οικονομικοι παλμοι
Ὁ καλὸς ὕπνος εἶναι “γιατρός”.
Γαλήνη Φούρα, δημοσιογράφος.
Ὁ καλὸς ὕπνος εἶναι γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους ἄπιαστο
ὄνειρο. Ἔρευνα σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔδειξε ὅτι ἕνας
στοὺς τρεῖς ἐνήλικες ἀντιμετωπίζει προβλήματα, ποὺ
σχετίζονται εἴτε μὲ τὴν ποσότητα, εἴτε μὲ τὴν ποιότητα τοῦ
ὕπνου. Δυσκολευόμαστε νὰ κοιμηθοῦμε, ξυπνᾶμε πολὺ
νωρίς, πολλὲς φορὲς τὴ νύχτα ἢ μένουμε ξάγρυπνοι ὧρες,
μὲ ἀποτέλεσμα τὸ πρωὶ νὰ μὴν νιώθουμε ξεκούραστοι.
Ἡ ἀϋπνία μπορεῖ νὰ συνδέεται μὲ τὸ ἄγχος καὶ τὴν
ὑπερένταση τῆς καθημερινότητας ἢ καὶ μὲ ἰατρικὰ θέματα.
Μεταξὺ τῶν παραγόντων κινδύνου περιλαμβάνεται ἡ
προχωρημένη ἡλικία, ἡ ἀνεργία, ἡ ἀπώλεια ἀγαπημένων
ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ τὸ φῦλο, ἀφοῦ οἱ γυναῖκες
πλήττονται περισσότερο. Ὁ ὕπνος εἶναι ἐπαρκής, ὅταν
κάποιος ξυπνάει καὶ αἰσθάνεται ἀνανεωμένος, χωρὶς νὰ
νιώθει ὑπνηλία στὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας. Πρόκειται γιὰ
μιὰ διαταραχὴ μὲ σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὴν ὑγεία, τὴν
κοινωνικὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομία.
Ἡ στέρηση τοῦ ὕπνου μειώνει τὰ ἀποτελέσματα
στὶς γνωστικὲς δοκιμασίες. Ἐπηρεάζει σημαντικὰ τὴν
ἱκανότητα συγκέντρωσης, ἐνῶ ἔχει συσχετιστεῖ μὲ αὔξηση
τῆς πιθανότητας ἐμφάνισης τῆς νόσου Ἀλτσχάιμερ.
Σύμφωνα μὲ διεθνῆ μελέτη, στὴν ὁποία συμμετεῖχε καὶ ἡ
Ἑλλάδα (μελέτη Equinox), οἱ διαταραχὲς του σχετίζονται
μὲ μειωμένη παραγωγικότητα καὶ αὔξηση τῶν ἀτυχημάτων.
Οἱ οἰκονομικὲς συνέπειες εἶναι μεγάλες. Οἱ ἄμεσες
ἀφοροῦν στὸ κόστος τῶν θεραπειῶν καί, γενικά, τῶν
ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν. Ὁ ὕπνος παίζει σημαντικὸ ρόλο στὴ
λειτουργία τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος. Ἀσθενεῖς μὲ
χρόνια ἀϋπνία, ἔχει καταγραφεῖ στὸ 6% τοῦ πληθυσμοῦ,
ἀντιμετωπίζουν περισσότερα χρόνια προβλήματα ὑγείας,
καρδιακὰ καὶ μυοσκελετικὰ, ποὺ ἀπαιτοῦν φαρμακευτικὴ
θεραπεῖα καὶ ἰατρικὴ ὑπηρεσία. Εἶναι πολύτιμος σύμμαχος
τῆς ὑγείας, ἐπειδὴ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ βαθέως ὕπνου
πραγματοποιεῖται ἀνανέωση καὶ ἐπιδιόρθωση τῶν
κυττάρων, ἀλλὰ καὶ ἐκκρίνεται ἡ αὐξητικὴ ὁρμόνη στὴν
παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία.
Ἔρευνα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Νοσοκομείου Johns
Hopkins τῶν Η.Π.Α. ἔδειξε ὅτι, ὅταν ὁ ὕπνος διαταράσσεται
σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς νύχτας, ὁ ἐγκέφαλος δὲν
προλαβαίνει νὰ περάσει σὲ ὅλα τὰ στάδια τοῦ ὕπνου
καὶ αὐτὸ δὲν βοηθάει στὴν ἀποκατάσταση τῆς ψυχικῆς
διάθεσης. Ὅταν κοιμόμαστε ἀνήσυχα, δὲν ἀπολαμβάνουμε
πλήρως τὰ εὐεργετήματα. Ἀντίθετα, ὑπάρχουν ἀρνητικὲς
ἐπιπτώσεις στὰ ἐπίπεδα τῆς ἐνέργειας καὶ τὰ αἰσθήματα
συμπάθειας καὶ φιλικότητας ποὺ διαθέτουμε. Ἐρευνητὲς,
ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Binghamton τῆς Νέας Ὑόρκης,
ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ πηγαίνουν γιὰ ὕπνο
ἀργὰ τὸ βράδυ ἢ κάνουν διαταραγμένο ὕπνο, μὲ συχνὲς
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διακοπές, εἶναι πιθανότερο νὰ διακατέχονται ἀπὸ ἀρνητικὲς
σκέψεις, σὲ σύγκριση μὲ ὅσους πηγαίνουν στὸ κρεβάτι καὶ
κοιμοῦνται καλά. Οἱ ἀρνητικὲς σκέψεις, ἡ ὑπερβολικὴ
ἀνησυχία γιὰ τὸ μέλλον καὶ ἡ ἐμμονὴ στὸ παρελθόν,
κατακλύζουν πρόσωπα ποὺ πάσχουν ἀπὸ γενικευμένη
ἀγχώδη ἢ καταθλιπτικὴ διαταραχή, μετατραυματικὸ στρὲς
καὶ, συνήθως, ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ὕπνου.
Τὸ ἔμμεσο κόστος τῆς ἀϋπνίας σχετίζεται μὲ τὴν
ἀπώλεια χρόνου ἐργασίας καὶ παραγωγικότητας, φτωχὴ
ἀπόδοση στὸν ἐπαγγελματικὸ τομέα, δυσκολίες μνήμης
καὶ κατάθλιψη. Ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν φαρμάκων, στὴν
ἀντιμετώπιση τῆς χρόνιας ἀϋπνίας, δὲν ἔχει ἀξιολογηθεῖ
συστηματικά. Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει γίνει σημαντικὴ
ἔρευνα γιὰ τὸν ὕπνο, ὄχι ὅμως καὶ γιὰ τὰ προβλήματα τῆς
θεραπείας τῆς ἀϋπνίας, ποὺ παραμένουν ἄλυτα.
Πολλὰ φάρμακα δὲν ἔχουν ἐπίσημα ἐγκριθεῖ γιὰ τὴν
ἀϋπνία, ἐντούτοις χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.
Σύμφωνα μὲ πρόσφατες ἔρευνες, ἡ χρήση ναρκωτικῶν
χαπιῶν ἀπαιτεῖ προσοχή, εἰδικὰ στοὺς ἡλικιωμένους. Μετὰ
τὴν ἡλικία τῶν 60 ἐτῶν οἱ ἀνάγκες γιὰ ὕπνο μειώνονται
καὶ πολλοὶ ἀρκοῦνται μὲ λιγότερες ἀπὸ ἑφτά, ὀχτὼ ὧρες
ὕπνου. Γι’ αὐτὸ οἱ ἡλικιωμένοι καταφεύγουν συχνὰ στὴ
χρήση χαπιῶν, ἡ χορήγηση τῶν ὁποίων πρέπει νὰ γίνεται
μὲ μεγάλη προσοχή, διότι ἐγκυμονοῦν κινδύνους.
Στὶς μεγαλύτερες ἡλικίες ὁ μεταβολισμὸς τῶν
φαρμάκων ἐπιβραδύνεται, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ δράση τῶν
ὑπνωτικῶν νὰ διαρκεῖ περισσότερο. Μελέτες ἔδειξαν
ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι ποὺ παίρνουν ὑπνωτικὰ χάπια, ἔχουν
τριπλάσιο κίνδυνο νὰ ὑποστοῦν πτώση καὶ τέσσερις φορὲς
μεγαλύτερη πιθανότητα νὰ αἰσθάνονται τὴν ἄλλη ἡμέρα
κουρασμένοι. Τὸ καλύτερο φάρμακο γιὰ τὴν περίπτωση
εἶναι ἡ μεσημεριανὴ σιέστα, ποὺ γιὰ πολλοὺς ἀποτελεῖ
καθημερινὴ συνήθεια. Αὐτὸς ὁ ὑπνάκος, ὅπως ἔχουν
δείξει πολλὲς μελέτες, ἔχει πολλαπλᾶ ὀφέλη. Ἔρευνα, ποὺ
δημοσιεύθηκε στὸ ἐπίσημο περιοδικὸ τῆς Ἀμερικανικῆς
Ἑταιρείας Γηριατρικῆς, ἔδειξε ὅτι ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος,
διάρκειας περίπου μιᾶς ὥρας, διατηρεῖ τὸν ἐγκέφαλο πιὸ
νέο στοὺς ἡλικιωμένους. Οἱ ἐρευνητὲς κατέληξαν στὸ
συμπέρασμα ὅτι «ἀποτελεῖ πιθανῶς σημαντικὴ παράμετρο
γιὰ τὴ βελτιστοποίηση τῆς γνωστικῆς λειτουργίας καὶ
μειώνει τὸν κίνδυνο λειτουργικῆς ἐξάρτησης καὶ κακῆς
ποιότητας ζωῆς». Μάλιστα, τὸ Ἵδρυμα Ὑγείας στὴν Τρίτη
Ἡλικία, μὴ κερδοσκοπικὸς ὀργανισμός, ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ
τὴν Ἀμερικανικὴ Ἑταιρεία Γηριατρικῆς, ἀνακοίνωσε ὅτι «ἡ
διαφορὰ ποὺ διαπιστώθηκε στοὺς ἡλικιωμένους, οἱ ὁποῖοι
κοιμοῦνται μιὰ ὡρίτσα τὸ μεσημέρι, εἶναι ὄτι κερδίζουν
πέντε ἔτη ζωής-γήρανσης τοῦ ἐγκεφάλου, ἀπὸ ὅσους δὲν
κοιμοῦνται ἢ κοιμοῦνται πολὺ ἢ ἐλάχιστα.

