης καρκίνου του ανώτερου στομά-
χου αυξάνεται κατά 23% ανά 5 μονάδες 
αύξησης του Δείκτη Μάζας Σώματος.

Σύμφωνα με τον γενικό χειρουργό και 
εξειδικευμένο στη χειρουργική ογκολο-
γία και προηγμένη λαπαροσκοπική χει-
ρουργική Δρ. Εμμανουήλ Ζαχαράκη 
– Διευθυντή Χειρουργικής Ανωτέ-
ρου Πεπτικού, Κλινική ΙΑΣΩ General 
(Αθήνα) & Συνεργάτη Κλινικής ‘Άγι-
ος Λουκάς’ (Θεσ/νίκη) - Επ. Καθηγη-
τής Πανεπιστημίου Imperial College 
London, «κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο 
άνθρωποι διαγιγνώσκονται παγκοσμί-
ως με γαστρικό καρκίνο, κατατάσσο-
ντάς τον στην πέμπτη θέση της λίστας 
των συχνότερα εμφανιζόμενων καρκί-
νων. Η νόσος μπορεί να διακριθεί ανα-
τομικά στον καρκίνο του ανώτερου, 
μέσου και του κατώτερου τριτημορίου 
του στομάχου και καθένας απ’ αυτούς 
έχει κάποιους ιδιαίτερους παράγοντες 
κινδύνου, ενώ πλήττουν με διαφορετική 
συχνότητα τους πληθυσμούς. Στατιστι-
κά, στις δυτικές κοινωνίες η εμφάνιση 
καρκίνου στο ανώτερο τμήμα του στο-

μάχου είναι συχνότερη και κύρια αιτία 
γι’ αυτό αποτελούν οι διαιτητικές συνή-
θειες και η παχυσαρκία, που μαστίζει 
τις χώρες υψηλού εισοδήματος. Αντί-
θετα, ο καρκίνος, που δεν σχετίζεται με 
το πλεονάζον βάρος αλλά με το ελικο-
βακτηρίδιο του πυλωρού και εμφανίζε-
ται στο κατώτερο τμήμα του στομάχου 
ταλαιπωρεί περισσότερο τους ασιατι-
κούς πληθυσμούς. 

 Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμά-
των της συγκεκριμένης έρευνας πρέπει 
να αποτελέσει το εφαλτήριο για την υιο-
θέτηση μιας πιο υγιεινής διατροφής, 
αλλά και εν γένει τρόπου ζωής, καθώς 
η νόσος συνδέεται και με το κάπνισμα. 

 Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε 
μικρές αλλαγές προκειμένου να διατη-
ρήσουμε το βάρος μας σ’ ένα φυσιολο-
γικό επίπεδο και να βελτιώσουμε την 
υγεία μας προκειμένου να προλάβουμε 
τον καρκίνο του στομάχου. Η ένταξη 
στο καθημερινό διαιτολόγιο περισ-
σότερων φρούτων και λαχανικών 
μπορεί να λειτουργήσει σαν ασπί-
δα ενάντια στη συγκεκριμένη μορ-
φή της νόσου. Με αυτά τα μικρά και 
απλά βήματα θα μπορούσε να αποφευ-
χθεί τουλάχιστον το 10-15% των νέων 
περιστατικών καρκίνου του στομάχου», 
συμβουλεύει ο Δρ. Ζαχαράκης, και προ-
ειδοποιεί 

 «Ο γαστρικός καρκίνος είναι ο τρίτος 
πιο θανατηφόρος καρκίνος και ο κύρι-
ος λόγος είναι η καθυστέρηση διάγνω-
σής του. Εφόσον εντοπιστεί έγκαιρα, η 
ριζική χειρουργική αφαίρεση μέρους ή 

ολόκληρου του στομάχου με εκτεταμένο 
λεμφαδενικό καθαρισμό (D2 γαστρεκτο-
μή), σε συνδυασμό με προεγχειρητική ή 
και μετεγχειρητική θεραπεία σε πολλές 
περιπτώσεις, αποτελεί την ενδεδειγμέ-
νη θεραπευτική επιλογή. Συχνά όμως, 
διαγιγνώσκεται αφού έχει κάνει μετα-
στάσεις, οπότε χάνεται η δυνατότητα 
χειρουργικής αντιμετώπισης. Αυτό που 
αξίζει πάντως να υπογραμμιστεί είναι ότι 
η γαστρεκτομή από μόνη της δεν επαρ-
κεί για την αντιμετώπιση της νόσου και 
πρέπει να συμπληρώνεται από εκτετα-
μένο λεμφαδενικό καθαρισμό, μετά από 
τον οποίο η 5ετής επιβίωση των ασθε-
νών εκτινάσσεται σε ποσοστό πάνω από 
50%. Βέβαια είναι απαραίτητη, προκει-
μένου να αναπαραχθούν αυτά τα απο-
τελέσματα, η ουσιαστική εκπαίδευση και 
εξειδίκευση του χειρουργού στις συγκε-
κριμένες επεμβάσεις με εκτεταμένο λεμ-
φαδενικό καθαρισμό, καθώς στο εξωτε-
ρικό υπολογίζεται ότι ένας χειρουργός 
χρειάζεται να πραγματοποιήσει περίπου 
40-50 τέτοιες επεμβάσεις πριν κριθεί 
επαρκής και να τις εφαρμόσει με απο-
τελεσματικότητα και κυρίως με ασφά-
λεια για τον ασθενή.

Δεδομένης λοιπόν της πολυπλοκό-
τητας και του υψηλού κόστους αντιμε-
τώπισης της νόσου, η κατανόηση των 
παραγόντων που μπορούν να αυξή-
σουν τις πιθανότητες ανάπτυξής της, 
θα βοηθήσουν στην υιοθέτηση στρα-
τηγικών πρόληψης ώστε να ανακοπεί 
η ανοδική τάση εμφάνισης του γαστρι-
κού καρκίνου».

ΜΗΠΩΣ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ  
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΜΑΣ?
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Είναι φυσιολογικό μετά από ένα 
γεύμα να παρουσιαστεί ρέψιμο 
το οποίο να συνοδεύεται από 
κάψιμο στο θώρακα, πίσω από 
το στέρνο, και το οποίο υποχω-

ρεί σε λίγα λεπτά. Αυτό οφείλεται στο 
«πισωγύρισμα» (παλινδρόμηση) του περι-
εχομένου του στομάχου (ο χώρος που 
αποθηκεύεται προσωρινά η τροφή που 
καταναλώνουμε) προς τον οισοφάγο 
(ο σωλήνας που βρίσκεται στο θώρα-
κα, μέσω του οποίου η τροφή μεταφέ-
ρεται στο στόμαχο). 

  Από  το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντε-
ρολογίας και Διατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ) ανα-
φέρεται οτι, αυτό συμβαίνει όταν συνδυ-
άζονται δύο καταστάσεις: όταν έχουμε 
«παραφάει» και δεν μπορεί να αδειάζει 
το στομάχι γρήγορα και όταν ο σφικτήρας 
που βρίσκεται λίγο πριν το στόμαχο δεν 
είναι καλά κλεισμένος (είναι χαλαρός). 
Το περιεχόμενο αυτό είναι όξινο, λόγω 
του υδροχλωρικού οξέος που περιέχει 
για την πέψη της τροφής. Το στομάχι 
είναι κατασκευασμένο να αντέχει αυτό 
το οξύ, σε αντίθεση με τον οισοφάγο, 
που είναι πολύ ευαίσθητος και για αυτό 
προκαλούνται οι καούρες. 

  Ο οργανισμός μας διαθέτει μηχα-
νισμούς που «διώχνουν» το οξύ, είτε με 
το σάλιο που καταπίνουμε είτε με κινή-
σεις που κάνει ο οισοφάγος «σπρώχνο-
ντάς» το προς το στομάχι. Αν αυτές οι 
καούρες είναι πολύ συχνές σε σημείο να 
ταλαιπωρούν πολύ τον ασθενή και να 
μειώνουν την ποιότητα ζωής του, τότε 
μιλάμε για τη «Γαστροοισοφαγική Παλιν-
δρομική Νόσο» (ΓΟΠΝ).

Το ΕΛΙΓΑΣΤ απαντά στις πιο συχνές 
ερωτήσεις: 

Μαζί με τις καούρες έχω και άλλα 
άσχετα προβλήματα που με ταλαι-
πωρούν. Μπορεί να οφείλονται 
σε αυτές;
Όταν παλινδρομεί το όξινο περιεχό-

μενο του στομάχου προς τα πίσω μπορεί 
να φτάσει στους πνεύμονες, στις φωνη-
τικές χορδές και στη στοματική κοιλό-
τητα με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται 
συμπτώματα όπως : κρίσεις άσθματος, 
λοιμώξεις στους πνεύμονες, βραχνάδα 
στη φωνή, κακοσμία στόματος και φθο-
ρά των οδόντων.

Υπάρχει κάτι που μπορώ να διορ-
θώσω για να μειωθούν ή να εξα-
φανιστούν οι καούρες αλλά να 
μην πάρω φάρμακα.
 Θα πρέπει να αποφεύγεται οτιδήποτε 

αυξάνει την πίεση στο στομάχι ή οτιδή-
ποτε το πιέζει. Δηλαδή, τα γεύματα θα 

πρέπει να είναι μικρά και συχνά, να 
αποφεύγονται τα στενά ρούχα στην 
περιοχή της μέσης (κορσέδες, στε-
νά παντελόνια, σφικτές ζώνες) και 
η γυμναστική με βάρη, ιδίως μετά 
από γεύματα. Επίσης τα παχύσαρκα 
άτομα θα πρέπει να χάσουν βάρος. 

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται 
οτιδήποτε χαλαρώνει το σφικτήρα στο 
κατώτερο τμήμα του οισοφάγου και οτι-
δήποτε είναι όξινο στη γεύση. Τροφές 
που ευθύνονται για αυτό είναι κυρί-
ως τα λιπαρά γεύματα (λιπαρά κρέατα, 
σφολιάτα, τηγανητά, σούπες, σάλτσες), 
το αλκοόλ, ο καφές, η σοκολάτα και τα 
ροφήματα σοκολάτας, τα ανθρακούχα 
και κυρίως τα προϊόντα τύπου cola τα 
οποία δεν πρέπει να καταναλώνονται 
μαζί με το φαγητό, τα εσπεριδοειδή και 
οι χυμοί τους, η μέντα, τα καρυκεύματα, 
το σκόρδο, το κρεμμύδι   και το κάπνισμα. 

 Πολύ σημαντικό είναι τα γεύματα 
να απέχουν τουλάχιστον 2-3 ώρες από 
τον ύπνο. Επίσης βοηθά η κλίση στο 
κρεβάτι (περίπου 30-40 μοίρες). Αυτό 
επιτυγχάνεται τοποθετώντας ξύλινους 
τάκους πάνω στους οποίους θα πατήσει 
το προσκέφαλο του κρεβατιού ή ειδικές 
σφήνες κάτω από το στρώμα οι οποί-
ες υπάρχουν σε καταστήματα με ορθο-
πεδικά είδη.

 Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι 

έγκυες, λόγω της εξωτερικής πίεσης στο 
στόμαχο από το έμβρυο και των ορμονι-
κών αλλαγών που επηρεάζουν τον κατώ-
τερο οισοφαγικό σφικτήρα. Αν δεν αντα-
ποκριθούν στις αλλαγές της διατροφής 
και του τρόπου ζωής θα πρέπει να ανα-
ζητήσουν βοήθεια από ειδικό. 

Υπάρχει θεραπεία ή εξετάσεις που 
μπορώ να κάνω για τις καούρες;
Παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί 

φάρμακα, όπως τα αντιόξινα και οι ανα-
στολείς των υποδοχέων της ισταμίνης 
2, τα οποία είχαν μόνο πρόσκαιρα απο-
τελέσματα. 

Νεότερα φάρμακα, όπως οι ανα-
στολείς της αντλίας πρωτονίων (ομε-
πραζόλη, λανσοπραζόλη, παντοπραζό-
λη, ραμπεπραζόλη, εσομεπαζόλη) έχουν 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα, τα οποία 
θα πρέπει πάντοτε να χορηγούνται μετά 
από τη σύσταση του γαστρεντερολόγου. 
Χειρουργική αντιμετώπιση θα χρεια-
στούν οι νεαροί ασθενείς, οι οποίοι ναι 
μεν ανταποκρίνονται στην φαρμακευτι-
κή αγωγή  αλλά υποτροπιάζουν χωρίς 
αυτήν και θέλουν να σταματήσουν να 
παίρνουν φάρμακα καθώς και οι ασθε-
νείς με μεγάλη διαφραγματοκήλη (μέρος 
του στομάχου περνά μέσω του διαφράγ-
ματος προς το θώρακα).

Υπάρχουν εξετάσεις που μπορούν να 

διαγνώσουν την παλινδρόμηση. Η  24ωρη 
πεχαμετρία, μέσω κάποιων λεπτών καλω-
δίων που τοποθετούνται στον οισοφά-
γο  και  συνδέονται σε έναν μικρό υπο-
λογιστή, καταγράφει σε διάστημα ενός 
24ώρου το οξύ που παλινδρομεί  στη 
περιοχή του οισοφάγου. 

Νεότερη εξέλιξή της αποτελεί η εμπέ-
δηση, η οποία έχει τη δυνατότητα να 
διακρίνει το είδος του περιεχομένου 
που παλινδρομεί. Επίσης η γαστροσκό-
πηση μπορεί να αναδείξει βλάβες που 
μπορεί να έχει προκαλέσει το οξύ στον 
κατώτερο οισοφάγο όπως έντονο ερεθι-
σμό, έλκη ή ακόμα και στένωση (πεπτική 
στένωση) η οποία μπορεί να προκαλεί 
συμπτώματα δυσφαγίας (αίσθημα στά-
σης του φαγητού).

Αυτές οι καούρες μπορεί να είναι 
κάτι άλλο από αυτό το οξύ που 
πηγαίνει στον οισοφάγο;
 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνε-

ται όταν οι καούρες υπάρχουν μαζί με 
κάψιμο ή πόνο στην κάτω γνάθο ή στο 
χέρι, γιατί μπορεί να είναι εκδηλώσεις 
από την καρδιά όπου θα πρέπει να γίνε-
ται άμεση παραπομπή σε καρδιολόγο. 
Επίσης ασθενείς με καούρες, αναι-
μία, δυσπεπτικά ενοχλήματα, ανο-
ρεξία, απώλεια βάρους θα πρέπει 
αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια. 

ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ, ΕΧΩ ΚΑΟΥΡΕΣ!
Το ΕΛΙΓΑΣΤ απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πρόβλημα



ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  οικονομία   5

Με την συνεργασία της  
ΒΑΛΑΣΙΑΣ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ,  
Κλινικής Διαιτολόγου- Διατροφολόγου, 
ΒSc Επιστημονική Διευθύντρια 
Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης & 
Μεταβολικού Ελέγχου ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 
Θεσσαλονίκης,, Ιδρυτικό Μέλος Ελληνικής 
Διατροφολογικής Εταιρείας

Είναι απαραίτητο να ξεκινάτε την 
μέρα σας με ένα «θρεπτικό» 
αλλά όχι  «φορτωμένο» πρωι-
νό. Αποφύγετε ομελέτες, τυρό-
πιτες και κρουασάν. Περιέχουν 

διπλάσιες θερμίδες και λιπαρά από τα 
προτεινόμενα γεύματαΟ πρώτος κανό-
νας που πρέπει να ακολουθήσετε είναι 
να μην ξεκινήσετε  τη μέρα σας  με άδειο 
στομάχι. Είναι σίγουρο πως θα πεινάσε-
τε αργότερα. Αυτό μπορεί να σας οδη-
γήσει σε λάθος επιλογές όπως σνάκ με 
πολλές θερμίδες ή  κατανάλωση μεγά-
λης ποσότητας μεσημεριανού και βρα-
δυνού γεύματος.

Τυπικά παραδείγματα πρωινού 
γεύματος αποτελούν τα εξής: 

ΠΡΩΙΝΟ:
	1 φλυτζάνι γάλα με ½ φλιτζάνι δημη-

τριακά ολικής αλέσεως & 1 φρούτο
	1 γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά με 2 

φρυγανιές σίκαλης & 1 κγ μέλι & 1κ.γ. 
μαλακή μαργαρίνη 
	1 ποτήρι φυσικό χυμό φρούτων με 2 

παξιμάδια κρίθινα χωρίς αλάτι & τυρί 
χαμηλό σε λιπαρά & 1 αυγό βραστό 
ή ομελέτα 

 
ΣΤΗ  ΔΟΥΛΕΙΑ  
Η ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 

Φροντίστε να έχετε μαζί σας φρέσκα 
φρούτα εποχής που τρώγονται εύκολα 
και σας παρέχουν ενέργεια. 

 Μην ξεχνάτε να πίνετε αρκετό νερό   

και αποφύγετε τα αναψυκτικά. Δεν σας 
ξεδιψούν, και περιέχουν ζάχαρη (1 ποτήρι 
περιέχει περίπου 6 -7 κουταλάκια ζάχαρη).

Προτιμότερο είναι να έχετε μαζί σας 
διάφορα φρούτα που τρώγονται εύκο-
λα, είναι πλούσια σε βιταμίνες και σας 
παρέχουν ενέργεια, . Καλές επιλογές 
αποτελούν 

 1 ποτήρι φυσικό χυμό φρούτων ακό-
μη και 1 κουλούρι ή 1 έτοιμο τοστάκι με 
γαλοπούλα και τυρί.

ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ
 Το ψητό κρέας, το κοτόπουλο, το 

ψάρι, τα θαλασσινά, οι ωμές ή βραστές 
σαλάτες και τα λαχανικά θα πρέπει να 
αποτελούν την πρώτη επιλογή αφού 
προσφέρουν τη μέγιστη απόλαυση και 
βοηθούν στη συντήρηση του βάρους. 

ΨΩΜΙ: Περιορίστε το ψωμί στην 1 
φέτα, εκτός και αν προτιμήσετε να μην 
φάτε γαρνιτούρα. Στην περίπτωση αυτή, 
μπορείτε να καταναλώσετε   2 φέτες 
ψωμιού ή 1 ψωμάκι (κουβέρ).

ΣΑΛΑΤΑ: Προτιμήστε απλές σαλά-
τες με ελαιόλαδο αντί για μαγιονέζα ή 
άλλου είδους σώς. Ζητήστε να προσθέ-
σετε εσείς το λάδι.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ: Διαλέξτε ψητά ορεκτι-
κά (πχ. λαχανικά, μανιτάρια), αλοιφές 
(π.χ. μελιτζανοσαλάτα), αντί για τηγα-
νιτά. Τρώτε πάντα από το πιάτο σας. 
Έτσι έχετε τον πλήρη έλεγχο του τι τρώ-
τε. Ζητήστε να σας φέρουν τα ορεκτικά 
μαζί με το κυρίως πιάτο. Έτσι  θα απο-
φύγετε την υπερκατανάλωση

ΤΗΣ ΩΡΑΣ: Μια μερίδα ψητού (κρέ-
ας ή ψάρι )θα σας χορτάσει περισσότε-
ρο από τα «τσιμπολογήματα». 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ: Το ρύζι και τα λαχα-
νικά είναι η καλύτερη επιλογή. Οι τηγα-
νιτές πατάτες περιέχουν τις διπλάσιες 
θερμίδες και το πολυτηγανισμένο λάδι 
τις κάνει  ακόμα πιο ανθυγιεινές 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Μπορείτε να κατανα-
λώσετε μια μερίδα θαλασσινών, αρκεί 
να είναι ψητά ή αχνιστά.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Προτιμήστε σάλτσες 
όπως ντομάτα και άλλων λαχανικών. 
Αποφύγετε τις σάλτσες με κρέμα γάλα-
κτος όπου περιέχουν έως και 800 θερ-
μίδες η μερίδα.

Τι θα μπορούσε να περιέχει ένα 
πλήρες και ισορροπημένο μεσημε-
ριανό γεύμα:

ΚΥΡΙΟ ΓΕΥΜΑ:
	1 ψωμάκι (κουβέρ)

	1 μερίδα ψητό κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι 
	Ριζότο με λαχανικά ή πατάτες ψητές 

ως γαρνιτούρα 
	1 μερίδα σαλάτα 
	2 μικρά κομμάτια από τα ορεκτικά

Κάποιες απολαυστικές και ταυ-
τόχρονα υγιεινές επιλογές που θα 
μπορούσαν να αποτελούσαν  απο-
γευματινά σνακ:
	1 γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά
	1 φέτα καρπούζι ή πεπόνι
	1 μπάρα δημητριακών 
	1 ποτήρι φυσικό χυμό φρούτων
	1 παγωτό χαμηλό σε λιπαρά

Τι θα μπορούσε να αποτελεί ένα 
ελαφρύ και χορταστικό δείπνο:

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ:
	1 σαλάτα (που περιέχει τυρί , ζαμπόν 

ή αυγό) με ψωμί. Πχ.χωριάτικη, σέφ 
(ζητήστε τη σώς χωριστά ώστε να προ-
σθέσετε εσείς όσο επιθυμείτε)
	1 σαλάτα απλή πχ. Χόρτα, αγγου-

ροντομάτα, τρίχρωμη, ρόκα κτλ. με 
2 φέτες ψωμί και 1 μικρό κομμάτι 
τυρί ή 1 μικρό κομμάτι κρέας, ψάρι ή 
κοτόπουλο.
	1 ψωμάκι με 1 σουβλάκι και ντομάτα

Όσον αφορά το αλκοόλ προτιμήστε 
1 ποτηράκι κρασί το οποίο δεν περιέχει 
πολλές θερμίδες (1 ποτήρι λευκό κρα-
σί περιέχει περίπου 72 θερμίδες) ή μπί-
ρα (43kcal/100ml) και αντί για τους 
ξηρούς καρπούς και τα πατατάκια που 
σερβίρονται με το ποτό σας, προτιμήστε 
στικς λαχανικών όπως αγγουράκια και 
καρότα που οι θερμίδες τους είναι σχε-
δόν μηδενικές!!!

Αποφύγετε τα αναψυκτικά, τα 
οποία σας γεμίζουν με «κενές» θερμίδες 
(ένα κουτάκι αναψυκτικού περιέχει περί-
που 6-7 κουταλάκια ζάχαρη και αποδί-
δει  περίπου 140 θερμίδες) και ξεδιψά-
στε κυρίως  με νερό.   

ΠΟΣΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ... 

Κυρίως χάρη στη βελτίωση της διατροφής, οι Έλληνες ψήλω-
σαν περισσότερο από 11 εκατοστά σε διάστημα ενός αιώνα, 
υπολογίζει διεθνής μελέτη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντως, πρώτο μπόι παραμένουν οι 
άνδρες της Ολλανδίας και οι γυναίκες της Λετονίας.

Εκατοντάδες ερευνητές σε όλο τον κόσμο συνεργάστηκαν 
για να καταγράψουν τις τάσεις αυξομείωσης του ανθρώπινου 
αναστήματος σε 187 χώρες τον τελευταίο αιώνα.

Το 1914, αναφέρει η ερευνητική ομάδα στην επιθεώρηση 
eLife, ο μέσος άνδρας στην Ελλάδα είχε ύψος 162,5 εκατοστά 
και βρισκόταν στην 88η θέση της κατάταξης. Σήμερα έχει ύψος 
177,3 εκατοστά και βρίσκεται πλέον στην 35η θέση της λίστας.

Ακόμα πιο θεαματική ήταν η βελτίωση των επιδόσεων για 
τις Ελληνίδες. Πριν από έναν αιώνα, η μέση γυναίκα στην Ελλά-
δα είχε ύψος 150,6 εκατοστά και βρισκόταν στην 118η θέση. 

Σήμερα, έχει ψηλώσει στα 164,9 εκατοστά και απολαμβάνει 
πλέον την 27η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ακόμα κι έτσι, όμως, οι Έλληνες χρειάζονται σκαμνάκι για 
να φτάσουν τους Ολλανδούς: οι άνδρες είναι οι ψηλότεροι του 
κόσμου με ανάστημα 183 εκατοστά, ενώ οι γυναίκες, με ύψος 
169 εκατοστά, έρχονται δεύτερες μετά τις γυναίκες της Λετο-
νίας, που έχουν εκτιναχθεί στα 170. Στον αντίποδα, οι κοντύ-
τεροι άνδρες του κόσμου βρίσκονται στο Ανατολικό Τιμόρ με 
ύψος 160 εκατοστά, ενώ οι κοντύτερες γυναίκες είναι αυτές 
της Γουατεμάλας με ύψος 150 εκατοστά.

Η Γουατεμάλα είναι μια από τις χώρες στις οποίες η αύξη-
ση του ύψους τον τελευταίο αιώνα ήταν μάλλον μικρή, όπως 
συμβαίνει και με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία, 
το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές.

Υπάρχουν μάλιστα χώρες της υποσαχάριας Αφρική, όπως η 

Ουγκάντα και η Σιέρα Λεόνε, όπου το μέσος ύψος έχει μειωθεί 
κατά μερικά εκατοστά. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, οι οποίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τα 20 εκατοστά, καταγράφο-
νται στο Ιράν, τη Νότιο Κορέα και την Ιαπωνία, τόσο για τους 
άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Οι μεγάλες μεταβολές που 
καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνουν οι ερευνη-
τές, δείχνουν ότι, η διατροφή και άλλοι περιβαλλοντικοί παρά-
γοντες παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του ύψους, αν 
και τα γονίδια είναι επίσης σημαντικά.

Επικαλούνται επίσης προηγούμενες μελέτες που έδειχναν 
ότι οι ψηλοί άνθρωποι ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο και 
αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Από την άλλη, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ορισμέ-
νες μορφές καρκίνου.

πηγή:news.in.gr
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Ως φυτικής προέλευσης ρόφημα, 
ο καφές αποτελείται ουσιαστικά 
από ένα μείγμα χημικών ουσι-
ών, όπως είναι οι πολυφαινό-
λες (π.χ. χλωρογενικά οξέα και 

άλλες φαινολικές ενώσεις), η καφεΐνη, 
η καφεόλη, η καφεστόλη και οι μελα-
νοϊδίνες, με πληθώρα βιολογικών δρά-
σεων (π.χ. αντιοξειδωτικής, αντικαρκι-
νικής, αντι-μεταλλαξιογόνου).

Επίσης, ο καφές μπορεί να επηρεά-
σει την πρόσληψη ορισμένων μετάλλων 
(μαγνήσιο, μαγγάνιο, χρώμιο), της νιασί-
νης και κάποιων αντιοξειδωτικών ουσιών. 

Η ποσότητα και τα είδη των χημι-
κών ενώσεων που προσλαμβάνονται με 
τον καφέ μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα 
με την ποικιλία (χαρμάνι) του καφέ που 
χρησιμοποιείται, τη θερμοκρασία του 
καβουρδίσματος, τη μέθοδο παρασκευ-
ής, καθώς και την ποσότητα που κατανα-
λώνεται. Σημαντική είναι η παρατήρηση 
ότι το μέτριο ψήσιμο του καφέ αποδίδει 
περισσότερες βιοδραστικές φαινόλες. 
Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και ο 
φλοιός του κόκκου καφέ για την παρα-
γωγή βιοενεργών εκχυλισμάτων καφέ, 
που έχουν ευεργετική δράση στην υγεία. 

Για αρκετά χρόνια οι επιδράσεις του 
καφέ στον οργανισμό είχαν επικεντρω-
θεί στην περιεκτικότητά του σε καφεΐνη, 
αγνοώντας τα εκατοντάδες άλλα βιοε-
νεργά συστατικά του. Αρκετά είναι τα 
πιθανά οφέλη για την υγεία που συνδέ-
ονται με την κατανάλωση του καφέ και 
αποδίδονται -εν μέρει μόνο- στα χλω-
ρογενικά οξέα. Επίσης, ο καφές αποτε-
λεί μία από τις κύριες πηγές μελανοϊδι-
νών, οι οποίες σχετίζονται με αρκετές 
βιολογικές δράσεις, όπως αντιοξειδω-
τική, αντιμικροβιακή, αντιαθηρωματική, 
αντιφλεγμονώδη, αντιυπερτασική και 
αντιγλυκαιμική. 

Συνοπτικά, υπάρχουν αρκετά στοι-
χεία που συνηγορούν ότι η κατανάλω-
ση καφέ: 

• Βοηθά στη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης του Σακχαρώδους Διαβήτη 
Τύπου ΙΙ, μειώνοντας την αντίσταση στην 
ινσουλίνη. Η αποτελεσματικότητα του 
καφέ μάλιστα συγκρίνεται από πολλούς 
επιστήμονες με εκείνη των συμβατικών 
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε κλι-
νικές δοκιμές πρόληψης του διαβήτη. 

• Ελαττώνει το σωματικό βάρος 
και το δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) σε 
υπέρβαρους ενήλικες, αποτρέποντας την 
εμφάνιση παχυσαρκίας. 

• Έχει αντιφλεγμονώδη δράση επάγο-
ντας χαμηλότερα επίπεδα C-αντιδρώσας 
πρωτεΐνης. 

• Ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
της νόσου Alzheimer, κάτι που φαίνεται 
να επιτυγχάνεται με την κατανάλωση 
μέτριας ποσότητας (5 φλυτζάνια/ημέρα) 

καφέ με ή χωρίς καφεΐνη (decafeine), 
και βοηθά στην πρόληψη κινητικών και 
γνωσιακών προβλημάτων που σχετίζο-
νται με το γήρας. 

• Σχετίζεται με ελαττωμένο κίνδυ-
νο εμφάνισης της νόσου Parkinson, της 
κατάθλιψης και των νευροεκφυλιστικών 
παθήσεων. 

• Μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου του εντέρου, αυξάνοντας την 
κινητικότητα του εντερικού σωλήνα και 
βελτιώνοντας την αντιοξειδωτική του 
κατάσταση. 

• Καταστέλλει αλλεργικού τύπου 
αντιδράσεις εμποδίζοντας την έκκριση 
της κυτταροκίνης IL-12. 

• Εμποδίζει την απώλεια μυϊκής μάζας 
λόγω γήρατος, αυξάνοντας το ρυθμό 
πολλαπλασιασμού και τον κύκλο ζωής 
των μυϊκών κυττάρων 

• Έχει ευεργετική δράση στο ήπαρ, 
προστατεύοντας από πλήθος παθογε-
νειών όπως είναι το λιπώδες ήπαρ, η 
Α’παθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, τον 
ηπατοκυτταρικό καρκίνο κ.ά. 

• Σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο 
εμφάνισης οστικών καταγμάτων στους 
άνδρες. 

• Ελαττώνει τα επίπεδα ινσουλίνης 
και οιστρογόνων με αποτέλεσμα την 
πιθανή μείωση του κινδύνου ανάπτυξης 
καρκίνου του ενδομητρίου στις γυναίκες. 

• Βελτιώνει τη λειτουργία των περι-
φερικών αγγείων μέσω της τοπικής δρά-
σης των πολυφαινολών στα ενδοθηλι-
ακά κύτταρα. 

.Αυξάνει την απόδοση σε ασκήσεις 
σωματικής αντοχής, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις φαίνεται να αυξάνει και την 
ένταση της σωματικής άσκησης. 

Συμπερασματικά, ο καφές στην επο-
χή μας αποτελεί το δεύτερο σε κατανά-
λωση ρόφημα παγκοσμίως μετά το νερό. 
Πολλά συστατικά του καφέ λειτουργούν 
ως αντοξειδωτικοί παράγοντες προ-
λαμβάνοντας την αθηροσκλήρυνση. Η 
κατανάλωση καφέ πλούσιου σε πολυ-
φαινόλες φαίνεται να έχει πολυσήμαντο 
ρόλο σε νοσήματα της καρδιάς και του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. Τέλος, 

πολύ καλά μελετημένη είναι η ευεργετι-
κή επίδραση που έχει ο καφές στην πρό-
ληψη των νοσημάτων του ήπατος, για 
την οποία εκτενής αναφορά θα γίνει σε 
επόμενο άρθρο.

Ο ελληνικός καφές
Στην ελληνική επικράτεια, ο καφές 

κάνει την εμφάνισή του κατά τη διάρ-
κεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, καθώς 
και αυτοί της Βορείου Ελλάδος, είναι οι 
πρώτοι που υιοθετούν την κατανάλωση 
του καφέ και τη μετατρέπουν σε αγαπη-
μένη συνήθεια. 

Με την πάροδο των ετών, ο καφές 
κερδίζει την αγάπη όλο και περισσό-
τερων Ελλήνων. Παράλληλα, όλο και 
περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν, ότι 
η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί και 
συνεισφέρει ευεργετικά στον ανθρώπι-
νο οργανισμό. 

Οι σημαντικότερες και βιβλιογραφικά 
περισσότερο τεκμηριωμένες δράσεις του 

ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ή ΟΧΙ Ο ΚΑΦΕΣ
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καφέ στον ανθρώπινο οργανισμό σχετί-
ζονται με τις θετικές του επιδράσεις στις 
νοητικές και συναισθηματικές λειτουργί-
ες του εγκεφάλου. Η καφεΐνη, ένα από 
τα πιο πολυσυζητημένα συστατικά του 
καφέ, φαίνεται πως αποτελεί ένα ήπιο 
διεγερτικό του νευρικού συστήματος και 
σε μέτριες ποσότητες μπορεί να βελτιώ-
σει τη μνήμη. Η κατανάλωση καφεΐνης 
αυξάνει την ενέργεια και την εγρήγορση 
πυροδοτώντας την έκκριση νευροδιαβι-
βαστών στο αίμα, όπως της νοραδρε-
ναλίνης και της ντοπαμίνης. Παράλληλα 
μελέτες δείχνουν ότι ο καφές βελτιώνει 
τη διάθεση, τη μνήμη, την προσοχή, ενώ 
μειώνει το αίσθημα της κόπωσης. Η συνι-
στώμενη ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης 
για του ενήλικες φτάνει τα 400mg. Η 
περιεκτικότητα του ελληνικού καφέ σε 
καφεΐνη, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος 
της βρίσκεται στο ίζημα που δημιουρ-
γείται κατά την παρασκευή του, είναι 
περίπου 40mg ανά φλιτζανάκι. 

Ο καφές αποτελεί ένα από τα πιο 
πλούσια ροφήματα σε αντιοξειδωτικά. 
Έρευνα των Fukushima Y et al, 2009 
έδειξε ότι ο καφές, σε σύγκριση με άλλα 
πλούσια σε πολυφαινόλες ροφήματα, 
όπως το κρασί για παράδειγμα, έχει την 
υψηλότερη περιεκτικότητα. Μία παλιό-
τερη μελέτη σε Νορβηγούς ενήλικες 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο καφές 
αποτελούσε την κυριότερη πηγή αντι-
οξειδωτικών. Με κύρια αντιοξειδωτικά: 
το χλωρογενικό οξύ, το καφεϊκό οξύ και 
τις μελανοϊδίνες, ο ελληνικός καφές, 
με το ένα φλιτζανάκι να παρέχει περί-
που 150mg, μπορεί να αποτελέσει μία 
εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών και να 
προστατεύσει τον ανθρώπινο οργανισμό 
από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν 
βλάβες στους ιστούς και είναι υπεύθυ-
νες για την γήρανση. 

Επιπλέον, το θερμιδικό περιεχόμενο 
του ελληνικού καφέ είναι σχεδόν μηδε-
νικό. Οι κόκκοι του έχουν πολύ μικρή 
περιεκτικότητα σε συστατικά που περι-
έχουν θερμίδες όπως υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες και λίπη. Κατά τη διάρκεια 
του καβουρντίσματος, τα συστατικά αυτά 
μετατρέπονται σε ενώσεις που δεν απο-
δίδουν θερμίδες. Επιπλέον, πολλά από 
αυτά βρίσκονται στο ίζημα του ελληνι-
κού καφέ, αποτέλεσμα: το ένα φλιτζα-
νάκι αποδίδει λιγότερο από 1kcal. Αν 
κάποιος λοιπόν καταναλώνει ελληνι-
κό καφέ χωρίς την προσθήκη ζάχαρης 
ή γάλακτος δεν επιβαρύνει καθόλου 
τη θερμιδική του πρόσληψη. Αντίθετα, 
αν και τα δεδομένα είναι λίγα προς το 
παρόν, υπάρχουν μελέτες που υποστηρί-
ζουν ότι ο καφές μπορεί να δημιουργή-
σει ένα τέτοιο αίσθημα κορεσμού ώστε 
να οδηγήσει σε περιορισμό της τροφής 
και κατ’επέκταση μείωση της θερμιδι-
κής πρόσληψης. 

Μέχρι πρόσφατα η επιστημονική κοι-
νότητα πίστευε ότι ο καφές είχε αρνητική 
επίδραση στο γαστρεντερικό σύστημα. 
Οι τελευταίες μελέτες ωστό-
σο, τείνουν να αναιρέ-

σουν αυτόν τον ισχυρισμό καθώς δεί-
χνουν ότι η μέση κατανάλωση καφέ δε 
σχετίζεται ούτε με τη γαστροοισοφαγι-
κή παλινδρόμηση ούτε με έλκη ανωτέ-
ρου πεπτικού. Επιπροσθέτως, ο καφές 
φαίνεται να έχει ηπατοπροστατευτική 
δράση. Ερευνητικά δεδομένα υποστη-
ρίζουν ότι μειώνει το κίνδυνο εμφάνι-
σης κίρρωσης του ήπατος σε χρόνιους 
αλκοολικούς καθώς και τη θνητότητα 
από αλκοολική κίρρωση του ήπατος. 

Αν και οι μελέτες για την Ελλάδα 
δεν είναι πολλές, παρ’ όλα αυτά, τα 
αποτελέσματα για τις ευεργετικές επι-
δράσεις του καφέ φαίνονται ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά. Μελέτη που πραγματο-
ποιήθηκε στην Ικαρία σε 485 υπερτα-
σικούς ηλικιωμένους, έδειξε τη θετι-
κή επίδραση της μέτριας κατανάλωσης 
ελληνικού καφέ στην αορτική ελαστι-
κότητα. Φάνηκε δηλαδή να βελτιώνει 
την ικανότητα των αρτηριών να κάμπτο-
νται καλύτερα και να μην σκληραίνουν, 
ευνοώντας έτσι μια καλύτερη διαχείριση 
της πίεσής τους. Επιπλέον, μία παλιότε-
ρη ερευνητική προσπάθεια, που διεξή-
χθη σε νησιά της Μεσογείου, συνδέει 
και αυτή τη μέτρια κατανάλωση καφέ 
με οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό, 
αφού βρέθηκε, ότι μειώνει την πιθανό-
τητα εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη.

Στιγμιαίος καφές
Ο στιγμιαίος καφές είναι ένας τύπος 

καφέ κοινός ανάμεσα σε πολλούς λαούς 
και ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα 
σε όλο τον πλανήτη. 

Διάσημος για το πλούσιο άρωμα 
και τη γεύση του, πέραν της γνωστής 
σε όλους μας καφεΐνης, αποτελείται 
από περισσότερα από 1000 συστατι-
κά, μεταξύ των οποίων υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, βιταμίνες, ανόργανα στοι-
χεία και φαινολικά συστατικά. Οι αντι-
λήψεις του παρελθόντος περί βλαπτι-
κών συνεπειών της κατανάλωσης καφέ 
στην υγεία έχουν ανατραπεί, καθώς νέα 
δεδομένα δείχνουν ότι η μέτρια κατανά-
λωση καφέ όχι μόνο δε βλάπτει, αλλά 
σε πολλές περιπτώσεις έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανι-
σμό. Καταναλώνεται καθημερινά από ένα 
ευρύ φάσμα ηλικιών είτε με τη μορφή 
ζεστού ροφήματος είτε κρύου. 

Ας δούμε όμως  
από πού προέρχεται  
ο στιγμιαίος καφές 

Η καλλιέργειά του γίνεται σε μικρά 
αειθαλή δέντρα σε φυτείες κατά μήκος 
της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, της 
Αφρικής και της Ασίας. Για την παραγω-
γή του καφέ που φτάνει στα χέρια μας, η 
διαδικασία που ακολουθείται είναι αρχι-
κά η συλλογή των καρπών, η κατάλληλη 
προετοιμασία των κόκκων καφέ ώστε να 

αποφλοιωθεί ο καρπός, το καβούρδι-
σμα και το άλεσμα. Ο στιγμιαίος καφές 
συγκεκριμένα, περνά από μία περαιτέρω 
διαδικασία ώστε να φτάσει στο τελικό 
καθαρό προϊόν. Αυτή η διαδικασία είναι 
το διεξοδικό και διαδοχικό φιλτράρισμα 
όπου κρατάται το κατακάθι. Αυτό σημαί-
νει πως η διαδικασία του φιλτραρίσμα-
τος που ακολουθεί ο καταναλωτής στο 
σπίτι του για την προετοιμασία άλλων 
ειδών καφέ, για το στιγμιαίο καφέ έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, υπάρ-
χει και η φάση της αφυδάτωσης του 
καβουρδισμένου καφέ πριν συσκευα-
στεί και τελικά φτάσει στην κούπα του 
καταναλωτή όπου ξαναφτιάχνεται με 
προσθήκη νερού. 

Κατά καιρούς έχει ακουστεί ότι ο στιγ-
μιαίος καφές «χτυπάει» στο στομάχι. Από 
τις έρευνες που έχουν γίνει και αφορούν 
τη γαστρική κινητικότητα δεν έχει φανεί 
κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ αυτής και της κατανάλωσης καφέ 
από υγιείς ανθρώπους. Επίσης δεν έχει 
φανεί κάποια συσχέτιση με την δυσπε-
ψία, καθώς ο καφές δεν φαίνεται να 
αυξάνει τη γαστρική κινητικότητα και το 
ρυθμό κένωσης του στομάχου κατ’επέ-
κταση, σε υγιείς ενήλικες παρά μόνο σε 
κάποιους ασθενείς με ήδη υπάρχουσα 
δυσπεψία. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι τα 
άτομα με δυσπεψία, γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση ή κάποια άλλη νόσο του 
στομάχου, είτε είναι σε περιόδο έξαρσης 
της νόσου είτε ύφεσης, είναι απαραίτη-
το να ακολουθούν τις οδηγίες του θερά-
ποντα ιατρού σχετικά με την κατανάλω-
ση τροφίμων και ροφημάτων. Τελευταία 
ερευνητικά δεδομένα ωστόσο, που αφο-
ρούν στη γαστρεντερολογική κοινότητα 
δείχνουν ότι η μέση κατανάλωση καφέ 
δεν σχετίζεται ούτε με την γαστροοισο-
φαγική παλινδρόμηση ούτε με έλκη του 
ανώτερου πεπτικού. 

Από την άλλη υπάρχουν ερευνη-
τικά δεδομένα που προσάπτουν στο 
καφέ ηπατοπροστατευτικές ιδιότητες και 
συγκεκριμένα προστατεύει έναντι παθο-
γενειών όπως είναι το λιπώδες ήπαρ, η 
πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτι-
δα και τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο ενώ 
μειώνει και τον κίνδυνο κίρρωσης του 
ήπατος σε χρόνιους αλκοολικούς αλλά 
και την θνητότητα λόγω αυτής. Από 
την άλλη, η περιεκτικότητα του καφέ σε 
καφεΐνη ποικίλει αναλόγως με τον τύπο 
του καφέ, τη μέθοδο επεξεργασίας του 
και την προέλευσή του. Στον παρακάτω 
πίνακα μπορείτε να συγκρίνετε την περι-
εκτικότητα των βασικών τύπων καφέ 
σε καφεΐνη λαμβάνοντας υπόψη 
τις τυπικές μερίδες σερβιρί-
σματος και κατανάλωσης. 
Όπως μπορείτε να δείτε, αν 
καταναλώσουμε ίδια ποσό-
τητα στιγμιαίου καφέ 
και ίδια ποσότητα 

καφέ φίλτρου, στη πρώτη περίπτωση 
θα λάβουμε περίπου 25-30% λιγότερη 
καφεΐνη από τη δεύτερη, καθώς ο στιγμι-
αίος καφές είναι από τους πιο ελαφρείς 
σε συγκέντρωση καφεΐνης.

Είδος καφέ ανά μερίδα και η περι-
εκτικότητα σε καφεΐνη (mg)
• Γαλλικός καφές (200ml) 115 – 175mg 
• Στιγμιαίος καφές (180ml) 65 – 100mg 
• Εσπρέσο (30ml) 30 – 65mg 
• Ελληνικός καφές (60ml) 40 – 50mg 
• Ντεκαφεϊνέ στιγμιαίος καφές (200ml) 
2-3mg 
• Ντεκαφεϊνέ ελληνικός καφές (60ml) 
0.75 – 1mg 
• Ντεκαφεϊνέ εσπρέσο (30ml) 0 – 0.5mg

Συνεπώς, η περιεκτικότητα του στιγ-
μιαίου καφέ σε καφεΐνη δε δικαιολογεί 
κάποια γαστρική επιβάρυνση καθώς δεν 
είναι ο πρώτος σε συγκέντρωση καφε-
ΐνης ανά τυπική μερίδα κατανάλωσης. 
Είναι καλό να επισημανθεί ότι η ασφα-
λής πρόσληψη καφεΐνης αντιστοιχεί στα 
400 mg/ημέρα για τους ενήλικες, κάτι 
που αντιστοιχεί σε 3-5 φλιτζάνια στιγ-
μιαίου καφέ, ενώ ως «μέτρια πρόσλη-
ψη» θεωρείται η κατανάλωση 200 mg 
καφεΐνης, κάτι που αντιστοιχεί σε 2-3 
φλιτζάνια στιγμιαίου καφέ. 

Ασφαλώς όσοι υποψιάζονται ότι 
έχουν κάποιο πρόβλημα με το στομά-
χι τους, πρέπει να συμβουλευτούν τον 
γαστρεντερολόγο τους για να αποκλεί-
σουν κάποια παθολογία. Έπειτα, κάποιες 
καλές πρακτικές είναι να μετριάσουν τις 
ποσότητες καφέ που προσλαμβάνουν 
αλλά και να το προτιμήσουν μετά τα 
γεύματά τους για να μην είναι άδειο το 
στομάχι τους. Από την άλλη, μην ξεχνάτε 
ότι ο στιγμιαίος καφές περιέχει και πολυ-
φαινόλες οι οποίες ενισχύουν την αντι-
οξειδωτική ικανότητα του οργανισμού 
που φαίνεται να έχει πολλά οφέλη, ενώ 
μπορεί να συμβάλλει στην καθημερινή 
ενυδάτωσή του. Γνωρίζοντας πλέον ότι, 
η άποψη που θέλει το στιγμιαίο καφέ 
να «χτυπάει» στο στομάχι δεν στηρίζεται 
επιστημονικά με βάση τις έρευνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί σε υγιείς ενή-
λικες, καθώς οι μελέτες δεν είναι κατα-
ληκτικές και περιορίζονται σε ασθενείς, 
ενώ πρόκειται είτε για πολύ λίγες είτε 
για παλιές, μπορείτε να απολαμβάνετε 
το ρόφημα αυτό χωρίς τύψεις.

 Πηγή: Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντε-
ρολογίας & Διατροφής
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Πάνω από 140 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο πάσχουν από την χρό-
νια αυτή πάθηση του δέρμα-
τος. Τα συμπτώματα μπορεί 

να είναι επιβλαβή για πολλούς πάσχο-
ντες, προκαλώντας ορατές και επώ-
δυνες δερματικές βλάβες που δημι-
ουργούν φαγούρα, αιμορραγία ακόμα 
και κάψιμο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες, 
όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος 
και κατάθλιψη. 

Αποκτήστε  
τις πληροφορίες  
που χρειάζεστε

  Η ψωρίαση είναι μια πάθηση που 
συνήθως σχετίζεται με τον υπερ-πολ-
λαπλασιασμό των δερματικών κυττά-
ρων. Λανθασμένα σήματα που ξεκινούν 
από το ανοσοποιητικό σύστημα προ-
καλούν το σχηματισμό νέων δερματι-
κών κυττάρων μέσα σε μερικές ημέρες 
αντί για μερικές εβδομάδες. Ο υπερ-
πολλαπλασιασμός των κυττάρων του 
δέρματος οδηγεί στην εμφάνιση των 
ψωριασικών βλαβών. Οι βλάβες έχουν 
τρία βασικά χαρακτηριστικά: απολέ-
πιση, πάχυνση (έπαρση) και φλεγ-
μονή (ερυθρότητα). Είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι αυτός ο επιταχυμένος 
κυτταρικός πολλαπλασιασμός δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση καρκίνο. 

 Ο καθένας βιώνει διαφορετικά την 
ψωρίαση. Πολλοί άνθρωποι  δυσκολεύ-
ονται να δεχτουν την πάθηση  και κυρι-
εύονται από ένα αίσθημα σοκ, φόβου, 
αβεβαιότητας, ακόμα και θυμού , όταν 
μάθουν ότι πάσχουν από αυτήν. Όσα 
περισσότερα μάθουν για τη ψωρίαση, 
τόσο καλύτερα θα μπορούν να διαχει-
ριστούν την πάθηση…

 Ποικίλει από πολλά ήπια συμπτώ-
ματα με περιστασιακή εμφάνιση πλα-
κών και φαγούρας, μέχρι σε σωματι-
κά συμπτώματα που είναι πολύ πιο 
σοβαρά. 
 
 ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 Ο καθένας βιώνει διαφορετικά 
την ψωρίαση. Τα συμπτώματα ποι-
κίλλουν από πολλά ήπια με περι-
στασιακή εμφάνιση πλακών και 
φαγούρας, μέχρι σε σωματικά συμπτώ-
ματα που είναι πολύ πιο σοβαρά.  
 Έως και το 30% των ατόμων με ψωρί-
αση μπορεί επίσης να εμφανίσει ψωρι-
ασική αρθρίτιδα. 

 Οποιοσδήποτε μπορεί να εμφανίσει 
ψωρίαση. Είναι εξίσου συχνή σε άντρες 
και γυναίκες και επηρεάζει περίπου το 
2-3% του πληθυσμού παγκοσμίως. 

Η ψωρίαση μπορεί να εμφανιστεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία, αλλά στους περισ-
σότερους αναπτύσσεται στην ηλικία 
των 20-35 ετών. Το 75% των περιπτώ-
σεων ψωρίασης εμφανίζεται πριν από 
την ηλικία των 40 ετών. Ωστόσο, είναι 
πιθανό η νόσος να εμφανιστεί τόσο 
στην παιδική όσο και στην τρίτη ηλικία.   

Τι προκαλεί 
την ψωρίαση;

 Το ακριβές αίτιο της ψωρίασης εξα-
κολουθεί να είναι άγνωστο. Είναι μια 
σύνθετη πάθηση με πολλαπλά δυνη-
τικά αίτια, τα οποία μπορεί να είναι 
γενετικά, ανοσολογικά, περιβαλλο-
ντικά και ψυχολογικά. Αυτοί οι παρά-
γοντες μεταβάλλουν τον τρόπο λει-
τουργίας των δερματικών κυττάρων, 
επιταχύνοντας το ρυθμό ανάπτυξης 
και αποβολής τους.

 Η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική. 
Δεν την κολλήσατε από κανέναν και 
δεν μπορείτε να τη μεταδώσετε αγγί-
ζοντας τους άλλους, κολυμπώντας 
στην ίδια πισίνα με αυτούς ή ακόμα 
και μέσω της στενής επαφής. 

Συχνά αίτια  
και παράγοντες 
ενεργοποίησης

 Αν και η ακριβής αιτία της ψωρί-

ασης εξακολουθεί να είναι άγνωστη, 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της 
φαίνεται να διαδραματίζουν γενετι-
κοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.  
 Έρευνες δείχνουν ότι οι πιθανότητες 
να κληρονομήσει κάποιος ψωρίαση 
είναι 10% αν ο ένας από τους γονείς 
του έχει προσβληθεί από τη νόσο, με 
το ποσοστό να αυξάνεται στο 50% αν 
έχουν προσβληθεί και οι δύο γονείς. 
Ωστόσο, δεν αναπτύσσουν την πάθη-
ση όλοι όσοι κληρονομούν τα γονίδια 
της ψωρίασης. Ενδογενείς ή εξωγε-
νείς παράγοντες, οι οποίοι ονομάζο-
νται παράγοντες ενεργοποίησης, μπορεί 
επίσης να συντελέσουν στην ανάπτυξη 
ψωρίασης ή στην έξαρση των ψωρια-
σικών πλακών.  

 Οι παράγοντες ενεργοποίησης δια-
φέρουν από άτομο σε άτομο – κάτι 
που προκαλεί την εμφάνιση της ψωρί-
ασης στον έναν μπορεί να μην επηρε-
άζει καθόλου κάποιον άλλο.

Εξωγενείς παράγοντες
 Στους εξωγενείς παράγοντες 

περιλαμβάνεται η πρόκληση δερ-
ματικών βλαβών, όπως τα ηλι-
ακά εγκαύματα, οι εμβολιασμοί 
και τα γδαρσίματα. Αυτή η αντί-
δραση στη βλάβη λέγεται φαινόμε-
νο Koebner και πήρε το όνομά της 
από έναν γιατρό του 19ου αιώνα, ο 

οποίος διαπίστωσε ότι είχε εμφανίσει 
νέες ψωριασικές πλάκες σε σημεία 
όπου τον είχε δαγκώσει το άλογό του.  
 Άλλες δερματικές βλάβες και παθή-
σεις που είναι γνωστό ότι ενεργοποιούν 
(επάγουν) την ψωρίαση είναι: ξύρισμα, 
δαγκώματα, μωλωπισμός, τριβή 
ή σύγκαμα, βελονισμός, χημικός 
ερεθισμός ή εφαρμογή κολλητικής 
ταινίας στο δέρμα, τατουάζ, φλύ-
κταινες, δερματίτιδα, φουσκάλες, 
λεύκη και ψώρα.

  
Ενδογενείς παράγοντες  
και ο ρόλος του stress

Οι ενδογενείς παράγοντες περιλαμ-
βάνουν το συναισθηματικό στρες και 
ορισμένα φάρμακα – όπως το λίθιο, οι 
βήτα αναστολείς, τα κορτικοστεροειδή 
και τα ανθελονοσιακά. Ορισμένες λοι-
μώξεις, ιδιαίτερα η βακτηριακή λοίμω-
ξη από στρεπτόκοκκο, μπορούν επί-
σης να ενεργοποιήσουν την ψωρίαση.  

 Οι παράγοντες ενεργοποίησης 
είναι διαφορετικοί για τον καθένα – 
κάτι που προκαλεί την εμφάνιση της 
ψωρίασης στον έναν μπορεί να μην 
επηρεάζει καθόλου κάποιον άλλο. 
Για να βρει ο ασθενής τι προκαλεί τις 
εξάρσεις της νόσου , πρέπει να συζη-
τήσει διεξοδικά με το γιατρό του , ο 
οποίος  έχει την κατάλληλη εμπειρία 
για να προσδιορίσει πιθανούς παρά-
γοντες ενεργοποίησης της ψωρίασης 
και μπορεί να βοηθήσει να εντοπίσει 
τι  επηρεάζει το άτομο . 

  Οι ασθενείς αισθάνονται συχνά 
ευάλωτοι αντιμετωπίζοντας πολλές 
φορές με σκεπτικισμό την ενδεδειγ-
μένη γι’ αυτούς αγωγή. 

Παράλληλα, σχεδόν το ένα τρίτο, 
ισχυρίζεται ότι δεν έχουν την επιθυμη-
τή σχέση με το γιατρό τους, επιζητώ-
ντας περισσότερη βοήθεια προκειμέ-
νου να πάρουν σημαντικές αποφάσεις 
για τη θεραπεία τους.  Σύμφωνα με 
τον κ. Δημήτριο Παπακώστα,  Δερ-
ματολόγο-Αφροδισιολόγο-Διδά-
κτωρα του Παν/μίου Charite-
Universitawtsmedizin Berlin με 
μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή [ “MyPso” 
] – εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ - ενδυνα-
μώνεται η επικοινωνία ιατρού – ασθε-
νούς και οι πάσχοντες με ψωρίαση 
μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα 
και πιο αποτελεσματικά την πάθησή 
τους. Η εφαρμογή  είναι απλή και λει-
τουργική στη χρήση, επιτρέποντας σε 
όλους τους ανθρώπους με ψωρίαση να 
παρακολουθούν την πρόοδό τους με το 
πάτημα ενός κουμπιού και να έχουν τον 
έλεγχο της πάθησής τους, αντιμετω-
πίζοντάς την με συνέπεια κι αυτοπε-
ποίθηση…

ΨΩΡΙΑΣΗ ...ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ 
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Η 
αδιάκοπη χρήση των κλιματι-
στικών ενέχει κινδύνους, για 
την υγεία μας. Λοιμώξεις του 
αναπνευστικού, κρυολογήμα-
τα, ψύξεις είναι μερικά από τα 

προβλήματα υγείας που προκαλεί η χρή-
ση των κλιματιστικών συστημάτων, όταν 
αυτά δεν συντηρούνται τακτικά και δεν 
χρησιμοποιούνται σωστά.

Η κακή χρήση του κλιματιστικού ελλο-
χεύει κινδύνους, ειδικά όταν κάποιος περ-
νάει πολλές ώρες της ημέρας σε χώρο 
με air condition, μπαινοβγαίνει στο κρύο 
και στη ζέστη αλλά και δεν καθαρίζει το 
φίλτρο και δεν αερίζει τους χώρους του 
είναι ευάλωτος.

• Μπορεί να εμφανίσει ψύξη. Η ψύξη 
είναι συνηθισμένο φαινόμενο από την 
κατάχρηση του κλιματιστικού, και προ-
καλείται από τις απότομες αλλαγές θερ-
μοκρασίας.

• Πολύ πιθανόν να εμφανίσει ξήρανση 
στο δέρμα και στους βλεννογόνους, και 
να κολλήσει κάποια μεταδοτική μολυσμα-
τική ασθένεια μέσω του κλιματιστικού.

• Επίσης, επικίνδυνοι είναι οι μύκη-
τες και η σκόνη που επικάθονται και 
αναπτύσσονται στα συστήματα κλιμα-
τισμού που ενδεχομένως να προκαλέ-
σουν αλλεργίες.

• Φαινόμενα ρινίτιδας και ερεθισμού 
του λαιμού είναι συνηθισμένα όπως επί-
σης η επιπεφυκίτιδα και η βλεφαρίτιδα 
καθώς και τα προβλήματα σε χρήστες 
φακών επαφής.

• O μη επαρκής εξαερισμός σε κλει-
στά κτίρια ή αίθουσες μπορεί να προκα-
λέσει βλάβη στο ρινικό επιθήλιο και κατ’ 
επέκταση να δυσχεράνει την αναπνοή.

• Επίσης έχει φανεί, πως η υπερβολι-
κή χρήση κλιματιστικών μπορεί να κατα-
στρέψει σε μεγάλο βαθμό τον φυσιο-
λογικό μηχανισμό φίλτρου της ρινικής 
αναπνοής. Άλλες αιτίες για την εμφάνι-
ση αλλεργικής ρινίτιδας πλην της κακής 
χρήσης των κλιματιστικών είναι η μόλυν-
ση του περιβάλλοντος, το άγχος και η 
κακή διατροφή.

Ένα μεγαλύτερο κίνδυνο εγκυμονεί 
η ελλιπής συντήρηση των υδρόψυκτων 
κεντρικών συστημάτων κλιματισμού στους 
μεγάλους χώρους, καθώς στις δεξαμε-
νές νερού ενδέχεται να αναπτυχθεί το 
μικρόβιο της λεγιωνέλας, που προκα-
λεί μια επικίνδυνη ασθένεια, γνωστή ως 
«νόσο των λεγεωναρίων». Η νόσος των 
λεγεωνάριων οφείλεται σε βακτήριο που 
προσβάλλει τους πνεύμονες προκαλώ-
ντας λοίμωξη ή πνευμονία. Δεν είναι 
μεταδοτική και δεν κολλάει από άνθρω-
πο σε άνθρωπο.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται μεταξύ 
της 2ης και 10ης ημέρας μετά την έκθε-
ση στο βακτήριο. Η νόσος ξεκινά σαν μια 
τυπική γρίπη με:
• κατάπτωση,
• υψηλό πυρετό,

• πονοκέφαλο,
• πόνο μυών και
• ξερό βήχα.

Όσο εξελίσσεται η πνευμονία, μπο-
ρεί να υποφέρει από
• πόνους στο στήθος,
• δύσπνοια,
• εμετούς,
• διάρροια ακόμη και
• ψευδαισθήσεις.

Χρειάζεται μια κατάλληλη αγωγή με 
αντιβιοτικά. Το ρίσκο όμως της μόλυν-
σης από την νόσο ελαχιστοποιείται με την 
σωστή συντήρηση των πιθανών πηγών 
μόλυνσης όπως είναι τα συστήματα κλιμα-
τισμού. Tα κλιματιστικά των αυτοκινήτων 
έχουν ενοχοποιηθεί για οξείες παραρρι-
νοκολπίτιδες (ιγμορίτιδα), κυρίως όταν 
το ψυχρό ρεύμα έχει κατεύθυνση προς 
το πρόσωπο των επιβατών.

Οι μικρές μονάδες που χρησιμοποι-
ούμε στα σπίτια μας μπορεί να “ενοχλή-
σουν” το αναπνευστικό σύστημα από τη 
συσσώρευση ξένων σωματιδίων ή και 
μικροβίων. Εφόσον τα φίλτρα τους είναι 
καθαρά και γίνεται λελογισμένη χρήση, 
δεν προκύπτουν κίνδυνοι. Μεγάλη σημα-
σία, συνεπώς, έχει ο τακτικός καθαρι-
σμός τους.

Είναι ενδεικτικό ότι στο κέντρο της 
Αθήνας, όπου η ρύπανση της ατμόσφαι-
ρας είναι μεγαλύτερη, τα φίλτρα των αιρ 

κοντίσιον χρειάζονται πολύ συχνότερη 
συντήρηση, σχεδόν δύο φορές συχνό-
τερα σε σχέση με άλλες περιοχές. Ακό-
μη όμως και με σωστή χρήση, άτομα 
με ευαισθησία στο ανώτερο αναπνευ-
στικό, αλλεργικές ρινίτιδες κ.λπ. μπορεί 
να παρουσιάσουν ενοχλήσεις και για το 
λόγο αυτό συνιστάται να αποφεύγουν, 
κατά το δυνατόν, την παρατημένη έκθεση 
σε τεχνητό κλιματισμό. Σε όλες τις περι-
πτώσεις, χρειάζεται προσοχή στη ρύθμιση 
της θερμοκρασίας προκειμένου να μην 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του 
εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος. Σαν γενικός κανόνας, σύμφωνα 
με τους ειδικούς, είναι να μην υπάρχει 
διαφορά μεγαλύτερη των πέντε έως έξι 
βαθμών Kελσίου. Δηλαδή, εάν το θερμό-
μετρο δείχνει έξω 38 βαθμούς Kελσίου, 
θα πρέπει να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό 
περίπου στους 32–33 βαθμούς Kελσίου.

Σε μεγάλους χώρους, όπως κτίρια 
επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 
ο σωστός καθαρισμός συχνά δεν αποτε-
λεί πρώτη προτεραιότητα. H συνάθροι-
ση πολλών ατόμων, το κάπνισμα και σε 
πολλές περιπτώσεις ο πεπαλαιωμένος 
κεντρικός κλιματισμός των κτιρίων είναι 
παράγοντες που επιβαρύνουν την ατμό-
σφαιρα και δημιουργούν προϋποθέσεις 
για τη μετάδοση μικροβίων. Ειδικά στα 
μεγάλα κλιματιστικά συστήματα που χρη-

σιμοποιούν το νερό για ψύξη, εάν δεν 
γίνεται σωστός καθαρισμός και χλωρίω-
ση μπορούν να αναπτυχθούν μικρόβια με 
πιο επικίνδυνο από όλα το μικρόβιο της 
λεγιωνέλας. Ως σύνδρομο του νοσούντος 
κτιρίου έχει περιγραφεί η κατάσταση που 
οφείλεται στην κακή ποιότητα του αέρα 
σ΄ ένα κτίριο μη αεριζόμενο με πλημμελή 
λειτουργία του κεντρικού κλιματισμού. Τα 
συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ένοι-
κοι είναι σημεία φλεγμονής (κοκκίνισμα) 
στα μάτια, ρινική συμφόρηση, φαρυγγίτι-
δα και ευρήματα στο δέρμα ή σε παρα-
μελημένες καταστάσεις, ενοχλήματα από 
το κεντρικό νευρικό σύστημα (αδυναμία 
συγκέντρωσης, αδιαθεσία, εκνευρισμός).

Παιδιά και κλιματιστικά μηχανήματα
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και με 

τη χρήση των κλιματιστικών, καθώς το 
παιδιά συνήθως δεν αντιδρούν όταν 
«χτυπάει» επάνω τους η ψύξη, παρ' ότι 
μπορεί να τα βλάψει. Τα αποτελέσματα 
είναι συχνά δυσάρεστα, και η σοβαρό-
τητά τους εξαρτάται από την περίπτωση. 
Για παράδειγμα, τα πράγματα είναι επι-
κίνδυνα όταν το παιδί παίζει και ιδρώ-
νει και, εν αγνοία του, το κλιματιστικό 
μηχάνημα είναι στραμμένο πάνω του. 
Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει να φροντίζετε 
να χρησιμοποιείτε σωστά και με μεγάλη 
προσοχή τα κλιματιστικά και τους ανε-
μιστήρες, ώστε πραγματικά να ανακου-
φίζουν το παιδί από τη ζέστη και να μην 
του προκαλούν μεγαλύτερα προβλήματα.

Το κλιματιστικό του σπιτιού μας δεν 
πρέπει να μας δροσίζει μονάχα, αλλά 
και να μας προφυλάσσει από όσα ανα-
φέρθηκαν. Αυτό προϋποθέτει τακτική και 
σωστή συντήρηση.

• Αλλάζετε τα φίλτρα συχνά, ανάλο-
γα με την χρήση τους.

• Ρυθμίζετε την θερμοκρασία σε λογι-
κές τιμές (όχι στους 18 βαθμούς Κελσί-
ου), έτσι ώστε να μην ζεσταίνεστε, αλλά 
ούτε και να κρυώνετε.

• Αφήνετε πάντα ένα παράθυρο μισά-
νοιχτο στον χώρο που κλιματίζεται, έτσι 
ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και να μην 
ξηραίνεται η ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα όταν 
κοιμάστε με ανοικτό κλιματιστικό.

• Αερίζετε συχνά τους χώρους του σπι-
τιού και ξεσκονίζετε τακτικά έπιπλα και 
υφάσματα που μπορεί να πιάσουν σκόνη.

• Το κλιματιστικό ανακυκλώνει την 
σκόνη που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης 
αλλεργιών.

• Mην κάθεστε εκεί που «χτυπάει» το 
κλιματιστικό για πολύ ώρα. Το πιθανό-
τερο είναι την επόμενη μέρα να υποφέ-
ρετε από ψύξη, πονοκέφαλο ή μυϊκούς 
σπασμούς.

• Δοκιμάστε και τους ανεμιστήρες 
οροφής ή δαπέδου. Καταναλώνουν λιγό-
τερο και επιπλέον σας δίνουν μια ξεχω-
ριστή ατμόσφαιρα, ενώ διώχνουν και 
τα κουνούπια.

Iδέες για να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικά
Ακολουθούν μερικές συμβουλές, για δροσιά τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες 
εντός και εκτός σπιτιού.
-Πάρτε σκίαστρα για τα παράθυρά σας καθώς μειώνουν την αύξηση της 
θερμοκρασίας από τον ήλιο μέχρι και 77%.
-Βάλτε στόρια ή λευκές κουρτίνες στα παράθυρα που μειώνουν τη θερ-
μότητα κατά 50%.
-Κλείστε πόρτες και παράθυρα όταν ανέβει κατά πολύ η θερμοκρασία.
-Πιείτε πολύ νερό και παγωμένο τσάι ενώ αποφύγετε να πίνετε, καφέ ή σόδα.
-Δροσερά και ελαφρά γεύματα
-Ρίξτε κρύο νερό στους καρπούς και το μέτωπό σας
-Να φοράτε ελαφρά και φωτεινά ρούχα
-Κατασκηνώστε έξω τη νύχτα
-Μην αφήνετε τους ανθρώπους ή ζώα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ



10  οικονομία   ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MD, 
ECFMG, PHD, Αγγειοχειρουργός -  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Τ. 
Clinical Fellow Jobst Vascular Institute 
(Toledo, Ohio) University of Michigan 
(Ann Arbor) – USA.

Λίγο καιρό πριν την έναρξη των 
καλοκαιρινών διακοπών, πολ-
λοί υποψήφιοι ταξιδιώτες με 
αεροπλάνο, αναρωτιούνται 
πόσο ασφαλές μπορεί να είναι 

το ταξίδι τους, ιδιαίτερα αν την ίδια 
στιγμή ταλαιπωρούνται από κιρσούς 
των κάτω άκρων, την γνωστή σε όλους 
μας φλεβίτιδα.

Πολλοί ασθενείς με φλεβίτιδα αισθά-
νονται ανασφάλεια εν όψει ενός αερο-
πορικού ταξιδιού, ιδιαίτερα όταν η διάρ-
κεια της πτήσης είναι μεγάλη (πάνω από 
4 ώρες). Η ανασφάλεια αυτή αναφύ-
εται, κυρίως, λόγω της γνωστής σχέ-
σης της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης 
(θρόμβωση στο βαθύ φλεβικό σύστημα 
των κάτω άκρων) με τις πτήσεις μεγά-
λης διάρκειας. Πριν δούμε πόσο βάσιμες 
είναι οι παραπάνω ανησυχίες, θα πρέπει 
πρώτα να καταλάβουμε ότι η φλεβίτιδα 
και η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι 
δύο εντελώς ξεχωριστές παθήσεις των 
φλεβών των κάτω άκρων.

Ποιες οι διαφορές μεταξύ εν τω 
βάθει φλεβοθρόμβωσης και κιρ-
σών των κάτω άκρων;
Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση απο-

τελεί μία κατάσταση όπου το αίμα μέσα 
στις φλέβες σταματά να κινείται και πήζει. 
Το πηγμένο αίμα που κλείνει την φλέβα 
προκαλεί διάφορες επιπλοκές στο πόδι 
όπως πόνο, πρήξιμο, αδυναμία κίνησης 
και δερματικές βλάβες, όπως ανοιχτές 
πληγές. Παρ΄όλα αυτά, η σοβαρότερη 

των επιπλοκών είναι η απόσπαση τμή-
ματος του θρόμβου από την περιοχή 
που αναπτύχθηκε και η μεταφορά του 
προς τα πνευμόνια.

Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως 
‘πνευμονική εμβολή’ και μπορεί να απει-
λήσει τη ζωή του ασθενούς.

Οι κιρσοί αποτελούν διατεταμένες 
φλέβες, οι οποίες ‘φουσκώνουν’ λόγω 
της παλινδρόμισης αίματος μέσα σε 
αυτές. Παρατηρούνται σε επιφανεια-
κές φλέβες, ακριβώς κάτω από το δέρ-
μα και γι’αυτό το λόγο είναι ιδιαιτέρως 
εμφανείς.

Και η εν τω βάθει θρόμβωση και οι 
κιρσοί αποτελούν φλεβικά προβλήματα, 
αλλά δεν πρέπει να συγχέονται. Οι κιρ-
σοί είναι πρόβλημα των επιφανειακών 
φλεβών, ενώ η εν τω βάθει θρόμβωση 
είναι πρόβλημα των βαθειών φλεβών.

Ποια η σχέση κιρσών και εν τω 
βάθει φλεβοθρόμβωσης;
Υπάρχουν περιπτώσεις κιρσών όπου 

το αίμα μπορεί να πήξει μέσα σε αυτούς. 
Αυτό μπορεί να γίνει, όχι μόνο μετά από 
κάποιο τραυματισμό στην περιοχή των 
κιρσών, αλλά ακόμα και αυτόματα. Η 
κατάσταση αυτή περιγράφεται ως «επι-
φανειακή θρόμβωση» και χαρακτηρίζε-
ται από μικρότερη ποσότητα θρόμβου, 
συγκριτικά με την «βαθειά» θρόμβωση.

Η επιφανειακή θρόμβωση παρουσι-
άζεται με ερυθρότητα, πόνο και ευαι-
σθησία στην περιοχή του θρομβωμένου 
κιρσού και συνήθως αντιμετωπίζεται 
συντηρητικά με παυσίπονα, αντιφλεγ-
μονώδη φάρμακα ή κρέμες, αντιπηκτι-
κά φάρμακα, χρήση καλτσών ελαστικής 
συμπίεσης, φυσική δραστηριότητα και 
ανύψωση των κάτω άκρων.

Σε κάποιο μικρό ποσοστό ασθενών, 
με επιφανειακή θρόμβωση, ιδιαίτερα σε 
αυτούς όπου η θρόμβωση εντοπίζεται 
στο πάνω μέρος του μηρού, στις βουβω-
νικές περιοχές ή πίσω από τα γόνατα, 

ο θρόμβος μπορεί να επε-
κταθεί προς το 

εν τω 

βάθει σύστημα, μιας και στις συγκεκρι-
μένες περιοχές τα δύο φλεβικά συστή-
ματα ενώνονται.

Μια επιφανειακή θρόμβωση, λοιπόν, 
είναι λιγότερο σοβαρή, συγκριτικά με την 
«εν τω βάθει θρόμβωση», εντούτοις, σε 
κάποιες, τουλάχιστον, περιπτώσεις μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε εν τω βάθει φλε-
βική θρόμβωση, ακόμα και πνευμονική 
εμβολή. Αυτός είναι και ο λόγος όπου 
οι ασθενείς με επιφανειακή θρόμβωση 
λόγω της παρουσίας των κιρσών τους, 
έχουν κάπως πιο αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης εν τω βάθει φλεβοθρόμβω-
σης, σε σύγκριση με ασθενείς που δεν 
πάσχουν από κιρσούς.

Ποια η σχέση εν τω βάθει θρόμ-
βωσης και αεροπορικών ταξιδιών;
Τα μεγάλα αεροπορικά ταξίδια (άνω 

των 5000 χιλιομέτρων) αποτελούν ξεκά-
θαρο παράγοντα κινδύνου για εν τω 
βάθει φλεβοθρόμβωση. Οι συνθήκες 
ενός πολύωρου αεροπορικού ταξιδιού 
με περιορισμό του σώματος στο στενό 
χώρο των καθισμάτων, ιδιαίτερα της 
οικονομικής θέσης, σε συνδυασμό με την 
χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, την χαμηλή 
υγρασία και την μειωμένη συγκέντρωση 
οξυγόνου, φαίνεται να αποτελούν προ-
ϋποθέσεις ανάπτυξης εν τω βάθει φλε-
βοθρόμβωσης.

Ποια η σχέση κιρσών και αερο-
πορικών ταξιδιών;
Ο κίνδυνος εμφάνισης εν τω βάθει 

φλεβοθρόμβωσης σε ασθενείς με κιρ-
σούς, λόγω ενός μεγάλου αεροπορικού 
ταξιδιού, φαίνεται να είναι μικρός. Λίγες, 
μόνο, μελέτες αναφέρουν τους κιρσούς 
ως παράγοντα πραγματικού κινδύνου 
μιας σοβαρής θρόμβωσης, σε αεροπο-
ρικό ταξίδι. Παρ’όλ’αυτά, η κατάστα-
ση αυτή καλό είναι να μην μας αφήνει 
αδιάφορους και να λαμβάνονται προ-
στατευτικά μέτρα, όπως αναφέρονται 
παρακάτω.

Συμβουλές για προστασία από εν 
τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε πολύω-
ρο αεροπορικό ταξίδι

Κατ’αρχάς, ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται σε ασθενείς με υψηλό κίνδυ-
νο εμφάνισης εν τω βάθει θρόμβωσης, 
όπως οι παρακάτω κατηγορίες ασθενών:

• Ιστορικό εν τω βάθει θρόμβωσης 
ή πνευμονικής εμβολής

• Καρκίνος
• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
• Καρδιακή ανεπάρκεια
• Θρομβοφιλία
• Παχυσαρκία
• Εγκυμοσύνη
Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση 

(κυρίως στην περιοχή της λεκάνης ή 
στα πόδια)

• Χρήση ορμονικών σκευασμάτων 
(π.χ. αντισυλληπτικά φάρμακα)

• Κιρσοί κάτω άκρων (μικρός κίνδυ-
νος όπως αναφέρεται πιο πάνω)

Πριν το ταξίδι:
Αν υπάρχουν οι παραπάνω παράγο-

ντες κινδύνου επικοινώνησε με τον γιατρό 
σου για λήψη κατάλληλων συμβουλών.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο 
από τον γιατρό σου, φρόντισε έγκαιρα 
να προμηθευτείς τα ειδικά φάρμακα ή 
τις ειδικές αντιθρομβωτικές κάλτσες. Οι 
κάλτσες που συνήθως χρειάζονται είναι 
αυτές της ελαφριάς συμπίεσης (κλάση 
1, 14-17 mmHg στο επίπεδο των σφυ-
ρών), οι οποίες και φτάνουν μέχρι το 
επίπεδο του γόνατος.

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού:
• Φόρεσε άνετα και χαλαρά ρούχα
• Κάνε χρήση των αντιθρομβωτικών 

καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης
• Συχνά, κάνε κινήσεις κάμψης-έκτα-

σης των ποδιών για να αποφεύγεται η 
λίμναση αίματος στις βαθειές φλέβες 
της γάμπας

• Περπάτα όσο μπορείς στο διάδρο-
μο του αεροπλάνου

• Πιες άφθονα υγρά προς αποφυ-
γή αφυδάτωσης

• Απέφυγε αλκόολ ή υπνωτικά χάπια.
Πηγή: mydoctors.gr

ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
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ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ  

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αγγειοχειρουργός
Διευθυντής Β΄ Αγγειοχειρουργικής  
Κλινικής ΙΑΣΩ General

Τι είναι η Χρόνια Φλεβική Ανε-
πάρκεια;
Μία από τις παθήσεις του αγγει-

ακού συστήματος που παρουσιάζει 
έξαρση, ειδικότερα τους θερινούς 
μήνες λόγω της αύξησης της θερμο-
κρασίας, είναι η Χρόνια Φλεβική 
Ανεπάρκεια (ΧΦΑ) στα κάτω άκρα 
(αυτό που πολλοί ονομάζουν «φλε-
βίτιδα»). Είναι μία χρόνια εξελικτική 
νόσος που παρουσιάζεται σε 3 στους 
10 ενήλικες (η συχνότητα εμφάνισης 
της νόσου ανέρχεται στο 30-50% του 
πληθυσμού). 

Ποια είναι τα συμπτώματα;
H Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια 

(ΧΦΑ) συνήθως κάνει την εμφάνισή 
της με βαριά πονεμένα, πρησμένα και 
κουρασμένα πόδια ιδιαίτερα τις βρα-
δινές ώρες. Επηρεάζει σημαντικά την 
καθημερινή ποιότητα ζωής και εκδη-
λώνεται με 4 διαστάσεις:

Πόνο: «κοιμάμαι άσχημα», «πονάω 
στα πόδια», «δεν μπορώ να σταθώ 
όρθιος για πολλή ώρα». 

Σωματική διάσταση: «δεν μπο-
ρώ να κάνω δουλειές του σπιτιού», 
«δεν μπορώ να περπατήσω γρήγορα». 

Κοινωνική διάσταση «δεν μπο-
ρώ να βγαίνω έξω το βράδυ», «δεν 
μπορώ να ταξιδεύω με αυτοκίνητο». 

Ψυχολογική διάσταση «νιώ-
θω να γίνομαι βάρος στους άλλους», 
«εκνευρίζομαι εύκολα», «δεν θέλω να 
βγαίνω έξω», «κουράζομαι γρήγορα», 
«αισθάνομαι άσχημα όταν δείχνω τα 
πόδια μου».

Ποιες είναι οι επιπλοκές;
 Στα πρώτα στάδια παρατηρού-

νται ευρυαγγείες, τελαγγειεκτα-
σίες (κόκκινες γραμμές) και κιρσοί, 
οι οποίοι αποτελούν την πιο συχνή 
εκδήλωση της φλεβικής ανεπάρκειας. 

 Στα πιο προχωρημένα στάδια, 
οι επιπλοκές είναι πιο σοβαρές και 
συχνά επώδυνες: 

οιδήματα, δερματικές αλλοι-
ώσεις, έκζεμα, κνησμός, εξέλκω-
ση, αιμορραγία, θρόμβωση, για το 
λόγο αυτό η αντιμετώπισή τους 

είναι επιβεβλημένη.

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν 
στην εμφάνισή της;

   Στην εμφάνιση των φλεβικών 
παθήσεων υπάρχει ισχυρή κληρο-
νομική προδιάθεση που συνήθως 
ξεκινά από την εφηβική ηλικία, χωρίς 
όμως στα πρώτα στάδια να παρου-
σιάζονται συμπτώματα. Ταυτόχρονα, 
παράγοντες όπως  είναι 

• η ορθοστασία,
• η παχυσαρκία σε συνδυασμό 

με την καθιστική ζωή και την έλλει-
ψη άσκησης,

• το θερμό περιβάλλον,
• η εγκυμοσύνη και 
• η λήψη αντισυλληπτικών φαρ-

μάκων λειτουργούν επιβαρυντικά και 
επιτείνουν το πρόβλημα με αποτέ-
λεσμα την ταχύτερη εκδήλωση των 
συμπτωμάτων.

Αντιμετώπιση 
της Χρόνιας Φλεβικής 
Ανεπάρκειας

Στη συντηρητική αντιμετώπιση της 
φλεβικής ανεπάρκειας, συνίσταται 

• η αποφυγή της ορθοστασίας,
• ο έλεγχος του σωματικού 

βάρους, 
• η χρήση ανατομικών υποδη-

μάτων και 
• η αποφυγή έκθεσης σε πολύ 

θερμό περιβάλλον. 
- Επίσης, ευεργετική είναι η αερό-

βια άσκηση όπως περπάτημα, ποδη-
λασία, χορός και κολύμβηση. 

 Η αντιμετώπιση με φαρμακευτι-
κή θεραπεία, δηλαδή με φλεβοτονικά 
φάρμακα, έχει ευεργετικά αποτελέσμα-
τα ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με συμπι-
εστική περίδεση- επίδεση των ποδιών 
(συμπίεση των ποδιών με ελαστικούς 
επιδέσμους ή ειδικές κάλτσες). 

 Για την περίπτωση των κιρσών, η 
χειρουργική θεραπεία με την κλασι-
κή χειρουργική μέθοδο ή με τη χρή-
ση υπερήχων-ραδιοκυμάτων και laser 
αποτελεί τον ριζικότερο τρόπο αντι-
μετώπισης και είναι σήμερα μία από 
τις συχνότερες επεμβάσεις της αγγει-
ακής χειρουργικής. 

 Ανακουφίζει άμεσα τους ασθε-
νείς από τα συμπτώματα τους και 
επιτυγχάνει το καλύτερο αισθητικό 
αποτέλεσμα. 

Η ανακάλυψη της πενικιλίνης επέ-
τρεψε τη ραγδαία καταπολέμηση 
της σύφιλης σε όλο τον κόσμο, με 
την εξαίρεση της Αφρικής, σύμ-
φωνα με μια νέα διεθνή μελέτη 

με ελληνική συμμετοχή.
Από τις 12 χώρες όπου ποσοστό άνω 

του 5% των εγκύων έχουν σύφιλη, οι δέκα 
βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική (Λιβε-
ρία 12%, Μαλάουι 10%, Σομαλία 9% κ.α.), 
καθώς επίσης οι Νήσοι Σολομώντα και η 
Παπούα Νέα Γουινέα. Στη Νότια και Ανα-
τολική Αφρική, 50 χρόνια μετά την εμφά-
νιση του ισχυρού αντιβιοτικού, το 6% περί-
που των εγκύων έχουν σύφιλη.

Η εμφάνιση του AIDS και οι αγώ-
νες για την καταπολέμηση των πρακτι-
κών ανασφαλούς σεξ οδήγησαν επίσης 
σε μείωση της σύφιλης. Αυτό επισημαίνει 
μελέτη του βελγικού Ινστιτούτου Τροπικής 
Ιατρικής της Αμβέρσας, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Κρις Κένιον και με τη συμμετο-
χή του βιοστατιστικού αναλυτή Ανδρέα 
Τσουμάνη (αποφοίτου του Τμήματος Στα-
τιστικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου) του 
ίδιου Ινστιτούτου, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Neglected 
Tropical Diseases».

Από την άλλη, τα νέα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενει-
ών (ECDC), δείχνουν ότι μετά το 2010 
η σύφιλη αυξάνεται ξανά στην Ευρώπη.

Το 2014 καταγράφηκαν 24.541 περι-
στατικά σύφιλης στις 29 ευρωπαϊκές χώρες 
(5,1 ανά 100.000 κατοίκους), εξαπλάσια 
στους άνδρες (8,3 ανά 100.000) σε σχέ-
ση με τις γυναίκες (1,3 ανά 100.000), ενώ 
από το 2005 έως το 2014 έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 208.134 περιστατικά 
στην Ευρώπη.

Τα δύο τρίτα περίπου (63%) αφορού-
σαν άνδρες που έχουν σεξουαλικές επα-
φές με άλλους άνδρες. Στην πλειονότητά 
τους τα κρούσματα αφορούν άτομα άνω 
των 25 ετών (με την μεγαλύτερη αύξηση 
σε αυτούς άνω των 45 ετών), ενώ τα περι-
στατικά μεταξύ των γυναικών και των ετε-
ροφυλόφιλων ανδρών εμφανίζουν σταθε-

ρότητα ή και μείωση διαχρονικά.
Μεταξύ 2010-14, αυξητική τάση εμφα-

νίζει η σύφιλη σε χώρες όπως το Βέλγιο, 
η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ισλαν-
δία, η Βρετανία, η Πορτογαλία, η Νορ-
βηγία και η Μάλτα (με 11,5 περιστατικά 
ανά 100.000 το 2014, έχει την μεγαλύτε-
ρη αναλογία στην Ευρώπη), ενώ το χαμη-
λότερο ποσοστό έχει η Ιταλία (κάτω από 
ένα περιστατικό ανά 100.000 κατοίκους).

Στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ECDC, 

το 2014 καταγράφηκαν 247 περιστατικά 
σύφιλης (αναλογία 2,2 ανά 100.000 κατοί-
κων έναντι μέσου όρου 4,1 περιστατικών 
ανά 100.000 στην Ευρώπη). Τα αντίστοι-
χα περιστατικά στη χώρα μας για το 2013 
ήσαν 300, για το 2012 363, για το 2011 
272 και για το 2010 241. Συνεπώς, παρα-
τηρείται μια αυξητική τάση μετά το 2010, 
η οποία όμως αναστράφηκε το 2014.

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, περίπου το 
87% των περιστατικών αφορούν άνδρες και 
το 13% γυναίκες. Δύο στους τρεις (γύρω 
στο 65%) είναι ομο/αμφιφυλόφιλοι και η 
κύρια ηλικιακή ομάδα που προσβάλλεται 
στη χώρα μας, είναι 25-44 ετών.

Η σύφιλη είναι μια άκρως λοιμώδης, 
σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος που προ-
καλείται από το βακτήριο Treponema 
pallidum και ο χρόνος επώασης της κυμαί-
νεται από δέκα έως 90 ημέρες (συνήθως 
21 ημέρες). Αρχικά εκδηλώνεται ως ανώ-
δυνο έλκος (πληγή), που μπορεί να εμφα-
νιστεί κυρίως στη γεννητική χώρα, αλλά 
και σε άλλα σημεία του σώματος όπως 
τον πρωκτό ή το στόμα, ανάλογα με τον 
τύπο της σεξουαλικής επαφής.

Στα πρώτα στάδια της λοίμωξης, η 
νόσος αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται 
εύκολα, αλλιώς μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρά προβλήματα υγείας. Καθώς τα 
βακτήρια εξαπλώνονται μέσω του αίματος, 
προκαλούνται συμπτώματα όπως πυρετός, 
πονοκέφαλοι, πόνοι στα κόκαλα, φλεγμο-
νή στους λεμφαδένες, απώλεια τριχών και 
-σε πιο προχωρημένο στάδιο- ανεύρυσμα.

πηγή:govastileto.gr

Αύξηση των κρουσμάτων 
σύφιλης στην Ευρώπη



12  οικονομία   ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Η σκληρή ιστορία πίσω από τον καφέ 
που παράγεται από σπάνια ζώα που 
ζουν παγιδευμένες σε κλουβιά μέσα σε 
φυτείες καφέ …. 

 Κλεισμένες σε ειδικά κλουβιά, οι 
μοσχογαλές ταΐζονται με άγουρους κόκ-
κους καφέ. Οι κόκκοι περνάνε από το 
πεπτικό σύστημα των ζώων, τα οποία 
όμως δεν μπορούν να τους χωνέψουν 
και τους αποβάλλουν μέσω των κοπρά-
νων τους. Σύμφωνα με τους παραγω-
γούς η διαδρομή αυτή προσδίδει στον 
καφέ το ιδιαίτερο άρωμά του.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να απο-
τελεί την πιο περιζήτητη και ακριβή ποι-
κιλία καφέ στον κόσμο, ωστόσο ο Kopi 
Luwak, ο καφές της «βιομηχανίας της 
υποδούλωσης», όπως τον χαρακτηρίζουν 
πολλές οργανώσεις για την προστασία 
των ζώων, κρύβει μια σκληρή ιστορία. 

Οι  , το θηλαστικό απ'το πεπτικό σύστη-
μα του οποίου παράγεται ο συγκεκριμέ-
νος καφές, είναι το μήλον της έριδος για 
θηρευτές-παραγωγούς καφέ που, εκμε-
ταλλευόμενοι την σταθερά υψηλή τιμή 

του καφέ, τις κυνηγούν μετά μανίας και 
τις κλείνουν στριμωγμένες σε κλουβιά 
μέσα σε φυτείες καφέ. 

Μια πρόσφατη έκθεση που δημοσι-
εύθηκε στο περιοδικό Animal Welfare 
και μέρος της οποίας αναδημοσιεύει το 
QUARTZ, αναφέρεται στις 48 μοσχογα-
λές που ζουν σε 16 φυτείες χαρακτηρί-
ζοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους και 
τις μεθόδους του τρόπου παραγωγής του 
καφέ ως «βιομηχανία υποδούλωσης». 

«Δυστυχώς πολλοί τουρίστες κλεί-
νουν τα μάτια στην σκληρότητα που 
συνοδεύει την παραγωγή καφέ από τις 
εγκλωβισμένες μοσχογαλές ακόμα κι αν 
μια φωτογραφία αναρτηθεί στα social 
media» αναφέρει ο Neil D'Cruze ερευνη-
τής άγριας ζωής στην Μη Κερδοσκοπική 
Οργάνωση για την Παγκόσμια Προστα-
σία των Ζώων και ένας από τους συγ-
γραφείς της προαναφερθείσας έκθεσης.

 Ενώ οι ελεύθερες άγριες μοσχο-
γαλές τρώνε κόκκους καφέ ως μέρος 
μιας ισορροπημένης διατροφής αυτές 
που είναι αιχμάλωτες εκτρέφονται από 

άγουρους κόκκους. Ως νυκτόβια ζώα 
υποφέρουν παγιδευμένα σε ένα κλει-
στοφοβικό ηλιόλουστο μέρος. Ταραγμέ-
να παλεύουν μεταξύ τους, ροκανίζουν 
τα πόδια τους και έχει βρεθεί αίμα στα 
κόπρανά τους. Πολλά μάλιστα μεγαλώ-
νουν άρρωστα και πεθαίνουν εξαιτίας 
του στρες. Kopi Luwak: 

Ο ακριβότερος καφές του κόσμου 
είναι ένας εφιάλτης για το ζώο που τον 
παράγει 

Από το 2013, τουλάχιστον 13 μικρά 
και μεγάλα καταστήματα έχουν αφαιρέ-
σει αυτού του είδους τον καφέ από τα 
ράφια τους -συμπεριλαμβανομένων κατα-
στημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως 
τα Χάροντς και τα Σελφριντζις- ή μπή-
καν στην διαδικασία να διευρευνήσουν 
την διαδικασία παραγωγής τους. «Ενώ 
η Ινδονησία είναι το κέντρο αυτής της 
παράλογης τάσης, υπάρχουν παραγωγοί 
στην Ταυλάνδη, στο Βιετνάμ και σε άλλα 
μέρη στην ευρύτερη περιοχή» αναφέρει 
ο Chris Shepherd, αναπληρωτής περι-
φερειακός διευθυντής για τη προστασία 

των ζώων της ΜΚΟ "Traffic" στην Νοτι-
οανατολική Ασία και καταλήγει «χρειά-
ζεται περισσότερη έρευνα για να κατα-
νοήσουμε την πλήρη κλίματα αυτής της 
βιομηχανίας και να διερευνήσουμε τρό-
πους για την μείωση της ζήτησης αυτού 
του ροφήματος που προκαλεί ταλαιπω-
ρία στα άγρια ζώα». 

Ο Kopi Luwak (καφές μοσχογαλής) 
χαρακτηρίζεται από την όξινη γεύση του 
και δημιουργείται από κόκκους καφέ που 
περνούν από το πεπτικό σύστημα της 
ασιατικής Μοσχογαλής που τους απο-
βάλει με τα κόπρανά της. 

Φυσικά οι ποσότητες είναι μικρές 
και σε αυτό οφείλει την σπανιότητά του 
και την εξωπραγματική του τιμή. Παρά 
το γεγονός πως η τιμή της συγκεκρι-
μένης ποικιλίας έχει μειωθεί από το 
2013 ωστόσο παραμένει αυξημένη 
αγγίζοντας τα 200-400 δολάρια το 
κιλό παραμένοντας ψηλά στις προτι-
μήσεις των τουριστών που επισκέπτο-
νται την περιοχή.

 Πηγή: www.lifo.gr

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 ο Γιώργος Αρβα-
νιτίδης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγεί-
ας κ. Αντρέα Ξανθό σχετικά με τα μεγάλα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει το «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της 
ερώτησης:

"Δυστυχώς, η υποχρηματοδότηση και υποστελέ-
χωση του νοσοκομείου δημιουργούν σημαντικά προ-
βλήματα στην λειτουργία του. Ενδεικτικά αναφέρω 
ότι από τις 152 οργανικές θέσεις Διοικητικού προσω-
πικού, μόλις 96 έχουν καλυφθεί. Επιπλέον, οι ανεξό-
φλητες υποχρεώσεις μέχρι 31.12.2015 ξεπερνούσαν 
τα 26 εκατομμύρια ευρώ".

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.
Κύριε Υπουργέ,
Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης απο-

τελεί μία από τις βασικότερες μονάδες υγειονομικής 
περίθαλψης, όχι μόνο για το πολεοδομικό συγκρό-
τημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και για ολόκληρη τη 
Βόρεια Ελλάδα.

Όπως γνωρίζετε, το Ιπποκράτειο είναι το μόνο μετα-
μοσχευτικό κέντρο ήπατος της χώρας, διαθέτει μονά-
δα παίδων και αιμορροφιλικό κέντρο για τη Βόρεια 
Ελλάδα ενώ στις τάξεις του λειτουργεί και παιδοο-
γκολογικό τμήμα.

Δυστυχώς, η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση 
του νοσοκομείου δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 
στην λειτουργία του. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από τις 
152 οργανικές θέσεις Διοικητικού προσωπικού, μόλις 
96 έχουν καλυφθεί.

Επίσης, στο νοσηλευτικό προσωπικό οι κενές οργα-
νικές θέσεις είναι 345 (ποσοστό 40%), στους τραυ-
ματιοφορείς 72% και 40% στο παραϊατρικό προσω-
πικό.  Κατά συνέπεια, οι 12 προσλήψεις προσωπικού 
που εξαγγείλατε κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας 
στο νοσοκομείο, υπολείπονται κατά πολύ των πραγ-
ματικών αναγκών.

Επιπλέον, οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις μέχρι 
31.12.2015 ξεπερνούσαν τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
• Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την 

κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων καθώς και 
για την ομαλή και σταθερή χρηματοδότηση του νοσο-
κομείου από εδώ και στο εξής;

• Οι προσλήψεις που εξαγγείλατε ποιες ειδικότη-
τες θα καλύψουν;

• Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλή-
ρωσης των προσλήψεων αυτών;

• Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενων προ-
βλημάτων στη λειτουργία του Νοσοκομείου λόγω των 
καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού;

• Εξαγγείλατε άμεση λειτουργία του Αιμοδυναμι-
κού Εργαστηρίου και της Ψυχιατρικής Κλινικής. Πως 
θα στελεχωθούν τα δύο αυτά τμήματα με δεδομένη τη 
μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες;

Kopi Luwak: Ο ακριβότερος καφές του κόσμου είναι ένας εφιάλτης για το ζώο που τον παράγει

Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
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Πολλοί καταναλωτές 
πιστεύουν ότι το τεχνη-
τό μαύρισμα (σολάριουμ) 
είναι ένας ασφαλής τρό-
πος μαυρίσματος. Όμως, 

η επιστημονική επιτροπή, για τα 
καταναλωτικά προϊόντα, της Ε.Ε. 
επισήμανε ότι επειδή η χρήση υπε-
ριώδους ακτινοβολίας, για τεχνη-
τό μαύρισμα, άρχισε να κατακτά 
την αγορά, μετά το 1990, δεν 
υπάρχουν αρκετά επιστημονικά 
δεδομένα, για τα πλήρη αποτε-
λέσματά της, στην υγεία μας. Θα 
χρειαστούν πολλά, ακόμη, χρό-
νια, για να έχουμε πλήρως τεκμη-
ριωμένη άποψη, εάν το τεχνητό 
μαύρισμα προκαλεί καρκίνο του 
δέρματος. Όμως, η Επιστημονική 
Επιτροπή θεωρεί πολύ πιθανό ότι 
η χρήση των σολάριουμ, που χρη-
σιμοποιούν είτε UVB ακτινοβολία, 
είτε UVA ακτινοβολία, συνδέεται, 
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
κακοήθους μελανώματος ή μελα-
νώματος, στα μάτια. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτη-
σε, από τα κράτη – μέλη, να εντεί-
νουν τους ελέγχους ασφάλειας 
των σολάριουμ και των υπηρεσιών 
τεχνητού μαυρίσματος, που παρέ-
χονται, από ινστιτούτα ομορφιάς 
και αδυνατίσματος και γυμναστή-
ρια. Επίσης, ζήτησε, από τη βιομη-
χανία, μέχρι το τέλος του 2011, να 
προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό, 
για τους χειριστές των σολάριουμ, 
κώδικα δεοντολογίας, για το πώς 
πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσί-
ες τεχνητού μαυρίσματος, από τις 
αντίστοιχες επιχειρήσεις και συμ-
βουλές και προειδοποιήσεις, για 
τους καταναλωτές, που θέλουν 
να μαυρίσουν, με τεχνητά μέσα.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δεν πιστεύει, σε 
κώδικες δεοντολογίας, ούτε, σε 
διετείς προθεσμίες, όταν κινδυ-
νεύει η υγεία των καταναλωτών. 
Για το λόγο αυτό, ενημερώνουμε 
τους καταναλωτές:

• Τα σολάριουμ πρέπει να πλη-
ρούν τους κανόνες ασφαλείας, που 
θέτει η οδηγία, για τις συσκευές 
χαμηλής τάσης, (2006/95/EC), το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας 
(EN 60335-2-27), ο κανονισμός, 
για τους ελέγχους ασφάλειας 
των προϊόντων, (765/2008/EC) 
και η οδηγία για τη γενική ασφά-
λεια των προϊόντων (2001/95/
EC). Ο κανονισμός 765/2008/
EC επιτρέπει, στους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, να ελέγξουν και να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, για 
μη ασφαλή σολάριουμ, ανεξάρτη-
τα, από το γεγονός ότι αυτά χρη-
σιμοποιούνται, από καταναλωτές 
ή από επιχειρήσεις, που παρέχουν 
υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος, 
σε καταναλωτές.

• Η UV ακτινοβολία ενός σολά-
ριουμ δεν πρέπει να ξεπερνά 0,3 
W/ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε 
κάποια κράτη – μέλη, ακόμα και 
το 90% των σολάριουμ υπερέ-
βαινε το όριο αυτό. 

• Η χρήση των σολάριουμ πρέ-
πει να αποφεύγεται: 

• από ανθρώπους, κάτω των 
18 ετών, γιατί ο κίνδυνος εμφά-
νισης μελανώματος είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλός, σε αυτές τις ηλικίες, 
όταν καταφεύγουν, στο τεχνητό 
μαύρισμα. 

• από ανθρώπους, με κρεα-
τοελιές.

• από ανθρώπους, με μελά-
νωμα ή οικογενειακό ιστορικό 
μελανώματος.

• από ανθρώπους, με ανοι-
χτό χρώμα δέρματος ή φακίδες.

• Ο χρόνος παραμονής, στο 
σολάριουμ, εξαρτάται, από τον 
τύπο του δέρματός μας.

• Η προφύλαξη των ματιών 
είναι απαραίτητη, εάν θέλουμε να 
μαυρίσουμε, με αυτόν τον τρόπο.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνιστά, στους 
καταναλωτές να αποφεύγουν το 
τεχνητό μαύρισμα.

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
Χάρη σε αυτήν η φωνή του άνδρα είναι 

μπάσα και η δύναμή του μεγάλη.
Μιλάμε για την πρωταγωνίστρια στο ανδρι-

κό ορμονικό σύστημα, την τεστοστερόνη.
Είναι η πιο ισχυρή ανδρογόνος ορμόνη. Ο 

ρόλος της είναι καθοριστικός για την ανάπτυ-
ξη και την ωρίμαση των γεννητικών οργάνων 
του άνδρα, αλλά και για την ανάπτυξη των 
δευτερευόντων χαρακτηριστικών του ανδρικού 
φύλου, όπως η χροιά της φωνής, η τριχοφυΐα, 
η μυϊκή και η οστική μάζα, καθώς και η αιμο-
ποίηση. Όταν μάλιστα οι τιμές της είναι φυσιο-
λογικά υψηλές, τότε συνδέεται με μεγαλύτερη 
μυϊκή δύναμη και σεξουαλική ορμή!

Step by step
Ενδομήτρια: Ο ρόλος της τεστοστερόνης 

είναι καθοριστικός για τη διάπλαση και την 
ανάπτυξη του άρρενος εμβρύου, τη διαμόρ-
φωση του αναπαραγωγικού του συστήματος, 
αλλά και του εγκεφάλου του.

Εφηβεία: Τα επίπεδα της τεστοστερόνης 
αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας. Τα πρώτα σημάδια είναι η αλλαγή 
στη φωνή του αγοριού, το «άνοιγμα» της πλά-
της, αλλά και η πιο αρρενωπή δομή του προ-
σώπου του.

18 ετών: Στην ηλικία αυτή τα επίπεδα της 
τεστοστερόνης μπορεί να φτάνουν φυσιολογι-
κά στις υψηλότερες τιμές τους (1.200 ng/dL). 

Ενήλικη ζωή: Στον μέσο ενήλικο άνδρα οι 
τιμές της τεστοστερόνης κυμαίνονται στα 270-
1.100 ng/dL.

Σημ.: ng/dL = νανογραμμάρια ανά δέκα-
το του λίτρου

Φυσιολογική μείωση
Με την ηλικία η τεστοστερόνη παρουσιάζει 

μια φυσιολογική πτώση. Εκτιμάται ότι μετά την 
ηλικία των 30 ετών παρουσιάζεται μια μείωση 
της τάξεως του 1% ανά έτος. Η προοδευτική 
αυτή μείωση αποτελεί μια φυσιολογική διαδι-
κασία της γήρανσης και στο πλαίσιό της είναι 
αναμενόμενο να παρουσιαστεί (σε άνδρες μεγα-
λύτερης ηλικίας) σταδιακή απώλεια της μυϊκής 
και οστικής μάζας, μειωμένη στυτική λειτουρ-
γία και αύξηση της κοιλιακής παχυσαρκίας. Σε 
αντίθεση δε με τις γυναίκες, όπου η αντίστοι-
χη μείωση των κατεξοχήν γυναικείων ορμονών, 
των οιστρογόνων, είναι δραματική και έχει ως 
αποτέλεσμα την εμμηνόπαυση, στους άνδρες 
η αργή και προοδευτική μείωση της τεστοστε-
ρόνης δεν τους αφήνει ουσιαστικά ποτέ χωρίς 
απόθεμα ανδρογόνων, γι’ αυτό και είναι σε θέση 
να τεκνοποιούν και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Πότε υπάρχει πρόβλημα
Τιμές της τεστοστερόνης εκτός του φυσιο-

λογικού εύρους μπορεί να υποκρύπτουν κάποιο 
σοβαρό πρόβλημα υγείας, όπως υπογοναδισμό, 
όπου οι ενδοκρινείς αδένες παράγουν ελάχι-
στα ανδρογόνα, κάποια χρόνια νόσο, όπως ο 
διαβήτης, πρόωρη ή καθυστερημένη έναρξη 
της εφηβείας, υποφυσιακή ανεπάρκεια, καρ-
κίνο των όρχεων.

Οι «εχθροί» της τεστοστερόνης
* Η κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών (συμπε-

ριλαμβανομένων και των στεροειδών). 

* Η υπερβολική σωματική καταπόνηση. 
* Το χρόνιο στρες.
* Η παχυσαρκία.
* Τραυματισμοί ή άλλες παθήσεις στους 

όρχεις (όπου παράγεται η τεστοστερόνη), π.χ. 
λοιμώξεις (παρωτίτιδα), γενετικές βλάβες.

* Χρόνια νοσήματα, όπως μεταβολικό σύν-
δρομο, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, παθήσεις της υπόφυσης, μεσογει-
ακή αναιμία και νευρογενής ανορεξία.

* Λήψη φαρμάκων (π.χ. κορτιζόνη, ορισμέ-
να αντιυπερτασικά, χημειοθεραπευτικά, καθώς 
και αντιανδρογόνα που χρησιμοποιούνται για 
την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη).

Θεραπευτική λήψη
Σε ό,τι αφορά την εξωγενή χορήγησή της 

(με γέλη, ενέσεις ή χάπια), αυτή γίνεται μόνο 
για θεραπευτικούς λόγους, εφόσον υπάρχει διε-
γνωσμένο πρόβλημα όπου οι τιμές της τεστο-
στερόνης είναι παθολογικά χαμηλές και υπάρ-
χουν κλινικά συμπτώματα.

Με άλλα λόγια, η τεστοστερόνη δεν χορη-
γείται σε μεσήλικους άνδρες απλώς και μόνο για 
«τόνωση», ούτε και σε νέους και υγιείς άνδρες 
για «μυϊκό φούσκωμα». Οι ειδικοί εξηγούν ότι 
όταν η τεστοστερόνη είναι σε φυσιολογικά επί-
πεδα και λαμβάνεται εξωγενώς χωρίς ιατρική 
συνταγή, είτε για μυϊκή ενδυνάμωση είτε για 
τόνωση της λίμπιντο, τότε μπορεί να προκαλέ-
σει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως προβλήματα 
στο ήπαρ, γυναικομαστία, αύξηση του κοιλια-
κού λίπους και διαταραχές σπέρματος, ακόμη 
και (αναστρέψιμη) καταστολή της ενδογενούς 
παραγωγής της τεστοστερόνης του ατόμου που 
την παίρνει εξωγενώς.

Boost it!
Ο ισορροπημένος τρόπος ζωής, σε συνδυ-

ασμό με σωστή διατροφή, συστηματική άσκη-
ση και καταπολέμηση του στρες, συμβάλλει στη 
διατήρηση της τεστοστερόνης σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα και στην καθυστέρηση του ρυθμού 
μείωσής της.

Ασφαλής για την καρδιά;
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συζήτηση για 

την καρδιαγγειακή ασφάλεια της εξωγενούς 
χορήγησης της τεστοστερόνης και αν και το 
θέμα παραμένει ανοικτό, οι περισσότερες μελέ-
τες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χορήγησή 
της είναι ασφαλής για την καρδιά. Επομένως, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, η σημαντικότερη 
αντένδειξη για τη φαρμακευτική χορήγησή της 
αποτελεί ο καρκίνος του προστάτη σε ηλικιω-
μένους ασθενείς.

Έχουν και οι γυναίκες
Η τεστοστερόνη μπορεί να είναι ο πρωταγω-

νιστής των ανδρικών ορμονών, αλλά η φύση έχει 
προβλέψει την έκκρισή της και στον γυναικείο 
οργανισμό (από τις ωοθήκες) σε πολύ μικρότερη 
ποσότητα, με τις φυσιολογικές τιμές να κυμαί-
νονται στα 10-80 ng/dL. Η υπερβολική παρα-
γωγή ανδρογόνων στον γυναικείο οργανισμό 
προκαλεί συμπτώματα όπως υπογονιμότητα, 
τριχόπτωση, ακμή, ανώμαλο κύκλο ή απουσία 
εμμήνου ρύσεως και τριχοφυΐα στο πρόσωπο.

πηγή:vita.gr

Επικίνδυνο  
το σολάριουμ!!!
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Οφείλεται στην υπεριώδη ακτι-
νοβολία ( UV- B) η οποία δια-
περνά την επιδερμίδα. Η έκταση 
του ηλιακού εγκαύματος εξαρ-
τάται από τον τύπο του δέρμα-

τος, τη διάρκεια έκθεσης στον ήλιο και 
την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Τα ηλιακά εγκαύματα που προκα-
λούνται από την υπεριώδη ακτινοβο-
λία και όχι από την θερμότητα (δηλαδή 
ηλιακά εγκαύματα παθαίνουμε και στο 
κρύο, στα χιόνια).

Μπορεί να κυμαίνεται από ελαφρύ 
μέχρι πολύ σοβαρό ανάλογα με τον τύπο 
του δέρματος και την έκθεση στον ήλιο. 
Το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί σημαντι-
κό παράγοντα κινδύνου για τη λεγόμε-
νη φωτογήρανση και τον καρκίνο του 
δέρματος.

Οι κλινικές εκδηλώσεις του ηλιακού 
εγκαύματος κυμαίνονται από απλό, ήπιο 
ερύθημα ως οίδημα (πρήξιμο), δημιουρ-
γία φυσαλίδων και έντονο πόνο.

Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώ-
σεις, αυτό που χρειάζεται είναι ενυδά-
τωση της περιοχής αλλά, παράλληλα, 
προστασία από μόλυνση.

Να θυμάστε πάντα, ότι ένα έγκαυ-
μα μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Μη 
διστάσετε να καλέσετε τις πρώτες βοή-
θειες αμέσως.

Τα συμπτώματα ενός ηλιακού εγκαύ-
ματος

Σε ήπιες και απλές περιπτώσεις το 
ηλιακό έγκαυμα θα εκδηλωθεί με ελα-
φρύ κοκκίνισμα του δέρματος, και πόνο.

Αρχικά, το δέρμα γίνεται κόκκινο περί-
που 2-6 ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο 
και αισθάνεται ενόχληση. Οι μέγιστες επι-
δράσεις παρατηρούνται σε 12-24 ώρες.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις παρου-
σιάζονται σοβαρά δερματικά προβλήμα-
τα όπως κάψιμο και φουσκάλες, μαζική 
απώλεια υγρών (αφυδάτωση ), ηλε-
κτρολυτικές διαταραχές και ενδεχομέ-
νως λοίμωξη.

Σε παραμελημένα σοβαρά ηλιακά 
εγκαύματα και μετά από αρκετή έκθε-
ση, ένα άτομο μπορεί να πάθει σοκ (κακή 
κυκλοφορία του αίματος σε ζωτικά όργα-
να), ακόμα και θάνατο.

Άλλα κοινά συμπτώματα είναι:
• Ρίγη
• Πυρετός
• Ναυτία ή εμετός ή και τα δύο
• Συμπτώματα σοβαρής ίωσις και 

πυρετό
• Φουσκάλες
• Απώλεια δέρματος σε περίπου 4-7 

ημέρες μετά την έκθεση
• Μερικά άτομα εμφανίζουν εξάν-

θημα οφείλεται σε μια κατάσταση που 

ονομάζεται φωτοδερματίτιδα.
• Τα συμπτώματα της φωτοδερμα-

τίτιδας είναι μια ήπιο έως σοβαρό δερ-
ματικό εξάνθημα, που συνήθως εμφα-
νίζονται μέσα σε 30 λεπτά έως πολλές 
ώρες της έκθεσης στον ήλιο. Το εξάνθη-
μα μπορεί να συνοδεύεται με φαγούρα.

Πρώτες βοήθειες στο ηλιακό 
έγκαυμα

• Απομακρυνθείτε αμέσως απ’ τον 
ήλιο πηγαίνοντας στη σκιά ή σε κλει-
στό χώρο

• Καθαρίστε και δροσίστε την περι-
οχή με άφθονο καθαρό νερό.

• Βάλτε στο σημείο μια υγρή κομπρέσα 
και κάντε ντους κάθε δεκαπέντε λεπτά. 
Με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσετε τη 
διείσδυση του εγκαύματος και θα ανα-
κουφιστείτε.

•   Στεγνώστε προσεκτικά με μία γάζα 
ή απαλή πετσέτα. Μην Τρίβετε.

• Εφαρμόστε ένα προϊόν που να βοη-
θάει την επούλωση, ενυδατώνοντας το 
δέρμα, ενώ παράλληλα προστατεύει από 
μικρόβια και βακτηρίδια.

• Επαναλάβετε την παραπάνω δια-
δικασία 3-4 φορές την ημέρα.

•  Αποφύγετε εντελώς την περαι-
τέρω έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Να μην παραμελούμε ένα κάψιμο 

ακόμη και εάν έγινε πριν από 15 ημέρες.
• Να μην ξεχνάμε να ελέγχουμε το 

σημείο που κάηκε για τυχόν επιμόλυνση.
• Να μη χρησιμοποιείται λευκοπλάστης.
• Να μην εφαρμόζονται αντισηπτικά 

με χρώμα πάνω στο κάψιμο.
• Να μη χρησιμοποιούνται αντιβιοτι-

κά για την πρόληψη των επιμολύνσεων.
• Να μη χρησιμοποιείται οξυζενέ ή 

οινόπνευμα πάνω στην πληγή.
• Δε θα πρέπει να σπάμε τις φλύ-

κταινες.
Yπάρχουν διάφορες θεραπείες 

για το ηλιακό έγκαυμα.
• Φάρμακα όπως η ασπιρίνη μπορεί 

να βοηθήσουν να μειώσετε τον πόνο και 
τη φλεγμονή ειδικά όταν άρχισουν να 
τα παίρνετε νωρίς.

• Για ήπια εγκαύματα από τον ήλιο, 
κρύα επιθέματα μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιηθούν και μπορούν να αγορα-
στούν σε ένα φαρμακείο. Ενυδατώστε 
την γάζα ή ένα μαλακό καθαρό ύφα-
σμα. Απαλά εφαρμόστε στην περιοχή 
που έχει καεί από τον ήλιο για 15-20 
λεπτά. Κάντε αλλαγή ή ανανεώσετε το 
ύφασμα και το διάλυμα κάθε 2-3 ώρες.

• ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ βούτυρο ή λάδι ΣΕ 
ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΑΥΜΑ.

• Κάντε ένα δροσερό ντους (όχι παγω-
μένο) ή μπάνιο για να απαλύνει τον πόνο. 
Αποφύγετε άλατα μπάνιου, τα έλαια 
και τα αρώματα, διότι αυτά μπορεί να 
προκαλέσουν αντιδράσεις ευαισθησί-
ας. Αποφύγετε τρίψιμο του δέρματος ή 
το ξύρισμα του δέρματος. Χρησιμοποι-
ήστε μαλακές πετσέτες να στεγνώσουν 
απαλά το σώμα.

• Μην τρίβετε.
• Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ ενυδα-

τικό, χωρίς άρωμα, του δέρματος. Μπο-
ρεί να προμηθευτείτε από το φαρμακείο.

• Αποφύγετε τις λοσιόν που περιέ-
χουν τοπικό αναισθητικό.

• Μείνετε μακριά από τον ήλιο.

• Μείνετε ενυδατωμένοι για την απο-
φυγή αφυδάτωσης.

• Πάρτε παυσίπονο για την αντιμετώ-
πιση του πόνου του ηλιακού εγκαύμα-
τος. Αν όμως ο πόνος είναι ισχυρότερος 
και δεν σας ανακουφίζουν τα κλασσικά 
παυσίπονα, επικοινωνήστε με ένα για-
τρό ή πηγαίνετε στα επείγοντα.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;
Εάν αισθάνεστε το ηλιακό έγκαυμα 

ότι είναι σοβαρό, καλέστε τον γιατρό. 
Αν το άτομο που έχει πάθει το έγκαυ-
μα έχει βεβαρημένο ιστορικό με άλλες 
παθήσεις και παίρνει φάρμακα.

Εάν ένα άτομο με ηλιακό έγκαυμα 
παρουσιάζει τα παρακάτω συμπτώμα-
τα πρέπει να πάει σε τμήμα επειγόντων 
περιστατικών ενός νοσοκομείου:

• Δριμύς πόνος
• Σοβαρές φουσκάλες
• Πονοκέφαλο
• Σύγχυση
• Ναυτία ή εμετός
• Λιποθυμία
• Οξύ πρόβλημα με μια άλλη ιατρι-

κή κατάσταση
Φροντίστε να κάνετε το συντομότερο 

μια εξέταση δέρματος με ψηφιακή χαρ-
τογράφηση για να εντοπιστεί έγκαιρα μια 
ελιά-σπίλος που έχει αλλάξει και πρέπει 
να αξιολογηθεί και να παρακολουθηθεί. 
Για να δείτε τι είναι η εξέταση και πώς 
γίνεται διαβάστε σχετικά.

Αντιμετωπίστε το έγκαυμα και μετρι-
άστε την ζημιά που έχει επιφέρει ο ήλιος 
στο δέρμα ή ακόμα συντομεύστε την 
επούλωση και τον πόνο με την μέθοδο 
της φωτοδυναμικής θεραπείας.

Το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί οξεία βλάβη του 
δέρματος από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας
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«Κάθε δύο λεπτά μια γυναίκα 
πεθαίνει λόγω επιπλοκών 
στην εγκυμοσύνη και τον 
τοκετό, δηλαδή περίπου 
800 γυναίκες την ημέρα.

 Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
οι θάνατοι αυτοί θα μπορούσαν είχαν 
αποφευχθεί αν οι γυναίκες είχαν πρό-
σβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας 
για την μητρότητα πριν, κατά την διάρ-
κεια και μετά τον τοκετό. 

  Μπορείτε να φανταστείτε έναν 
κόσμο όπου καμία μητέρα δεν θα χάνει 
τη ζωή της κατά τη διάρκεια του τοκετού; 

 Με  αυτο το σκεπτικό  λειτουργει 
το προγραμμα  MSD For Mothers που 
αποτελεί  παγκόσμια δέσμευση  και στό-
χο σ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 

 Η αφορμή για τον ερχομό του προ-
γράμματος «MSD for Mothers» στην 
Ελλάδα, είναι η κατάσταση που επικρα-
τεί λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής 
κρίσης και της αύξησης των προσφυγι-
κών και μεταναστευτικών ροών, με μεγά-
λο μέρος των πληθυσμών αυτών να έχει 
εγκλωβιστεί μόνιμα στη χώρα μας. 

Η  ΚΑΘΕ  ΓΕΝΝΗΣΗ  ΕΧΕΙ ΤΗ  
ΔΙΚΗ ΤΗΣ  ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

   Όσον αφορά τη μητρική και βρεφική 
υγεία, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ δείχνουν αύξηση του αριθ-
μού των ελλιποβαρών νεογνών πάνω 
από 16% μεταξύ 2008 και 2011. 

  Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 
Αρχή το 2014 καταγράφηκαν στη χώρα 
μας 79.975 γεννήσεις από Ελληνίδες 
(ποσοστό 86,8%) και 12.173 από αλλο-
δαπές (ποσοστό 13,2%). Τα αντίστοιχα 
στοιχεία για το 2013 ήταν 80.940 (ποσο-
στό 86,0%) και 13.194 (ποσοστό 14,0%).

 Οι γεννήσεις εκτός γάμου το 2014 
σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν 
αύξηση 13,1% σε σχέση με το 2013 
και ανήλθαν σε 7.165 (ποσοστό 7,8% 
επί του συνόλου των γεννήσεων) από 
6.337 (ποσοστό 6,7% επί του συνόλου) 
που ήταν το 2013. 

ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΥΓΕΙΟΝΟ-
ΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 «Οι έγκυες και τα παιδιά αποτελούν 
βασική προτεραιότητα για τους Γιατρούς 
του Κόσμου καθώς είναι το πιο ευάλω-
το κομμάτι της κοινωνίας. Η εγκυμοσύνη 
όπως και η παιδική ηλικία δεν είναι πρό-
βλημα. Έχει προβλήματα. Αυτό που επι-
θυμούμε είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε 
γυναίκα μπορεί να φέρει με ασφάλεια 
στον κόσμο ένα παιδί και να το υποστη-
ρίξει και μετά. Τον στόχο αυτό μπορού-
με να τον πετύχουμε με το πρόγραμμα 
«Μητέρα & Παιδί» σε συνέχεια όλων όσων 
έχουμε κάνει μέχρι στιγμής», αναφέρει  
ο Νίκητας Κανάκης, Πρόεδρος των Για-
τρών του Κόσμου Ελλάδας.  Πρόκειται 
για ένα διετές πρόγραμμα (Ιούνιος 2016 

έως Μάρτιος 2018) που εστιάζει στην 
προστασία και τη φροντίδα των εγκύ-
ων και των βρεφών στην Ελλάδα, πριν, 
κατά την διάρκεια και μετά τον τοκετό.

Κατά την διετή υλοποίησή του, το πρό-
γραμμα θα προσφέρει δωρεάν περίθαλ-
ψη σε 8.400 έγκυες γυναίκες και νεογνά.  

Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει 
όσες γυναίκες βρίσκονται στην Ελλάδα 
και έχουν ανάγκη, δηλαδή στον ελληνι-
κό πληθυσμό με καμία ή περιορισμένη 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 
σε εθνοτικές ομάδες που ζουν σε υπο-
βαθμισμένες περιοχές στην Ελλάδα και 
φυσικά σε πρόσφυγες και μετανάστες. 

Το πρόγραμμα «Μητέρα και Παιδί» 
εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβου-
λία «MSD for Mothers»,  με σκοπό τη 
βελτίωση και την προστασία της ζωής 
των εγκύων και των νεογνών. Το πρό-
γραμμα αυτό και μέσω εξειδικευμένων 

συνεργασιών,   επιδιώκει να προσφέρει 
και πρωτοποριακή υποστήριξη σε εκα-
τομμύρια ανθρώπους στον ανεπτυγμέ-
νο και υπό ανάπτυξη κόσμο.

Το πρόγραμμα «Μητέρα και Παιδί» 
στοχεύει στην ενίσχυση της μητρικής 
και βρεφικής πρόσβασης στις υπηρε-
σίες υγείας. Αυτό θα επιτευχθεί με την 
υποστήριξη των υπαρχουσών δομών της 
οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου στην 
Ελλάδα (πολυκλινικές σε Αθήνα, Πέρα-
μα, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και 
Χανιά αλλά και κινητές μονάδες), προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί η αυξημένη 
«ελεύθερη» πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη για τις γυναίκες και τα βρέ-
φη. Την ίδια στιγμή θα προσπαθήσει να 
ενισχύσει τις δραστηριότητες αυτές με 
την προσφορά δωρεάν πρόσβασης σε 
εκπαιδευτικό υλικό οικογενειακού προ-
γραμματισμού για τους επαγγελματίες 

υγείας μέσω πλατφόρμας e-learning. 
*    *    *

 Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 
δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν 
μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το 
οποίο αποτελείται από 15 συνολικά τμή-
ματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμα-
νία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λου-
ξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και 
Σουηδία). Ταυτόχρονα  ωστόσο παραμέ-
νουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που 
ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζό-
μενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, 
διατηρώντας την οικονομική και διοικη-
τική της ανεξαρτησία.  Με δεκάδες προ-
γράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην 
Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπι-
κό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.

ΜΗΤΕΡΕΣ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ... ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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