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ΤΕΥΧΟΣ 3    -   ΥΓΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

η αποδοχή των δύο προηγούμενων εκδόσεων του περιοδικού μας αλλά και τα θετικά σχόλια
των αναγνωστών, μας φέρνουν στην ευχάριστη θέση σήμερα να εγκαινιάζουμε το τρίτο
μας τεύχος.
Αν και οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της υγείας είναι πιο δύσκολες από ποτέ, η
εταιρία μας προσπαθεί να εξυπηρετεί καθημερινά και ανθρώπινα, να στέκεται δίπλα σε
ασφαλισμένους, ασθενείς και ηλικιωμένους. Παράλληλα, στο πλαίσιο της κοινωνικής εται-
ρικής ευθύνης στηρίζουμε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία της ευρύτερης περιοχής
με χορηγίες ανταποδίδοντας με αυτό τον τρόπο την αποδοχή που εισπράτουμε καθημερινά
από την τοπική κοινωνία.
Στο τρίτο μας τεύχος, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες υγείας έχουν επιμεληθεί άρθρα στο-
χευμένα σε θέματα που μας αφορούν όλους και σίγουρα θα απαντήσουν πολλά σας ερω-
τήματα. Τους ευχαριστώ θερμά.  
Μη διστάζετε λοιπόν να απευθυνθείτε σε μας για οτιδήποτε χρειάζεστε. Εγώ προσωπικά
αλλά και οι συνεργάτες μου θα σας προτείνουν λύσεις ποιοτικές και οικονομικές και θα κά-
νουμε τα δύσκολα..εύκολα!

Φιλικά
Δέσποινα Σερκελίδου

της Δέσποινας Σερκελίδου

EDITORIAL
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Σ’αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:

ΣΟΦIΑ Α. ΣΤΑθΑΚIΔΟΥ - ΧΑΤΖΗΠΑΠA
ΒΑΣIλΕΙΟΣ ΚΟΖΟΜΠOλΗΣ
ΧΡhΣΤΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΣΑΓΙAΝΝΗΣ
ΠΑΣΧAλΗΣ ΓΟΝIΔΗΣ
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Εμπορικό Τμήμα:

Α & Κ Διαφημιστική
Αετόπουλος Κυριάκος
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σελ.6
Οι αμυγδαλές & οι

αδενοειδείς
εκβλαστήσεις σελ.8

«Τα σύγχρονα  laser για την
αντιμετώπιση των οφθαλ-
μολογικών προβλημάτων
και τη βελτίωση της ποιότη-
τας της όρασης» 

σελ.10
Διαβητικό πόδι...

η άγνοια ακρωτηριάζει!!! 

(B’ MEΡΟΣ) σελ.12
Τενοντίτιδες των άνω
άκρων λόγω χρήσης
Η/Υ.

σελ.18
Αντιγήρανση με τη δύναμη
της Κβαντικής Φυσικής!

σελ.22
Η ΕΥΤΥΧΙΑ... σε  καιρούς
κρίσης!!!  Τι είναι αυτό που
κάνει τους ανθρώπους
δυστυχείς;

σελ.24
Αυτόλογοι Ανεκτικοί 
Παράγοντες (PRP). Πρωτο-
ποριακή  αναγεννητική θε-
ραπεία επούλωσης.

σελ.16
Πόνος στον ώμο!

Εγχύσεις κορτιζόνης &
αυξητικών

παραγόντων.

σελ.20
Αλλεργικό Βρογχικό

άσθμα.  Ανοδική τάση
των αλλεργιών 

στην Ελλάδα!

σελ.23
ΚΑΡΚΙΝΟΣ...

η μεγαλύτερη  κατάρα
ή ευκαιρία για ΖΩΗ;

σελ.25
15 Χρήσιμες Συμβουλές

για τις κατακλίσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ





Οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις
(κρεατάκια) είναι λεμφικός ιστός όμοιος με τους λεμ-
φαδένες που βρίσκονται στον τράχηλο.
Οι αμυγδαλές είναι συνήθως ορατές στο στοματοφά-
ρυγγα, ενώ οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις βρίσκονται
πίσω από την μύτη, στο ρινοφάρυγγα. Χρόνιες φλεγ-
μονές στις αμυγδαλές ή τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις
μπορεί να προκαλέσουν ξηροστομία, δυσκολία στην
αναπνοή, ροχαλητό, υπνική άπνοια, κακή αναπνοή,
υποτροπιάζουσα ιγμορίτιδα, ωτίτιδα, δυσκαταποσία,
απόστημα, δυσπλασία των δοντιών.

Η επέμβαση
Η επέμβαση γίνεται δουλεύοντας στο στόμα. Ένα ει-

δικό εργαλείο τοποθετείται έτσι ώστε να κρατά το
στόμα ανοιχτό. Οι αμυγδαλές αφαιρούνται με διαθερ-
μία, ραδιοσυχνότητες ή με κλασικά εργαλεία. Οι αδε-
νοειδείς εκβλαστήσεις αφαιρούνται από το οπίσθιο
τοίχωμα του φάρυγγα με ένα ειδικό ξέστρο. Η όποια αι-
μορραγία συνήθως ελέγχεται με διαθερμία. Ο ασθενής
περνάει περίπου μια ώρα στην αίθουσα ανάνηψης,
προτού οδηγηθεί στο δωμάτιο του.

Μετεγχειρητικά
1. Πόνος
Ο πόνος είναι αναμενόμενος μετά από αμυγδαλε-

κτομή ή αδενοτομή αλλά συνήθως μειώνεται με την

πάροδο του χρόνου. Τα μικρά παιδιά έχουν πόνο για
περίπου μία βδομάδα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά και οι
ενήλικες μπορεί να πονάνε για δύο με τρείς εβδομάδες.
Πολλοί επίσης μπορεί να έχουν αντανακλαστική ωταλ-
γία. Για τον έλεγχο του πόνου χρησιμοποιούνται παυ-
σίπονα όπως η παρακεταμόλη (Panadol, Depon).
Είναι σημαντικό να αποφεύγονται τα μη στεροειδή αν-
τιφλεγμονώδη όπως η ασπιρίνη γιατί μπορεί να αυξή-
σουν τον κίνδυνο αιμορραγίας.

2. Αιμορραγία
Αίμα μέσα στο σάλιο δεν είναι ασύνηθες τις πρώτες

μέρες μετά το χειρουργείο. Δεν πρέπει να υπάρχει
φρέσκο, κόκκινο αίμα από την μύτη ή μεγάλη

ποσότητα στο σάλιο. Αιμορραγία μπορεί
να εμφανιστεί έως και δύο εβδομάδες
μετά την επέμβαση. Αν παρουσιαστεί αι-
μορραγία, ο ασθενής πρέπει να απευ-
θυνθεί στο πλησιέστερο Νοσοκομείο.

3. Πυρετός
Δεκατική πυρετική κίνηση (κάτω από

38°C) μπορεί να παρατηρηθεί μετά το χει-
ρουργείο.

4. Δίαιτα
Ο πονόλαιμος μετά το χειρουργείο μπορεί να μειώσει

την επιθυμία για φαγητό ή ποτό. Το παγωτό είναι μία
εξαιρετική πηγή υγρών που επίσης μπορεί να βοηθήσει
στην μείωση του πόνου. Επίσης, μπορείτε να κατανα-
λώνετε κρύες μαλακές τροφές που είναι πιο εύκολα ανε-
κτές Αιχμηρές – ξηρές τροφές πρέπει να αποφεύγονται.

5. Δραστηριότητες
Είναι καλό να αποφεύγετε όποια μυϊκή δραστηριό-

τητα για δύο με τρεις εβδομάδες μετά το χειρουργείο
γιατί ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της αρτηριακής πίε-
σης, και μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία.

6. Αναπνοή
Η αναπνοή μετά το χειρουργείο μπορεί να γίνει πιο

δύσκολ  η λόγω οιδήματος στον λαιμό. Αυτό συνήθως
βελτιώνεται σε λίγες μέρες.

7. Ναυτία
Ένα με δύο επεισόδια ναυτίας με ή χωρίς εμετό μπο-

ρεί να σημειωθούν μετά την επέμβαση. Αυτό συνήθως
οφείλεται σε παρενέργεια των φαρμάκων της γενικής
αναισθησίας. Η ναυτία μπορεί επίσης να είναι αποτέ-
λεσμα κατάποσης μικρής ποσότητας αίματος κατά
την διάρκεια του χειρουργείου.

Οι αμυγδαλές&
οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις

ΣΟΦIΑ Α. ΣΤΑθΑΚIΔΟΥ - ΧΑΤΖΗΠΑΠA
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
  Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης
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Η ειδικότητα της ιατρικής που ενσωματώ-
νει ταχύτατα την τεχνολογική πρόοδο είναι
η οφθαλμολογία και κυρίως οι κλινικές
εφαρμογές που έχουν σχέση με την τεχνο-
λογία των LASER.

Τα LASER βρίσκουν σήμερα εφαρμογή σε επιστη-
μονικά πεδία όπως το γλαύκωμα, η διαβητική αμφι-
βληστροειδοπάθεια, οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς
και η διόρθωση της μυωπίας, υπερμετρωπίας και
αστιγματισμού.

Πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς διατηρούν την όρασή
τους χάρη στην χρήση των LASER στην οφθαλμολο-
γία αλλά και πολλοί νεώτεροι με προβλήματα μυω-
πίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού απαλ-
λάσονται από τα γυαλία τους ή τους φακούς επα-
φής διορθώνοντας το διαθλαστικό αυτό σφάλμα και
βελτιώνοντας είτε απλώς την ποιότητα της ζωής τους
είτε βοηθούνται για να ακολουθήσουν επαγγελματική
σταδιοδρομία που η χρήση γυαλιών ή φακών επαφής
την καθιστούσε απαγορευτική. Στην Αλεξανδρού-
πολη στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης, δραστη-
ριοποιείται τα τελευταία οκτώ (8) περίπου χρόνια ένα
Οφθαλμολογικό Ιατρικό Ινστιτούτο, το ΕΛΚΕΘΟΠ
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛ-
ΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ).

Στο ΕΛΚΕΘΟΠ εφαρμόζονται πρωτοποριακές μέ-
θοδοι διάγνωσης και θεραπείας καθώς είναι εξοπλι-
σμένο με ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η
τεχνολογία των LASER (Femto Second Laser, SLT κ.α.),
για τη διόρθωση της μυωπίας, του αστιγματισμού και
της υπερμετρωπίας, του γλαυκώματος,  ενώ αποτελεί
ένα από τα λίγα οφθαλμολογικά κέντρα στη χώρα
που ασχολούνται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση
του κερατόκωνου, καθώς και με μεταμοσχεύσεις
κερατοειδούς. Το επιστημονικό και εξειδικευμένο προ-
σωπικό του μέσα από τη διεξαγωγή κλινικών και
άλλων μελετών συμβάλλει στην προώθηση της έρευ-
νας και στην ανακάλυψη όλο και πιο σύγχρονων και
βελτιωμένων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας των
προβλημάτων της όρασης.

Σημαντικό είναι επίσης και το διδακτικό έργο του ΕΛ-
ΚΕΘΟΠ καθώς οργανώνει και λειτουργεί το πρωτο-
ποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία», το πρώτο
εξ αποστάσεως (e-learning – distance learning) με-
ταπτυχιακό στο χώρο της οφθαλμολογίας αλλά και
στο ΔΠΘ.Ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΟΠ, και Διευθυν-
τής  της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής,
Καθηγητής Οφθαλμολογίας  Βασίλειος Κοζομπόλης,
επισημαίνει: «Το ΕΛΚΕΘΟΠ διαθέτει όλη τη γκάμα των
πιο σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών
οφθαλμολογικών μηχανημάτων για τις παθήσεις του
οφθαλμού, κάτι που δεν απαντάται εύκολα αλλού».
Στο ΕΛΚΕΘΟΠ το οποίο σημειωτέον έχει ISO – TUV ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την ποιότητα και επαναληψιμότητα
τωv δραστηριοτήτων του, έχουν εφευρεθεί και κατο-
χυρωθεί διεθνείς πατέντες, έχουν δημοσιευθεί σε με-
γάλα επιστημονικά περιοδικά της Ευρώπης και της
Αμερικής σημαντικό επιστημονικό έργο και νέες δια-
γνωστικές ή χειρουργικές τεχνικές.  Ακόμη και σε
αυτές τις δύσκολες εποχές η δραστηριότητα του ΕΛ-
ΚΕΘΟΠ γίνεται με αυτοχρηματοδότηση και δεν επιβα-
ρύνει ούτε το κράτος ούτε το ΔΠΘ, αντίθετα
συνεισφέρει σημαντικά με τα έσοδα του στην χρημα-
τοδότηση της έρευνας στο σύνολο του ΔΠΘ. Επί
πλέον είναι σημαντικό να τονισθεί το αίσθημα ασφά-
λειας του τοπικού πληθυσμού ο οποίος δεν υποβάλ-
λεται πλέον σε εωτερική μετανάστευση στην
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για οφθαλμολογικά θέ-
ματα υγείας. Αντίθετα, έχει αναστραφεί η ροή των
ασθενών που έρχονται εδώ από τα μεγάλα αστικά
κέντρα ακολουθώντας την φήμη του ΕΛΚΕΘΟΠ με ότι
αυτό συνεπάγεται και για την τοπική οικονομία.

«Τα σύγχρονα  laserγια την
αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών
προβλημάτωνκαι τη βελτίωση της

ποιότητας της όρασης» 
ΒΑΣIλΕΙΟΣ ΚΟΖΟΜΠOλΗΣ
Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΔΠΘ
Δ/ντης Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής  Κλινικής
ΠΓΝΕ,  Δ/ντης ΕΛΚΕΘΟΠ (Ελληνικό Κέντρο Ερευνας
και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων)
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Το διαβητικό πόδι (ή διαβητική ποδοπάθεια,
ή διαβητικό έλκος), αποτελεί μια από τις σο-
βαρότερες επιπλοκές που απειλούν τα άτομα
με σακχαρώδη διαβήτη. Χαρακτηρίζεται από
την ύπαρξη ποικιλίας βλαβών στον άκρο
πόδα των διαβητικών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 80% των μη τραυματι-
κών ακρωτηριασμών που διενεργούνται αφο-
ρούν διαβητικούς ασθενείς, οι οποίοι διατρέχουν
40 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν ένα ή
και τα δύο πόδια τους, ενώ το 25% αυτών θα εμ-
φανίσουν έλκος στα κάτω άκρα τουλάχιστο μία
φορά στη ζωή τους.

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται
2.500-3000 ακρωτηριασμοί κάτω άκρων σε δια-
βητικούς, αφού σχεδόν το  5% των ασθενών
αυτών εμφανίζει έλκη στα πόδια. Το άμεσο ετήσιο
κόστος ανά ασθενή με διαβητικό πόδι είναι περί-
που 6100 ευρώ!

Η νευροπάθεια παρουσιάζεται στο 30% των
διαβητικών και αφορά στη βλάβη των περιφερι-
κών αισθητικών νεύρων: το άτομο χάνει την προ-
στατευτική αίσθηση του πόνου και το σκέλος «δεν
πονάει» όταν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο ή θερμό
ερέθισμα τού προκαλούν βλάβη.

Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν πληγές χωρίς να
γίνουν αντιληπτές. Η πληγή όμως συνεπάγεται και
είσοδο μικροβίων στον οργανισμό, με αποτέλε-
σμα φλεγμονή του μυϊκού ιστού ή και του οστού
και της άρθρωσης που επεκτείνονται εντυπω-
σιακά γρήγορα.

Η αρτηριοσκλήρυνση δημιουργεί ταχύτατα στε-
νώσεις και αποφράξεις στις περιφερικές μεσαίου
και μικρού διαμετρήματος αρτηρίες κάτω από το
γόνατο, με αποτέλεσμα τη μειωμένη αιμάτωση

του άκρου, που μπορεί να φτάσει και σε νέ-
κρωση. Παράγοντες που επιτείνουν το βαθμό της
βλάβης είναι η παχυσαρκία, οι δυσμορφίες των
ποδιών, η ξηρότητα του δέρματος, η υπέρταση,
το κάπνισμα, η μειωμένη όραση (επιπλοκή του
διαβήτη..), η μεγάλη ηλικία, η μοναχική ζωή και η
υπερλιπιδαιμία. 

Η έγκαιρη αναγνώριση ανησυχητικών σημείων,
άμεσα συνυφασμένη με τη σωστή ενημέρωση -
πληροφόρηση του κοινού, είναι το σημαντικό-
τερο μέτρο αντιμετώπισης ώστε να προλάβουμε
την ταχεία πορεία της επιπλοκής προς τον ακρω-
τηριασμό:

1) Αυξημένη θερμοκρασία του δέρματος, οί-
δημα, ερυθρότητα ή/και πυρετός επιβάλλεται να
οδηγούν άμεσα στο θεράποντα γιατρό.

2)Αίσθημα μυρμηγκιάσματος, ξηρό δέρμα με
σκασίματα, κάλοι, μειωμένη αίσθηση ζεστού -
κρύου, μούδιασμα, περίεργη αίσθηση σαν να
φοράτε στενές κάλτσες ή σαν να βαδίζετε σε
βαμβάκι, ειδικά τη νύχτα, άσχημη οσμή είναι εν-
δείξεις νευροπάθειας.

3) Κρύα άκρα, λεπτό/μελανό δέρμα, πόνοι και
κράμπες στις γάμπες που υφίενται στην ανά-
παυση ή όταν κρεμάμε τα πόδια μας έξω από
το κρεβάτι, είναι πρώιμες ενδείξεις αρτηριοπά-
θειας.
4) Αμυχές, πληγές, σχισίματα, τραυματισμοί,

μυκητιάσεις, κάλοι, πρέπει να μας οδηγήσουν
άμεσα στο γιατρό.

Διαβητικό πόδι...
η άγνοια ακρωτηριάζει!!!

ΑΣ ΜΙλΗΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥθΥΝΑ....(B’ MEΡΟΣ)

ΧΡhΣΤΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΣΑΓΙAΝΝΗΣ
Στρατ. Ιατρός – Ειδικός παθολόγος
Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευθείς στο σακχαρώδη διαβήτη - νευροενδοκρινολογία
πεπτικού - Δντής παθολογικού Στρατ. Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
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Πρακτικές και σωτήριες συμβουλές για την
πρόληψη βλαβών είναι οι παρακάτω :

w1) Δεν περπατάμε ποτέ ξυπόλυτοι ακόμη και
μέσα στο σπίτι, ενώ σε παραλίες/θάλασσα
πάντα με παπούτσια θαλάσσης.

w2) φοράμε άνετα παπούτσια με χοντρό πάτο,
ευρύ πέλμα, με κορδόνια και ποτέ με τακούνια,
ενώ αγοράζουμε καινούργια παπούτσια στις
απογευματινές ώρες, τα οποία φοράμε όχι πε-
ρισσότερο από 1-2 ώρες τη μέρα στην αρχή.

w3) Ελέγχουμε κάθε μέρα τα παπούτσια για πε-
τραδάκια, καρφιά, χαλασμένες ραφές και πά-
τους.

w4) Δεν φοράμε ποτέ σφιχτές κάλτσες.

w5) Πλένουμε κάθε βράδυ τα πόδια, στεγνώ-
νουμε προσεχτικά, ειδικά ανάμεσα στα δάχτυλα,
χωρίς να τα απομακρύνουμε πολύ μεταξύ τους.

w6) Ποτέ δεν αφαιρούμε κάλους μόνοι μας ή
με ξυραφάκι ή με αυτοκόλλητα εμπορίου.

w7) Χρησιμοποιούμε πάντα χλιαρό και όχι
καυτό νερό για μπάνιο, αποφεύγουμε να τοπο-
θετούμε πόδια πολύ κοντά σε φωτιά και θερμά-
στρες, αλλά και πολλή ώρα σε νερό.

w8) Καταπολεμούμε την ξηρότητα του δέρμα-
τος με ειδικές ενυδατικές κρέμες που θα μας συ-
στήσει ο γιατρός μας.

w9) Κόβουμε τα νύχια πάντα σε ευθεία γραμμή
και, αν είναι δυνατό χρησιμοποιούμε μόνο λίμα. 

w10) Επισκεπτόμαστε άμεσα τον ειδικό θερά-
ποντα γιατρό για καθετί διαφορετικό που αντι-
λαμβανόμαστε, ώστε να αξιολογήσει την
κατάσταση ο ίδιος. Ακολουθούμε δε τις οδηγίες
του για χρήση ειδικών παπουτσιών, καλτσών,
επιθεμάτων, αλοιφών κλπ.
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Τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη ανάπτυξη
της τεχνολογίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι
λόγω  εργασίας η απλά για ψυχαγωγία ξοδεύουμε
αρκετές ώρες από τον χρόνο μας μπροστά σε μια
οθόνη Η/Υ κάνοντας χρήση ποντικιού και πλη-
κτρολογίου. 

Αυτή η ανάγκη/συνήθεια προ-
καλεί πολλές φορές προβλήματα
στην υγεία μας. Ένα από αυτά
είναι οι τενοντίτιδες στα άνω άκρα,
στα χέρια, τα οποία κουράζονται
σε μεγάλο βαθμό όταν η χρήση
ποντικιού/πληκτρολογίου είναι
πολύωρη και καθημερινή. Συχνό-
τερα εμφανίζεται στα δάκτυλα,
καρπό και αγκώνα, και λιγότερο
συχνά στον ώμο.

Η τενοντίτιδα είναι φλεγμονή του τένοντα, ένας
εσωτερικός έντονος ερεθισμός στην περιοχή του
τένοντα. Οι τένοντες είναι οι φυσικές προεκτάσεις
στις άκρες των μυών, κάτι σαν εσωτερικά  "κορ-
δόνια"  που μεταφέρουν κινητική ενέργεια, από τις
συσπάσεις των μυών, στα οστά ώστε να προκα-
λέσουν κίνηση των μελών μας. Εμφανίζεται κυ-
ρίως λόγω των πολλών μικρών,
επαναλαμβανόμενων κινήσεων των χεριών μας
καθημερινά, κατά τη χρήση του υπολογιστή. 

Τα συμπτώματα είναι συνή- θως οξύς
πόνος, που χειροτερεύει κατά την κί-
νηση, κάψιμο, οίδημα και μούδια-
σμα.    Η πρόληψη είναι o ση-
μαντικότερος παράγοντας
για να αποφύγουμε την εμφά-
νιση της τενοντίτιδας.  Η σωστή
εργονομική στάση κατά τη  χρήση
του Η/Υ. Καθόμαστε πίσω-πίσω στο κάθι-
σμα χωρίς να υπάρχει "κενό" ανάμεσα στη μέση

μας και την πλάτη του καθίσματος. Χωρίς να
σκύβουμε φέρνουμε το κάθισμα όσο το δυνατό
μπροστά στο γραφείο μας. Η οθόνη θα πρέπει
να βρίσκεται στο ύψος του κεφαλιού μας.

Κατά τη χρήση ποντικιού/πληκτρολογίου πρέπει
το χέρι μας, από τον αγκώνα και κάτω, να στηρί-
ζεται επάνω στο γραφείο. Ο καρπός πρέπει να
είναι ευθυγραμμισμένος σε σχέση με το αντιβρά-
χιο. Κάθε ώρα  να γίνεται ένα ολιγόλεπτο διά-
λειμμα ώστε να ξεκουράζονται τα χέρια μας.  Η
χρήση ενός εργονομικού πληκτρολογίου, όπως
επίσης και ενός mousepad με μαξιλαράκι στην
άκρη ώστε να υποστηρίζει τον καρπό κατά την
χρήση του ποντικιού,  βοηθά σημαντικά.

Τα πρώτα συμπτώματα της τε-
νοντίτιδας, συνήθως πόνος και
μικροενοχλήσεις, είναι ουσια-
στικά η πρώτη "προειδοποίηση"
οτι έχουμε ξεπεράσει τα όρια αν-
τοχής των χεριών μας.  
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέ-
πει να ξεκουράσουμε τα άκρα
μας η ακόμη καλυτέρα να απέ-
χουμε από τη χρήση Η/Υ για κά-

ποιες μέρες. Εαν  αγνοήσουμε τις πρώτες
ενοχλήσεις και συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθ-
μούς, ο πόνος κατά  κανόνα θα χειροτερέψει,  κά-
νοντας την χρήση του Η/Υ αλλά και άλλες
κινήσεις των χεριών σημαντικά επώδυνες. 

Η επίσκεψη στους ειδικούς σε αυτήν την περί-
πτωση είναι αναγκαία. Ο ορθοπεδικός θα συ-
στήσει ένα, η συνδυασμό, των παρακάτω
μέσων-αντιφλεγμονώδη αγωγή, κορτιζόνη, ακι-
νητοποίηση (ίσως με τη  βοήθεια ειδικών ναρθή-
κων) και φυσικοθεραπεία. Ο φυσικοθεραπευτής
θα καταστείλει την τενοντίτιδα με κρυοθεραπεία,
ηλεκτροθεραπεία, ιοντοφόρεση, παλμικό LASER,
υπέρηχους, ήπιες διατάσεις και ειδικές ασκήσεις.
Ο συνδυασμός των ανώτερω μέσων  αντιμετώ-
πισης, γίνεται αναλόγως των συμπτωμάτων
και της φάσης στην οποία βρίσκεται η τε-

νοντίτιδα- οξεία, υποξεία ή χρόνια.

Τενοντίτιδες των άνω
άκρων λόγω χρήσης Η/Υ.

ΠΡΟλΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΣΧAλΗΣ ΓΟΝIΔΗΣ
Φυσικοθεραπευτής
  

“Τα πρώτα συμπτώματα
της τενοντίτιδας, συνήθως
πόνος και μικροενοχλή-
σεις, είναι ουσιαστικά η
πρώτη "προειδοποίηση" οτι
έχουμε ξεπεράσει τα όρια
αντοχής των χεριών μας.
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Ο πόνος στον ώμο αποτελεί περίπου το
16% όλων των μυοσκελετικών προβλημά-
των, και είναι δεύτερος μετά από τον πόνο
στην μέση. Οποιαδήποτε διόγκωση, φλεγ-
μονή, ρήξη ή οστικές μεταβολές γύρω από
αυτούς τους τένοντες προκαλεί πόνο όταν
κάποιος προσπαθεί να κινήσει το χέρι
πάνω από το κεφάλι, πίσω από την πλάτη
ή ίσια μπροστά.

Οι συχνότερες μη τραυματικές παθήσεις στον
ώμο είναι:

wΣύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης 
wΑσβεστοποιός Τενοντίτιδα
wΠαγωμένος Ώμος (συμφυτική θυλακίτιδα)

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα
Χαρακτηρίζεται από εναπόθεση αλάτων ασβε-

στίου, συνήθως υδροξυαπατίτη, σε περιαρθρι-
κούς ιστούς και κυρίως στους τένοντες κοντά
στα σημεία που προσκολλώνται πάνω στα
οστά. Η εμφάνιση της νόσου είναι πιό συχνή
στους ενήλικες μεταξύ 30 και 50 ετών και είναι
λίγο πιό συχνή στις γυναίκες. Η αιτιολογία της
ασβεστοποιού τενοντίτιδας είναι άγνωστη. Θεω-
ρείται ότι δεν προκύπτει έπειτα από τραυματισμό
και ότι σπανίως αποτελεί μέρος άλλης συστημα-
τικής νόσου, ενώ πιστεύεται ότι η καταπόνηση
μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνισή
της. 

Η διάγνωση τίθεται κλινικά και επιβεβαιώνεται
με απλό ακτινολογικό έλεγχο, ενώ σημαντικές
πληροφορίες προσφέρουν τόσο το υπερηχο-
γράφημα (US), όσο και η Μαγνητική Τομογρα-
φία (MRI). Η θεραπεία της ασβεστοποιού
τενοντίτιδας μπορεί να είναι συντηρητική ή χει-

ρουργική και η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται
από το στάδιο της ασβεστοποίησης και την έν-
ταση των συμπτωμάτων.

Στα πλαίσια της συντηρητικής θεραπείας χρη-
σιμοποιούνται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα, φυσιοθεραπεία, η αναρρόφηση με
βελόνα και έγχυση με κορτιζόνη.Η χειρουργική
θεραπεία της ασβεστοποιού τενοντίτιδας γίνεται
με αρθροσκόπηση του ώμου κατά την οποία
ανευρίσκεται η εστία της ασβεστοποίησης και
αναρροφάται. 
Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης 

Δημιουργείται από τη προστριβή του τενοντίου
πετάλου των στροφέων μυών του ώμου με το
ακρώμιο το οποίο αποτελεί μια οστική προεξοχή
(επωμίδα), του οστού της ωμοπλάτης καλύ-
πτωντας προς τα πάνω το βραχιόνιο οστούν. Η
συμπτωματολογία είναι πιο έντονη όταν το
άτομο σηκώνει το άνω άκρο του πέρα των 90°. 
Σε αρχικό στάδιο τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα
μπορεί να μας βοηθήσουν σημαντικά.

Οι ενέσεις κορτιζόνης μπορεί να είναι πολύ
αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση του πόνου.
Όταν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να συνδυά-
ζονται με ένα πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι
για ευλυγισία και ενδυνάμωση, αλλαγή του κα-
θημερινού τρόπου ζωής και πάγο. 

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα δεν υποχω-
ρούν, μια επέμβαση για τη χειρουργική αφαί-
ρεση του προεξέχοντος τεμάχιου οστού στο
ακρώμιο μπορεί να αυξήσει το χώρο για τον τέ-
νοντα που φλεγμαίνει και μπορεί να
αποτρέψει περαιτέρω φθορά ή
πλήρη ρήξη. 
Εάν η μαγνητική απεικόνιση
δείξει πλήρη τραυματισμό
του μυ, μπορεί να απαι-
τείται χειρουργική
επανόρθωση.

Πόνοςστον ώμο!
Εγχύσεις κορτιζόνης &

αυξητικών παραγόντων.

ΡΟΔΙΩΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥλΟΣ
Χειρουργός - Ορθοπαιδικός
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Παγωμένος Ώμος (συμφυτική θυλακίτιδα)
Ο παγωμένος ώμος ή συμφυτική θυλακίτις

αποτελεί μια επώδυνη πάθηση του ώμου στην
οποία προοδευτικά αναπτύσσεται δυσκαμψία.
Οφείλεται σε πάχυνση του αρθρικού θυλάκου
του ώμου  και εμφανίζεται πιο συχνά σε γυναίκες
ηλικίας 40-60 ετών.  Η θεραπεία του παγωμένου
ώμου είναι η ενδαρθρική χορήγηση φαρμάκων
και η κινησιοθεραπεία ταυτόχρονα. Για τις πιο
σοβαρές περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται
στην συντηρητική θεραπεία, συστήνεται  χει-
ρουργική θεραπεία κατά την οποία γίνεται δια-
τομή του συρρικνωμένου αρθρικού θυλάκου με
αρθροσκόπηση.

Έγχυση κορτιζόνης
Οι ενέσεις κορτιζόνης συστήνονται στις περι-

πτώσεις που ο πόνος εντοπίζεται κυρίως σε μια
συγκεκριμένη άρθρωση ή ένα σημείο σε μυ από
το οποίο αρχίζει ο πόνος. Συνήθως οι ενέσεις
αυτές περιλαμβάνουν ένα φάρμακο της οικογέ-
νειας των κορτικοστεροειδών όπως η κορτιζόνη
και ένα τοπικό αναισθητικό. Η ανακούφιση από
τον πόνο που προσφέρουν οι ενέσεις αυτές, επι-
τρέπει κατά τους μερικούς μήνες που διαρκεί, να
συνεχιστεί η φυσιοθεραπεία και η όσο το δυνατό
μεγαλύτερη βελτίωση της λειτουργίας της άρ-
θρωσης και της επηρεαζόμενης περιοχής. Η

ένεση στην άρθρωση που πάσχει ή στο σημείο
έναρξης πόνου σε ένα μυ, γίνεται από το γιατρό,
στο ιατρείο του.Η δράση της κορτιζόνης περιο-
ρίζεται τοπικά,οπότε και αποφεύγονται οι ανεπι-
θύμητες ενέργειες που έχει η συστηματική
χορήγηση.

Έγχυση αυξητικών παραγόντων
To πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα αποτελεί

ένα αυτόλογο προϊόν που «παράγεται» από την
επεξεργασία του πλάσματος του ασθενούς
προκειμένου τα αιμοπετάλια να αποδεσμεύσουν
αυξητικούς παράγοντες. 

Η μέθοδος (εικόνα 1) συνίσταται στην λήψη μι-
κρής ποσότητας αίματος (10-15 ml) από μια πε-
ριφερική φλέβα του ασθενή, το οποίο κατόπιν
φυγοκεντρείται και αφού διαχωριστούν τα ενερ-
γοποιημένα αιμοπετάλια, ενίονται με τοπική έγ-
χυση στην πάσχουσα περιοχή με ή χωρίς
καθοδήγηση με υπέρηχο.

Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 20΄, γίνεται
στο ιατρείο, δεν χρειάζεται νοσηλεία και δεν έχει
τον κίνδυνο αλλεργικής ή άλλης αντίδρασης
διότι πρόκειται για παράγωγο του αίματος του
ίδιου του ασθενούς, γεγονός στο οποίο οφείλει
και τα πολύ καλά αποτελέσματα.Η έγχυση γίνε-
ται υπό την καθοδήγηση υπερήχου για απόλυτη
ακρίβεια.
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Σύμφωνα με τους βιο-φυσιολόγους εμείς
οι άνθρωποι είμαστε ηλεκτρικά θετικά φο-
τρισμένα όντα (δεδομένο που προέρχεται
από την κβαντική φυσική). Η ζωή από την
οπτική γωνία της φυσιολογίας σημαίνει: με-
ταβολισμός. 

Και για τον μεταβολι-
σμό έτσι ώστε να λει-
τουργήσει το σώμα
μας, χρειάζονται αρνη-
τικά ιόντα για να συμ-
πληρωθεί το θετικό
φορτίο. Μόνο όταν το
θετικό και το αρνητικό
συναντώνται στα κύτ-
ταρά μας, πληρούνται οι
προυποθέσεις για μετα-
βολισμό και ζωή.

Τα αρνητικά ιόντα προ-
μηθεύουν τον οργανισμό με οξυγόνο. Αυτός
είναι ο λόγος που έχουμε αναπνοή. Κάθε μονα-
δικό μόριο οξυγόνου μεταφέρει μια συγκεκρι-
μένη ποσότητα απο αρνητικά ιόντα. Το επαρκές
οξυγόνο που περιέχεται στον αέρα είναι 21%.Οι
πνεύμονες ωστόσο μεταφέρουν μόνο ένα τέ-
ταρτο αυτού του πολύτιμου φορέα ενέργειας
στον οργανισμό. Το υπόλοιπο αποβάλλεται με
την αναπνοή. Ο οργανισμός διοχετεύει την αρ-
νητική ενέργεια πρώτα στα ζωτικά όργανα και
τελευταία στο μεγαλύτερο όργανό μας το
δέρμα, το οποίο με την πάροδο του χρόνου γί-
νεται λεπτότερο και χάνει την ελαστικότητά του.

Η σύγχρονη Ιατρική Αισθητική, έχει αναπτύξει
σήμερα τους κατάλληλους μηχανισμούς για να
ενισχύσει και να τροφοδοτήσει το δέρμα με την
ενέργεια που χρειάζεται, αποκαθιστώντας την
υγεία του και καθυστερώντας έτσι την φυσιολο-
γική του γήρανση. Η ενσωμάτωση της θερα-

πείας αρνητικών ιόντων Dermionologie (κίνηση
φορέων ηλεκτρικής ενέργειας) σε κάθε θερα-
πεία προσώπου, έχει ευεργετικά οφέλη στη πρό-
ωρη γήρανση, τη φωτογήρανση, την
υπερμελάγχρωση, την ακμή και την αναζωογό-
νηση του δέρματος. 

Η θεραπεία αρνητικών ιόντων Dermionologie
ενισχύει τα αποτελέσματα και μειώνει αισθητά το
χρόνο αποθεραπείας, σε οποιαδήποτε θεραπεία,
μετατρέποντας την κάθε συνεδρία σε μια πολυθε-
ραπεία, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στην
Αισθητική Ιaτρική. Τα αρνητικά φορτισμένα
ιόντα οξυγόνου παρέχουν τα εξης οφέλη:

wΑυξάνουν τα αποθέματα
οξυγόνου στο αίμα

wΈχουν θετική επίδραση
στο νευρικό σύστημα κάθως
επίσης ρυθμίζουν τη πίεση
του αίματος

wΕνδυναμώνουν το ανο-
σοποιητικό σύστημα, έχουν
ατιμικριβιακή και αντιμυκι-
τιασική δράση

wΕνεργοποιούν το μεταβο-
λισμό των κυττάρων και

διεγείρουν τη παραγωγή κολλαγόνου και ελαστί-
νης.

wΕνισχύουν την μικροκυκλοφορία και αποκα-
θιστουν την νεανική λάμψη και μια πιο υγιή όψη

wΕξουδετερώνουν βιοχημικά το όξινο ph του
δέρματος.

wΑποφράζουν τον τριχοσμηγματογόνο αδένα

wΕνδυναμώνουν το συνδετικό ιστό και μει-
ώνουν τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες καθώς
επίσης τους μαύρους κύκλους και τα οιδήματα

wΤο οξυγόνο αναστέλει την οξείδωση της βιτα-
μίνης Α στο δέρμα.

Αντιγήρανση
με τη δύναμη της Κβαντικής Φυσικής!

Μία καινοτόμος θεραπευτική θεραπεία με υποσχόμενα
θεραπευτικά αποτελέσματα.

EλΕΝΑ & ΧΡΥΣΑΝθΗ ΑΠΟΖΙΔΟΥ
Ειδικοί Εφαρμογών Κοσμετολογίας & Αισθητικής  



Βενιζέλου 56 - Αλεξανδρούπολη



Αλλεργικό Βρογχικό
άσθμα.

Ανοδική τάση των αλλεργιώνστην Ελλάδα!

ΕλΕΝΗ ΤΣΙΑΤΑ
Ειδικός Πνευμονολόγος

Ανοδική τάση παρουσιάζουν οι αλλεργίες
στην Ελλάδα.

Η αλόγιστη παρέμβαση μας στη φύση (κατα-
στροφή δασικού πλούτου, και η αύξηση ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης), έχει  οδηγήσει  σε
αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων συμπερι-
λαμβανομένου και του αλλεργικού βρογχικού
άσθματος. 

Το 22% του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο
πάσχει από κάποια μορφή αλλεργίας. Στην Ελ-

λάδα, ο ένας στους τρείς θα αναπτύξει κάποιου
είδους αλλεργία κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Το βρογχικό άσθμα χαρακτηρίζεται  από φλεγ-
μονή των αεραγωγών που προκαλεί υπεραντι-
δραστικότητα  των βρόγχων και στένωση των
αεραγωγών.  Εκδηλώνεται με βήχα, δύσπνοια,
σφίξιμο ή βάρος στο στήθος, συριγμό. 

Το βρογχικό άσθμα σε ποσοστό 60% οφείλεται
σε κάποιο αλλεργιογόνο και τότε χαρακτηρί-
ζεται ως αλλεργικό βρογχικό άσθμα. Τα

πιο συχνά αλλεργιογόνα είναι η γύρη, τα ακά-
ρεα οικιακής οικιακής σκόνης, τα επιθήλια ζώων
και διάφοροι μύκητες. Η αντιμετώπιση των αλ-
λεργικών παθήσεων του αναπνευστικού στηρί-
ζεται στα εξής:

w1. Αποφυγή του υπεύθυνου αλλεργιογόνου,
το οποίο έχει πρακτική σημασία μόνο σε αλλερ-
γία σε επιθήλια ζώων. Σε αλλεργία στα ακάρεα
υπάρχουν μέτρα για μείωση τους όπως: Τακτι-
κός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα, ειδικά κα-
λύμματα σε κρεβάτια, χρήση ακαρεοκτόνων
sprays, απομάκρυνση των χαλιών ή μοκετών,
πλύσιμο σεντονιών και μαξιλαριών σε καυτό
νερό, απομάκρυνση των λούτρινων παιχνιδιών
από τα παιδικά δωμάτια, ή συχνό πλύσιμο τους!
Σε αλλεργία σε γύρη η αποφυγή είναι δύσκολη
διότι ο αέρας την άνοιξη μεταφέρει τις γύρεις σε
μεγάλες αποστάσεις. 

Την εποχή της αυξημένης γυρεοφορίας συνι-
στάται απομόνωση των ασθενών στο σπίτι  με
κλειστά παράθυρα και πόρτες και χρήση κλιμα-
τιστικού.

w2. Φαρμακευτική αγωγή: Εισπνεόμενα φάρ-
μακα (Β2 διεγέρτες και κορτικοειδή), αντιλευκο-
τριένια κ.α. Το νεότερο φάρμακο στο αλλεργικό
άσθμα είναι το omalizumab (μονοκλωνικό αντί-
σωμα που αναστέλλει την IgE).

w3. Ανοσοθεραπεία ή θερα-
πεία απευαισθητοποίησης.
Χορηγούνται αλλεργιογόνα
διαλύματα υποδορίως ή με
τη μορφή υπογλώσσιων
σταγόνων. Η θεραπεία διαρ-
κεί  3 με 5 έτη.  Ο έλεγχος για
αλλεργίες γίνεται με δερμα-
τικά (skin prick) ή RAST
tests.
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Η ευτυχία δείχνει να είναι ένα συναίσθημα όλο
και πιο δυσεύρετο, όσο ο αγώνας για την επι-
βίωση μεγαλώνει σε καιρούς κρίσης.

“Μα πώς μπορώ να είμαι όταν όλα γύρω μου
καταρρέουν;” , “τώρα δε κοιτάμε να γίνουμε ευτυ-
χισμένοι, κοιτάμε να δούμε τι θα φάμε αύριο”, τα
παραπάνω είναι από τις συνηθέστερες απαντή-
σεις που δίνουν οι άνθρωποι πλέον, όταν ρωτούν-
ται για το αν νιώθουν ευτυχισμένοι.
Δικαιολογημένες? Απόλυτα! Ισχύουσες? Κάθε

άλλο!
Τι είναι η ευτυχία?
Ευτυχία δεν είναι ο προορισμός, αλλά ο τρόπος.
Σίγουρα κάποιες συγκυρίες ευνοούν κάποια συ-

ναισθήματα, όμως τίποτα δε μπορεί να μας επιβά-
λει ή να μας αναιρέσει αποφάσεις που εμείς έχουμε
πάρει. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αφορούν
και τη συναισθηματική μας ευδαιμονία, αφού η ευ-
τυχία εξαρτάται εν μέρει στις συνθήκες, η εσωτερική
μας γαλήνη όμως όχι! Και αυτό γιατί τελικά είναι
θέμα οπτικής και ερμηνείας που δίνει ο καθένας
μας στην εκάστοτε συγκυρία, κάτι που οι κινέζοι
γνωρίζουν καλά, αφού έχουν το ίδιο ιδεόγραμμα
για τις λέξεις κρίση και ευκαιρία. Τι είναι αυτό λοιπόν
που κάνει τους ανθρώπους δυστυχείς; Τι είναι αυτό
που τους κάνει να μην βρίσκουν το κουράγιο να
προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο;    Αν και είμαστε
το εξελιγμένο είδος αυτού του πλανήτη, η αλήθεια
είναι ότι το ζωικό βασίλειο έχει ακόμα πολλά να μας
διδάξει. Ας δούμε λοιπόν, τι κάνει ένα λιοντάρι για
παράδειγμα, όταν του «ξεφεύγει η τροφή». Απο-
θαρρύνεται; Κάθεται θλιμμένο κάτω από ένα δέν-
τρο και σκέφτεται ξανά και ξανά τι πήγε λάθος και
πόσο ανίκανο είναι? Όχι, αυτά είναι χαρακτηρι-
στικά του ανθρώπου και μόνο. Το λιοντάρι, συνε-
χίζει τη πορεία του στη σαβάνα, μέχρι να
ολοκληρώσει το στόχο του. Με πολύ απλά λόγια,
ζει τη στιγμή και μόνον, και αυτό το προφυλάσσει
από συναισθήματα αναξιότητας και δυστυχίας!

Έχει μάθει να μη μένει στις αντιξοότητες, να μη τις
παίρνει προσωπικά, και να μη ξεχνά το σκοπό του!

Διδασκόμενοι από τα παραπάνω, δε θα αργή-
σουμε να καταλάβουμε πως ευτυχία είναι, να είσαι
παρόν στη ζωή σου και να μη της ξεφεύγεις με
σκέψεις όπως: αν δεν είχα κάνει αυτό…, αν ήμουν
…, προχθές που πόνεσα…, σήμερα που μετά-
νιωσα .., αύριο που θα δυσκολευτώ.. κτλ.  

Τι μπορώ να κάνω για νιώσω ευτυχισμένος?
Ως εκ τούτου, όταν κάνουμε κάτι, καλό είναι να

παραμερίζουμε τα πώς και τα γιατί του χτες ή του
αύριο, και να συγκεντρωνόμαστε με όλες τις αι-
σθήσεις μας σε αυτό που ζούμε εκείνη τη στιγμή.
Πόσες φορές το κάνουμε αυτό αλήθεια? Χωρίς να
αγχωνόμαστε για τη δουλειά που μας περιμένει ή
ακόμα χειρότερα για τη δουλειά που δε μας περι-
μένει. Πόσες φορές είμαστε στα αλήθεια παρόν-
τες? Δυστυχώς όχι πολλές, και αφήνουμε μικρές
στιγμές ευτυχίας να περνάνε, παραπονούμενοι μά-
λιστα πως δεν υπάρχουν καν. Απαριθμούμε λοι-
πόν, αυτά για τα οποία νιώθουμε ευγνώμονες και
δεν εστιάζουμε σε αυτά που μας λείπουν. Το να
έχουμε επίσης, ένα σκοπό είναι πολύ σημαντικό,
γιατί έτσι υπάρχει κάτι για το οποίο θέλουμε να πα-
λέψουμε στη ζωή μας, κάτι που να μας κινητοποιεί
και να μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε.
Οπότε, είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστούμε
από τυχόν δυσμενείς συνθήκες και να καθηλω-
θούμε σε συναισθήματα δυστυχίας. 

Να βοηθάμε τους άλλους! Έχει αποδειχτεί πως ο
αλτρουισμός ακολουθείται από μεγάλες περιό-
δους εσωτερικής ηρεμίας και ευφορίας.
Όπως και να’ χει όμως δε πρέπει να ξεχνάμε πως
η ζωή είναι ένα συνεχές από ευτυχισμένες, καθώς
και δύσκολες στιγμές.

Έτσι, αυτό που χρειάζεται από όλους μας,
είναι να αντιλαμβανόμαστε και να

απολαμβάνουμε τις όμορ-
φες φάσεις της

ζ ω ή ς
μας, αλλά
και να απο-
δεχόμαστε και
να μαθαίνουμε
από τις δυσάρε-
στες.

Η ΕΥΤΥΧΙΑ...
σε καιρούς κρίσης!!!

Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους δυστυχείς;

ΕΒΕλΙΝΑ ΤΑΡΤΑΝΗ
Ψυχολόγος (MSc) - Ψυχοθεραπεύτρια
παιδιών & ενηλίκων
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Ο Σύλλογος Καρκινοπα-
θών και Φίλων Ν. Έβρου
«ΣυνεχίΖΩ» ιδρύθηκε το
2007 από ανθρώπους
που στο διάβα της ζωής
τους συναντήθηκαν οι
ίδιοι ή κάποιοι από το πε-
ριβάλλον τους με έναν
από τους μεγαλύτερους
φόβους του ανθρώπου.
Μια αρρώστια που ο πε-
ρισσότερος κόσμος θεω-
ρεί χωρίς ελπίδα και χωρίς
γυρισμό. Ένας Δαβίδ απέ-
ναντι σε έναν Γολιάθ. Και
να, που βρεθήκαμε κά-
ποιοι άνθρωποι, να βγούμε μέσα από το φόβο,
μέσα από την παραίτηση με δυο απλές κουβέν-
τες, να πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους!:
Ναι, έχουμε καρκίνο, και τον παλεύουμε!!!!

Βρήκαμε τη δύναμη να σηκώσουμε το ανά-
στημά μας απέναντι σ’ αυτό το θεριό και να το
κοιτάξουμε κατάματα με πολύ θάρρος αλλά και
πολύ σεβασμό για τη δύναμή του, την πονηριά
του, τα χίλια πρόσωπα που αλλάζει για να μας ξε-
γελάσει. Ο καρκίνος είναι μια αρρώστια που ΔΕΝ
κάνει διακρίσεις, δεν κοιτάζει σειρά και δεν έχει
έλεος όταν δεν τον προλάβεις. Αφήνει τα σημάδια
του στο κορμί αλλά κυρίως στο μυαλό και την
ψυχή σου. 

Σου στερεί όχι μόνο κάποιο μέλος ίσως του σώ-
ματός σου, αλλά χειρότερα, σου στερεί τα
ΟΝΕΙΡΑ σου για το μέλλον με αποτέλεσμα να βιώ-
νεις μία ατελείωτη μοναξιά.

Γι’ αυτόν τον λόγο, για μας τους ασθενείς με
καρκίνο, πολλές φορές καλύτερο αποτέλεσμα έχει
μια καλή κουβέντα και ένα άγγιγμα στο χέρι, ένα
χαμόγελο. Αυτά είναι τα πολυτιμότερα φάρμακα
που ούτε πωλούνται ούτε αγοράζονται. Κι αυτά
είναι που χρειαζόμαστε. Απλώσαμε τα χέρια μας
να ενωθούμε και να πάρουμε δύναμη ο ένας από
τον άλλον για να ΖΗΣΟΥΜΕ!

Ο Σύλλογος έχει βάλει κάποιους στόχους για να
εξυπηρετήσει τους σκοπούς της ίδρυσής του. Ο
μεγαλύτερος στόχος μας είναι να καταφέρουμε
να αλλάξουμε τη στάση του κοινού απέναντι στον

καρκίνο, να τον απομυθο-
ποιήσουμε και να φτά-
σουμε στην άρση των
προκαταλήψεων γι’
αυτόν, με τακτικό έλεγχο
και έγκαιρη διάγνωση! 
Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει
τις προσπάθειες του Συλ-
λόγου για στήριξη των
ασθενών και του περιβάλ-
λοντός τους, για ιατρική,
οικονομική και ψυχολογική
βοήθεια. Δεν προσπα-
θούμε, δεν θέλουμε και δεν
πρέπει να υποκαταστή-
σουμε την πολιτεία σ’
αυτόν τον τομέα. Οι άν-
θρωποί της βέβαια μας

έχουν αγκαλιάσει με αμέριστη αγάπη, αλλά τα τε-
ράστια κενά των υποστηρικτικών δομών για τους
ασθενείς με καρκίνο,  είναι κάτι περισσότερο από
εμφανή. Ο Σύλλογος «ΣυνεχίΖΩ» είναι ένας σύλλο-
γος ανθρώπων που κοινό μας γνώρισμα είναι η
ΔΥΝΑΜΗ και η ΑΓΑΠΗ για την πραγματική ζωή και
τον συνάνθρωπό μας!

Είμαστε εδώ και ΣυνεχίΖΟΥΜΕ να προχω-
ράμε, να αγωνιζόμαστε, να ελπίζουμε, να
ονειρευόμαστε, ν’αγαπάμε τη ΖΩΗ  περισσό-
τερο από ποτέ κι αυτό ¨χάρις στον καρκίνο¨
που ήρθε έστω και απρόσκλητος στη ζωή
μας!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥ - ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗ
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Φίλων Ν. Εβρου
«ΣυνεχίΖΩ»
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ...
η μεγαλύτερη  κατάρα

ή ευκαιρία για ΖΩΗ;
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Αυτόλογοι Ανεκτικοί 
Παράγοντες (PRP). Πρωτοποριακή

αναγεννητικήθεραπεία επούλωσης.

ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Σ. Τσερκέζη 7, Ορεστιάδα

Η θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμο-
πετάλια (PRP) βασίζεται στην χορήγηση αυ-
τόλογων αυξητικών παραγόντων.

Ανήκει στις θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής
ενός νέου κλάδου της ιατρικής, στόχος της
οποίας είναι να διεγείρει τους βιολογικούς μηχα-
νισμούς θεραπείας του ίδιου του οργανισμού για
να αποκαταστήσει βλάβες δύσκολα θεραπεύσι-
μες με συμβατικές μεθόδους. Πρόκειται για μια
πολλά υποσχόμενη βιολογική λύση στην αποκα-
τάσταση μυικών και τενόντιων τραυματισμών,
επιτάχυνση της επούλωσης δερματικών βλαβών
και θεραπεία αρθριτικών εκφυλίσεων.

Την τελευταία δεκαετία υπήρξε έντονο το ενδια-
φέρον της επιστημονικής κοινότητας και ιδίως
των ορθοπαιδικών να ανιχνεύσουν ουσίες οι
οποίες ενέσιμα θα εγχύονταν στο σημείο της ιστι-
κής ή οστικής βλάβης για να την αποκαταστή-
σουν, επιταχύνοντας την ανάρρωση. Στόχος των
ουσιών αυτών θα ήταν η οριστική θεραπεία,
αποφεύγοντας έτσι την πρόσκαιρη αντιφλεγμο-
νώδη αγωγή που δεν έλυνε το πρόβλημα ή την
χειρουργική επέμβαση με τα γνωστά κόστη και τις
πιθανές επιπλοκές.

Το PRP πιθανόν να αποδειχθεί οτι είναι η λύση
αυτή. Τα αιμοπετάλια είναι κύτταρα του αίματος
γνωστά για την συμμετοχή τους στην πήξη του
αίματος. Όταν ενεργοποιούνται απελευθερώ-
νουν πρωτεϊνες επούλωσης που ονομάζονται
αυξητικοί παράγοντες. Η διαχείριση αυτών των
αυξητικών παραγόντων είναι η βασική ιδέα της
μοντέρνας θεραπείας του PRP η οποία βασίζεται
στην εξής απλή συλλογιστική: εάν παίρναμε μια
μικρή ποσότητα αίματος από τον ίδιο τον πά-
σχοντα και από το αίμα αυτό δημιουργούσαμε

ένα υπέρπυκνο διάλυμα πλάσματος με αιμοπε-
τάλια, θα μπορούσαμε ενέσιμα να διοχετεύσουμε
κατά αναλογία μια τεράστια ποσότητα αυξητικών
παραγόντων στο σημείο της βλάβης, όπου η θε-
ραπεία καθυστερεί ή έχει αδρανοποιηθεί.

Αυτό το υπέρ διάλυμα θα ανοίξει τον διακόπτη
της επούλωσης οδηγώντας τα τοπικά αδρανή
κύτταρα σε πολλαπλασιασμό και διαφοροποί-
ηση, όπως και θα προσελκύσει και άλλα κύτταρα
στην περιοχή, ενεργοποιώντας τον βιολογικό μη-
χανισμό που είχε επιβραδυνθεί ή τελματώσει. Το
PRP αναρροφάται σε σύριγγα και ακολούθως εγ-
χύεται στο σημείο της βλάβης, υπό υπερηχογρα-
φική καθοδήγηση για απόλυτη ακρίβεια, σε
τένοντα, σύνδεσμο , μυ ή μέσα σε άρθρωση. Η
όλη διαδικασία γίνεται στον χώρο του ιατρείου,
διαρκεί μια ώρα και δεν απαιτεί καμία προετοιμα-
σία πριν, ή περιορισμό μετά από αυτήν.  Η εφαρ-
μογή της μεθόδου εμφανίζει εξαιρετικά
αποτελέσματα στην τενοντίτιδα - περιαρθριτίδα
ώμου, τις επικονδυλίτιδες του αγκώνα, την τενον-
τίτιδα καρπού, την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος,
την τενοντίτιδα του αχιλλείου, την άκανθα της
πτέρνης, τα διαστρέμματα και τις μυικές θλάσεις.

Σε αντίθεση με τις φαρμακευτικές θεραπείες η
θεραπεία με το PRP μπορεί τις πρώτες ημέρες να
προκαλέσει μια ελαφρά επιδείνωση των συμπτω-
μάτων για να συνεχίσει με αισθητή βελτίωση της
κλινικής εικόνας ειδικά από την έβδομη ημέρα.
Η μεγάλη όμως διαφορά είναι το τελικό αποτέλε-
σμα μεταξύ της τέταρτης και πέμπτης εβδομάδας
οπότε και επιτυγχάνεται η πλήρης ίαση.

Επειδή το PRP παράγεται απο το αίμα του ίδιου
του ασθενούς δεν υπάρχει κίνδυνος για αλλερ-
γική αντίδραση ή μετάδοση νόσου. Η έγχυση
μπορεί να επαναληφθεί σε μια εβδομάδα και
ανάλογα με την βαρύτητα του προβλήματος να
φθάσει μέχρι και τις πέντε εγχύσεις. Το πρωτό-
κολλο θεραπείας όπως και η συχνότητα της, εξα-
τομικεύεται για τον κάθε ασθενή, για την
πλειονότητα αρκεί η μια και μόνο εγχύση για θε-
ραπεία.   Αντενδείξεις εφαρμογής του PRP αποτε-
λεί η λήψη αντιπηκτικών, ο χαμηλός αριθμός
αιμοπεταλίων στο αίμα, ο αρρύθμιστος σακχα-
ρώδης διαβήτης και η ενεργός νεοπλασία.
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15 Χρήσιμες

Συμβουλές

για τις κατακλίσεις.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ!

Τα έλκη (πληγές) από κατάκλιση δημιουρ-
γούνται σε ασθενείς που παραμένουν ακίνητοι
καθιστοί ή ξαπλωμένοι σε όχι πολύ μαλακή
επιφάνεια για κάποιο χρονικό διάστημα. Εμφα-
νίζονται σε περιοχές του σώματος που φορτί-
ζονται από το βάρος του και όπου υπάρχουν
οστά κοντά στο δέρμα.

Τέτοιες είναι συνήθως τα έξω πλάγια των
μηρών, ο κόκκυγας (ουρά), οι φτέρνες και τα
ισχιακά κυρτώματα (τα οστά της λεκάνης
πάνω στα οποία καθόμαστε). 

Σας δίνουμε λοιπόν εδώ κάποιες χρήσιμες
συμβουλές για την πρόληψη και αντιμετώπιση
τους.

1. Χρησιμοποιούμε καθαρά, τεντωμένα και στεγνά
σεντόνια

2. Φροντίζουμε για την καλή υγιεινή του σώματος.

3. Καθημερινή επισκόπηση και ψηλάφηση του δέρ-
ματος (συχνά υποεκτιμάται το ερύθημα Α σταδίου).

4. Ενημέρωση του περιβάλλοντος του ασθενούς
για την αναγκαιότητα της πρόληψης.

5. Αλλαγή θέσεως κάθε δύο ώρες.
6. Χρησιμοποιούμε αερόστρωμα κατάκλισης και
μαξιλάρι αέρος.

7. Φυσικοθεραπευτική αγωγή όταν χρειάζεται.
8. Διατηρούμε την θερμοκρασία δωματίου στους
25-30οC.
9. Αποφυγή της τριβής κατά την μετακίνηση.
10. Σε ακράτεια ούρων τοποθετείται καθετήρας
ούρων γιατί η επιδερμίδα γίνεται πιο εύθραυστη 25
φορές σε συνθήκες υγρασίας 100% παρά σε φυ-
σιολογικές συνθήκες υγρασίες 25%.

11. Σε ακράτεια κοπράνων με διαρροϊκές κενώσεις
χορηγούμε διατροφή που βοηθά στο σχηματισμό
των κοπράνων όπως μήλο, μπανάνα, βραστό
γάλα, ψωμί, τυρί, μακαρόνια, ρύζι, γιαούρτι.

12. Προσοχή στην χορήγηση αναλγητικών.

13. Χορήγηση βιταμινών C, A, E, Zn

14. Σωστή διατροφή με πρωτεινούχες τροφές και
καλή ενυδάτωση.

15. Χορήγηση των κατάλληλων συμπληρωμάτων
διατροφής.

Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η προφύλαξη

Η θεραπεία μιας κατάκλισης συχνά είναι μια επί-
μονη και μακρά διαδικασία. Για αυτό και η αντιμε-
τώπιση αυτού του προβλήματος βασίζεται κυρίως
στην πρόληψη.

Η λήψη προληπτικών μέτρων όπως είναι η συχνή
αλλαγή των θέσεων και η χρήση κατάλληλων
στρωμάτων για την ανακούφιση από την ασκού-
μενη πίεση, η καλή φροντίδα και περιποίηση του
δέρματος και η καλή σίτιση αποτελούν τον καλύ-
τερο τρόπο μείωσης της συχνότητας εμφάνισης
των κατακλίσεων.

της Δέσποινας Σερκελίδου
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟλλΑ ΚΑΙ ΚΑλΑ
Σύντομος οδηγός για καλή υγεία
Στόχος μου είναι να σας βοηθήσω να
κάνετε ό,τι μπορείτε για την υγεία σας,
είτε μάχεστε κάποια ασθένεια αυτή την
εποχή είτε όχι. Θα ήθελα να σας εν-
θαρρύνω να κοιτάξετε προσεκτικά τον
τρόπο που αντιλαμβάνεστε την υγεία
και να ανοίξετε το νου σας σε μια αλ-
λαγή οπτικής.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να σηματοδοτήσει
μια σημαντική αλλαγή στη ζωή σας.
Το γεγονός και μόνο ότι, παρά τις
τόσες συμβουλές που μεταδίδονται
καθημερινά στα ΜΜΕ, πρέπει να μας
υπενθυμίζουν τι σημαίνει να ζούμε μια

υγιή ζωή, μαρτυρά πόσο μπερδεμένοι είμαστε......
David B. Agus

Μεταίχμιο, 2014
216 σελ. ISBN 978-960-566-683-5, 

Τιμή: € 12,20 Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη: € 10,98

Γίνε γιατρός του εαυτού σου
Η δρ Ανν Γουίγκμορ περιγράφει

το πρόγραμμα που εφαρμόζεται
στο Ινστιτούτο Ιπποκράτης. Εξε-
τάζεται η αξία των αμαγείρευτων
ζωντανών τροφών και της χλω-
ροφύλλης. Δίνονται λεπτομέρειες
για την καλλιέργεια βλασταριών
μέσα στο σπίτι και συνταγές για
ποτά από καρπούς και φρούτα,
σαλάτες, σάλτσες, φυτικό γάλα
και τυρί, σούπες, ρετζούβελακ,
ψωμί. Δίνονται επίσης συμβου-
λές που θα σας επιτρέψουν να
προλάβετε τις αρρώστιες και να
βελτιώσετε την κλονισμένη υγεία
σας, όπως έκαναν δεκάδες χιλιά-
δες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο,

πολλοί από τους οποίους είχαν θεωρηθεί από την ιατρική
ανίατες περιπτώσεις.

Άνν Γουίγκμορ
Διόπτρα, 2014

287 σελ. ISBN 978-960-364-055-4
Τιμή € 14,68 Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη: € 13,21 

Φυσικές συνταγές ομορφιάς
Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στην
ομορφιά και στην υγεία, την υγεία της
ψυχής μας και του σώματός μας, και
απευθύνεται σε όλους εσάς που νιώ-
θετε νέες και νέοι και θέλετε να παρα-
μείνετε έτσι για πολλά χρόνια!
Στις σελίδες του θα βρείτε συνταγές
καλλυντικών για το πρόσωπο, τα μαλ-
λιά, το σώμα κ.ά., οι οποίες εκτελούν-
ται εύκολα και γρήγορα, χωρίς να σας
κουράζουν και να σας ταλαιπωρούν,
με υλικά που μπορείτε να τα βρείτε
παντού και που το κόστος τους είναι
πολύ χαμηλό. Το μόνο που χρειάζεται

να βάλετε εσείς είναι η διάθεσή σας για δημιουργία και η πίστη σας
στο αποτέλεσμα. Άλλωστε, η φύση ξέρει...
Πάρτε λοιπόν το ζήτημα της υγείας και της ομορφιάς σας στα δικά
σας χέρια!

Τάκης Καβαλλιεράτος, Παμπίτσα Καβαλλιεράτου
φωτογράφιση: Ανδρέας Ευσταθίου

Εκδόσεις Πατάκη, 2007
192 σελ. ISBN 978-960-16-2341-2

Τιμή € 24,96 Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη:  € 22,46

Γιατί οι γυναίκες και οι
άντρες διαφέρουν τόσο;

Ο Τζον Γκρέι εξηγεί τι επηρεάζει
την ορμονική ισορροπία και μα-
κροπρόθεσμα τις σχέσεις, τη διά-
θεση και την υγεία μας. Με
πρακτικές συμβουλές και απλές
τεχνικές βοηθά τους άντρες και
τις γυναίκες να διαχειριστούν
αποτελεσματικά το στρες στις
σχέσεις τους, να κατανοήσουν,
να σεβαστούν και να εκτιμήσουν
τις διαφορές τους.

Τζον Γκρέι
Μίνωας, 2014

336 σελ. ISBN 978-618-02-0082-9
Τιμή € 15,00 Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη: € 13,50

www.vbooks.gr


