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Ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση καὶ καρδιαγγειακὰ νοσήματα.
Ἠλίας Σανίδας
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ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα περιβαλλοντικὰ ζητήματα τῶν ἀνεπτυγμένων
χωρῶν μὲ τὶς ἐμφανέστερες καὶ ἀμεσότερες ἐπιπτώσεις
γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία. Ἡ οἰκονομικὴ καὶ βιομηχανικὴ ἀνάπτυξη, καθὼς καὶ οἱ κλιματικὲς ἀλλαγὲς ἔχουν συμβάλει
στὴν αὔξηση τῆς ρύπανσης, ἡ ὁποία εὐθύνεται γιὰ περίπου
800.000 πρόωρους θανάτους ἐτησίως. Εἰδικότερα σὲ χῶρες
χαμηλοῦ καὶ μεσαίου εἰσοδήματος, ὅπου οἱ συγκεντρώσεις
τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ρύπων εἶναι ἰδιαιτέρως αὐξημένες, θεωρεῖται ἡ 13η πιὸ συχνὴ αἰτία θανάτων.
Δεδομένα ἀπὸ τὴ διεθνῆ βιβλιογραφία ὑπογραμμίζουν
ὅτι ἡ συχνὴ ἔκθεση, ἀκόμη καὶ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα ἀτμοσφαιρικῆς ρύπανσης, μπορεῖ νὰ προκαλέσει σημαντικὴ
ἐπιβάρυνση στὴν καρδιά, τόσο σὲ ὑγιῆ ἄτομα ὅσο καὶ σὲ
ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἀναπνευστικὰ ἤ/καὶ καρδιαγγειακὰ νοσήματα.
Ἱστορικὴ ἀναδρομή.
Ἡ πρώτη μελέτη ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση δημοσιεύτηκε τὸ 1872, κάνοντας λόγο γιὰ «ὄξινες
βροχές». Ἀκολούθως, σοβαρὰ γεγονότα, ποὺ ἀποδόθηκαν
στὴν ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση, συνέβησαν κατὰ τὴ διάρκεια

τοῦ 20ου αἰῶνα. Τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1930, ἀτμοσφαιρικοὶ
ρύποι ἀπὸ τὰ καυσαέρια καμινάδων ἐγκλωβίστηκαν σὲ
μία πυκνὴ ὁμίχλη καὶ ἕνα τοξικὸ σύννεφο δημιουργήθηκε,
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προκαλώντας 60 θανάτους στὸ Βέλγιο. Δύο δεκαετίες ἀργότερα, ἡ συσσώρευση τῶν βιομηχανικῶν ρύπων στὴν
Πενσυλβάνια τῶν ΗΠΑ προκάλεσε 20 θανάτους καὶ 400
εἰσαγωγὲς σὲ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα. Ὁμοίως, τὸ 1952 στὸ
Λονδῖνο, ὁ καπνὸς ἀπὸ τὰ τζάκια συνέβαλε στὴ δημιουργία
αἰθαλομίχλης, αὐξάνοντας τὶς νοσηλεῖες κατὰ 48%. Εἰδικότερα γιὰ τὰ ἀναπνευστικὰ νοσήματα ἡ παρατηρούμενη
αὔξηση ἄγγιξε τὸ 163%. Ἔκτοτε, οἱ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις τῆς
ἀτμοσφαιρικῆς ρύπανσης στὴν ὑγεία ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ, προσβάλλοντας κατὰ κύριο λόγο τὸ ἀναπνευστικὸ
καὶ τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα, μὲ αὐξημένα ποσοστὰ νοσηλείας καὶ θανάτων.
Ὁρισμὸς ἀτμοσφαιρικῆς ρύπανσης.
Ὡς ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση ὁρίζεται ἡ εἰσαγωγὴ στὸν
ἀέρα τῶν ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐσωτερικῶν χώρων,
οὐσιῶν (ρύπων) ἱκανῶν νὰ μεταβάλουν τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικά του. Ἡ ἐξωτερικὴ ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση
προέρχεται ἀπὸ τὶς ἐξατμίσεις τῶν τροχοφόρων μέσων
μεταφορᾶς, τὰ φουγάρα τῶν ἐργοστασίων καὶ ἄλλες βιομηχανικὲς ἐφαρμογές, τὴν ἐναπόθεση σκουπιδιῶν στὶς
χωματερές, τὶς κατασκευαστικὲς-κατεδαφιστικὲς δραστηριότητες, τὶς δασικὲς πυρκαγιὲς καὶ τὶς ἐκρήξεις τῶν ἡφαιστείων.
Πηγὲς ρύπανσης τῶν ἐσωτερικῶν χώρων εἶναι τὰ στερεὰ
καύσιμα ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴ θέρμανση καὶ τὸ μαγείρεμα, ἡ κακὴ λειτουργία τῶν συστημάτων ἐξαερισμοῦ,
ἡ ἀεροστεγὴς κατασκευὴ τῶν κτηρίων καὶ τὸ κάπνισμα.
Ἀπὸ τοὺς κυριότερους ἀτμοσφαιρικοὺς ρύπους, καὶ μὲ
τὶς δυσμενέστερες ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν ὑγεία, θεωροῦνται τὰ
αἰωρούμενα σωματίδια, τὸ μέγεθος τῶν ὁποίων ποικίλλει καὶ
κυμαίνεται ἀπὸ 0.1μm ἕως 10μm. Οἱ πηγὲς ρύπανσης δύνανται εἴτε νὰ ἐκπέμπουν τὰ αἰωρούμενα σωματίδια ἀπευθείας
στὴν ἀτμόσφαιρα, εἴτε νὰ ἐκπέμπουν πρόδρομους ρύπους,
ὅπως τὸ διοξείδιο τοῦ θείου, τὰ ὀξείδια τοῦ ἀζώτου καὶ τὶς
πτητικὲς ὀργανικὲς ἑνώσεις, οἱ ὁποῖες μετασχηματίζονται σὲ
αἰωρούμενα σωματίδια.
Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ρύπανσης στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα.
Οἱ ἀτμοσφαιρικοὶ ρύποι εἰσέρχονται στὸν ὀργανισμό,
κυρίως μέσῳ τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Οἱ μεγαλύτεροι σὲ διάμετρο ρύποι παγιδεύονται στὸ τραχειοβρογχικὸ
δέντρο, ἀδυνατώντας νὰ εἰσέλθουν στὴν κυκλοφορία τοῦ
αἵματος καί, ἑπομένως, δροῦν στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα
μέσῳ τῆς ἀπελευθέρωσης προ-φλεγμονωδῶν διαμεσολαΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
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βητῶν-ουσιῶν. Ἀντιθέτως, οἱ μικρότεροι σὲ μέγεθος ρύποι
εἰσέρχονται ἀπευθείας στὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος, ἐπηρεάζοντας ἄμεσα τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα.
Ἡ ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση δύναται νὰ μεταβάλει τὴν
καρδιακὴ συχνότητα, τὸν καρδιακὸ ρυθμό, τὸν τόνο τῶν
ἀγγείων, τὴν πήξη τοῦ αἵματος καὶ τὴν ἀρτηριακὴ πίεση.
Ἔχει ἐπίσης ἀποδειχθεῖ ὅτι μειώνει τὰ ἐπίπεδα τῆς «καλῆς»
HDL χοληστερόλης, τροποποιώντας τὴ δομή της καὶ μετατρέποντάς την σὲ προ-αθηρογόνο ἤ δυσλειτουργική.
Ὁ κίνδυνος τῶν ἀρρυθμιῶν, ἀσταθοῦς στηθάγχης καὶ
ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου εἶναι μεγαλύτερος σὲ πρόσωπα ποὺ ἐκτίθενται σὲ ὑψηλὲς συγκεντρώσεις ἀτμοσφαιρικῶν ρύπων. Πρόσωπα ποὺ ζοῦν κοντὰ σὲ πολυσύχναστους
καὶ ρυπογόνους δρόμους, καθὼς καὶ ἐκεῖνοι ποὺ μένουν
«κολλημένοι» στὴν κίνηση γιὰ ἀρκετὴ ὥρα καθημερινά,
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ἐπειδή ἐκτίθενται σὲ τακτικὴ
βάση στοὺς ρύπους τῶν αὐτοκινήτων.
Ὁ μηχανισμὸς πήξης τοῦ αἵματος ἐνδεχομένως νὰ ἐπηρεαστεῖ, προδιαθέτοντας σὲ θρομβώσεις, καὶ κυρίως σὲ
ἐν τῷ βάθει φλεβοθρόμβωση. Τέλος, ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια ἀπορρυθμίζονται πιὸ συχνά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
αὐξάνονται τὰ ποσοστὰ νοσηλείας τους.
Ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.
Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ βραχυχρόνια ἔκθεση στοὺς ἀτμοσφαιρικοὺς ρύπους, τόσο
στοὺς ἐξωτερικοὺς ὅσο καὶ στοὺς ἐσωτερικοὺς χώρους,
μπορεῖ νὰ πυροδοτήσει ταχεία καὶ σημαντικὴ αὔξηση τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης.
Ἡ ρύπανση τῶν ἐσωτερικῶν χώρων ἀπὸ τὴν καύση
ξύλων καὶ ἄλλης βιομάζας (πέλετ) σὲ τζάκια καὶ σόμπες γιὰ
τὴ θέρμανση, ἀλλὰ καὶ σὲ φούρνους γιὰ τὸ μαγείρεμα, ἔχει
ἐνοχοποιηθεῖ γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στὶς
γυναῖκες ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ νοικοκυριό. Μεγαλύτερο
κίνδυνο, ὡστόσο, διατρέχουν οἱ γυναῖκες ἄνω τῶν 50 ἐτῶν
σὲ σχέση μὲ τὶς γυναῖκες μικρότερης ἡλικίας.
Ἐπιπρόσθετα, οἱ θόρυβοι ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπινη δραστηριότητα ἐπηρεάζουν δυσμενῶς τὴν ὑγεία τῆς
καρδιᾶς. Ἡ ἠχορύπανση, ποὺ δημιουργεῖται σὲ συνθῆκες
κυκλοφοριακῆς συμφόρησης, σὲ ἀεροδρόμια, κοντὰ σὲ
γραμμὲς τρένων ἤ σὲ ἐπαγγελματικοὺς χώρους, φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ αὐξήσει τὴν ἀρτηριακὴ πίεση. Ὡστόσο,
σὲ μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ
συνέχεια στὴ σελ. 86
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στην Ελλαδα ...και τον κοσμο
Κολπικὴ μαρμαρυγὴ – συχνὰ ἐρωτήματα
μὲ δύσκολες ἀπαντήσεις.
Ἀλέξανδρος Συκιώτης

Ἐπιμελητὴς Α΄, Τμήμα Ἠλεκτροφυσιολογίας καὶ Βηματοδοτῶν, Ερρίκος Ντυνὰν Hospital Center
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κολπικὴ μαρμαρυγή, ἡ συχνότερη καρδιακὴ ἀρρυθμία,
εἶναι ὁ χαοτικὸς καὶ ἐνίοτε γρήγορος καρδιακὸς ρυθμός,
ποὺ αὐξάνει τὸν κίνδυνο ἐκδήλωσης ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου, καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ ἄλλων καρδιολογικῆς φύσεως ἐπιπλοκῶν.
Κατὰ τὴ διάρκειά της οἱ κόλποι τῆς καρδιᾶς συστέλλονται
χαοτικά, ἄρρυθμα καὶ κυρίως χωρὶς συγχρονισμὸ μὲ τὶς
κοιλίες. Τὰ παραπάνω ἔχουν ὡς ἐπακόλουθο τὴν ἐκδήλωση
ποικίλων συμπτωμάτων, μὲ κυριότερα τὸ αἴσθημα παλμῶν,
τὴ δυσκολία τῆς ἀναπνοῆς καὶ τὴν εὔκολη κόπωση.
Τὰ ἐπεισόδια τῆς μαρμαρυγῆς, μποροῦν νὰ ἔχουν παροδικὸ χαρακτῆρα. Συχνά ὅμως, δὲν τερματίζονται αὐτόματα,
ἀπαιτώντας εἰδικὴ θεραπεία καὶ ἐπείγουσα ἰατρικὴ παρέμβαση.
Ἡ πιὸ συχνὴ καὶ ἀπειλητικὴ ἐπιπλοκή της εἶναι ἡ δημιουργία θρόμβων στὶς καρδιακὲς κοιλότητες, ποὺ μποροῦν,
μέσῳ τῆς αἱματικῆς κυκλοφορίας, νὰ προκαλέσουν ἰσχαιμία,
δηλαδὴ μείωση τῆς ροῆς αἵματος πρὸς κάποιο ὄργανο τοῦ
σώματος. Οἱ θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς περιλαμβάνουν τὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ τὴν ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπισή της, ποὺ
στοχεύουν στὴν τροποποίηση τῆς ἠλεκτρικῆς λειτουργίας
τοῦ μυοκαρδίου.
Τί εἶναι ἡ κολπικὴ μαρμαρυγή;
Ἡ καρδιὰ, ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 κοιλότητες, 2 κόλπους καὶ 2
κοιλίες. Στὸ ἀνώτερο σημεῖο τοῦ δεξιοῦ κόλπου ὑπάρχει ἕνα
σύνολο κυττάρων, ποὺ ὀνομάζεται φλεβόκομβος, ποὺ ὡς
γεννήτρια ρεύματος παράγει τὸ ἐρέθισμα γιὰ τὴν ἔναρξη
κάθε καρδιακῆς συστολῆς. Φυσιολογικά, κάθε τέτοιο ἐρέθισμα ὁδηγεῖται μέσῳ ἑνὸς σύμπλοκου ἠλεκτρικοῦ δικτύου
(κολποκοιλιακὸς κόμβος) στὶς κοιλίες, ποὺ συστέλλονται καὶ
ἐξασφαλίζουν τὴν παροχὴ αἵματος στὸ ὑπόλοιπο σῶμα.
Στὴν κολπικὴ μαρμαρυγή, οἱ κόλποι ἐμφανίζουν μὴ ὀργανωμένη καὶ χαοτικὴ ἠλεκτρικὴ δραστηριότητα. Ὁ κολποκοιλιακὸς κόμβος προσπαθεῖ νὰ ἐλέγξει τὴν ἀπότομη αὔξηση
τῶν ἐρεθισμάτων ὡς ἕνα φίλτρο προστασίας τῶν κοιλιῶν.
Τὰ ἐρεθίσματα, ποὺ τελικὰ ἄγονται πρὸς τὶς κοιλίες, ἔχουν
ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐκδήλωση τῆς γρήγορης καὶ ἄρρυθμης
ταχυκαρδίας, ποὺ ὀνομάζεται κολπικὴ μαρμαρυγή. Τὸ εὖρος
τῶν παλμῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες καὶ κυμαίνεται συνήθως ἀπὸ 80-175 σφύξεις τὸ λεπτό.
Συμπτώματα.
Μερικοὶ ἀσθενεῖς (σὲ ποσοστὸ 20%) δὲν ἀναφέρουν

εἰδικὴ συμπτωματολογία καὶ δὲν γνωρίζουν πὼς πάσχουν
ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἀρρυθμία, προτοῦ τήν ἀνακαλύψουν
στὰ πλαίσια τυχαίας ἐξέτασης. Ἀντίθετα, ἐκεῖνοι ποὺ βιώνουν
τὰ συμπτώματα ἀναφέρουν τὰ ἑξῆς:
• Αἴσθημα παλμῶν.
• Ἀδυναμία.
• Εὔκολη κόπωση.
• Ζάλη.
• Δυσκολία στὴν ἀναπνοή.
• Θωρακικὸς πόνος.
Τύποι μαρμαρυγῆς.
Ἡ ἀρρυθμία ταξινομεῖται ἀνάλογα μὲ τὴ διάρκεια, τὴν
ἀνάγκη ἰατρικῆς παρέμβασης καὶ τὴ συνοδὸ συμπτωματολογία σὲ 4 τύπους.
• Παροξυσμική. Διαρκεῖ ἀπὸ λίγα λεπτὰ ἕως 7 ἡμέρες καὶ
σταματάει (ἀνατάσσεται) ἀπὸ μόνη της, χωρὶς φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἤ ἄλλη παρέμβαση.
• Ἐμμένουσα. Ὁ ρυθμὸς δὲν ἐπανέρχεται στὸ φυσιολογικὸ
χωρὶς ἰατρικὴ παρέμβαση.
83

• Ἀπὸ μακροῦ ἐμμένουσα. Ἡ ἀρρυθμία εἶναι συνεχὴς καὶ
διαρκεῖ περισσότερο ἀπὸ 12 μῆνες.
• Μόνιμη. Στὸν τύπο αὐτὸ ὁ ἀσθενὴς, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν
ἰατρὸ ἀποδέχονται τὴν ἀδυναμία ἐπαναφορᾶς τοῦ φυσιολογικοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ καὶ στοχεύουν μόνο στὴ χορήγηση
φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν συμπτωμάτων.
Πιθανὲς αἰτίες τῆς ἀρρυθμίας.
Εἰδικὰ σὲ ἀσθενεῖς μικρῆς ἡλικίας, δὲν ἀνακαλύπτουμε
συχνὰ κάποια σχετιζόμενη καρδιακὴ ἤ ἐξωκαρδιακὴ πάθηση
ποὺ νὰ θεωρεῖται πυροδότης τῆς ἀρρυθμίας, ἀκόμη καὶ μετὰ
ἀπὸ ἐνδελεχῆ κλινικὸ καὶ ἀπεικονιστικὸ ἔλεγχο.
Ἡ ἡλικία καὶ τὸ θετικὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ, ἔχουν συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένο κίνδυνο ἐκδήλωσης κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Σὲ ἄλλες περιπτώσεις πιθανὰ συνυπάρχοντα νοσήματα
εἶναι τὰ παρακάτω:
• Ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.
• Σακχαρώδης διαβήτης.
• Μυοκαρδιοπάθειες.
• Στεφανιαία νόσος.
• Δυσλειτουργία τῶν καρδιακῶν βαλβίδων.
• Θυρεοειδοπάθειες.
• Παθήσεις τῶν πνευμόνων.
• Προηγούμενη καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση.
• Νεφρικὲς νόσοι.
• Σύνδρομο ὑπνικῆς ἄπνοιας.
• Παχυσαρκία.
Ἐπιπλοκές.
Ἡ πιὸ συχνὴ καὶ ἀπειλητικὴ ἐπιπλοκὴ εἶναι ἡ ἐκδήλωση
ἰσχαιμικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου. Ὁ ἀνοργάνωτος καρδιακὸς ρυθμὸς εὐοδώνει τὴν ἀνάπτυξη θρόμβων,
ποὺ μποροῦν νὰ ἀποσπαστοῦν ἀπὸ τὸ μυοκάρδιο καὶ νὰ
ἀποφράξουν τὴν ἐγκεφαλικὴ αἱματικὴ ροή. Τὰ σχετιζόμενα
μὲ μαρμαρυγὴ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια εἶναι τὰ πλέον ἐκτεταμένα καὶ μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἀναπηρία. Ὁ κίνδυνος
αὐτὸς μπορεῖ νὰ ὑπολογιστεῖ μέσῳ εἰδικῶν ἀλγορίθμων,
ποὺ προσμετροῦν τὴν ἡλικία καὶ συνυπάρχοντα νοσήματα
καὶ τὸ κυριότερο μπορεῖ νὰ μετριαστεῖ μὲ τὴ χρήση εἰδικῶν
ἀντιπηκτικῶν φαρμάκων, ποὺ μειώνουν ἀποτελεσματικὰ τὴ
γένεση τῶν θρόμβων.
Ἐπίσης, ὅταν ἡ ἀρρυθμία δὲν ἐλέγχεται ἀποτελεσματικὰ,
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐκδήλωση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
Στὴν περίπτωση αὐτὴ, τὸ μυοκάρδιο ἀδυνατεῖ νὰ ἀντλήσει
καὶ νὰ ἐξωθήσει τὴν ἀναγκαία ποσότητα αἵματος γιὰ τὴν
κάλυψη τῶν μεταβολικῶν ἀναγκῶν τοῦ σώματος.
Διάγνωση.
Ἡ ἀσφαλὴς διάγνωση εἶναι προϋπόθεση τόσο γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση, ὅσο καὶ γιὰ τὴ λήψη σωστῆς ἰατρικῆς συμβουλῆς. Ὁ ἰατρός, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λεπτομερῆ λήψη ἱστορικοῦ
καὶ τὴ φυσικὴ ἐξέταση, στηρίζεται καὶ σὲ απεικονιστικὲς ἐξετάσεις, προκειμένου νὰ διασφαλίσει τὴν ἔγκαιρη καὶ ἔγκυρη
διάγνωση.
• ΗΚΓράφημα. Ἀποτελεῖ τὴν πιὸ εἰδικὴ ἐξέταση διάγνωσης,
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καθὼς καταγράφει ἄμεσα τὸν καρδιακὸ ρυθμό.
• 24ωρη περιπατητικὴ ΗΚΓραφία (Holter monitor). Καταγράφει τὸν ρυθμὸ γιὰ 24 ὧρες τουλάχιστον, ἐνῶ μπορεῖ νὰ
ἐπεκταθεῖ καὶ πλέον τῶν 24 ὡρῶν, ἀνάλογα μὲ τὴν κλινικὴ
ὑποψία καὶ τὸ ἱστορικό. Ἐπιπλέον, δίνει πληροφορίες γιὰ συνυπάρχουσες ἀρρυθμίες.
• Συσκευὲς μακροχρόνιας παρακολούθησης. Σὲ ἀσθενεῖς
ποὺ ὑπάρχει ἰσχυρὴ ὑποψία ὕπαρξης τῆς ἀρρυθμίας, ποὺ
θὰ ἐπηρεάσει τὶς θεραπευτικές μας ἐπιλογές, ἔχουμε τὴ δυνατότητα καταγραφῆς τοῦ ρυθμοῦ γιὰ μεγαλύτερο χρονικὸ
διάστημα.
• Ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς. Δίνει χρήσιμες πληροφορίες
γιὰ τὴ δομικὴ κατάσταση τοῦ μυοκαρδίου. Εἰδικοὶ δεῖκτες
μποροῦν νὰ τροποποιήσουν τοὺς θεραπευτικοὺς στόχους.
Θεραπευτικὲς ἐπιλογές.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ἀπαιτεῖ τὴν
ὁλιστικὴ προσέγγιση τοῦ ἀσθενοῦς, τὴν ὀρθὴ καὶ ἀντικειμενικὴ ἐνημέρωσή του καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλὲς παραμέτρους.
Ἡ ἡλικία, ὁ τύπος καὶ τὰ συμπτώματα, ποὺ αὐτὴ προκαλεῖ,
καθὼς καὶ τὰ συνυπάρχοντα νοσήματα, διαδραματίζουν
κεντρικὸ ρόλο στὴ λήψη τῆς ἀπόφασης. Γενικά, δύο εἶναι
οἱ κύριοι στόχοι:
1. Ἐπαναφορὰ τοῦ φυσιολογικοῦ ρυθμοῦ. Ἔλεγχος
καρδιακῆς συχνότητας.
Ἰδανικά, ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ φυσιολογικοῦ ρυθμοῦ εἶναι
ὁ κύριος στόχος. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ εἴτε μὲ φάρμακα εἴτε μὲ ἠλεκτρική, ὅπως λέγεται, ἀνάταξη. Στὴν τελευταία,
μετὰ ἀπὸ ὕπνωση τοῦ ἀσθενοῦς μὲ τὴ χορήγηση εἰδικῶν
φαρμάκων, ἐπιχειρεῖται μὲ τὴ χορήγηση ἠλεκτρισμοῦ, μέσῳ
καλωδίων στὸ θώρακα, ἡ διακοπὴ τῆς ἀρρυθμίας.
Στὴν περίπτωση χορήγησης ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων, ὁ ἀσθενὴς ἐνημερώνεται πλήρως γιὰ δυνητικὲς παρενέργειες αὐτῶν καὶ μὲ συγκεκριμένα δοσολογικὰ σχήματα,
στοχεύουμε στὸν ἔλεγχο τῆς ἀρρυθμίας. Ἄν ἡ διατήρηση
τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ δὲν εἶναι ἐφικτή, συστήνουμε φάρμακα γιὰ τὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας στὴ διάρκεια
τῆς ἀρρυθμίας, ἐφόσον αὐτὰ εἶναι ἀνεκτά. Ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν φαρμάκων δὲν ξεπερνᾶ τὸ 40%.
Στὶς ἡμέρες μας ὁλοένα ἐξελίσσεται ἡ ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρυθμίας, ἡ περίφημη κατάλυση(ablation)
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Μὲ τὴ χρήση εἰδικῶν ἐνδοαγγειακῶν καθετήρων, ποὺ χρησιμοποιοῦν εἴτε ἐνέργεια ραδιοσυχνότητας εἴτε κρυοπηξία, γίνεται προσπάθεια ἀπομόνωσης
ἑστιῶν, ποὺ ἔχει ἀποδειχτεῖ πὼς πυροδοτοῦν τὴ μαρμαρυγή.
Οἱ ἑστίες αὐτὲς βρίσκονται στὶς πνευμονικὲς φλέβες, ἀγγεῖα
ποὺ ἐκβάλλουν στὸν ἀριστερὸ κόλπο τῆς καρδιᾶς. Ἡ ἐπιτυχὴς κατάλυση ἀπομονώνει τὶς πνευμονικὲς φλέβες ἀπὸ τὸν
ἀριστερὸ κόλπο καὶ πιστεύεται πὼς ὁδηγεῖ τόσο στὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐπανεμφάνισης τῆς μαρμαρυγῆς, ὅσο καὶ στὴν
τροποποίηση τῶν ἠλεκτρικῶν ἰδιοτήτων τοῦ μυοκαρδίου. Ἡ
ἐπιτυχία τῆς ἐπέμβασης κρίνεται σὲ ἕνα χρονικὸ διάστημα 2
περίπου μηνῶν μετὰ καὶ κυμαίνεται, στὴ διεθνῆ βιβλιογραφία,
μεταξὺ τοῦ 70-75%.
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Tροχαῖα ἀτυχήματα μὲ παιδιά.
Σπυριδούλα Παπανικολάου, MSc
Νοσηλεύτρια Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας (Π.Φ.Υ.)

Σ

ύμφωνα μὲ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Ὀργανισμοῦ
Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.), πάνω ἀπὸ 186.000 παιδιὰ
χάνουν τὴ ζωή τους κάθε χρόνο ἀπὸ τροχαῖα ἀτυχήματα,
ἐνῶ ὑπάρχουν χιλιάδες ἄλλα ποὺ τραυματίζονται σοβαρά.
Τὰ στοιχεῖα τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (Π.Ο.Υ)
δείχνουν ὅτι οἱ τραυματισμοὶ ἀπὸ τροχαῖα συγκαταλέγονται
ἀνάμεσα στὶς 4 πρῶτες αἰτίες παιδικῆς θνησιμότητας γιὰ
ἡλικίες ἄνω τῶν 5 ἐτῶν, ἐνῶ εἶναι ἡ πρώτη αἰτία θνησιμότητας γιὰ ἡλικίες 14-17 ἐτῶν.
Ὁ Π.Ο.Υ., βασισμένος στὰ στοιχεῖα ποὺ προαναφέρθηκαν διαμόρφωσε ὁδηγίες πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή,
μὲ τίτλο: «Οἱ 10 Στρατηγικὲς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν
στὸ δρόμο».
Σημαντικὸ εἶναι, στὸ πλαίσιο τῶν ἐν λόγῳ στρατηγικῶν
τοῦ Π.Ο.Υ., νὰ δοθεῖ ἔμφαση στὴ διαμόρφωση ἀσφαλῶν
ὁδικῶν δικτύων καὶ λοιπῶν ὑποδομῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ
σχολικὲς μονάδες, μὲ χώρους ἐμπορικῆς χρήσης (καταστήματα, ἐμπορικὰ κέντρα, λαϊκὲς ἀγορές, κ.λπ.), πλατεῖες,
πεζόδρομους, παιδικὲς χαρές, παραλίες (πλάζ, ἀναψυκτήρια, ἀνοικτοὺς παιδότοπους), χώρων ἀναψυχῆς κ.ἄ., ὅπου
ἡ αὐξημένη κίνηση πεζῶν, καταναλωτῶν, παραθεριστῶν
ὁδηγεῖ στὴν αὔξηση τῶν ἀτυχημάτων. Εἶναι ἀπαραίτητο
νὰ δίνεται ἔμφαση στὴν ἀπαγόρευση χρήσης κινητῶν τηλεφώνων, φορητῶν συσκευῶν μουσικῆς μὲ χρήση ἀκουστικῶν κατὰ τὴν ὁδήγηση, καθὼς καὶ ἀντίστοιχη ἀποφυγὴ
χρήσης αὐτῶν ἀπὸ παιδιὰ καὶ ἐνήλικους πεζούς, γεγονὸς
ποὺ ἐλαττώνει τὴν προσοχὴ καὶ τὴν ἐγρήγορση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων. Ἰδιαίτερα, τονίζεται, ἡ σημασία τῆς
προσεκτικῆς ὁδικῆς συμπεριφορᾶς ὁδηγῶν καὶ πεζῶν, σὲ
περιοχὲς ποὺ εἶναι ἄγνωστες, π.χ. προορισμοὶ διακοπῶν,
ὅπου φυσικά, τεχνητὰ καὶ ἄλλα ἐμπόδια, ποὺ ἀποτελοῦν
ἀνθρώπινα δημιουργήματα, ἐγείρουν σοβαροὺς κινδύνους
ἀσφάλειας. Ἐπιτακτικὴ εἶναι ἡ χρήση κατάλληλων ἐνδυμάτων, ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν παρουσία τῶν ὁδοιπόρων κατὰ
τὶς νυχτερινὲς ὧρες, ὥστε αὐτοὶ νὰ ἀνιχνεύονται ἐγκαίρως
ἀπὸ τοὺς ὁδηγούς.
Ἡ ἀναφορὰ τῶν Στρατηγικῶν τοῦ Π.Ο.Υ. γίνεται στὶς
ἀκόλουθες παραμέτρους:
1. Ἔλεγχος ταχύτητας. Ἀποτελεῖ καθοριστικὸ παράγοντα κινδύνου, κυρίως στὰ θανατηφόρα τροχαῖα ἀτυχήματα. Συνεπῶς, συνιστᾶται μείωση τῆς ταχύτητας σὲ δρόμους
κοντὰ σὲ σχολεῖα καὶ κατοικίες, ἐπιβάλλοντας κατάλληλα
ὅρια ταχύτητας (30 χλμ/ὥρα), φωτεινοὺς σηματοδότες,
κυκλικοὺς κόμβους καὶ “σαμαράκια”.
2. Περιορισμὸς τῆς ὁδήγησης ὑπὸ τὴν ἐπήρεια ἀλκοόλ.

Ἕνας μεγάλος κίνδυνος γιὰ τὰ παιδιά, ὡς πεζοί, γιὰ ποδηλάτες ἀλλὰ καὶ ἐπιβάτες εἶναι ὅταν οἱ ὁδηγοὶ εἶναι ὑπὸ
τὴν ἐπήρεια τοῦ ἀλκοόλ. Ἡ κατανάλωση ἀλκοὸλ αὐξάνει
ὄχι μόνο τὴν πιθανότητα ὁδικοῦ ἀτυχήματος, ἀλλὰ καὶ τὴν
πιθανότητα τὸ ἐν λόγῳ ἀτύχημα νὰ καταλήξει σὲ θάνατο ἤ
σοβαρὸ τραυματισμό. Κατὰ συνέπεια, συνιστᾶται μείωση
τῶν ἐπιτρεπόμενων ὁρίων οἰνοπνεύματος στὸν ὀργανισμὸ
κατὰ τὴν ὁδήγηση, αὐστηρότερο νομοθετικὸ πλαίσιο καὶ
ἐνίσχυση τῶν ἐλέγχων.
3. Χρήση προστατευτικοῦ κράνους γιὰ ποδηλάτες καὶ
μοτοσικλετιστές. Γιὰ τὰ παιδιὰ ποδηλάτες, ἡ χρήση προστατευτικοῦ κράνους εἶναι ἡ πιὸ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος μείωσης τοῦ κινδύνου κρανιακῶν κακώσεων. Ἀντίστοιχα, γιὰ
τοὺς μοτοσικλετιστές, ἡ κατάλληλη χρήση κράνους μειώνει
τὸν κίνδυνο θανάτου κατὰ 40% καὶ τὸν κίνδυνο σοβαροῦ
τραυματισμοῦ στὸ κεφάλι κατὰ 70%. Ἑπομένως, προτείνεται
ἡ ἐπιβολὴ καὶ ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ κανόνων γιὰ τὴ χρήση
κατάλληλου προστατευτικοῦ κράνους ἀνὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα,
ἡ ἐφαρμογὴ διεθνῶς ἀναγνωρισμένων κατασκευαστικῶν
προτύπων ποὺ διασφαλίζουν τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν, ἡ
ἐκπαίδευση τῶν γονέων σχετικὰ μὲ τὴ χρήση κράνους καὶ
ἡ ἐνίσχυση τῆς διαθεσιμότητας καὶ τῆς πρόσβασης (μέσῳ
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οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης) στὸν κατάλληλο ἐξοπλισμό.
4. Χρήση κατάλληλων συστημάτων ἀσφαλείας γιὰ
παιδιὰ στὸ αὐτοκίνητο. Γιὰ καλύτερη προστασία τῶν παιδιῶν στὸ αὐτοκίνητο συνιστᾶται ἡ χρήση εἰδικῶν παιδικῶν
καθισμάτων καὶ ζωνῶν ἀσφαλείας καὶ ἡ σχετικὴ ἐνημέρωση-εὐαισθητοποίηση, καθὼς καὶ ἐκπαίδευση τῶν γονέων
γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
5. Ἐνίσχυση τῆς ὁρατότητας τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς
ἀναγνώρισής τους ἀπὸ τοὺς ὁδηγούς. Ἡ σχετικὰ μικρὴ
σωματικὴ διάπλαση τῶν παιδιῶν τά καθιστᾶ εὐάλωτα σὲ
τροχαῖες συγκρούσεις, καθὼς συχνὰ δυσκολεύονται νὰ
δοῦν στὸ δρόμο, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνονται ἀντιληπτὰ ἀπὸ διερχόμενους ὁδηγούς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ συνιστῶνται μέτρα
βελτίωσης τῆς ὁρατότητας, ὅπως χρήση ἀντανακλαστικῶν
ταινιῶν, ἀνοιχτόχρωμη ἐνδυμασία, χρήση προβολέων σὲ
ποδήλατα καὶ βελτίωση τοῦ φωτισμοῦ τῶν δρόμων.
6. Βελτίωση ὁδικῶν ὑποδομῶν. Παραδοσιακά, οἱ ὁδικὲς
ὁδοὶ κατασκευάστηκαν πρωτίστως μὲ γνώμονα τὴν ἐξυπηρέτηση καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη κυκλοφορία μηχανοκίνητων
ὀχημάτων, χωρὶς ἰδιαίτερη φροντίδα γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν
πεζῶν, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὶς ἀνάγκες τῶν κοινοτήτων τὶς
ὁποῖες διασχίζουν. Κατὰ συνέπεια εἶναι ἀναγκαῖες οἱ τροποποιήσεις, ὅπως ἡ ἐγκατάσταση «φυσικῶν» μέτρων (π.χ. φωτεινοὶ σηματοδότες, κυκλικοὶ κόμβοι κ.τ.λ.), ὁ διαχωρισμὸς
τῶν διαφορετικῶν χρήσεων κυκλοφορίας (π.χ. δημιουργία
ποδηλατοδρόμων, ἀνύψωση τῶν πεζοδρομίων γιὰ καλύτερη προστασία τῶν πεζῶν καὶ ἐγκατάσταση διαχωριστικῶν
νησίδων μεταξὺ ἀντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας), ἡ καθιέρωση εἰδικῶν ζωνῶν κυκλοφορίας κοντὰ σὲ σχολεῖα, μὲ
χαμηλὰ ὅρια ταχύτητας καὶ εἰδικὰ σημεῖα διέλευσης πεζῶν,
καὶ ἡ ἐπένδυση σὲ ἀσφαλῆ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς.
7. Κατάλληλος σχεδιασμὸς ὀχημάτων. Ὁ βέλτιστος
σχεδιασμὸς ὀχημάτων καὶ ἡ χρήση εἰδικῶν ὑλικῶν καὶ συστημάτων ἀσφαλείας μποροῦν νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν τόσο ἐντὸς ὅσο καὶ ἐκτὸς ὀχήματος, ἀλλὰ
καὶ νὰ συμβάλουν στὴν ἀσφάλεια ποδηλατῶν καὶ μοτοσικλετιστῶν. Ἐνδεικτικὰ, ἀναφέρεται ἡ ἐγκατάσταση συστήματος μὲ κάμερες καὶ ἀνιχνευτὲς γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ μικρῶν
ἀντικειμένων καὶ ἡ κατασκευὴ ἁμαξωμάτων μὲ ὑψηλὴ ἱκανότητα ἀπορρόφησης ἐνέργειας κατὰ τὴν πρόσκρουση.
8. Μείωση κινδύνων γιὰ νέους ὁδηγούς. Οἱ νέοι, ἄπειροι
ὁδηγοὶ ἀντιπροσωπεύουν ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ στὶς τροχαῖες
συγκρούσεις παγκοσμίως. Σὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς συμβάλλουν
παράγοντες ὅπως ἡ ὑπερβολικὴ ταχύτητα, ἡ χρήση ἀλκοὸλ
ἤ ναρκωτικῶν καὶ ἡ χρήση κινητῶν τηλεφώνων κατὰ τὴν
ὁδήγηση. Ἔτσι, προτείνεται ἕνα αὐστηρότερο νομοθετικὸ
πλαίσιο, πιὸ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Κώδικα Ὁδικῆς Κυκλοφορίας μὲ μηδενικὴ ἀνοχὴ σὲ παραβάσεις, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ προγραμμάτων εἰδικὰ γιὰ ἄπειρους ὁδηγούς, κατὰ
τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων, οἱ νέοι ὁδηγοὶ ἀποκτοῦν σταδιακὰ
καὶ μέσῳ παρακολούθησης πλήρη προνόμια ὁδήγησης.
9. Παροχὴ κατάλληλης φροντίδας σὲ τραυματισμένα
παιδιά. Ἡ ἐνίσχυση τῆς ὑγειονομικῆς περίθαλψης καὶ τῶν
ὑπηρεσιῶν ἀποκατάστασης, ἀποτελεῖ γενικότερα τὴν πιὸ
ἀποτελεσματικὴ προσέγγιση γιὰ τὴν καλύτερη ἀποκατάσταση τῶν τραυματιῶν ἀπὸ τὶς τροχαῖες συγκρούσεις. Πα86

ράλληλα, ὅμως, προτείνονται στοχευμένα μέτρα γιὰ τὴν
καλύτερη διαχείριση καὶ ἀποκατάσταση τραυματισμένων
παιδιῶν, ὅπως ἡ ἐκπαίδευση γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν στὴν
παροχὴ πρώτων βοηθειῶν, στὸν ἐξοπλισμὸ ἀσθενοφόρων
μὲ ἰατροφαρμακευτικὸ ὑλικὸ κατάλληλο καὶ γιὰ παιδιά, στὴν
παροχὴ εἰδικῶν παιδιατρικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποκατάστασης,
στὴν ἐνίσχυση τῆς πρόσβασης σὲ εἰδικὲς ὑπηρεσίες συμβουλευτικῆς γιὰ τὴ διαχείριση τυχὸν ψυχολογικῶν προβλημάτων, ποὺ προκάλεσε ὁ τραυματισμός.
10. Ἐπίβλεψη παιδιῶν κοντὰ σὲ δρόμους. Δεδομένου
ὅτι τὰ μικρὰ παιδιὰ ἔχουν περιορισμένη ἱκανότητα ἀξιολόγησης κινδύνου, ὁ ἐποπτικὸς ρόλος τῶν γονέων καὶ τῶν
κηδεμόνων γενικότερα εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸς γιὰ τὴν
ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν, κυρίως σὲ πολύπλοκους ὁδικοὺς
χώρους. Γεγονὸς εἶναι, ὅτι ἡ ἐποπτεία δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τὰ προαναφερόμενα μέτρα, μπορεῖ ὅμως νὰ
ἐπιδράσει συμπληρωματικὰ καὶ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἀποτελεσματικότητά τους. 
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 81

καρδιαγγειακὴ νόσο, ἄνδρες, καθὼς καὶ ὅσοι ἐκτίθενται
σὲ θόρυβο πάνω ἀπὸ 55dB, ὅπως τὸ κουδούνισμα τοῦ
τηλεφώνου (ἦχος ἔντασης περίπου 80dB).
Εἶναι ἐντυπωσιακό, ὅτι ἡ ἔκθεση σὲ δυνατοὺς θορύβους
τὴ νύχτα συμβάλλει περισσότερο στὴν ἐκδήλωση ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης συγκριτικὰ μὲ τὴν ἡμέρα. Ὑπὸ φυσιολογικὲς
συνθῆκες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας, παρατηρεῖται μείωση
τῆς ΑΠ (dipping). Ὡστόσο, σὲ συνθῆκες ἠχορρύπανσης
προκαλοῦνται διαταραχὲς ὕπνου, καταργώντας τὸ φυσιολογικὸ dipping. Ἡ ἔκθεση σὲ θορύβους κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ βραδινοῦ ὕπνου, ὅπως ὁ ἦχος ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ
τὸ βηματισμὸ τῶν ἐνοίκων τοῦ διαμερίσματος τοῦ ἐπάνω
ὀρόφου μίας πολυκατοικίας, μπορεῖ νὰ αὐξήσει τὴ συστολικὴ καὶ τὴ διαστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση κατὰ 5-7mmHg καὶ
3-7mmHg, ἀντίστοιχα, ἐφόσον βέβαια ξεπερνᾶ τὸ ὅριο τῶν
55dB.
Ὁμάδες ὑψηλοῦ κινδύνου.
Οἱ ἡλικιωμένοι καὶ τὰ πρόσωπα χαμηλοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ ἐπιπέδου εἶναι πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὴν ἐκδήλωση καρδιαγγειακῆς νόσου, λόγῳ τῆς ἔκθεσης στὴν ἀτμοσφαιρικὴ
ρύπανση. Ἀσθενεῖς μὲ χρόνιες ἀναπνευστικὲς παθήσεις,
στεφανιαία νόσο, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ σακχαρώδη
διαβήτη διατρέχουν, ἐπίσης, μεγαλύτερο κίνδυνο.
Συμπεράσματα.
Ἡ ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση συμβάλλει στὴν ἐκδήλωση
καρδιαγγειακῆς νόσου, καθὼς θεωρεῖται παράγοντας κινδύνου ἀρρυθμιῶν, ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου, ἐν τῷ
βάθει φλεβοθρόμβωσης καὶ ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης. Ὁ
κίνδυνος εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερος σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ χρόνιες ἀναπνευστικὲς
παθήσεις. Ἑπομένως, ἡ λήψη μέτρων γιὰ τὴ μείωση τῶν
ἀτμοσφαιρικῶν ρύπων κρίνεται πιὸ ἐπιτακτικὴ ἀπὸ ποτέ,
ὥστε νὰ διασφαλιστεῖ ἡ δημόσια ὑγεία. 

επικαιρα και αλλα
Θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκαταστάσης στὴν ἐμμηνόπαυση.
Γεώργιος Γκουμᾶς

Ἀν. Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν
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ἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις εἶναι ἡ κυρίαρχη αἰτία θανάτου στὶς γυναῖκες, στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες. Ἄν καὶ
ὁ επιπολασμὸς τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων δὲν εἶναι
μεγαλύτερος στὶς γυναῖκες συγκριτικὰ μὲ τὸ γενικὸ πληθυσμό, ὡστόσο οἱ ἀντίστοιχοι θάνατοι εἶναι περισσότεροι
(53%). Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι τὸ 50% τῶν γυναικῶν θὰ
πεθάνει ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, ἐνῶ μόνο τὸ 4% θὰ πεθάνει ἀπὸ καρκίνο τοῦ μαστοῦ. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ στεφανιαία
νόσο, ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὶς γυναῖκες καὶ τοὺς ἄνδρες
διαφορὲς στὸ χρόνο τῆς κλινικῆς ἐμφάνισης, ποὺ ὀφείλεται
κατὰ κύριο λόγο στὴν προστατευτικὴ δράση τῶν ἐνδογενῶν
οἰστρογόνων, ἔτσι ὥστε, πρὶν τὴν ἐμμηνόπαυση, οἱ γυναῖκες ἔχουν πολὺ χαμηλὰ ποσοστὰ στεφανιαίας νόσου,
πλεονέκτημα ποὺ ὅμως στὴ συνέχεια χάνουν. Αὐτὸς εἶναι
ἀκριβῶς ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔχουν
γίνει ἀρκετὲς μελέτες γιὰ τὸ ρόλο τῆς θεραπείας ὁρμονικῆς
ὑποκατάστασης στὶς γυναῖκες, μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, μὲ
στόχο τὴ μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο ἀλλὰ
καὶ ἄλλες χρόνιες παθήσεις.
Ἡ πιὸ μεγάλη μελέτη ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, ποὺ
ἔχει γίνει, εἶναι ἡ Women’s Health Initiative Study, μία μελέτη
ποὺ ἀρχικὰ εἶχε προγραμματιστεῖ νὰ διαρκέσει 9 χρόνια,
ἀλλὰ τὸ 2002 τερματίστηκε πρόωρα τὸ σκέλος τῆς ὑποκατάστασης μὲ συνδυασμὸ οἰστρογόνων καὶ προγεστερόνης, λόγῳ μέτριας αὔξησης τοῦ κινδύνου γιὰ καρκίνο
τοῦ μαστοῦ. Παράλληλα, διαπιστώθηκε μικρὴ πρὸς μέτρια
αὔξηση τοῦ κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο καὶ μέτρια
αὔξηση τοῦ κινδύνου γιὰ φλεβικὴ θρομβοεμβολικὴ νόσο,
ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, χολοκυστοπάθεια, ἄνοια
καὶ ἀκράτεια οὔρων. Τὰ ὀφέλη ἦσαν μέτρια μείωση τοῦ
κινδύνου γιὰ κατάγματα καὶ μικρὴ μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ
καρκίνο τοῦ παχέος ἐντέρου καὶ σακχαρώδη διαβήτη, πού
ὅμως, δὲν ἦταν ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἀναστρέψουν τὸ ἀρνητικὸ
κλῖμα ποὺ δημιουργήθηκε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη γιὰ τὴ θεραπεία
ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης. Ὑποαναλύσεις τῆς μελέτης
αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μελετῶν, ἔδειξαν ὅτι τὰ ἀποτελέσματα τῆς θεραπείας ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης εἶναι ἴσως
εὐνοϊκότερα στὶς γυναῖκες ποὺ τά λαμβάνουν πιὸ κοντὰ
στὸ χρόνο τῆς ἐμμηνόπαυσης καὶ σὲ ἡλικία μικρότερη τῶν
60 ἐτῶν. Ὅμως, παραμένει τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπουσιάζουν
τὰ στοιχεῖα ἀπὸ μεγάλες μελέτες, ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνουν
τὶς ὑποαναλύσεις αὐτὲς καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ χορήγηση εἴτε
συνδυασμοῦ οἰστρογόνων καὶ προγεστερόνης, εἴτε μόνο
οἰστρογόνων δὲν συστήνεται νὰ γίνεται σὲ γυναῖκες μετὰ
τὴν ἐμμηνόπαυση, μὲ σκοπὸ τὴν πρωτογενῆ πρόληψη χρονίων παθήσεων.

Ποιές ὅμως εἶναι οἱ ἐνδείξεις χορήγησης θεραπείας
ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, σὲ γυναῖκες ποὺ βρίσκονται
στὴν ἐμμηνόπαυση; Ἡ πρώτη ἔνδειξη εἶναι ἡ ἐμφάνιση ἰδιαίτερα ἐνοχλητικῶν ἀγγειοκινητικῶν συμπτωμάτων, ὅπως
εἶναι οἱ ἐξάψεις, οἱ νυχτερινοὶ ἱδρῶτες, ἡ ἀϋπνία, ἡ ἀδυναμία
συγκέντρωσης, πόνοι καὶ δυσκαμψία στὶς ἀρθρώσεις καὶ
τοὺς μύες, ἀλλαγὲς στὴ διάθεση μὲ ἐμφάνιση κατάθλιψης.
Ἡ δεύτερη ἔνδειξη εἶναι ἡ ἐμφάνιση συμπτωμάτων ἀπὸ τὸ
γεννητικὸ καὶ τὸ οὐροποιητικὸ σύστημα, μὲ κυρίαρχη τὴν
κολπικὴ ξηρότητα καὶ τὴ μείωση τῆς σεξουαλικῆς ἐπιθυμίας,
κυρίως λόγῳ τῆς ἀτροφίας τοῦ κολπικοῦ βλεννογόνου.
Ὅλα τὰ παραπάνω συμπτώματα ἐμφανίζονται περίπου
στὴν ἡλικία τῶν 51 ἐτῶν, ποὺ εἶναι ἡ μέση ἡλικία ἔναρξης τῆς
ἐμμηνόπαυσης, μὲ τὸ 10% τῶν γυναικῶν νὰ εἶναι συμπτωματικὲς ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια ἀπὸ τὴν τελευταία τους
ἔμμηνο ρύση. Τὰ ἀγγειοκινητικὰ συμπτώματα διαρκοῦν γιὰ
περίπου 2 μὲ 5 χρόνια, ἐνῶ τὰ συμπτώματα ἀπὸ τὸ γεννητικὸ
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καὶ τὸ οὐροποιητικὸ γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ τῆς γυναῖκας.
Τὸ 80% τῶν γυναικῶν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα, μὲ
τὸ 45% νὰ βρίσκει τὰ συμπτώματα πολὺ ἐνοχλητικὰ καὶ τὸ
20% νὰ ἀναζητᾶ ἰατρικὴ βοήθεια. Στὶς γυναῖκες αὐτὲς εἶναι
λογικὸ νὰ χορηγηθεῖ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης,
εἴτε ἀπὸ τὸ στόμα εἴτε μὲ αὐτοκόλλητα διαδερμικῆς χορήγησης, ἐνῶ σὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν συμπτώματα μόνο ἀπὸ
τὸ γεννητικὸ σύστημα ἡ καλύτερη καὶ πιὸ ἀσφαλὴς λύση
εἶναι ἡ χορήγηση μικρῶν δόσεων οἰστρογόνων σὲ μορφὴ
κολπικοῦ ὑπόθετου ἤ ἐνδοκολπικῆς κρέμας.
Μία ἄλλη κατηγορία γυναικῶν, ὅπου ἡ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης ἔχει νόημα, εἶναι οἱ γυναῖκες σὲ ἐμμηνόπαυση ποὺ θὰ θεωρηθοῦν ὅτι βρίσκονται σὲ πολὺ ὑψηλὸ
κίνδυνο καταγμάτων, λόγῳ ὀστεοπόρωσης, καὶ εἰδικὰ αὐτὲς
ποὺ εἶναι νεότερες τῶν 60 ἐτῶν καὶ πρὶν τὰ δέκα χρόνια
ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἐμμηνόπαυσης. Ἡ θεραπεία ὁρμονικῆς
ὑποκατάστασης μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴ βασικὴ θεραπεία
πρόληψης τῆς ὀστεοπόρωσης καὶ τῶν καταγμάτων, εἰδικὰ
ὅταν συνυπάρχουν καὶ ἀγγειοκινητικὰ συμπτώματα, ὅμως
δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἀποτελεσματικὲς καὶ ἴσως ἀκόμη πιὸ εἰδικὲς θεραπεῖες γιὰ τὴν ὀστεοπόρωση, κάθε μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχει τὰ πλεονεκτήματα καὶ
τοὺς κινδύνους της. Ὁ γυναικολόγος, ὁ ὀρθοπαιδικὸς καὶ
ὁ παθολόγος ἤ ὁ καρδιολόγος τῆς ἀσθενοῦς θὰ πρέπει
νὰ συνεργαστοῦν καὶ νὰ ἀποφασίσουν ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν
καλύτερη ἐπιλογή.
Τέλος, ἡ τελευταία ἐγκεκριμένη ἔνδειξη γιὰ τὴ χορήγηση
ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης ἀφορᾶ στὶς γυναῖκες μὲ πρώιμη
ἐμμηνόπαυση, δηλαδὴ ἐμμηνόπαυση πρὶν ἀπὸ τὴν ἡλικία
τῶν 40-45 ἐτῶν, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὀφείλεται σὲ κληρονομικὲς παθήσεις, αὐτοάνοσες παθήσεις, χημειοθεραπεία,
ἀκτινοθεραπεία ἤ γυναικολογικὲς χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις.
Οἱ γυναῖκες αὐτὲς ἔχουν 80% μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ στεφανιαία νόσο καὶ 50% μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων.
Ἡ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης στὴν περίπτωση
αὐτὴ στοχεύει στὴν πρόληψη τῆς ὀστεοπόρωσης καὶ τῶν
καταγμάτων καὶ συστήνεται νὰ συνεχίζεται μέχρι τὴ μέση
ἡλικία τῆς ἐμμηνόπαυσης, δηλαδὴ τὰ 51 χρόνια.
Κάθε φορὰ ποὺ μία γυναῖκα εἰσέρχεται στὴν ἐμμηνόπαυση και ἀποτελεῖ ὑποψήφια ἔναρξης θεραπείας ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, θὰ πρέπει ἀπὸ τὴν πλευρά μας νὰ
ἀναζητοῦμε κάποιες πληροφορίες. Κατ’ἀρχήν θὰ πρέπει
νὰ διερευνοῦμε τὴν παρουσία παραγόντων κινδύνου γιὰ
στεφανιαία νόσο, καρκίνο τοῦ μαστοῦ καὶ ὀστεοπόρωση.
Οἱ παρακάτω περιπτώσεις ἀποτελοῦν ἀπόλυτη ἀντένδειξη
γιὰ ἔναρξη τῆς συγκεκριμένης θεραπείας: ἱστορικὸ καρκίνου
τοῦ μαστοῦ, ἐνεργὸς καρκίνος τοῦ ἐνδομητρίου, ἐνεργὴ
φλεβικὴ θρομβοεμβολικὴ νόσος, ἐνεργὸς καρδιοπάθεια
καὶ μὴ ρυθμιζόμενη ἀρτηριακὴ ὑπέρταση. Πολὺ προσεκτικοὶ πρέπει νὰ εἴμαστε καὶ ὅταν ὑπάρχει ἱστορικὸ καρκίνου
τοῦ ἐνδομητρίου, φλεβικῆς θρομβοεμβολικῆς νόσου καὶ
καρδιοπάθειας.
Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι ἡ θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης μὲ οἰστρογόνα ἀπὸ τὸ στόμα αὐξάνει λίγο τὸν
κίνδυνο φλεβικῶν θρομβώσεων, ἐνῶ ἡ συνδυασμένη θεραπεία μὲ προγεστερόνη τριπλασιάζει τὸ συγκεκριμένο κίνδυνο.
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Ὁ κίνδυνος αὐτὸς ἐμφανίζεται μεγαλύτερος, κυρίως τὸ
πρῶτο ἔτος τῆς θεραπείας καὶ ἐνισχύεται ἀκόμη περισσότερο ὅσο αὐξάνει ἡ ἡλικία, ἀλλὰ καὶ παρουσία παχυσαρκίας,
μειωμένης κινητικότητας, θρομβοφιλίας καὶ καπνίσματος.
Αὐτὸ ποὺ ἔχει μεγάλη σημασία, εἶναι ὅτι ὁ κίνδυνος γιὰ
θρόμβωση ἐξαρτᾶται πολὺ ἀπὸ τὴν ὁδὸ χορήγησης τῆς
θεραπείας, ἀφοῦ ἡ χορήγηση ἀπὸ τὸ στόμα ὁδηγεῖ σὲ
μεταβολὲς τοῦ ἡπατικοῦ μεταβολισμοῦ, ποὺ αὐξάνουν τὴ
θρομβογένεση. Αὐτὸς εἶναι ἕνας βασικὸς λόγος ποὺ θὰ
πρέπει νὰ προτιμοῦμε τὴ χορήγηση ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης μὲ τὴ μορφὴ αὐτοκόλλητων διαδερμικῆς χορήγησης
ἤ τὴ μορφὴ κολπικῶν ὑπόθετων ἤ κρέμας, ὅταν αὐτὸ εἶναι
δυνατό. Ἄλλοι λόγοι εἶναι ἡ ἀποφυγὴ παρενεργειῶν, ὅπως
ἡ ναυτία, ὁ πονοκέφαλος καὶ ἡ εὐαισθησία τοῦ στήθους,
ἡ παρουσία δυσαπορρόφησης, δυσανεξίας στὴ λακτόζη,
ἱστορικοῦ χοληδοχολιθίασης, ἡμικρανιῶν, σακχαρώδη
διαβήτη, αὐξημένων τριγλυκεριδίων καὶ ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης. Εἶναι πολὺ δυσάρεστο, ὅτι στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι
διαθέσιμες οἱ ἀσφαλέστερες ἐπιλογὲς ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης καὶ οἱ περισσότερες γυναῖκες στὴν ἐμμηνόπαυση,
ποὺ ἔχουν τὶς ἐνδείξεις γιὰ παρέμβαση, λαμβάνουν θεραπεία
ἀπὸ τὸ στόμα.
Καὶ βέβαια σὲ κάθε περίπτωση, καὶ πρὶν πάρουμε τὴν
ἀπόφαση νὰ χορηγήσουμε σὲ μία γυναῖκα θεραπεία ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης, θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ἐξαντλήσει
ὅλες τὶς διαθέσιμες μὴ ὁρμονικὲς καὶ μὴ φαρμακευτικὲς
παρεμβάσεις, προκειμένου νὰ τήν ἀνακουφίσουμε ἀπὸ τὰ
βασανιστικὰ συμπτώματα τῆς ἐμμηνόπαυσης. Ἡ τακτικὴ
ἄσκηση, ὁ νυχτερινὸς ὕπνος σὲ ἕνα δροσερὸ δωμάτιο, ἡ
μείωση ἤ πλήρης ἀποφυγὴ τοῦ ἀλκοόλ, τῆς καφεΐνης καὶ
τῶν καυτερῶν τροφῶν, ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος καὶ
ἡ ἀπώλεια σωματικοῦ βάρους, ἂν εἶναι ἀπαραίτητη, εἶναι
συστάσεις ποὺ πρέπει πάντα νὰ προηγοῦνται καὶ σίγουρα
σὲ ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ περιπτώσεων θὰ πετύχουν πολὺ
καλὰ ἀποτελέσματα. 
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2. Μείωση κινδύνου ἐκδήλωσης θρομβοεμβολικῶν ἐπεισοδεῖων.
Ἡ μαρμαρυγὴ πενταπλασιάζει τὸν κίνδυνο θρομβοεμβολῆς σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου. Τὰ κουμαρινικὰ καὶ τὰ
ἄμεσης δράσης ἀντιπηκτικὰ μειώνουν ἀποτελεσματικὰ τὸν
κίνδυνο. Ἡ ἐνδελεχὴς ἐνημέρωση ἀπὸ τὸν ἰατρό, γιὰ τὴ σημασία λήψεως τῶν φαρμάκων καὶ τὶς πιθανὲς παρενέργειες
(π.χ. αἱμορραγία), εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴ συμμόρφωση
τῶν ἀσθενῶν.
Συμπερασματικά, ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἶναι ἡ συχνότερη καρδιακὴ ἀρρυθμία, ποὺ ὁδηγεῖ συχνὰ τὸν ἀσθενῆ στὴν
ἀναζήτηση ἰατρικῆς φροντίδας. Ἡ μεταξύ τους συνεργασία
εἶναι οὐσιώδης γιὰ τὴ λήψη τῶν κατάλληλων θεραπευτικῶν
ἀποφάσεων. Ἐπιπλέον, ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας
εἶναι ἄρρηκτα δεμένη μὲ τὴν ἐπιστήμη, ὁδηγώντας τόσο τὴ
διάγνωση ὅσο καὶ τὴ θεραπεία τῆς σύμπλοκης αὐτῆς πάθησης σὲ νέα μονοπάτια. 

εκτος των τειχων
Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο Ἐλαφονήσου.
Σταυρούλα Ἀλεβίζου

Γενικὴ Ἰατρός, Ἐπιμελήτρια Α’

Γεώργιος Ντούνας

Ἀγροτικὸς Ὁπλίτης Ἰατρὸς
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ο Πολυδύναμο Περιφερειακὸ Ἰατρεῖο (ΠΠΙ) Ἐλαφονήσου
βρίσκεται στὸ νοτιoανατολικό ἄκρο τῆς Πελοπονήσσου,
στὸ νησὶ Ἐλαφόνησος. Μὲ ἔκταση μόλις 19 τ.χλμ., ἡ Ελαφόνησος, ἕνα μέρος μὲ πολιτισμὸ πολλῶν αἰώνων, διαθέτει
ἰδιαίτερη φυσικὴ ὀμορφιὰ μὲ μία ἀπὸ τὶς γνωστότερες παραλίες στὸν κόσμο, τὸν Σῖμο. Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα προσελκύουν
κάθε καλοκαίρι ἐπισκέπτες ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Γῆς.
Ἤδη, ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια, ὁ Παυσανίας κάνει ἀναφορὰ στὸ νησὶ ἀποκαλώντας τo “ὄνου γνάθος”, ἐξαιτίας τοῦ σχήματός του. Κατὰ
τὶς ἱστορικὲς πηγές, τὸ ὄνομά
του προῆλθε ἀπὸ ἕναν μεγάλο
ἀριθμὸ ἐλαφιῶν ποὺ κατοικοῦσαν ἐδῶ στὴν ἀρχαιότητα.
Οἱ μόνιμοι κάτοικοι τοῦ
νησιοῦ δὲν ξεπερνοῦν τοὺς χίλιους, ὅμως τὴν καλοκαιρινὴ
περίοδο, μαζὶ μὲ τοὺς ἐπισκέπτες,
τὸ νησὶ ἀριθμεῖ 7.000-10.000 ἀνθρώπους καθημερινά. Τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες ἡ Ἐλαφόνησος ἀποτελεῖ τὴν πιὸ τουριστικὴ
περιοχὴ τῆς Λακωνίας. Ἀπέχει
328 χλμ. ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ 120 χλμ. ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα
τῆς Λακωνίας, τὴ Σπάρτη.
Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ γνωστότερη παραλία τῆς
Ἐλαφονήσου εἶναι ὁ Σῖμος, ποὺ ἔχει ἀποσπάσει διεθνεῖς
διακρίσεις γιὰ τὴν ὀμορφιά του. Ὡστόσο, ὑπάρχουν καὶ
ἄλλες, ἐξαιρετικοῦ φυσικοῦ κάλλους, παραλίες, ἀλλὰ λιγότερο γνωστές, ὅπως ἡ Λεύκη καὶ τὸ Κάτω Νησί. Σημαντικὸ
ἀξιοθέατο τοῦ νησιοῦ ἀποτελεῖ ἐπίσης τὸ Παυλοπέτρι, μία
βυθισμένη ἀρχαία πολιτεία, ποὺ βρίσκεται στὸν ὑποθαλάσσιο χῶρο μεταξὺ τῆς ὁμώνυμης νησίδας καὶ τῆς παραλίας
τῆς Πούντας.
Ἡ πρόσφατη ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς ἰατρικῆς περίθαλψης στὸ νησὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ξεκινᾶ τὴ χρονικὴ περίοδο 1970-1980, ὅπου στὴν Ἐλαφόνησο ἐρχόταν ἐπισκέπτης
ἰατρὸς ἀπὸ τὴ Νεάπολη Βοιῶν. Τὸ 1980, ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς
ἔστειλε στὸ νησί, μόνιμα, ὁπλίτη ἰατρὸ ἕως τὸ 1981, χρονιὰ
κατὰ τὴν ὁποία διορίστηκε μόνιμα ἀγροτικὸς ἰατρός. Μὲ
δωρεὰ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἐλαφονησιωτῶν τῆς
Αὐστραλίας, οἰκοδομήθηκε τὸ 1989, σὲ οἰκόπεδο ποὺ εἶχε
δωρηθεῖ στὴν Ἐκκλησία, οἴκημα γιὰ τὴ στέγαση τοῦ ἰατρείου.

Τὸ ἔτος 2007 ἀναβαθμίστηκε σὲ Πολυδύναμο Περιφερειακὸ
Ἰατρεῖο.
Σήμερα, τὸ ΠΠΙ Ἐλαφονήσου βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ
οἰκισμοῦ καὶ ἀποτελεῖ ἀποκεντρωμένη μονάδα τοῦ Κέντρου
Ὑγείας Νεαπόλεως Βοιῶν. Ἐπανδρώνεται ἀπὸ μία Γενικὴ
Ἰατρὸ καὶ ἕναν Ὁπλίτη Ἰατρό. Τὸ ἰατρεῖο λειτουργεῖ σὲ εἰκοσιτετράωρη βάση καὶ γίνεται μεγάλη προσπάθεια νὰ ἐξυπηρετηθοῦν κάτοικοι καὶ ἐπισκέπτες μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ
τρόπο. Μόνο κατὰ τὸν Αὔγουστο μήνα ἐξετάστηκαν περισσότεροι ἀπὸ 550 ἄνθρωποι. Ἡ
συνεχὴς λειτουργία του βασίζεται στὶς καθημερινὲς ἐφημερίες,
εἰκοσιτετραώρου ἑτοιμότητας,
καὶ στὶς ἐνεργὲς ἐφημερίες τὰ
Σαββατοκύριακα, ποὺ καλύπτονται ἀπὸ τοὺς δύο ἰατρούς. Οἱ
συνθῆκες εἶναι δύσκολες καὶ ὁ
χρόνος ἐργασίας ἐξαντλητικός,
ἰδιαίτερα τὸ καλοκαίρι, γεγονὸς
ποὺ ἐξηγεῖ τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο
οἱ προκηρύξεις γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ὑποχρέωσης ὑπηρεσίας
ὡς ἰατροῦ ὑπαίθρου ἀπέβησαν
ἄγονες τὰ τελευταῖα δύο χρόνια. Ὠς ἐκ τούτου, τὸ περασμένο καλοκαίρι ἡ θέση καλύφθηκε ἀπὸ ὁπλίτη ἰατρό, ἐνῶ
πρὸ μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος νομοθετήθηκε ἡ ὕπαρξη
δεύτερης θέσης ἀγροτικοῦ ἰατροῦ. Τὸ ὀργανόγραμμα πλέον
δικαιολογεῖ μία θέση διευθυντὴ ἰατροῦ, μία ἐπιμελητὴ ἰατροῦ,
δύο θέσεις ἰατρῶν ὑπαίθρου, μία θέση νοσηλευτῆ, τρεῖς
βοηθῶν νοσηλευτῶν, μία βοηθοῦ ἀκτινολογίας, κ.ἄ. Δυστυχῶς, καλύπτονται μόνο οἱ θέσεις τοῦ ἐπιμελητῆ καὶ τοῦ
ἑνὸς ἀγροτικοῦ ἰατροῦ (ὁπλίτης).
Τὸ ἰατρεῖο εἶναι ἐφοδιασμένο μὲ νέας τεχνολογίας
συσκευές, ὅπως ἠλεκτροκαρδιογράφο, monitor παρακολούθησης καρδιακῆς λειτουργίας, μικρὴ φορητὴ συσκευὴ
ὑπερήχου, ἀπινιδωτῆ, συσκευὴ bipap, φορητὴ συσκευὴ μέτρησης τροπονίνης καὶ ἀερίων, καθὼς καὶ ἄλλο σύγχρονο
ἰατροφαρμακευτικὸ ἐξοπλισμό. Δωρεὲς τοπικῶν συλλόγων
σήμερα βοηθοῦν σημαντικὰ στὴν ἐπέκταση καὶ ἀναβάθμισή
του. Ἰδιαίτερα σημαντικὸ εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἀσθενοφόρο, τὸ
ὁποῖο διατέθηκε ἀπὸ τὸ ΕΚΑΒ καὶ δίνει τὴ δυνατότητα διακοσυνέχεια στὴ σελ. 90
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εμεις ... και εσεις
Ἀγαπητὸ περιοδικό,
Πρόσφατα πῆγα στὸν καρδιολόγο καὶ μοῦ μέτρησε τὴν
πίεση. Ἐγὼ δὲν εἶχα ποτὲ πρόβλημα, ὅμως αὐτὴ τὴ φορὰ
μοῦ βρῆκε ὑψηλὴ πίεση στὸ 150 μὲ 95 καὶ μοῦ σύστησε νὰ
ἀρχίσω φαρμακευτικὴ ἀγωγή. Ἔχω ἀρχίσει ἐδῶ καὶ λίγες
ἡμέρες νὰ παίρνω αὐτὸ τὸ φάρμακο, ἀλλὰ κυριολεκτικὰ
σέρνομαι! Σήμερα, δανείστηκα τὸ πιεσόμετρο τῆς μητέρας
μοu καὶ ἡ πίεση μου ἦταν 90 μὲ 60!!
Ἀγαπητὲ ἀναγνώστη,
Εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ πάσχεται ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται ὑπέρταση τῆς λευκῆς μπλούζας: δηλαδὴ τὴν ὑπέρταση
ποὺ ὁ ἐξεταζόμενος ἐμφανίζει στὸ ἰατρεῖο, ὅταν ὁ ἰατρὸς
τοῦ μετράει τὴν πίεση, ποὺ, ὅμως, δὲν ἐπιβεβαιώνεται στὶς
ἀντίστοιχες μετρήσεις ποὺ κάνει μόνος του στὸ σπίτι. Ἡ
ἐπιβεβαίωση λοιπὸν τῆς ὑπέρτασης, εἰδικὰ ὅταν μιλᾶμε γιὰ
τιμὲς στὸ ἰατρεῖο, ποὺ εἶναι λίγο πάνω ἀπὸ τὶς φυσιολογικές,
καλὰ θὰ ἦταν νὰ γίνεται καὶ μὲ ἀντίστοιχη παρακολούθηση
τῆς πίεσης στὸ σπίτι. Ποιός ὅμως εἶναι ὁ σωστὸς τρόπος νὰ
μετράει κάποιος τὴν πίεση μὲ ἕνα ἠλεκτρονικὸ πιεσόμετρο;
Ἀρχικά, θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅτι ἡ μέτρηση τῆς πίεσης σὲ

στιγμὲς ποὺ εἴμαστε ἀγχωμένοι ἤ σωματικὰ κουρασμένοι
δὲν ἔχει κανένα νόημα.
Πολλοὶ ἄνθρωποι νομίζουν, ὅτι ὅταν ἔχουν πονοκέφαλο ἤ βουίζουν τὰ αὐτιά τους ἤ νοιώθουν ἔξαψη ἔχει ἀνέβει ἡ
πίεσή τους. Αὐτὸ ὅμως τὶς περισσότερες φορὲς δὲν ἰσχύει,
ἀφοῦ δὲν εἶναι ἡ αὔξηση τῆς πίεσης ποὺ προκαλεῖ τὰ συμπτώματα αὐτά, ἀλλὰ τὸ ψυχικὸ ἤ σωματικὸ στρὲς ποὺ εἶναι
ἡ αἰτία καὶ γιὰ τὰ συμπτώματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν αὔξηση τῆς
πίεσης. Ἡ ἀνησυχία ποὺ προκαλεῖται στὸν ἀσθενῆ ἀπὸ τὴ
διαπίστωση τῆς ὑπέρτασης, ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση,
αὐξάνοντας ἀκόμη περισσότερο τὴν πίεση. Ἄρα, αὐτὸ
ποὺ πρέπει νὰ γίνεται εἶναι νὰ παρακολουθοῦμε τὴν πίεσή
μας μόνο σὲ στιγμὲς ἠρεμίας καὶ ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ ἕνα
χρονικὸ διάστημα 15-20 λεπτῶν ξεκούρασης σὲ οἰκεῖο περιβάλλον. Στὴ συνέχεια καθόμαστε σὲ μία ἄνετη θέση καὶ
τοποθετοῦμε τὴν περιχειρίδα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ πιεσόμετρου
στὸν βραχίονα ἤ τὸν καρπό, φροντίζοντας νὰ βρίσκεται
στὸ ἴδιο ὕψος μὲ τὴν καρδιά μας.
Τέλος, μετροῦμε τρεῖς διαδοχικὲς φορὲς τὴν πίεση καὶ
καταγράφουμε ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα τὸν μέσο ὅρο τῆς
δεύτερης καὶ τρίτης μέτρησης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
& Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Γ. Κασιμάτης
Π. Τσάκος
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ἰ. Τσούνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας
ΙΔΡΥΜΑ
ΤΑΜΙΑΣ: Ἀ. Γιατράκου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Κ. Τούτουζας
ΜΕΛΗ:
Ε. Βορίδης, Ἄ. Δήμα, Β. Κόκκινος,
Δ. Ρίχτερ, Χρ. Στεφανάδης,
Δ. Τούσουλης, Στ. Ψυχάρης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Γ. Ἀνδρικόπουλος, Β. Βοττέας,
Ἀ. Βούτσας, Γ. Γκουμᾶς,
Ν. Κατσιλάμπρος, Ε. Παπαστεριάδης

Ἐπιτροπή Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀ. Παπακωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στενοῦ
ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνᾶ, Ἑ. Τούτουζα
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μιδῆς τοῦ ἀσθενοῦς, ἀπὸ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ νησιοῦ,
σὲ Κέντρα Ὑγείας καὶ Νοσοκομεῖα τῆς Πελοποννήσου, μειώνοντας σημαντικὰ τὸ χρόνο μεταφορᾶς τοῦ ἀσθενοῦς.
Ἡ λειτουργία τοῦ ἀσθενοφόρου βασίζεται στὸ φιλότιμο τῶν
ὁδηγῶν τῶν δημοτικῶν ὀχημάτων, οἱ ὁποῖοι συνδράμουν,
ὅποτε τούς ζητηθεῖ, βοηθώντας στὴν παροχὴ ἀμεσότερης
περίθαλψης τῶν ἀσθενῶν. Ἡ μικρὴ ἀπόσταση τοῦ νησιοῦ
ἀπὸ τὴ στεριὰ βοηθᾶ στὴ διακομιδὴ τῶν περιστατικῶν γρήγορα, ἀκόμη καὶ σὲ ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες, ὅπως οἱ
ὑψηλῆς ἔντασης ἄνεμοι ποὺ πνέουν κατὰ τοὺς χειμερινοὺς
μῆνες. Πρῶτος σταθμὸς γιὰ ἕναν ἀσθενῆ εἶναι τὸ ΚΥ Νεαπόλεως καὶ στὴ συνέχεια, ὅπου χρήζει ἀνάγκης, τὸ κοντινότερο
νοσοκομεῖο.
Ἐλλείψεις ὑπάρχουν σὲ ἰατροφαρμακευτικὸ ἐξοπλισμό,
ἀλλὰ κυρίως ἐντοπίζονται σὲ προσωπικό, οἱ ὁποῖες καλύπτονται ἀπὸ τὶς προσπάθειες τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος. Ἀξίζει
νὰ ἀναφέρουμε τὴν ἔκπληξη τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν, στὸ
γεγονὸς πώς οἱ ὑπηρεσίες ὑγείας ποὺ τούς παρέχονται εἶναι
δωρεάν. Αὐτὸ ὀφείλεται τόσο στὴ μὴ ὕπαρξη διοικητικοῦ
ὑπαλλήλου, ὅσο καὶ σὲ ἕνα συγκεκριμένο σύστημα ἀμοιβῆς
τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας.
Κλείνοντας, θὰ ἦταν σημαντικὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε, ὅτι
τὸ πρόβλημα ποὺ ὑπάρχει ἐδῶ, στὴν Ἐλαφόνησο, ὅπως καὶ
συνέχεια στὴ σελ. 91
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στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου, εἶναι ἡ ὑποστελέχωση τῶν δομῶν ὑγείας. Αὐτὸ συμβαίνει λόγῳ τῆς μὴ
θεσμοθέτησης θέσεων γιὰ εἰδικότητες ποὺ εἶναι ἀναγκαῖες,
ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο, λόγῳ τῆς μὴ ὕπαρξης ζήτησης
γιὰ κάλυψη θέσεων, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπομακρυσμένες ἀπὸ

τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα. Συνεπῶς, ἀποτελεῖ μᾶλλον μονόδρομο ἡ δημιουργία κινήτρων σὲ παραμεθόριες περιοχές,
τόσο ἀπὸ τὴν Πολιτεία ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς φορεῖς. Μὲ
ἀποφάσεις πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, ἴσως θὰ ἐπιλυθοῦν
μία πληθώρα ἀπὸ αὐτὰ τὰ προβλήματα. 
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ρικά, σὲ ἁλατισμένο νερὸ γιὰ 1 λεπτὸ λιγότερο ἀπὸ ὅσο
ἀναγράφεται στὴ συσκευασία. Ζεσταίνουμε τὸ ἐλαιόλαδο
σὲ βαθὺ τηγάνι καὶ σοτάρουμε τὸ κρεμμύδι, προσθέτουμε
τὴν πιπεριὰ καὶ σοτάρουμε γιὰ 2 λεπτά. Προσθέτουμε τὰ
ντοματίνια κομμένα καὶ τὰ ζεματισμένα φασολάκια. Ἀφήνουμε γιὰ 3-4 λεπτὰ σὲ δυνατὴ φωτιά, προσθέτουμε τὴν
τριμμένη ντομάτα, τὶς ψιλοκομμένες ντομάτες καὶ τὶς ἐλιές,
ἀνακατεύουμε καὶ βράζουμε γιὰ 8 λεπτά. Στραγγίζουμε τὸν
τόνο ἀπὸ τὸ νερό. Τόν θρυμματίζουμε καὶ τόν ρίχνουμε
στὴ σάλτσα μὲ τὶς ἐλιὲς καὶ τὴν κάπαρη. Ὅπως στάζουν
τὰ βρασμένα μακαρόνια, τά ρίχνουμε στὴ σάλτσα μὲ τὰ
νερὰ πού στάζουν. Ἀνακατεύουμε σὲ δυνατὴ φωτιὰ γιὰ 1
λεπτό. Τέλος, πασπαλίζουμε ψιλοκομμένο μαϊντανὸ καὶ περιχύνουμε μὲ ἐλαιόλαδο. Τρίβουμε μπόλικο πιπέρι, ἁλατίζουμε
καὶ σερβίρουμε ἀμέσως.
Θερμίδες 3710		
Πρωτεΐνες 128 γρ.
Λίπη 154 γρ.		
Ὑδατάνθρακες 485 γρ.
Χοληστερόλη 97,5 χλγρ.
Πατάτες γιαχνὶ μὲ μελιτζάνες.
Ὑλικὰ:
4 πατάτες.
4 μελιτζάνες.

2 σκελίδες σκόρδο.
1/2 φλ. ἐλαιόλαδο.
1 δαφνόφυλλο.
1 συσκευασία ντοματοπολτό.
1 πρέζα ζάχαρη.
Ἁλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Γιὰ τὶς πατάτες γιαχνὶ μὲ μελιτζάνες, πρῶτα
πλένουμε καὶ ἀφαιροῦμε τὸ κοτσάνι ἀπὸ τὶς μελιτζάνες. Tὶς
κόβουμε σὲ μεγάλες μπουκιὲς καὶ τὶς ἀφήνουμε γιὰ 10΄σὲ
λεκάνη μὲ νερό. Καθαρίζουμε τὶς πατάτες καὶ τὶς κόβουμε
στὰ τέσσερα. Ζεσταίνουμε τὸ ἐλαιόλαδο καὶ σοτάρουμε τὸ
σκόρδο γιὰ 2΄. Προσθέτουμε τὶς πατάτες καὶ τὶς μελιτζάνες,
ἀφοῦ πρῶτα τίς στύψουμε μὲ τὰ χέρια, καὶ ἀνακατεύουμε
τὰ ὑλικά, νὰ λαδωθοῦν καλά. Προσθέτουμε τὸν συμπυκνωμένο χυμὸ ντομάτας καὶ τὴ ζάχαρη. Συμπληρώνουμε
μὲ νερό, ἴσα πού νὰ καλύπτει τὸ φαγητό, περίπου 1 ποτήρι.
Ἁλατοπιπερώνουμε καὶ προσθέτουμε τὸ δαφνόφυλλο. Σιγοβράζουμε τὸ γιαχνὶ γιὰ 25΄, μέχρι νὰ μαλακώσουν καλὰ
οἱ πατάτες καὶ νὰ χυλώσει ἡ σάλτσα. Μόλις γίνει πηχτή, τὸ
φαγητὸ εἶναι ἕτοιμο.
Θερμίδες 2870 		
Πρωτεΐνες 33,5 γρ.
Λίπη 201 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες 250 γρ.
Χοληστερόλη 0 χλγρ .

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ


Συζύγου του Εὐδοξίας, ὁ κ. Ευστάθιος Κεκρίδης, τὸ ποσὸ τῶν 100€.



Καθηγητὴ Ἰωάννη Μαρκαντώνη, ὁ κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου:
- Οἱ κ.κ. Γεώργιος καὶ Ἑλένη Μένεγα, τὸ ποσὸ τῶν 50€.
- Οἱ κ.κ. Εὐάγγελος καὶ Ἀναστασία Τσίγκου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Κωνσταντίνου Σανταμούρη, οἱ κ.κ. Γεώργιος καὶ Ἑλένη Μένεγα, τὸ ποσὸ τῶν 50€.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ


Ὁ κύριος Γεώργιος Κίκιζας, τὸ ποσὸ τῶν 200€.



Ὁ κύριος Ἐμμανουὴλ Καλδέλης, τὸ ποσὸ τῶν 100€.



Ὁ κύριος Γεώργιος Καλαϊτζιδάκης, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, τὸ ποσὸ τῶν 50€.
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οικονομικοι παλμοι
Σωστὴ διατροφὴ καὶ ἄσκηση ἀπὸ τὴν κούνια…
γιὰ ὑγιῆ ἐνήλικη ζωή!
Γαλήνη Φούρα

Δημοσιογράφος.

Ε

να παιδὶ ποὺ ξεκινάει τὴ ζωή του ὑπέρβαρο ἤ παχύσαρκο
ἔχει κάθε πιθανότητα νὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα μὲ τὸ
βάρος του ἀργότερα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ὅποιες παρεμβάσεις
γιὰ τὴν ὑιοθέτηση ἑνὸς ὑγιεινοῦ τρόπου ζωῆς πρέπει νὰ
ξεκινοῦν πολὺ νωρίς. Μία τέτοια παρέμβαση γίνεται ἀπὸ
τὴν ἐρευνητικὴ ὁμάδα τῆς μελέτης Toy Box σὲ παιδικοὺς
σταθμοὺς καὶ νηπιαγωγεῖα σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου.
Στὴν Ἑλλάδα τὸ πρόγραμμα ἔχει ξεκινήσει πιλοτικὰ σὲ 70
τουλάχιστον παιδικοὺς σταθμοὺς ἤ νηπιαγωγεῖα, ἀπὸ τὴν
ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Τὰ
παιδιὰ ἐκπαιδεύονται σὲ ἕναν ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς μὲ μικρὰ
καὶ ἐφικτὰ βήματα μέσα στὸ σχολικὸ πρόγραμμα. Ὁ ἐκπαιδευτικὸς μαθαίνει νὰ λειτουργεῖ ὁ ἴδιος ὡς πρότυπο, καταναλώνει ὑγιεινὰ σνὰκ καὶ πίνει ἀρκετὸ νερὸ μπροστὰ στὰ
παιδιά, ὥστε νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά του. Κάθε
τριάντα-σαράντα λεπτὰ ὀργανώνει μικρὰ καὶ εὐχάριστα
διαλείμματα μὲ μὴ ἀνταγωνιστικὲς φυσικὲς δραστηριότητες.
Εὐχάριστες δραστηριότητες, χωρὶς νικητὲς καὶ ἡττημένους,
ὅπως γιὰ παράδειγμα νὰ κάνουν χορευτικὲς φιγοῦρες ἤ
νὰ κυνηγοῦν ἕνα μπαλόνι. Τὸ δικό τους ρόλο ἔχουν καὶ
οἱ γονεῖς στὸ σπίτι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ζητεῖται νὰ θέτουν
αὐστηροὺς κανόνες στὸ χρόνο τηλεθέασης γιὰ ὅλη τὴν
οἰκογένεια.
Πολλὲς παγιωμένες συνήθειες τῆς καθημερινότητας,
ποὺ συνοδεύονται μὲ τὸν καναπὲ καὶ τὴν καθιστικὴ ζωή,
πρέπει νὰ ἀλλάξουν. Βρέθηκε ὅτι στὴν ἡλικία τῶν τεσσάρων καὶ πέντε ἐτῶν τὰ παιδιά μας κινοῦνται λιγότερο ἀπὸ τὰ
συνομήλικά τους στὴ Γερμανία, τὴν Ἱσπανία, τὸ Βέλγιο, τὴν
Πολωνία καὶ τὴ Βουλγαρία, μὲ τὰ ὁποῖα ἔγινε σύγκριση, ἐνῶ
βλέπουν περισσότερη τηλεόραση. Παρότι καταναλώνουν
λιγότερα ἀνθυγιεινὰ σνὰκ καὶ ἀναψυκτικά, εἶναι παχύτερα.
Περισσότερα ἀπὸ τὸ 20% τῶν παιδιῶν εἶναι ὑπέρβαρα καὶ
παχύσαρκα (14,9% ὑπέρβαρα καὶ 5,7% παχύσαρκα, ὅταν ὁ
μέσος ὅρος τῶν ἕξι χωρῶν εἶναι 11,3% ὑπέρβαρα καὶ 3,2%
παχύσαρκα). Ἕνας σημαντικὸς λόγος εἶναι ὅτι βρισκόμαστε στὴν τελευταία θέση στὸ θέμα τῆς φυσικῆς ἄσκησης
τόσο τὶς καθημερινὲς ὅσο καὶ τὰ Σαββατοκύριακα. Στὸ
ἐρώτημα πόσα βήματα κάνουν τὰ τετράχρονα ἡμερησίως, βγήκαμε τελευταῖοι, ἴσως διότι θεωροῦμε ὅτι ὅλα πᾶνε
καλά ὅταν τὰ μικρὰ κάθονται ἥσυχα στὸ δωμάτιό τους.
Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθύνσεις τῶν ἁρμοδίων ὀργανισμῶν, ἕνα τετράχρονο πρέπει νὰ κάνει μέσα στὴν ἡμέρα
11.500 βήματα. Στὴν Ἑλλάδα ἐπιτυγχάνει τὸ στόχο τὶς καθημερινὲς τὸ 26,5% τῶν παιδιῶν (60,7% στὴν Ἱσπανία) καὶ τὰ
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Σαββατοκύριακα τὸ 20%. Ἡ καθιστικὴ ζωὴ ὑπονομεύει τὴν
ὑγεία τους, ἀφοῦ σημαντικὰ δομικὰ στοιχεῖα παχυσαρκίας
ἑδραιώνονται ἕως τὴν ἡλικία τῶν πέντε ἐτῶν. Περίπου τὰ
μισὰ παιδιὰ ποὺ ξεκινοῦν τὸ νηπιαγωγεῖο ὑπέρβαρα καταλήγουν παχύσαρκα στὴν ἡλικία τῶν δεκατεσσάρων ἐτῶν.
Πολλὲς συνήθειες συμβάλλουν σ’αυτό. Μεγάλες μερίδες
“ἀμάσητου” φαγητοῦ, χωρὶς σωστὸ πρωινὸ καὶ χωρὶς νὰ
ὑπάρχει τὸ αἴσθημα τῆς πείνας. Ἡ χρήση τοῦ φαγητοῦ ὡς
κατευναστικὸ ἀπὸ τοὺς οἰκείους, τὸ χρόνιο στρὲς τοῦ παιδιοῦ καὶ τῶν γονιῶν καὶ ἡ ἔλλειψη ἐπαρκοῦς ὕπνου εἶναι
μερικὲς ἀπὸ αὐτές. Προδιαθεσικὸς παράγοντας γιὰ τὴν
παιδικὴ παχυσαρκία θεωρεῖται ὁ δείκτης μάζας σώματος
τῆς μητέρας κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη, ἐνῶ ὁ μητρικὸς θηλασμὸς δρᾶ προστατευτικά.
Ἐπιστήμονες καὶ ἁρμόδιοι ὀργανισμοὶ ἐπικεντρώνουν
τὶς δράσεις τους στὰ βλαπτικὰ ροφήματα καὶ τὰ ἀναψυκτικά
ποὺ κάνουν κακὸ στὰ παιδιὰ: γάλα μὲ πρόσθετα καὶ γεύσεις,
φρουτοποτὰ μὲ βάση χυμούς, τσάι μὲ γλυκαντικὲς προσθῆκες, ἐνεργειακὰ ποτὰ κ.ἄ. Μὲ ὑποδείξεις καὶ παρεμβάσεις
ἀποσκοποῦν στὴν πρόληψη τῆς παιδικῆς καὶ νεανικῆς παχυσαρκίας. Νὰ βοηθήσουν τοὺς νέους νὰ περιορίσουν τὴν
κατανάλωση φαγητῶν καὶ ποτῶν μὲ ὑψηλὴ περιεκτικότητα
σὲ σάκχαρα καὶ λιπαρά, νὰ τρῶνε μικρότερες μερίδες φαγητοῦ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, νὰ συμπληρώνουν τὴ
μερίδα τους μὲ φρέσκα φροῦτα καὶ μὴ ἀμυλοῦχα λαχανικὰ
καὶ νὰ ἀποφεύγουν τὰ τηγανητά. Παράλληλα μὲ τὴν ὑγιεινὴ
διατροφή προτείνουν τριάντα ἕως ἑξήντα λεπτὰ φυσικῆς
δραστηριότητας, ποὺ νὰ εἶναι διασκεδαστική, κομμάτι τῆς
καθημερινῆς ζωῆς σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μείωση τῶν καθιστικῶν δραστηριοτήτων.
Ἡ θεωρία τῆς ἐνεργειακῆς ἰσορροπίας ἐπανέρχεται
ἐνεργὰ στὸ προσκήνιο. Διότι ἂν ἐλέγξουμε τὸ βάρος μας,
πρέπει νὰ κάνουμε ἀλλαγές, ἔστω καὶ μικρές, τόσο στὴ
διατροφὴ ὅσο καὶ στὴν ἄσκηση. Στὸ Εὐρωπαϊκὸ σχέδιο
δράσης γιὰ τὴν τροφὴ καὶ τὴ διατροφὴ 2015-2020, τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ γραφείου τῆς Παγκόσμιας Ὀργανώσεως
Ὑγείας, ἀναφέρεται ὅτι πάνω ἀπὸ τοὺς μισοὺς ἐνήλικες σὲ
46 χῶρες τῆς Εὐρώπης, κυρίως τῆς Ἀνατολικῆς, καὶ στὶς
ἀσθενέστερες κοινωνικὲς ὁμάδες, εἶναι ὑπέρβαροι καὶ παχύσαρκοι. Γιὰ νὰ γλυτώσουν χρόνο καὶ χρῆμα, ἀντὶ γιὰ σπιτικὸ
φαγητὸ οἱ καταναλωτὲς στρέφονται στὸ ἕτοιμο φαγητὸ
ἀπὸ ἐπεξεργασμένα τρόφιμα, ποὺ περιέχουν ὑψηλὰ ποσοστὰ σακχάρων, λιπαρῶν, νατρίου καὶ τεχνητῶν ὑλῶν, μὲ
ὀλέθρια ἀποτελέσματα. 

κουζινα
Φθινοπωρινὲς συνταγές.
Κωνσταντίνα Πάλλιου



Κλινικὴ Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.
Σολωμὸς μὲ πικάντικες φακὲς καὶ φασολάκια.
Ὑλικὰ:
Γιὰ τὸ σολωμὸ καὶ τὶς φακὲς:
2 κ.σ. ἐλαιόλαδο.
2 καρότα.
1 κρεμμύδι.
1 κλωνάρι σέλερι.
1 σκ. σκόρδο.
1 καυτερὴ πιπεριἀ.
1 κ.γ. κόλιανδρο.
1 κ.γ. κύμινο.
1 κ.γ. πάστα κάρυ.
Ἁλάτι - πιπέρι.
2½ φλ. φακές.
250 γρ. φρέσκα φασολάκια.
1 φλ. ἀποφλοιωμένα ντοματίνια.
Μπόλικο ψιλοκομμένο μαϊντανό.
2 φιλέτα φρέσκο σολωμὸ.
Γιὰ τὴ σάλτσα:
1/3 φλ. ἐλαιόλαδο.
1 κ.γ. μουστάρδα.
1 λεμόνι (χυμὸ καὶ ξύσμα).
Λίγες σταγόνες κόκκινο ξύδι.
Λίγο ἁλάτι.
Ἐκτέλεση: Σὲ κατσαρόλα ζεσταίνουμε τὸ λάδι καὶ σοτάρουμε τὸ ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τὸ καρότο, τὸ σέλερι,
τὸ σκόρδο καὶ τὴν καυτερὴ πιπεριά. Ἀνακατεύουμε τακτικὰ
νὰ μαλακώσουν γιὰ 3′-4′. Προσθέτουμε τὸ κόλιανδρο, τὸ
κύμινο καὶ τὴν πάστα κάρυ καὶ ψήνουμε γιὰ 1′-2′ νὰ βγάλουν
τὰ μπαχαρικὰ τὰ ἀρώματά τους. Προσθέτουμε τὶς φακὲς
καὶ 4 φλ. νερό. Ἀφήνουμε νὰ πάρει βράση. Χαμηλώνουμε
τὴ φωτιά, σκεπάζουμε καὶ σιγοβράζουμε γιὰ 25′ περίπου,
μέχρι νὰ μαλακώσουν οἱ φακές, ἀλλὰ νὰ μὴν λιώσουν.
Προσθέτουμε τότε ἁλάτι, πιπέρι, τὰ φασολάκια, τὰ ντοματίνια ὁλόκληρα καὶ λίγο ἐλαιόλαδο καὶ βράζουμε δυνατὰ
γιὰ 5′-7′. Σβήνουμε τὴ φωτιὰ καὶ ἀφήνουμε νὰ σταθοῦν
καὶ νὰ κρυώσουν γιὰ 10′. Στὸ μεταξύ, ἀλείφουμε τὰ φιλέτα
σολωμοῦ μὲ σταγόνες ἐλαιόλαδο, ἁλατοπιπερώνουμε καὶ
ψήνουμε σὲ ἀντικολλητικὸ τηγάνι ἤ στὴ σχάρα, μέχρι ὁ σολωμὸς νὰ λιώνει μὲ πιρούνι σὲ φλούδες-κομμάτια. Περίπου
γιὰ 6′-7´ συνολικά. Γιὰ τὴ βινεγκρὲτ χτυπᾶμε τὸ ἐλαιόλαδο,
τὴ μουστάρδα καὶ τὸ λεμόνι μὲ λίγο ἁλάτι. Ἰσομοιράζουμε τὶς φακὲς σὲ πιάτα, βάζουμε λίγες φλοῦδες-κομματάκια
σολωμοῦ, περιχύνουμε μὲ τὴ βινεγκρὲτ καὶ πασπαλίζουμε μὲ
ψιλοκομμένο μαϊντανό.
Θερμίδες 2.858
Πρωτεΐνες 170 γρ.

Λίπη 165 γρ. 		
Χοληστερόλη 350 χλγρ.

Ὑδατάνθρακες 189 γρ.

Μακαρονάδα μὲ σάλτσα τόνου.
Ὑλικὰ:
1 συσκευασία σπαγγέτι.
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1 κόκκινη πιπεριὰ ψιλοκομμένη.
12 ντοματίνια κομμένα στὴ μέση (βελανίδια).
1 ντομάτα τριμμένη.
2 συσκευασίες ψιλοκομμένες ντομάτες.
4 κ.σ. ἐλαιόλαδο.
250 γρ. φρέσκα ψιλὰ φασολάκια.
1/2 φλ. ἐλιὲς φιλέτο.
1 συσκευασία τόνος σὲ νερό.
2 κ.σ. μαϊντανὸς ψιλοκομμένος.
1 κ.σ. κάπαρη ψιλή.
Λίγο ἐλαιόλαδο.
Ἁλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Γιὰ τὰ μακαρόνια μὲ τόνο καὶ κόκκινη
σάλτσα, ζεματίζουμε πρῶτα τὰ φασολάκια, σὲ ἁλατισμένο
νερὸ γιὰ 5 λεπτά, καὶ τά στραγγίζουμε. Βράζουμε τὰ ζυμασυνέχεια στὴ σελ. 91
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ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Δικαίωμα στὸ παιχνίδι γιὰ ὅλα τὰ παιδιά.
Ἀντώνης Χριστόδουλος

M.Sc., Ph.D., Διευθυντὴς 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Διονύσου
«Σύμβαση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ» ἀποτελεῖ τὸ
πλέον ἀποδεκτὸ κείμενο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα
παγκοσμίως. Τὰ 54 ἄρθρα της καλύπτουν ὅλα τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν στοὺς τομεῖς τῆς Ἐπιβίωσης, τῆς Ἀνάπτυξης,
τῆς Προστασίας καὶ τῆς Συμμετοχῆς. Ἡ ἐπικύρωση τῆς Σύμβασης ἀποτελεῖ δέσμευση τῶν κρατῶν-μελῶν νὰ συμμορφωθοῦν μὲ τὰ ἄρθρα τῆς Συνθήκης, νὰ προστατεύσουν καὶ
νὰ ἐνισχύσουν τὰ θεμελιώδη δικαιώματα τῶν παιδιῶν μέσῳ
πολιτικῶν, προγραμμάτων καὶ ὑπηρεσιῶν. Αὐτὴ ἡ ἐξαιρετικὰ περιεκτικὴ συνθήκη ἐνσωματώνει τὶς ἐπίκαιρες ἀπόψεις
ἀναφορικὰ μὲ τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν, ἐνῶ παράλληλα
ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν ὑφήλιο νὰ ἀναλογιστεῖ τὴ θέση τῶν παιδιῶν
ὡς πολιτῶν καὶ γενικότερα τὴν ἀνάπτυξή τους.
Τὸ ἄρθρο 31 τῆς Συνθήκης ἀναφέρεται σὲ ἕνα θεμελιῶδες δικαίωμα τῶν παιδιῶν καὶ σὲ μία σημαντικὴ παράμετρο
τῆς ψυχικῆς καὶ σωματικῆς ὑγείας, τὸ δικαίωμα στὴν ἀνάπαυση, σὲ δραστηριότητες τοῦ ἐλεύθερου χρόνου, στὴν
ἐνασχόληση μὲ ψυχαγωγικὰ παιχνίδια καὶ δραστηριότητες
κατάλληλες γιὰ τὴν ἡλικία τους. Τὸ παιχνίδι ἀποτελεῖ βασικὸ
χαρακτηριστικὸ τῆς πρώιμης παιδικῆς ἡλικίας. Ἡ ἀξία τοῦ
δημιουργικοῦ παιχνιδιοῦ καὶ τῆς διερευνητικῆς μάθησης ἀναγνωρίζεται εὐρέως στὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν, καθώς,
μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι, τὰ παιδιὰ ἀνακαλύπτουν τὶς ἱκανότητές τους, μαθαίνουν νὰ ἐπικοινωνοῦν, νὰ φαντάζονται, νὰ
μοιράζονται καὶ οὐσιαστικὰ νὰ ζοῦν.
Ἡ νομικὴ ἀναγνώριση καὶ κατοχύρωση τῆς σπουδαιότητας, ποὺ ἔχει τὸ παιχνίδι γιὰ τὰ παιδιά, δὲν εἶναι τυχαία. Τὸ
παιχνίδι δὲν εἶναι ἁπλὴ ἀναψυχή, οὔτε ἁπλὰ ἕνας τρόπος γιὰ
νὰ περνᾶνε τὴν ὥρα τους. Σὲ ὁποιαδήποτε ἡλικία, τὰ παιδιὰ
παίζοντας ἐξασκοῦν τὸ σῶμα καὶ τὴ φαντασία τους, ἀναπτύσσουν ποικίλες ἱκανότητες καὶ ἐμπλέκονται σὲ σημαντικὴ
κοινωνικοποίηση. Μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι τὰ παιδιὰ αὐτονομοῦνται καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ βιώσουν τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅπως ὁ σεβασμός, ἡ ἀποδοχή,
ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ ἰσότητα, ἡ ἐνσωμάτωση, ἡ δικαιοσύνη καὶ
ἡ συνεργασία. Τὸ ἄρθρο 31 ἀφορᾶ συνεπῶς στὴ σωματικὴ
καὶ ψυχικὴ εὐεξία τῶν παιδιῶν κι ἔχει ἐξέχουσα σημασία γιὰ
τὴν ὑλοποίηση πολλῶν ἄλλων δικαιωμάτων.
Ὡστόσο, τὸ δικαίωμά τους στὸ παιχνίδι συχνὰ παρεμποδίζεται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη εὐκαιριῶν νὰ συναντηθοῦν,
νὰ παίξουν καὶ νὰ ἀλληλεπιδράσουν σὲ ἕνα ἀσφαλὲς καὶ
ὑποστηρικτικὸ περιβάλλον, εἰδικὰ διαμορφωμένο γιὰ αὐτά.
Οἱ πολυάριθμες ἐνδοσχολικὲς καὶ ἐξωσχολικὲς ἀκαδημαϊκὲς δραστηριότητες ἔχουν συρρικνώσει δραματικὰ τὸν
ἐλεύθερο χρόνο τῶν παιδιῶν, ἐπιβάλλοντάς τους ἕνα εἶδος
"κινητικῆς αἰχμαλωσίας" καὶ στερώντας τους τὸ δικαίωμα
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στὸ παιχνίδι. Ἐπιπλέον, ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ πυκνότητα τῶν
κατοικιῶν σήμερα, ἰδιαίτερα στὶς ἀστικὲς περιοχές, τὰ μέσα
μαζικῆς μεταφορᾶς, ἡ αὐξημένη κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων, ἡ ἐγκληματικότητα, περιορίζουν τὴ δυνατότητα τῶν
παιδιῶν γιὰ ἀσφαλὲς καὶ ἀνέμελο παιχνίδι.
Ἀκόμη μεγαλύτερα ἐμπόδια συναντοῦν τὰ παιδιὰ μὲ ἀναπηρίες, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἔχουν ἴσες εὐκαιρίες συμμετοχῆς σὲ παιχνίδι καὶ κινητικὲς δραστηριότητες. Αὐτὲς οἱ
δραστηριότητες πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὡς μέσο ἔκφρασης,
ἐνίσχυσης τῆς αὐτοπεποίθησης καὶ βελτίωσης τῆς ποιότητας
ζωῆς. Ὅπως καὶ τὰ παιδιὰ μὲ φυσιολογικὴ ἀνάπτυξη, ἔτσι
καὶ τὰ παιδιὰ μὲ ἀναπηρίες ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ κοινωνικὴ
ἀποδοχὴ καὶ σεβασμό, γι’ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν
καὶ ὄχι γι’ αὐτὰ ποὺ δὲν μποροῦν. Ἡ συμμετοχή τους σὲ
εἰδικὰ σχεδιασμένα (προσαρμοσμένα) παιχνίδια, πέρα ἀπὸ
τὴ βελτίωση τῶν φυσικῶν καὶ κινητικῶν τους ἱκανοτήτων,
συμβάλλει στὴν ἀνάπτυξη τῆς αὐτονομίας τους καὶ στὴν
κοινωνική τους ἐνσωμάτωση, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀπολαμβάνουν ἰσότιμη καὶ ἀξιοπρεπῆ ζωή.
Παρὰ τὰ διεθνῆ κείμενα προστασίας τῶν παιδιῶν, ἡ
UNICEF διαπιστώνει, πώς περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ παιδιά,
στὸν ἀναπτυσσόμενο κόσμο, ἀποστεροῦνται σὲ μεγάλο
βαθμὸ ἕνα ἤ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ἤ ὑπηρεσίες, ποὺ
εἶναι στοιχειωδῶς ἀπαραίτητα στὴν παιδικὴ ἡλικία. Κατὰ συνέπεια καὶ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, οἱ συνθῆκες,
ποὺ ἐπικρατοῦν παγκοσμίως, ἐπιβάλλουν τὴ συστράτευση
ὅλων τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν δυνάμεων, γιὰ τὴ συγκρότηση μίας κοινωνίας, ποὺ νὰ δίνει προτεραιότητα στὸ
παιδί, νὰ κατοχυρώνει καὶ νὰ προστατεύει τὰ δικαιώματά του
ἀποτελεσματικά. Μία κοινωνία ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ὑποδέχεται
τοὺς νέους, μέσα σὲ πνεῦμα εἰρήνης, ἀξιοπρέπειας, ἀνοχῆς,
ἐλευθερίας καὶ ἀλληλεγγύης. 



Η

φαρμακολογια
Ἔχει θέση ἡ ἀσπιρίνη στὴν πρωτογενῆ πρόληψη;
Νεώτερα ἀπὸ τὸ ESC 2018.
Δημήτριος Ρίχτερ

Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν.

H

θέση τῆς ἀσπιρίνης στὴν πρωτογενῆ πρόληψη ἀποτελεῖ
ἀκόμα πεδίο ἐπιστημονικῆς διαφωνίας, μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ἑταιρίες καὶ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, εἴτε νὰ τήν
ἀπορρίπτουν πλήρως εἴτε νὰ τήν τοποθετοῦν στὶς ὁμάδες
ἀσθενῶν ὑψηλοῦ κινδύνου. Τὸ βασικὸ πρόβλημα μὲ τὴν
ἀσπιρίνη δὲν εἶναι ἂν ὠφελεῖ μειώνοντας τὴν πιθανότητα
σὲ ἕνα πρόσωπο νὰ ὑποστεῖ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἤ
ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Τὸ πρόβλημα εἶναι, ἂν τὸ
ὄφελος, ποὺ παίρνει ἀπὸ τὴ λήψη ἀσπιρίνης, εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὴν πιθανὴ ζημιά! Διότι πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι
ἡ ἀσπιρίνη δὲν εἶναι ἕνα ἀθῶο φάρμακο, ἀλλὰ αὐξάνει τὸν
κίνδυνο αἱμορραγιῶν, ὅπως εἶναι οἱ αἱμορραγίες τοῦ πεπτικοῦ καὶ οἱ πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνες ἐνδοεγκεφαλικὲς αἱμορραγίες.
Ὅταν μιλᾶμε γιὰ πρωτογενῆ πρόληψη, ἐννοοῦμε τὴν πρόληψη στὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔχουν ὑποστεῖ, κάποιο
ἔμφραγμα ἤ ἐγκεφαλικό. Τὰ πρόσωπα αὐτὰ συνήθως δὲν
ἔχουν τὸν πολὺ ὑψηλὸ κίνδυνο αὐτῶν ποὺ ἤδη ἔχουν ὑποστεῖ
κάποιο ἀντίστοιχο ἐπεισόδιο καὶ ἡ λήψη ἀσπιρίνης μπορεῖ
νὰ αὐξήσει τὸν κίνδυνο αἱμορραγίας πολὺ περισσότερο
ἀπὸ ὅτι θὰ μειώσει τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Ἐπιπλέον,
πολὺ συχνὰ εἶναι δύσκολο νὰ βάλουμε ὅλα τὰ στοιχεῖα σὲ
μία ζυγαριά, προκειμένου νὰ ἀποφασίσουμε ποιά θὰ εἶναι ἡ
πιὸ σωστὴ ἀπόφαση γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί
μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες μεγάλες καὶ
σωστὰ σχεδιασμένες μελέτες, προκειμένου νὰ ἀντλήσουμε
τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ παίρνουμε τὶς πιὸ
σωστὲς ἀποφάσεις. Στὴ σύγχρονη ἐποχή ἄλλωστε, ἡ σωστὴ
Ἰατρικὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ εἶναι «βασισμένη σὲ ἀποδείξεις»!
Στὰ πλαίσια αὐτά, δύο ἀκόμη μελέτες παρουσιάστηκαν
στὸ πρόσφατο Εὐρωπαϊκὸ Συνέδριο Καρδιολογίας καὶ ταυτόχρονα δημοσιεύθηκαν στὸ ἔγκριτο περιοδικὸ New England
Journal of Medicine. Ἡ πρώτη μελέτη ἦταν ἡ ASCEND, ἡ
ὁποία πραγματοποιήθηκε σὲ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), ὅπου 15.000 πρόσωπα μὲ ΔΣ, ἀλλὰ χωρὶς στεφανιαία νόσο, τυχαιοποιήθηκαν νὰ λάβουν εἴτε ἀσπιρίνη εἴτε
εἰκονικὸ φάρμακο γιὰ 7,4 ἔτη. Ἡ ἀσπιρίνη μείωσε τὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια κατὰ 12%, ἀλλὰ αὔξησε ταυτόχρονα τὶς
σοβαρὲς αἱμορραγίες (κυρίως γαστρεντερικὲς) κατὰ 29%.
Γιὰ κάθε 91 ἀσθενεῖς, ποὺ ἐλάμβαναν ἀσπιρίνη, γλυτώναμε
ἕνα καρδιαγγειακὸ συμβὰν καὶ γιὰ κάθε 112 ἀσθενεῖς, ποὺ
τήν ἐλάμβαναν, εἴχαμε μία μείζονα αἱμορραγία. Μολονότι
δὲν ἰσοδυναμοῦν σὲ ἐπίπεδο βαρύτητας τὸ ἰσχαιμικὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν αἱμορραγία, ἡ ἰσορροπία αὐτὴ προβληματίζει γιὰ
τὸ κατὰ πόσον πράγματι πρέπει νὰ χορηγοῦμε ἀσπιρίνη στὴν

πρωτογενῆ πρόληψη σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς. Νὰ ληφθεῖ
ὑπόψη ἀκόμα, πὼς μόνο τὸ 25% τῶν ἀσθενῶν στὴ μελέτη
ἐλάμβανε φάρμακα προστατευτικὰ γιὰ τὸ στομάχι, γεγονὸς
ποὺ μᾶς κάνει νὰ προβληματιζόμαστε, κατὰ πόσο τὸ τελικὸ
ἀποτέλεσμα θὰ ἦταν διαφορετικό ἐὰν ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ἐλάμβαναν γαστροπροστασία, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μειώσει
ἀποτελεσματικὰ τὸν κίνδυνο αἱμορραγίας.
Στὴ δεύτερη μελέτη, 12.000 πρόσωπα μὲ πολλαπλοὺς
παράγοντες κινδύνου, ἀλλὰ χωρὶς στεφανιαία νόσο ἤ
σακχαρώδη διαβήτη, τυχαιοποιήθηκαν σὲ ἀσπιρίνη 100
mg ἤ εἰκονικὸ φάρμακο καὶ τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα δὲν ἔδειξε
καμμία στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά,
ὅμως, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ συμμόρφωση τῶν συμμετεχόντων
στὴ μελέτη αὐτὴ ἦταν ἐξαιρετικὰ χαμηλή, ἐὰν λάβουμε ὑπόψη
μόνο αὐτοὺς ποὺ πῆραν τελικὰ τὴν ἀσπιρίνη, γιὰ τουλάχιστον τὸ 60% τοῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς μελέτης, εἴχαμε
σημαντικὴ μείωση τῶν ἐμφραγμάτων τοῦ μυοκαρδίου.
Συμπέρασμα τῶν μελετῶν αὐτῶν εἶναι, πὼς δὲν πρέπει νὰ
χορηγοῦμε ἀλόγιστα ἀσπιρίνη στὴν πρωτογενῆ πρόληψη,
ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολὺ σκέψη καὶ ἀφοῦ ζυγίσουμε πολὺ καλὰ
τὴ σχέση ὀφέλους-κινδύνου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι
στὴν ἰατρικὴ δὲν ὑπάρχει ἄσπρο καὶ μαῦρο, ἀλλὰ πολλαπλὲς
ἀποχρώσεις τοῦ γκρὶ καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀποχρώσεις
καλούμαστε κάθε μέρα νὰ παίρνουμε τὶς πιὸ σωστὲς ἀποφάσεις γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μας. 
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φιλοξενουμενος
10 πράγματα ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουμε γιὰ τὴν κατάποση
ξένων σωμάτων στὰ παιδιά.
Χρῆστος Καρέτσος

Χειρουργὸς Παίδων, Διευθυντὴς Παιδοχειρουργικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Παίδων
1. Πόσο συχνὸ φαινόμενο εἶναι; Εἶναι ἀρκετὰ συχνό. Τὸ 75%
τῶν παιδιῶν, ποὺ καταπίνουν ξένο σῶμα, εἶναι ἡλικίας ἕως
5 ἐτῶν. Τὸ 98% εἶναι τυχαῖα περιστατικά.
2. Τί μπορεῖ νὰ καταπιεῖ ἕνα παιδί; Συνήθως ἀντικείμενα ποὺ
βρίσκονται στὸ σπίτι ὅπως κέρματα, παιχνίδια, κοσμήματα,
βελόνες, παραμάνες, μαγνῆτες καὶ μπαταρίες.
3. Ποιά συμπτώματα μπορεῖ νὰ παρουσιάσει; Συνήθως τὰ
παιδιὰ δὲν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα καὶ προσέρχονται στὸ νοσοκομεῖο λόγῳ τῆς μαρτυρίας ἤ τῆς
ὑποψίας τοῦ συμβάντος ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Μπορεῖ ὅμως
νὰ ἐμφανίσουν συμπτώματα ὅπως πνιγμονή, συριγμό, σιελόρροια, δυσφαγία, ἔμετο, θωρακικὸ ἤ κοιλιακὸ
ἄλγος, πυρετό, ἄρνηση λήψης τροφῆς καὶ ἀναπνευστικὴ
δυσχέρεια.
4. Εἶναι πάντα ἀναγκαία ἡ χειρουργικὴ παρέμβαση; Στὸ
80-90% τῶν περιπτώσεων, τὰ ξένα σώματα ἀποβάλλονται αὐτόματα μὲ τὶς κενώσεις. Τὸ 10-20% θὰ χρειαστεῖ
ἐνδοσκοπικὴ ἀφαίρεση καὶ λιγότερο τοῦ 1% χειρουργικὴ
ἐπέμβαση.
5. Τί ἐξετάσεις πρέπει νὰ κάνει τὸ παιδί; Ἡ λήψη λεπτομεροῦς
ἱστορικοῦ εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας. Ἡ ἁπλὴ ἀκτινογραφία συνήθως ἀρκεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὸ μέγεθος, τὴν
ἐντόπιση, τὸ σχῆμα καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ξένων σωμάτων.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ξένα σώματα, ποὺ δὲν ἀναδεικνύονται σ᾽ αὐτή, ὅπως τὸ γυαλί, τὸ ἀλουμίνιο, τὸ ξύλο, τὰ
πλαστικὰ καὶ τὰ φαρμακευτικὰ σκευάσματα. Ἡ ἀξονικὴ
τομογραφία καὶ ἡ ἐνδοσκόπηση μπορεῖ νὰ βοηθήσουν
σὲ τέτοιες περιπτώσεις.
6. Ποιό περιστατικὸ εἶναι ἐπεῖγον; Ὅταν τὸ ξένο σῶμα ἀπεικονίζεται στὸν οἰσοφάγο ἤ τὸ παιδὶ ἐμφανίζει ἔντονη συμπτωματολογία. Ἡ ἀφαίρεσή του σ᾽ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις
εἶναι ἐπιτακτική.
7. Ὅταν τὸ παιδὶ καταπιεῖ κέρμα; Τὸ 30% τῶν κερμάτων
ἀποβάλλονται μέσα σὲ 24 ὧρες. Ἡ παρακολούθηση καὶ
ὁ ἔλεγχος τῶν κενώσεων εἶναι τὸ μόνο ποὺ ἀπαιτεῖται. Δὲν
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ τῆς δίαιτας ἤ ἡ λήψη ὑπακτικῶν. Ἄν μετὰ τὴν πάροδο 2-4 ἑβδομάδων δὲν ἔχει βρεθεῖ,
ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἀκτινογραφία. Σὲ περίπτωση παραμονῆς του στὸ στομάχι, τότε ἀφαιρεῖται ἐνδοσκοπικά. Ἡ
ἐντόπιση τοῦ ξένου σώματος στὸ λεπτὸ ἔντερο χρήζει
παρακολούθησης, ἐνῶ παρέμβαση (ἐντεροσκόπηση ἤ
χειρουργικὴ ἀφαίρεση) διενεργεῖται μόνο ὅταν ἐμφανιστοῦν συμπτώματα.
8. Ὅταν τὸ παιδὶ καταπιεῖ αἰχμηρὸ ἀντικείμενο; Συστήνεται ἡ
ἐνδοσκοπικὴ ἀφαίρεσή του ἀπὸ τὸ στομάχι, γιατὶ ἡ δίοδός
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του στὸ ἔντερο μπορεῖ νὰ προκαλέσει ρήξη σὲ ποσοστὸ
15-35%. Ἐναλλακτικά, μποροῦμε νὰ τό παρακολουθοῦμε καθημερινὰ μὲ ἀκτινογραφίες. Ἄν ἐντοπιστεῖ ἀρχικὰ
στὸ λεπτὸ ἔντερο, τότε ἐνδείκνυται ἡ παρακολούθηση.
Χειρουργικὴ παρέμβαση ἔχει θέση, ὅταν τὸ παιδὶ ἐμφανίσει
συμπτώματα ρήξης τοῦ ἐντέρου ἤ ὅταν τὸ ξένο σῶμα δὲν
προωθεῖται στὸ πεπτικὸ σύστημα σὲ διάστημα 72 ὡρῶν
ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς κατάποσης.
9. Ὅταν τὸ παιδὶ καταπιεῖ μπαταρία; Ἡ παρουσία της στὸ
στομάχι μπορεῖ νὰ παρακολουθηθεῖ γιὰ 48 ὧρες. Ἐπείγουσα ἐνδοσκόπηση διενεργεῖται, ἂν ὁ μικρὸς ἀσθενὴς
παρουσιάσει συμπτώματα τραυματισμοῦ τοῦ γαστρεντερικοῦ συστήματος μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα.
Ἡ παραμονή της στὸ στομάχι μετὰ τὴν πάροδο τῶν 48
ὡρῶν χρήζει ἐνδοσκοπικῆς ἀφαίρεσης.
10.Ὅταν τὸ παιδὶ καταπιεῖ μαγνήτη; Πρέπει νὰ ἀφαιρεῖται
ἐνδοσκοπικά. Ἰδιαίτερος κίνδυνος γιὰ τὸ ἔντερο (ἀπόφραξη, συστροφή, ρήξη, συρίγγιο) ὑπάρχει, ὅταν τὸ παιδὶ
καταπιεῖ περισσότερους μαγνῆτες ἤ ἕναν μαγνήτη καὶ
ἕνα μεταλλικὸ ξένο σῶμα. 

