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τὴν Κατερίνη, πρόσφατα, μὲ πρωτοβουλία τοῦ τοπικοῦ Ἰατρικoῦ Συλλόγου, τοῦ ΕΚΑΒ καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἔγινε ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση
στὸ κοινὸ γιὰ τὴν χρήση τῶν δημόσιων
αὐτόματων ἀπινιδωτῶν, δηλαδή τὼν
Σῆμα ποὺ δείχνει
ἀπινιδωτῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει πρότὴν παρουσία
σβαση τὸ κοινό.
δημόσιου αὐτόἬδη σὲ διάφορα σημεῖα τῆς πόλης
ματου ἀπινιδωτῆ.
ἔχουν τοποθετηθεῖ 8 τέτοιοι ἀπινιδωτές.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες ἔχουν παρθεῖ ἐδῶ καὶ 1-2 χρόνια
καὶ σ’ ἄλλες πόλεις, ὅπως τὰ Ἰωάννινα (60 ἀπινιδωτὲς) καὶ τὰ
Τρίκαλα (10 ἀπινιδωτές). Οἱ ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸ κοινὸ πολλές,
ὁ ἐνθουσιασμὸς μεγάλος, ἀλλὰ καὶ οἱ προσδοκίες ἀκόμη
περισσότερες.

Τὶ εἶναι ὁ ἀπινιδωτὴς καὶ πού
χρειάζεται;
Ὁ ἀπινιδωτὴς εἶναι μία συσκευὴ πού χορηγεῖ ρεῦμα στὴν
καρδιὰ (ἀπινιδώνει), μὲ σκοπὸ νὰ
ἐπαναφέρει τὴ λειτουργία της, σὲ
Αὐτόματος ἐξωτερικὸς
συνδυασμὸ μὲ καρδιοαναπνευαπινιδωτὴς
στικὴ ἀναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),
στὴν περίπτωση ξαφνικῆς διακοπῆς (ἀνακοπὴ) τῆς λειτουργίας της. Οἱ αἰτίες καρδιακῆς ἀνακοπῆς εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἡ
πιὸ συχνὴ εἶναι ἡ στεφανιαία νόσος (70%) καὶ συνήθως ὀξὺ
ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου. Ἡ κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ εἶναι ἡ
ἀρρυθμία ποὺ συμβαίνει συνήθως στὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου καὶ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀποκρίνεται καλύτερα στὴν
ἀπινίδωση. Ἄν συμβεῖ κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ καὶ δὲν ὑπάρχει
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διαθέσιμος ἀπινιδωτής, ὁ ἀσθενὴς θὰ πεθάνει (αἰφνίδιος
καρδιακὸς θάνατος). Κάθε χρόνο ἐκτιμᾶται ὅτι στὴ χώρα
μας συμβαίνουν 7.000 ἕως 8.000 αἰφνίδιοι καρδιακοὶ θάνατοι καὶ στὸ 30-40% τῶν περιπτώσεων δὲν ὑπάρχει ἱστορικὸ
καρδιολογικοῦ προβλήματος.
Κοιλιακὴ Μαρμαρυγή. Αὐτὴ τὴ θανατηφόρο ἀρρυθμία
ἀναγνωρίζει ὁ ἀπινιδωτὴς καὶ τήν ἐπαναφέρει στὸ φυσιολογικὸ καρδιακὸ ρυθμό.
Ἐξωτερικοὶ ἀπινιδωτὲς ὑπάρχουν στὰ νοσοκομεῖα, ἰατρικὲς μονάδες (ἰδιωτικὰ καρδιολογικὰ ἰατρεῖα, ἀσθενοφόρα)
καὶ πολυσύχναστους χώρους (ἀεροδρόμια, γήπεδα, πλατεῖες, γυμναστήρια, ξενοδοχεῖα). Οἱ δημόσιοι ἀπινιδωτές,
πού μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση τὸ κοινό, εἶναι πιὸ εὔχρηστοι
καὶ προορίζονται γιὰ καρδιακὲς ἀνακοπὲς ποὺ συμβαίνουν
ἔξω ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀπινιδωτές,
ποὺ θὰ χορηγήσουν ρεῦμα (shock), ἀναγνωρίζουν μόνο
τὴν κοιλιακὴ μαρμαρυγή. Αὐτὸ δίνει ἀσφάλεια γιὰ κάποιον
παρευρισκόμενο μάρτυρα, ποὺ δὲν εἶναι ἐξοικοιωμένος μὲ
τοὺς ρυθμοὺς τῆς καρδιᾶς. Στὰ πρόσωπα ὑψηλοῦ κινδύνου
γιὰ καρδιακὴ ἀνακοπή, ποὺ ἀναγνωρίζονται στὴν πορεία
τῆς νόσου των, ὁ ἀκρωγονιαῖος λίθος στὴν θεραπεία τους
εἶναι ἡ ἐμφύτευση αὐτόματου ἀπινιδωτῆ. Στὴ χώρα μας ἐμφυτεύονατι περίπου 1.800 τέτοιοι ἀπινιδωτὲς τὸ χρόνο.   
Ἡ συχνότητα καρδιακῶν ἀνακοπῶν ἔξω ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ὑπολογίζεται στὶς 60/100.000 πρόσωπα/χρόνο.
Τὸ ποσοστό ὅπου γίνεται χρήση δημόσιου ἀπινιδωτῆ, στὶς
προηγμένες χῶρες εἶναι 10% καὶ ἡ ἐπιβίωση αὐτῶν, πού ἔγινε
ἀπινίδωση στὶς 30 ἡμέρες, ἀγγίζει τὸ 10%. Οἱ λόγοι γι’ αὐτὰ
τὰ χαμηλὰ ποσοστὰ εἶναι πολλοί. Οἱ κυριώτεροι εἶναι ὅτι οἱ
περισσότερες (60%) ἐξωνοσοκομειακὲς ἀνακοπὲς συμβαίνουν στὸ σπίτι, δὲν παρευρίσκεται ἐκείνη τὴ στιγμὴ μάρτυρας
καὶ ἡ πρόσβαση ἀπὸ τὸ κοινό ἐκεῖ ποὺ ἔχουν τοποθετηθεῖ,
δὲν εἶναι εὔκολη. Ἀκόμη, λίγοι πολῖτες εἶναι ἐνημερωμένοι γιὰ
τὴ θέση τους. Ἐκτὸς ἀπό τὸν ἀριθμὸ καὶ τὴ θέση, ἡ χρήση
τους ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν πιστοποιημένων
προσώπων.
Ἡ Δανία μὲ 5,5 ἑκατομμύρια κατοίκους, τὸ 2011, εἶχε
300.000 πιστοποιημένα πρόσωπα καὶ μέχρι τὸ 2013 εἶχαν
τοποθετηθεῖ 15.000 δημόσιοι ἀπινιδωτές. Στὴν Ἰαπωνία, μὲ
130 ἑκατομμύρια κατοίκους, ὁ ἀριθμός τους αὐξήθηκε ἀπὸ
10.961, τὸ 2005, σὲ 428.821 τὸ 2013. Στὴ χώρα μας, ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία, ἄλλες 10 ἑταιρεῖες
ἐνεργοποιοῦνται στὴν ἐκπαίδευση διασωστῶν. Πληροφορίες
γιὰ τὸν ἀριθμὸ διασωστῶν καὶ δημόσιων ἀπινιδωτῶν στὴ
χώρα μας ἀπουσιάζουν. Τὸ 2017 ἡ Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
‘Eλληνικό Ἵδρυμα Καρδιολογίας

Βασ. Σοφίας 133 - T. K.115 21 Ἀθήνα
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Ἑταιρεία ἐκπαίδευσε 1.500 διασῶστες καὶ συνεχίζει σὲ ἴδιο
ρυθμό, τόσο στὰ γραφεῖα της στὴν Ἀθήνα ὅσο καὶ σὲ ἐκδηλώσεις της στὴν περιφέρεια. Πληροφορίες γιὰ ἀνάλογα
προγράμματα στὸ www.hcs.gr.
Oἱ δημόσιοι ἀπινιδωτὲς ἔρχονται νὰ βοηθήσουν στὸ
ἔργο τοῦ ΕΚΑΒ, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ ἀπινίδωση μπορεῖ νὰ
γίνει πιὸ γρήγορα ἀπ’ ὅτι ὅταν φτάσει τὸ ΕΚΑΒ. Αὐτὸ ὅμως
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ νομοθεσία κάθε χώρας. Στὴν Ἰταλία, ποὺ
ἡ νομοθεσία ἐπιτρέπει μόνο πιστοποιημένους διασῶστες,
στὸ 6% τῶν περιπτώσεων προηγήθηκε δημόσιος ἀπινιδωτής,
ἐνῶ σὲ ἄλλες χῶρες, ὅπως ἡ Ἑλβετία, ἡ Δανία, ἡ Σουηδία,
ἡ Ὁλλανδία, πού ἐπιτρέπουν χρήση ἀπινιδωτῆ ἀπὸ κάθε
πολίτη (ὁ νόμος τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη), τὸ ποσοστὸ αὐτὸ
κυμαίνεται περίπου στὸ 15-20%. Εἶναι βασικὸ ἡ ἀπινίδωση νὰ
χορηγεῖται ἄμεσα μετὰ τὴν καρδιακὴ ἀνακοπή. Ἐὰν ἡ καρδιὰ
δὲν ἀναταχθεὶ σὲ φυσιολογικὸ ρυθμὸ ἐντὸς 5-7 λεπτῶν, ἡ
κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ θὰ ἀποβεῖ μοιραία. Ἐὰν ἀπινιδωθεῖ
ἐντὸς τοῦ πρώτου λεπτοῦ, ἀπὸ τὴν καρδιακὴ ἀνακοπή, οἱ
πιθανότητες ἐπιβίωσης τοῦ ἀσθενοῦς εἶναι περίπου 90%.
Γιὰ κάθε λεπτὸ ποὺ καθυστερεῖ ἡ ἀπινίδωση, ἡ ἐπιβίωση μειώνεται κατὰ 7-10%. Ἐὰν καθυστερήσει πάνω ἀπὸ 10 λεπτά,
οἱ πιθανότητες ἐπιβίωσης στοὺς ἐνήλικες εἶναι κάτω τοῦ 5%.
Ἡ ἐξωνοσοκομειακὴ καρδιακὴ ἀνακοπὴ ἀποτελεῖ σημαντικὸ πρόβλημα δημόσιας ὑγείας, ἐπειδὴ εἶναι σχετικὰ συχνὸ
συμβάν, ἔχει ὡς συνέπεια τὸν αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο καὶ
ἡ ἐπίπτωσή της, τὰ τελευταῖα χρόνια, παραμένει σταθερή.
Ὁ σκοπὸς τῶν δημόσιων αὐτόματων ἀπινιδωτῶν εἶναι ἡ
μείωση τῶν θανάτων καὶ φαίνεται ὅτι πράγματι βελτιώνουν
τὴν ἐπιβίωση. Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς ἐξωνοσοκομειακῆς ἀνακοπῆς, ὅπως καὶ κάθε ἀνακοπῆς, εἶναι ὁ χρόνος
πού θὰ γίνει ἡ ἀνάνηψη. Ὅσο πιὸ γρήγορα τόσο καλύτερα
τὰ ἀποτελέσματα. Ἡ ἀπρόβλεπτη καὶ χρονοευαίσθητη φύση
τῆς ἐξωνοσοκομειακῆς ἀνακοπῆς τήν καθιστᾶ μοναδικὴ ὡς
ἐπείγουσα κατάσταση. Σὲ καμμιὰ ἄλλη ἰατρικὴ περίπτωση δὲν
ἔχει δοθεῖ τόσο ζωτικῆς σημασίας ἐμπιστοσύνη στὸ κοινό.
Ἡ ἁπλὴ τοποθέτηση ἀπινιδωτῶν εἶναι ἕνα πρῶτο σημαντικὸ βῆμα. Ἡ παρακολούθησή τους ἀπὸ ἐξωτερικὲς φθορὲς
καί ἡ ἀντικατάσταση τῆς γεννήτριας κάθε 2 χρόνια εἶναι
μερικὲς ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις. Κεντρικὰ Συστήματα, ποὺ θὰ
εἰδοποιοῦν τὸν διασώστη μαζὶ μὲ τὸ ΕΚΑΒ (τηλ. 166) γιὰ τὴν
ἀνακοπή καὶ ἄλλες πρωτοπορίες πού θὰ ἀναπτυχθοῦν στὶς
τοπικὲς κοινωνίες, θὰ βοηθήσουν στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ
πολύπλοκου αὐτοῦ προβλήματος τῆς ἐξωνοσοκομειακῆς
συνέχεια στὴ σελ. 52
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Ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἤ ὁλική ἀναδημοσίευση ἂρθρων τοῦ περιοδικοῦ ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρεται ἡ πηγὴ τους.
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στην Ελλαδα ...και τον κοσμο
"Καρδιοογκολογία: πού συναντῶνται οἱ δύο κύριες επιδημίες;"
Πέγκυ Κωστάκου MD, PhD

Καρδιολόγος, Ἰατρεῖο Καρδιοογκολογίας καὶ Προληπτικῆς Καρδιολογίας, Γ.Ν.’Ελευσίνας “Θριάσιο”.
1. Εἰσαγωγὴ
Καρδιοογκολογία εἶναι ἕνας καινούργιος τομέας τῆς
Καρδιολογίας, ποὺ ἑστιάζει στὴν ἀνίχνευση, παρακολούθηση καὶ θεραπεία τῆς καρδιακῆς βλάβης (καρδιοτοξικότητας), ποὺ ἐμφανίζεται ἐξαιτίας τῆς χημειοθεραπείας καὶ/ἤ
τῆς ἀκτινοθεραπείας στὰ πλαίσια τῆς θεραπείας κάποιου
καρκίνου. Οἱ ἐξελίξεις, ποὺ ἔχουν σημειωθεῖ τὰ τελευταῖα
χρόνια στὸν τομέα τῆς χημειοθεραπείας, ἔχουν βελτιώσει
τὴ θεραπεία τοῦ καρκίνου, ἐπιτρέποντας στοὺς ἀσθενεῖς
νὰ ἐλπίζουν σὲ μία καλύτερη ποιότητα ζωῆς ἤ ἀκόμη καὶ
σὲ πλήρη ἴαση. Ὅμως, φαίνεται, ὅτι τόσο ἡ χημειοθεραπεία ὅσο καὶ ἡ ἀκτινοθεραπεία εἶναι θεραπευτικὲς μέθοδοι
ποὺ σχετίζονται μὲ καρδιακὴ βλάβη καὶ ἀναδύονται σὲ μία
ἀπὸ τὶς βασικὲς αἰτίες νοσηρότητας καὶ θνητότητας μεταξὺ
τῶν ἀσθενῶν μὲ καρκίνο, σὲ τέτοιο σημεῖο, ποὺ ἀσθενὴς
σήμερα μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει ἀπὸ τὸν καρκίνο καὶ νὰ πεθάνει
ἀπὸ τὴν καρδιά του. Ἡ βλάβη στὴν καρδιά, πού μπορεῖ νὰ
ἐμφανιστεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θεραπείας τοῦ καρκίνου,
ὅσο καὶ μετὰ τὴ λήξη αὐτῆς, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, ἀρρυθμίες, περικαρδίτιδα,
βαλβιδικὴ νόσο καὶ φλεγμονὴ/ἲνωση τοῦ περικαρδίου ἤ/
καὶ τοῦ μυοκαρδίου. Ἔτσι, στὶς μέρες μας, ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς νοσοκομείων ἔχουν ἀναπτύξει ἐξειδικευμένες
κλινικὲς ἤ ἰατρεῖα Καρδιοογκολογίας.

Η

2. Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ποὺ ἐμφανίζεται στὰ πλαίσια
τῆς θεραπείας τοῦ καρκίνου
Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ νέα θεραπευτικὰ σχήματα
ἔχουν ἐλαττώσει ἐντυπωσιακὰ τὴ θνητότητα τῶν ἀσθενῶν
μὲ καρκίνο, κάποιοι χημειοθεραπευτικοὶ παράγοντες φαίνεται
ὅτι προκαλοῦν σημαντικὴ καρδιοτοξικότητα. Οἱ ἀνθρακυκλίνες (“Doxorubicin, Daunorubicin, Epirubicin”), τὰ ἀλκυλιωμένα σκευάσματα (Κυκλοφωσφαμίδη), τὰ μονοκλωνικὰ
ἀντισώματα (“Trastuzumab”) καὶ οἱ αναστολεῖς τῆς κινάσης τῆς τυροσίνης ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι προκαλοῦν καρδιακὴ
δυσλειτουργία. Ὑψηλὲς συσσωρευμένες δόσεις ἀπὸ ἀνθρακυκλίνες σχετίζονται μὲ ὑψηλότερο κίνδυνο ἀνάπτυξης
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Φαίνεται δέ, ὅτι ἡ καρδιοτοξικότητα
πού προκαλεῖται ἀπὸ τὶς ἀνθρακυκλίνες εἶναι μόνιμη, καθὼς
ὀφείλεται σὲ ἐκτεταμένη καταστροφὴ τῶν μυοκαρδιακῶν
κυττάρων καὶ χαρακτηρίζεται ὡς τύπου I καρδιοτοξικότητα.
Ἐνῶ, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ καρδιοτοξικότητα, ποὺ ἐμφανίζεται χαρακτηριστικὰ μετὰ τὴ θεραπεία μὲ “trastuzumab”
(“Herceptin”), εἶναι συνήθως ἀναστρέψιμη καὶ χαρακτηρίζεται ὡς τύπου II καρδιοτοξικότητα. Ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς
δύο κατηγορίες εἶναι ὅτι στὴ δεύτερη περίπτωση ἡ βλάβη

εἶναι ἀναστρέψιμη. Δηλαδή, μετὰ τὸ τέλος τῆς χημειοθεραπείας καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῶν κατάλληλων φαρμάκων ἡ
καρδιακὴ βλάβη ὑποχωρεῖ.
Ἡ δυσλειτουργία τοῦ μυοκαρδίου μετὰ τὴν ἔναρξη
τῆς χημειοθεραπείας ἤ τῆς ἀκτινοθεραπείας μπορεῖ νὰ ἐμφανιστεῖ αἰφνιδίως, πρώιμα -μέσα στὸν πρῶτο χρόνο- ἤ
ὄψιμα. Ἡ παρουσία παραγόντων κινδύνου ὅπως σακχαρώδης διαβήτης ἤ στεφανιαία νόσος μπορεῖ νὰ αὐξήσουν
τὴ συχνότητα ἐμφάνισης της. Ἡ συνδυασμένη χορήγηση
ἀνθρακυκλίνης μὲ “trastuzumab” διπλασιάζει τὸν κίνδυνο
ἐμφάνισης καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, σὲ σύγκριση μὲ τὴ μεμονωμένη χορήγηση τῆς ἀνθρακυκλίνης (5,2% ἔναντι 2,5%
στὴν πενταετία), ὅμως ἕνα διάστημα μεταξὺ τῆς χορήγησης τῶν δύο φαρμάκων, ποὺ εἶναι μεγαλύτερο τῶν τριῶν
μηνῶν, φαίνεται νὰ εἶναι πιὸ ἀσφαλὴς ἐπιλογή. Ὑπάρχουν
ὅμως φάρμακα, ὅπως οἱ ἀνταγωνιστὲς τοῦ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης, οἱ β-ἀναστολεῖς, οἱ στατῖνες
ἀλλὰ καὶ ἡ “dexrazoxane”, ποὺ φαίνεται νὰ ἔχουν σημαντικὸ προστατευτικὸ ρόλο.
Ἐπιπρόσθετα, ἡ ἀκτινοθεραπεία στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
νεοπλάσματα μπορεῖ νὰ προκαλέσει εὐρέως φάσματος
καρδιακὴ βλάβη, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας. Μὲ τὶς παλαιότερες μεθόδους ἀκτινοβόλησης, ἡ προκαλούμενη καρδιακὴ βλάβη ἦταν συχνότερη καὶ
πιὸ ἐκτεταμένη, τὰ τελευταῖα ὅμως χρόνια, ἡ ἐντοπισμένη
καὶ προσεκτικὰ σχεδιασμένη ἀκτινοβόληση μίας περιοχῆς,
ἀπὸ ἐξειδικευμένους ἀκτινοθεραπευτές, ἔχει ἐλαττώσει ση51

μαντικὰ τὴν καταστροφὴ τῶν μυοκαρδιακῶν κυττάρων.
3. Καρδιολογικὴ ἐκτίμηση τοῦ ὀγκολογικοῦ ἀσθενοῦς
πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς θεραπείας.
Ὣς ἐδῶ γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ καρδιολογικὴ ἐκτίμηση τοῦ ἀσθενοῦς πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς χημειοθεραπείας ἤ τῆς ἀκτινοθεραπείας. Γιὰ τὰ ἄτομα μάλιστα
ὑψηλοῦ κινδύνου πρέπει νὰ σχεδιαστεῖ ἕνα λεπτομερὲς καὶ
κατάλληλα προσαρμοσμένο πλάνο διαχείρισης τόσο κατὰ
τὴ διάρκεια ὅσο καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς θεραπείας. Τὸ πρῶτο
βῆμα εἶναι νὰ ἐντοπιστοῦν τὰ ἄτομα ὑψηλοῦ κινδύνου, ὅπως
ἀσθενεῖς μὲ μὴ εὐνοϊκὸ τρόπο ζωῆς - κάπνισμα, παχυσαρκία,
ἔλλειψη φυσικῆς ἄσκησης - ἤ σημαντικὲς συννοσηρότητες
- ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, στηθάγχη,
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἄτομα μὲ προηγούμενο ἱστορικὸ στεφανιαίας νόσου ἤ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, ὅπως ἐπίσης
ἀσθενεῖς πού ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ χημειοακτινοθεραπεία μὲ
αὐξημένη πιθανότητα ἐμφάνισης καρδιοτοξικότητας. Θὰ
πρέπει νὰ γίνεται αἱματολογικὸς ἔλεγχος σὲ συνδυασμὸ μὲ
μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἠλεκτροκαρδιογράφημα
καὶ ὑπερηχοκαρδιογραφικὸς ἔλεγχος τῆς καρδιᾶς. Ἀκόμη
καλύτερα εἶναι νὰ γίνεται υπερηχοκαρδιογράφημα καρδιᾶς
(triplex καρδιᾶς) μὲ τὴ χρήση νεότερων τεχνικῶν ἀπεικόνισης (τρισδιάστατη ὑπερηχοκαρδιογραφία), προκειμένου νὰ
ὑπολογιστεῖ μὲ ἀκρίβεια ἡ λειτουργία τῆς καρδιᾶς πρὶν τὴν
ἔναρξη ὁποιασδήποτε θεραπείας.
4. Καρδιαγγειακὸς ἔλεγχος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θεραπείας τοῦ καρκίνου.
Στὴ συνέχεια ὁ ἀσθενὴς παρακολουθεῖται σὲ τακτὰ
χρονικὰ διαστήματα μὲ ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ὑπερηχοκαρδιογράφημα καὶ τὸν ὑπολογισμὸ στὸ αἷμα βιοδεικτῶν
ὅπως ἡ τροπονίνη καὶ τὰ νατριουρητικὰ πεπτίδια. Ἡ παραπάνω παρακολούθηση σκόπιμο καὶ ὠφέλιμο εἶναι νὰ πραγματοποιεῖται σὲ ἐξειδικευμένα ἰατρεῖα Καρδιοογκολογίας, ποὺ
ἔχουν ἀρχίσει νὰ λειτουργοῦν τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ στὴν
Ἑλλάδα στὰ μεγάλα Νοσοκομεῖα τῆς χώρας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο μποροῦμε νὰ διαγνώσουμε ἐγκαίρως τὴν καρδιακὴ βλάβη πού μπορεῖ νὰ προκληθεῖ ἀπὸ τὴ
θεραπεία τοῦ καρκίνου καὶ νὰ ἐπέμβουμε γρήγορα εἴτε μὲ
φάρμακα, ποὺ προαναφέρθηκαν, ἤ επεμβατικά, γιὰ νὰ προλάβουμε τὴν ἀνάπτυξη σοβαρῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
5. Πρόληψη καὶ ἀντιμετώπιση τῆς καρδιακῆς βλάβης
ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴ θεραπεία τοῦ καρκίνου.
Ἡ πιὸ σημαντικὴ στρατηγικὴ γιὰ τὴν πρωτογενῆ πρόληψη εἶναι ἡ ἀποφυγὴ ἤ ἐλαττωμένη χρήση χημειοθεραπευτικῶν οὐσιῶν μὲ δυνητικὰ καρδιοτοξικὴ δράση, ἂν ὑπάρχει
κατάλληλη ἐναλλακτικὴ θεραπεία. Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἔνδειξη γιὰ ἀκτινοθεραπεία, προσπαθοῦμε νὰ μειώσουμε τὴν
ἔκθεση στὴν ἀκτινοβολία, χρησιμοποιώντας τὶς σύγχρονες
μεθόδους σχεδιασμοῦ τοῦ πεδίου ποὺ θὰ ἀκτινοβοληθεῖ. Ἡ
προφυλακτικὴ χορήγηση τῶν φαρμάκων ποὺ προαναφέρθηκαν, ἀποτελεῖ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀντικείμενο συνεχιζόμενης
μελέτης. Ὑπάρχουν μελέτες, ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν προφυ52

λακτικὴ χορήγησή τους σὲ καρκινοπαθεῖς, ὅμως τὰ στοιχεῖα
εἶναι περιορισμένα, λόγῳ τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ ἀσθενῶν καὶ
τῆς ἔλλειψης ἐπαρκοῦς παρακολούθησης. Σίγουρα, ὅμως,
εἶναι μία ἐπιλογὴ γιὰ τὴν προφύλαξη ἀσθενῶν μὲ καρκίνο
καὶ ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ ἐπικείμενη καρδιακὴ βλάβη.
Ἄν, ὅμως, διαπιστωθεῖ σημαντικὴ ἐλάττωση τῆς λειτουργικότητας τῆς καρδιᾶς, θὰ πρέπει οἱ ἀσθενεῖς νὰ ξεκινήσουν κανονικὴ ἀγωγή, ὅπως συμβαίνει κλασικὰ σὲ ὅλους
τοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Τὸ χρονικὸ διάστημα, ποὺ μεσολαβεῖ μεταξὺ τοῦ τέλους τῆς χημειοθεραπείας
καὶ τῆς ἔναρξης τῆς καρδιολογικῆς θεραπείας, εἶναι κρίσιμο
γιὰ τὴν ἀναστροφὴ τῆς καρδιακῆς βλάβης. Δυστυχῶς, ὅταν
ἐμφανιστοῦν τὰ συμπτώματα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας,
κατὰ τὴ διάρκειά της ἤ μετὰ τὸ τέλος τῆς θεραπείας τοῦ
καρκίνου, ἡ βλάβη τῆς καρδιᾶς φαίνεται ὅτι ἀνθίσταται στὴν
παραδοσιακὴ ἀγωγὴ καὶ σχετίζεται μὲ φτωχὴ πρόγνωση (ἡ
ἐπιβίωση φαίνεται ὅτι εἶναι μικρότερη ἀπὸ 45%).
6. Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση καὶ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἔχουν ἐπιβιώσει μετὰ τὴ θεραπεία
γιὰ καρκίνο.
Καθὼς τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν
ἀσθενῶν μὲ καρκίνο, οἱ ὁποῖοι ἐπιβιώνουν ἀπὸ τὴ νόσο, αὐξάνει συνεχῶς, αὐξάνει, ἀντίστοιχα, καὶ τὸ ποσοστὸ μεταξύ
αὐτῶν ποὺ παρουσιάζει καρδιοτοξικότητα. Ἔχει μάλιστα διαπιστωθεῖ, ὅτι ἡ καρδιακὴ νόσος εἶναι ἡ κύρια αἰτία θανάτου
στοὺς ἀσθενεῖς πού ἔχουν ἐπιβιώσει μετὰ τὴ θεραπεία κάποιου καρκίνου κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία, ὅπως καὶ καρκίνου
τοῦ πνεύμονα ἤ τοῦ μαστοῦ ἤ λεμφώματος Hodgkin στοὺς
ἐνήλικες. Εἶναι ἑπομένως πολὺ σημαντικό, νὰ υἱοθετήσουμε
στρατηγικὲς σὲ μακροπρόθεσμο ἐπίπεδο, μὲ στόχο τὴ βελτίωση τῆς καρδιαγγειακῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν πού ἔχουν
ὑποβληθεῖ σὲ θεραπεία γιὰ καρκίνο, κάποια στιγμὴ τῆς ζωῆς
τους. Κι αὐτὸ γιατὶ μπορεῖ, στὶς περισσότερες περιπτώσεις, ἡ
καρδιοτοξικότητα πού ἐμφανίζεται μετὰ ἀπὸ χημειοθεραπεία,
μὲ ανθρακυκλίνες, γιὰ παράδειγμα, νὰ ἐμφανίζεται μέσα
στὸν πρῶτο χρόνο, ὅμως ἐνίοτε ἔχει ἐμφανιστεῖ ἀργότερα,
ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια. Περιοδικὴ παρακολούθηση
τῶν ἀσθενῶν μὲ ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ ἀπεικόνιση καὶ
προσδιορισμὸ βιοδεικτῶν στὸ αἷμα, ὅπως ἡ τροπονίνη, εἶναι
ἀπαραίτητη. Πρώιμη διακοπὴ τῆς προστατευτικῆς ἀγωγῆς
γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου δὲν
συνιστᾶται. Τέλος, ὑπάρχει σημαντικὴ ἀνάγκη γιὰ συνεργασία μεταξὺ τῶν ὀγκολόγων καὶ τῶν ἐξειδικευμένων πιὰ
καρδιολόγων, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν τὰ ζητήματα αὐτὰ
στὸ μέλλον, μὲ στόχο πάντα τὴν ὁλιστικὴ προσέγγιση τοῦ
ἀσθενοῦς μὲ καρκίνο.
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 50

καρδιακῆς ἀνακοπῆς(ἁλυσίδα ἐπιβίωσης). Ἡ τεχνολογία τῶν
smartphones θὰ βοηθήσει πολὺ σ’αυτή τὴν κατεύθυνση, μὲ
πρῶτο τοὺς διασῶστες νὰ ἐντοπίσουν τὸν ἄρρωστο καὶ τὸν
πλησιέστερο δημόσιο ἀπινιδωτῆ τὸ συντομότερο δυνατόν.
Τέλος, ἡ δημιουργία μητρώου ἐθνικῆς καταγραφῆς τῶν δημόσιων αὐτόματων ἀπινιδωτῶν, πού θὰ εἶναι προσβάσιμα
στὸ κοινό, εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας γιὰ κάθε ἐπιτυχία. 
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ἀορτικὴ βαλβίδα βρίσκεται μεταξὺ ἀριστερῆς κοιλίας καὶ
ἀορτῆς, καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς πτυχές, ἐνῶ μερικὲς
φορὲς μπορεῖ νὰ εἶναι δίπτυχη καὶ σπανιότατα μονόπτυχη.
Στὴν συστολὴ τῆς καρδιᾶς ἀνοίγει καὶ ἐπιτρέπει στὸ ὀξυγονωμένο αἷμα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας νὰ ρεύσει διαμέσου
τῆς ἀορτῆς (τοῦ μεγαλύτερου ἀγγείου τοῦ σώματος) πρὸς
τὴν περιφέρεια καὶ στὴν διαστολὴ κλείνει καὶ ἐμποδίζει τὴν
ἐπιστροφὴ – παλινδρόμηση τοῦ αἵματος ἀπὸ τὴν ἀορτὴ
στὴν καρδιά. Φυσιολογικά, τὸ ἄνοιγμα τῆς βαλβίδας εἶναι
3-4 τετραγωνικὰ ἑκατοστά. Ἐὰν, ἀπὸ κάποια αἰτία, τὸ στόμιο
τῆς βαλβίδας γίνει μικρότερο, ἡ κατάσταση αὐτὴ ὀνομάζεται
στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας.
Ἡ μείωση τοῦ ὄγκου παλμοῦ συμβαίνει, ὅταν τὸ στόμιο
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας φθάσει στὸ μισὸ τοῦ φυσιολογικοῦ
καὶ τὰ συμπτώματα σὲ ἀκόμα μικρότερη στένωση τοῦ στομίου. Λόγῳ τοῦ ἐμποδίου στὴν ἐξώθηση τοῦ αἵματος, αὐξάνεται ἡ πίεση στὴν ἀριστερὴ κοιλία καὶ δημιουργεῖται διαφορὰ
πίεσης μεταξὺ ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀορτῆς. Ἡ φόρτιση τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας προκαλεῖ συγκεντρικὴ ὑπερτροφία, ποὺ
ὁδηγεῖ σὲ μείωση τῆς ἐνδοτικότητας αὐτῆς καὶ αὔξηση τῆς
διαστολικῆς της πίεσης. Σὲ προχωρημένα στάδια ἡ ἀριστερὴ
κοιλία διατείνεται καὶ προκαλεῖται καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ἡ κυριότερη αἰτία στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
εἶναι ἡ ἀσβεστοποιός της ἐκφύλιση, ἡ ἐναπόθεση δηλαδή,
μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἁλάτων ἀσβεστίου στὶς πτυχές
της (ἀσβεστοποιημένα ὀζίδια), μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὲς νὰ παχύνονται καὶ νὰ χάνουν τὴν εὐκαμψία τους.
Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ ἕνα ἐκφυλιστικὸ νόσημα, καὶ
καθὼς ὁ πληθυσμὸς γηράσκει διαρκῶς, ἡ ἀορτικὴ στένωση ἔχει καταστεῖ ἡ συχνότερη βαλβιδοπάθεια στὶς ἡμέρες
μας (περίπου 40% στὸ σύνολο τῶν βαλβιδοπαθειῶν, καὶ σὲ
ἄτομα πάνω ἀπὸ 85 ἐτῶν φθάνει τὸ 30% τοῦ πληθυσμοῦ).
Εἶναι δέ, ἡ τρίτη συχνότερη καρδιαγγειακὴ νόσος, μετὰ τὴν
ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ τὴ στεφανιαία νόσο. Πιθανολογεῖται μάλιστα, ὅτι στὴν ἐμφάνισή της συμβάλλουν οὐσιαστικὰ οἱ ἴδιοι παράγοντες, μὲ αὐτοὺς ποὺ προκαλοῦν τὴν
ἀθηροσκλήρωση τῶν ἀγγείων (π.χ. διαταραχὴ τῶν λιπιδίων
τοῦ αἵματος).
Ἄλλη αἰτία τῆς ἀορτικῆς στένωσης εἶναι ὁ ρευματικὸς
πυρετός, συνηθισμένος παλαιότερα, ἀλλὰ ὁλοένα καὶ μειούμενος, παρὰ τὴν ἐπανεμφάνισή του τελευταῖα, λόγῳ τῆς
μετακίνησης τῶν πληθυσμῶν. συνήθως προσβάλλει καὶ
ἄλλες βαλβῖδες, ὅπως τὴ μιτροειδή. Συμβαίνει ἤ λόγῳ ἐκτε-

ταμένης συγκόλλησης ἤ λόγῳ δευτερογενοῦς ἐναπόθεσης
ἁλάτων ἀσβεστίου, λόγῳ τοῦ ρευματικοῦ πυρετοῦ.
Σὲ νεότερες ἡλικίες, ἡ στένωση τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας
ἀποδίδεται, τὶς περισσότερες φορὲς, σὲ δίπτυχη κατασκευὴ
αὐτῆς ἐκ γενετῆς, ἡ ὁποία εὐνοεῖ τὴν ἀσβεστοποιό της στένωση.
Μία στενωμένη ἀορτικὴ βαλβίδα μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ
μὲ τὴ μορφὴ τριῶν κλινικῶν συνδρόμων:
Θωρακικὸς πόνος: ἡ στένωση ἀποτελεῖ ἕνα διαρκὲς
ἐμπόδιο στὴν ἐξώθηση τοῦ αἵματος ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία
τῆς καρδιᾶς πρὸς τὴν ἀορτὴ καὶ τὴν περιφερικὴ κυκλοφορία,
μὲ ἀποτέλεσμα ἡ καρδιὰ νὰ ὑπερτρέφεται γιὰ νὰ ὑπερνικᾶ τὴ
μεγάλη ἀντίσταση. ἡ ὑπερτροφικὴ καρδιὰ ὅμως χρειάζεται
περισσότερο ὀξυγόνο γιὰ νὰ λειτουργήσει ἀπὸ αὐτὸ ποὺ τῆς
προσφέρεται, μὲ ἀποτέλεσμα ἰσχαιμικό-στηθαγχικὸ πόνο. Ἡ
στηθάγχη εἶναι τὸ συχνότερο σύμπτωμα καὶ ἡ ἐμφάνισή της
μειώνει τὴν ἐπιβίωση στὰ 5 ἔτη.
Συγκοπικὰ ἐπεισόδια, δηλαδὴ ἐπεισόδια αἰφνίδιας ἀπώλειας μυϊκοῦ τόνου καὶ αἰσθήσεων, καρδιακῆς αἰτιολογίας,
ἡ ὁποία ἐδῶ ὀφείλεται εἴτε στὴ μειωμένη δίοδο αἵματος διαμέσου τῆς βαριὰ στενωμένης βαλβίδας, ὥστε ὁ ἐγκέφαλος
νὰ ὑποαιματώνεται καὶ νὰ ἐπέρχεται ἡ συγκοπὴ, εἴτε σὲ διαταραχὲς τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ. Ἡ ἐμφάνισή τους μειώνει
τὴν ἐπιβίωση σὲ 3-4 ἔτη.
Δύσπνοια/συμπτώματα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας:
Ὀφείλεται σὲ ἀριστερὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Στὴν ἀρχὴ
παρουσιάζεται στὴν κόπωση, καὶ μετὰ στὴν ἠρεμία (δύσπνοια προσπαθείας, ὀρθόπνοια, νυχτερινὸς βῆχας καὶ
παροξυσμικὴ νυχτερινὴ δύσπνοια). Ὅταν εἶναι σοβαρὴ, ἡ
δύσπνοια μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ σὰν ὀξὺ πνευμονικὸ οἴδημα.
Ἡ ἐμφάνισή της μειώνει τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης στὰ 2 ἔτη.
Τὰ τρία αὐτὰ συμπτώματα εἶναι συνήθως ἡ ἀφορμὴ
γιὰ τὴ διάγνωση τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ
ἀναφέρθηκαν παραπάνω μὲ σειρὰ σπουδαιότητας, καθὼς
προβλέπουν κατὰ σειρὰ ὅλο καὶ μικρότερο προσδόκιμο
ζωῆς, ἂν ἡ βαλβιδοπάθεια ἀφεθεῖ χωρὶς θεραπεία. Βέβαια,
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπουσιάζουν (ὁπότε μιλοῦμε γιὰ ἀσυμπτωματικὴ στένωση ἀορτικῆς). Ἕνα ἄλλο ἐνδεικτικὸ στοιχεῖο,
ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέταση αὐτὴ τὴ φορά, εἶναι ἡ εὕρεση ἑνὸς
ἔντονου φυσήματος - κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συστολῆς- στὴν
καρδιά, κατὰ τὴν ἀκρόαση ἀπὸ τὸν ἰατρό. Τὸ φύσημα αὐτὸ
ἔχει ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ καὶ συνοδεύεται ἀπὸ μεταβολὲς
τῶν καρδιακῶν τόνων πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ συμπτώ53

ματα τοῦ ἀσθενῆ (ἐπεισόδια θωρακικοῦ πόνου, δύσπνοιας
ἤ περιγραφεῖσα συγκοπή), ὁδηγοῦν τὴ διαγνωστικὴ σκέψη
πρὸς τὴν ἀορτικὴ στένωση.
Ἡ σφραγῖδα τῆς διάγνωσης, στὴ βαλβιδοπάθεια αὐτή
μπαίνει ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς καρδιᾶς μὲ ὑπερήχους (ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ μελέτη ἤ Triplex καρδιᾶς). Ἐκεῖ ἀποκαλύπτεται
μία ἀριστερὴ κοιλία ὑπερτροφική, ποὺ συνοδεύει τὴν ἀσβεστωμένη καὶ παχυσμένη ἀορτικὴ βαλβίδα, ἡ διάνοιξη τῶν
πτυχῶν τῆς ὁποίας εἶναι περιορισμένη.
Ἡ ἠχοκαρδιογραφία μπορεῖ νὰ μετρήσει τὴν ταχύτητα
τοῦ αἵματος: αὐτὴ βρίσκεται αὐξημένη διαμέσου καὶ ἀμέσως
μετὰ τὴ στενωμένη ἀορτικὴ βαλβίδα, σὲ σχέση μὲ τὴν ταχύτητα ποὺ ἔχει τὸ αἷμα ἀκριβῶς πρὶν ἀπὸ αὐτὴ. Συμβαίνει,
δηλαδή, ὅ,τι καὶ στὴν περίπτωση ποὺ μία ποσότητα νεροῦ
περνᾶ μέσα ἀπὸ ἕνα σωλήνα ποὺ ἔχει δύο διαδοχικὰ τμήματα, ἕνα εὐρὺ καὶ ἕνα στενό. ἡ ταχύτητα ροῆς τοῦ νεροῦ
στὸ στενὸ τμῆμα τοῦ σωλήνα θὰ εἶναι αὐξημένη.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ διάγνωση, ὁ ὑπέρηχος καρδιᾶς
δίνει καὶ πληροφορίες γιὰ τὴ βαρύτητα τῆς νόσου καί, κατ’
ἐπέκταση, γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης. Οἱ καρδιολογικὲς
ἑταιρεῖες Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς ἔχουν καταλήξει σὲ ὑπερηχοκαρδιογραφικὰ καὶ κλινικὰ (παρουσία ἤ ὄχι συμπτωμάτων)
κριτήρια βαρύτητας, βάσει τῶν ὁποίων ἡ στένωση ἀορτικῆς
κατατάσσεται σὲ ἤπια, μέτριας βαρύτητας, καὶ σοβαρή, καὶ
προτείνεται ἡ χειρουργική, διαδερμικὴ ἤ μόνο φαρμακευτικὴ
ἀντιμετώπιση της.
Ἡ κάθε περίπτωση ἀσθενοῦς εἶναι μοναδική, ἄρα οἱ
ὁδηγίες αὐτὲς ἔχουν καθοδηγητικὸ – συμβουλευτικὸ χαρακτῆρα καὶ βοηθοῦν τὸν κλινικὸ καρδιολόγο νὰ λάβει
μία ἀπόφαση μὲ βάση τὴν ἐξατομικευμένη προσέγγιση, σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὴ βούληση τοῦ ἴδιου τοῦ ἀσθενοῦς καὶ τῶν
οἰκείων του.
Ὅταν ἀπαιτεῖται χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση τῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, πρώτη ἐπιλογὴ γιὰ πολλὰ
χρόνια ἀποτελοῦσε (καὶ ἀποτελεῖ) ἡ χειρουργικὴ ἀντικατάστασή της μὲ προσθετικὴ βαλβίδα. Αὐτὴ μπορεῖ νὰ εἶναι μεταλλικὴ (ἀπαιτεῖ χρόνια λήψη ἀντιπηκτικῶν, ἀλλὰ ἔχει μεγάλη
ἀντοχὴ στὸ χρόνο) ἤ βιολογικὴ (μοιάζει περισσότερο στὴ
γηγενῆ βαλβίδα καὶ δὲν ἀπαιτεῖ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, ἀλλὰ
ἐκφυλίζεται μετὰ μία δεκαπενταετία περίπου καὶ ἀπαιτεῖται
νέο χειρουργεῖο γιὰ ἀντικατάστασή της, γι’ αὐτὸ καὶ σπάνια
ἐμφυτεύεται σὲ ἀσθενεῖς ἡλικίας μικρότερης τῶν 60-65).
Πρὸ τοῦ χειρουργείου, ὁ ἀσθενὴς πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ
σὲ στεφανιογραφία, ὥστε, ἂν ὑπάρχει σημαντικὴ στένωση
στὰ στεφανιαῖα ἀγγεῖα, νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ bypass μαζὶ
μὲ τὴν ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας. Τὰ τελευταῖα χρόνια
ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ὁρισμένες μέθοδοι παρέμβασης στὴ
στενωμένη ἀορτικὴ βαλβίδα, ποὺ δὲν ἀπαιτοῦν ἀνοιχτὸ
χειρουργεῖο.
Πρόκειται γιὰ τὴ διαδερμικὴ ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας μὲ τὴ βοήθεια καθετῆρα (TAVI), πάνω στὸν ὁποῖο εἶναι
τοποθετημένη (σὲ σύμπτυξη, διπλωμένη) ἡ προσθετικὴ βαλβίδα. Ὁ καθετῆρας αὐτὸς προωθεῖται ἕως τὴν καρδιὰ μέσῳ
τῆς μηριαίας ἀρτηρίας (στὸ ὅριο κορμοῦ καὶ κάτω ἄκρου,
ὅπως γίνεται στὴ στεφανιογραφία) καὶ ἡ βαλβίδα ἀφήνεται
νὰ ἐκπτυχθεῖ (νὰ ξεδιπλωθεῖ) μὲ τρόπο ποὺ νὰ παραμερίσει
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τὴ στενωμένη βαλβίδα καὶ νὰ λάβει τὴ θέση της.
Ἐναλλακτικά, ὁ καθετῆρας μὲ τὴν προσθετικὴ βαλβίδα
μπορεῖ, μέσῳ μίας μικρῆς τομῆς στὸ θώρακα, νὰ ὁδηγηθεῖ
ἕως τὴν κορυφὴ τῆς καρδιᾶς (περίπου κάτω ἀπὸ τὴ θηλὴ τοῦ
ἀριστεροῦ μαστοῦ), τὴν ὁποία καὶ διαπερνᾶ, εἰσέρχεται στὴν
ἀριστερὴ κοιλία καὶ προωθεῖται μέχρι ἐντὸς τῆς γηγενοῦς
βαλβίδας, τὴν ὁποία καὶ θὰ ἀντικαταστήσει.
Οἱ δύο αὐτὲς μέθοδοι τῆς διαδερμικῆς ἀντικατάστασης
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας προτείνονται σὲ περιπτώσεις, ὅπου
ἡ ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας εἶναι μὲν ἀπαραίτητη (π.χ.
βαριὰ στένωση μὲ ἐπανειλημμένα πνευμονικὰ οἰδήματα),
ἀλλὰ ἡ γενικότερη κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς (προχωρημένη ἡλικία, σακχαρώδης διαβήτης, νεφρικὴ ἀνεπάρκεια
κ.τ.λ.) καθιστᾶ ὑψηλοῦ κινδύνου τὸ ἀνοιχτὸ χειρουργεῖο. Ἡ
ἐπιλογὴ τῶν ἀσθενῶν γίνεται ἔπειτα ἀπὸ τὴ σύμφωνη γνώμη
μίας ὁμάδας ἰατρῶν, ἡ ὁποία περιλαμβάνει καρδιολόγους,
καρδιοχειρουργοὺς καὶ ἀναισθησιολόγους. Ἡ μέθοδος
αὐτὴ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὸ 2009 στὴ χώρα μας, μὲ ἄριστα
ἀποτελέσματα. 
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 63

(cialis). Εἶναι ἀσφαλῆ, δὲν σχετίζονται μὲ αὔξηση καρδιακῶν
συμβαμάτων καὶ εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικά. Ὁ μόνος
περιορισμὸς στὴν χορήγησή τους εἶναι ἡ συγχορήγηση μὲ
νιτρώδη, ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει θανατηφόρα ὑπόταση.
Ἀντιθέτως, ἡ συγχορήγηση μὲ ἄλλα ὑποτασικὰ σκευάσματα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς, εἶναι
ἀσφαλής, μὲ μία μικρὴ τροποποίηση τῆς δοσολογίας αὐτῶν
τῶν σκευασμάτων. Οἱ ἀναστολεῖς τῆς φωσφοδιεστεράσης
ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ καὶ σὲ γυναῖκες, χωρὶς νὰ ἔχουν δείξει
κάποιο ἀποτέλεσμα στὶς διαταραχὲς τῆς ἐρωτικῆς διέγερσης, ἐνῶ ἡ ἀσφάλειά τους δὲν ἔχει μελετηθεῖ ἐπαρκῶς στὸ
γυναικεῖο πληθυσμό.
4) Ὅσον ἀφορᾶ στὸ φαινόμενο “Nocebo”, ἡ ἀντικατάσταση ἑνὸς φαρμάκου, ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ
ὑπεύθυνο γιὰ στυτικὴ δυσλειτουργία ἀπὸ ἄλλο τῆς ἴδιας
κατηγορίας, μπορεῖ νὰ λύσει τὸ πρόβλημα.
5) Σημαντικὸ ρόλο μπορεῖ νὰ παίξει καὶ ἡ σεξουαλικὴ
συμβουλευτική, μέσῳ συγκεκριμένων μοντέλων, ποὺ βελτιώνουν τόσο τὴν ψυχολογικὴ διάθεση τοῦ ἀσθενοῦς ὅσο
καὶ τὴν σεξουαλική του λειτουργία.
Γενικά, ἀσθενεῖς μὲ καλὰ ρυθμισμένη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, μποροῦν, ἐνίοτε καὶ μὲ τὴν βοήθεια φαρμάκων τύπου
βιάγκρα, νὰ ἔχουν μία ἀποδεκτὴ σεξουαλικὴ ζωὴ καὶ δραστηριότητα. Ἀντίθετα, ὅταν ὑπάρχει ἀπορρύθμιση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἀπαιτεῖται ἀποχὴ ἀπὸ τὸ σέξ. Χρειάζεται,
τότε, ἀναπροσαρμογὴ τῆς θεραπείας, ἕως ὅτου βελτιωθεῖ
ὁ ἀσθενὴς. Πρὶν ὅμως γίνει ἑπανέναρξη τῆς σεξουαλικῆς
δραστηριότητας, καλὸ εἶναι νὰ γίνει διαστρωμάτωση τοῦ
κινδύνου μὲ ἀνάλογες ἐξετάσεις καὶ δοκιμασίες (τὲστ κοπώσεως, ὑπερηχογράφημα, δοκιμασία βαδίσματος 6 λεπτῶν).
Ἕνας ἀποδεκτός, ἁπλὸς γενικὸς κανόνας πού ἰσχύει,
εἶναι ὅτι ἀσθενεῖς μὲ χρόνια, καλῶς ρυθμιζόμενη καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, ποὺ μποροῦν νὰ ἀνέβουν σκάλες δυὸ ὀρόφων
χωρὶς συμπτώματα, μποροῦν νὰ ἔχουν ἀσφαλῆ σεξουαλικὴ
δραστηριότητα. 

επικαιρα και αλλα
Καρδιακὴ ἀνεπάρκεια στοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς
Γεώργιος Γκουμᾶς

Ἀν. Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὑρωκλινικὴ Ἀθηνῶν, Ἐπεμβατικὸς Καρδιολόγος,
Διευθυντὴς Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἀμαρουσίου.
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ἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ἔχουν διπλάσιο μὲ τριπλάσιο κίνδυνο νὰ ἀναπτύξουν καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, ἄσχετα μὲ τὴν ἡλικία ἤ τὸ φῦλο τους καὶ ἄσχετα
ἀπὸ τὸ ἂν πάσχουν ἀπὸ στεφανιαία νόσο ἤ ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση. Ἐπιπλέον, οἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη,
πού ἀναπτύσσουν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἔχουν σημαντικὰ
χειρότερη ἐξέλιξη καὶ πρόγνωση, συγκριτικὰ μὲ αὐτοὺς ποὺ
δὲν ἔχουν διαβήτη, κάνοντας τὸ συνδυασμὸ αὐτῶν τῶν
παθήσεων ἕνα δύσκολο καὶ ἀπαιτητικὸ κλινικὸ πρόβλημα.
Γιατὶ ὅμως οἱ πάσχοντες ἀπὸ σακχαρώδη διαβήτη παθαίνουν εὐκολότερα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια; Ἡ ἀπάντηση
φαίνεται νὰ εἶναι ἀρκετὰ πολύπλοκη καὶ περιλαμβάνει μηχανισμοὺς ὅπως ἡ αὔξηση τοῦ σακχάρου καὶ τῆς ἰνσουλίνης στὸ αἷμα, ἡ ἀντοχὴ στὴν ἰνσουλίνη, οἱ μεταβολὲς στὸ
μεταβολισμὸ τῶν λιπιδίων στὸ μυοκάρδιο, ἡ ἑνδοθηλιακὴ
δυσλειτουργία καὶ ἡ αὐτόνομη νευροπάθεια ποὺ προσβάλει
τοὺς ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη. Βέβαια, στὴν ἰατρικὴ
δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι ὅταν πιθανολογοῦνται καὶ διερευνοῦνται πολλὲς διαφορετικὲς αἰτίες γιὰ μία πάθηση, αὐτὸ συνήθως συμβαίνει γιατὶ δὲν ξέρουμε μὲ βεβαιότητα τὴ βασικὴ
αἰτία. Ἔτσι, λοιπόν, καὶ οἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη
καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀντιμετωπίζονται ὅπως ὅλοι οἱ
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει κάποια
εἰδικὴ θεραπεία γιὰ τὸ συγκεκριμένο συνδυασμὸ παθήσεων.
Ποιά εἶναι ὅμως τὰ συμπτώματα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη; Ἀσφαλῶς
δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ συμπτώματα μὲ ἐκείνους πού δὲν
ἔχουν σακχαρώδη διαβήτη. Τὸ βασικὸ σύμπτωμα εἶναι ἡ
δύσπνοια, δηλαδὴ τὸ εὔκολο λαχάνιασμα, ἡ αἴσθηση ὅτι
δὲν μᾶς φτάνει ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουμε καὶ ποὺ στὴν ἀρχὴ
ἔρχεται στὴν προσπάθεια καὶ ὀφείλεται στὴν παλινδρόμηση
ὑγρῶν στὸν πνεύμονα. Ὅταν ἀνεβαίνουμε μία σκάλα ἤ
ἔχει λίγο ἀνηφόρα, ἐκεῖ ποὺ παλιότερα δὲν ἀντιμετωπίζαμε
κανένα πρόβλημα, ξαφνικὰ δυσκολευόμαστε καὶ νοιώθουμε
δυσφορία. Ὅσο τὸ πρόβλημα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
χειροτερεύει τόσο εὐκολότερα μᾶς πιάνει δύσπνοια καὶ τόσο
μικρότερη προσπάθεια χρειάζεται νὰ καταβληθεῖ, προκειμένου νὰ ἐμφανιστεῖ ἡ δυσκολία στὴν ἀνάσα. Στὶς σοβαρὲς
περιπτώσεις ἡ δύσπνοια ἐμφανίζεται σὲ ἠρεμία, χειροτερεύει
ὅταν ξαπλώνουμε γιὰ νὰ κοιμηθοῦμε καὶ μπορεῖ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς νύχτας νὰ μᾶς ξυπνάει καὶ νὰ πρέπει νὰ σηκωθοῦμε καθιστοὶ ἤ καὶ ὄρθιοι γιὰ νὰ νοιώσουμε καλύτερα.
Ὁ ἀσθενὴς μὲ βαριὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια δὲν μπορεῖ νὰ
ξαπλώσει τὸ βράδυ καὶ κοιμᾶται καθιστὸς ἤ ξαπλωμένος μὲ
πολλὰ μαξιλάρια, καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἀπαιτεῖται ἄμεση

θεραπευτικὴ παρέμβαση γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ ὀξὺ πνευμονικὸ οἴδημα, ποὺ εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο καὶ δυνητικὰ θανατηφόρο σύμπτωμα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Αὐτὸ ποὺ
θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ εἶναι ὅτι ἡ δύσπνοια πολλὲς φορὲς
στοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς ἀποτελεῖ ἰσοδύναμο στηθάγχης. Τὰ πρόσωπα ποὺ πάσχουν ἀπὸ σακχαρώδη διαβήτη,
ἀρκετὲς φορὲς δὲν νοιώθουν τὴ στηθάγχη, δηλαδὴ τὸν
τυπικὸ πόνο τῆς καρδιᾶς ποὺ ὀφείλεται στὴν κακὴ αἱμάτωση,
λόγῳ σοβαρῆς στένωσης σὲ κάποια στεφανιαία ἀρτηρία.
Αὐτὸ ὀφείλεται στὴ διαβητικὴ νευροπάθεια ποὺ συνυπάρχει
καὶ πού, πολλὲς φορές, ἀποτελεῖ αἰτία καθυστέρησης τῆς
διάγνωσης στεφανιαίας νόσου. Ἀντὶ γιὰ στηθάγχη ὅμως,
ὁ διαβητικὸς ἀσθενὴς μὲ στεφανιαία νόσο μπορεῖ ἁπλῶς,
ὅταν περπατάει, νὰ λαχανιάζει εὐκολότερα καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ παρουσία τῆς δύσπνοιας θὰ πρέπει νὰ ὁδηγήσει τὸν
διαβητικὸ ἀσθενή μας σὲ ἐξετάσεις, γιὰ νὰ ἀποκλειστεῖ ἤ νὰ
ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ διάγνωση εἴτε τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας εἴτε
τῆς στεφανιαίας νόσου. Κάτι ἄλλο, ποὺ θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ
ἀναφερθεῖ, εἶναι ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ ἰσοδύναμο στηθάγχης ὑπάρχει καὶ ἰσοδύναμο δύσπνοιας καὶ αὐτὸ εἶναι ὁ ξηρὸς βῆχας,
ποὺ ἐπιδείνωνεται ὅταν ὁ ἀσθενὴς περπατάει ἤ ξαπλώνει.
Ἕνα ἄλλο σύμπτωμα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας εἶναι τὸ
οἴδημα, δηλαδὴ τὸ πρήξιμο, τῶν κάτω ἄκρων. Καθὼς ἡ
καρδιὰ δὲν λειτουργεῖ σωστὰ σὰν ἀντλία γιὰ τὴν κίνηση
τοῦ αἵματος καὶ γενικὰ τῶν ὑγρῶν τοῦ σώματός μας, τὰ
ὑγρὰ αὐτὰ δὲν κατευθύνονται μὲ ἐπάρκεια στὰ νεφρὰ γιὰ νὰ
ἀποβληθοῦν καὶ ξεμένουν στὸ σῶμα μας, ὁπότε, λόγῳ βαρύτητας, μαζεύονται καὶ πρήζουν τὰ πόδια. Οἱ ἀσθενεῖς τότε
βάζουν μὲ δυσκολία τὰ παπούτσια τους καὶ ὅταν πιέζουν
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τὸ δέρμα μὲ τὸ δάκτυλό τους δημιουργεῖται εντύπωμα. Στὶς
προχωρημένες περιπτώσεις τὸ οἴδημα αὐτὸ ἐπεκτείνεται καὶ
στὰ ἐσωτερικὰ ὄργανα τῆς κοιλιᾶς μας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
πρήζεται τὸ ἔντερο καὶ ὁ ἀσθενής μας νὰ ἔχει δυσκοιλιότητα
ἤ νὰ πρήζεται τὸ στομάχι καὶ νὰ ἐμφανίζεται αἴσθημα φουσκώματος, ἀπώλεια ὄρεξης καὶ ναυτία. Βέβαια, δὲν σημαίνει
ἀπαραίτητα ὅτι κάθε διαβητικός, ποὺ θὰ ἀναπτύξει οἰδήματα
στὰ πόδια, ἔχει καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀφοῦ ὑπάρχουν καὶ
ἄλλες αἰτίες πού μπορεῖ νὰ προκαλέσουν αὐτὴ τὴν κατάσταση: ἡ φλεβικὴ ἀνεπάρκεια, οἱ αὐξημένες θερμοκρασίες τοῦ
καλοκαιριοῦ καὶ ἡ λήψη φαρμάκων, ὅπως οἱ ἀναστολεῖς
ἀσβεστίου, ποὺ χορηγοῦνται γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, εἶναι οἱ πιὸ συνηθισμένες.
Γενικὰ ἡ κακὴ λειτουργία τῆς καρδιᾶς καὶ ἡ ἀνεπάρκειά της
ὡς ἀντλία γιὰ τὴν σωστὴ κίνηση τοῦ αἵματος καὶ τὴ μεταφορά του σὲ ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ σώματος εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ
μία πλειάδα συμπτωμάτων, ὅπως εἶναι ἡ εὔκολη κόπωση, ἡ
ἀδυναμία, τὸ αἴσθημα ζάλης καί σὲ προχωρημένα στάδια,
ἀκόμη καὶ ἡ σύγχυση, λόγῳ τῆς μειωμένης αἱμάτωσης τοῦ
ἐγκεφάλου. Ἕνας διαβητικὸς ἀσθενής, λοιπόν, ποὺ ἔχει ὅλα
τὰ παραπάνω συμπτώματα, θὰ πρέπει νὰ συμβουλευτεῖ τὸν
καρδιολόγο του, προκειμένου νὰ γίνει ἐκτίμηση τῆς καρδιακῆς του λειτουργίας. Ἡ κλινικὴ ἐξέταση, τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα καὶ τὸ ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς συνήθως
ἀρκοῦν γιὰ νὰ θέσουν τὴ διάγνωση ἤ νὰ τήν ἀποκλείσουν.
Ἡ ἐπιθετικὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων σακχάρου στὸ αἷμα δὲν
ἔχει καταφέρει νὰ δείξει σὲ μελέτες μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ
εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκομεῖο, λόγῳ ἐπιδείνωσης τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἐνῶ καὶ κάποια ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα, ὅπως εἶναι οἱ ἀγωνιστὲς PPARγ, ἔδειξαν αὔξηση τῶν
περιστατικῶν καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς ἀσθενεῖς μὲ

σακχαρώδη διαβήτη. Τὸν τελευταῖο καιρό, ἀνακοινώθηκαν
τὰ ἀποτελέσματα δυὸ μελετῶν μὲ μία κατηγορία ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων, τοὺς ἀναστολεῖς SGLT-2, σύμφωνα μὲ
τὰ ὁποῖα, γιὰ πρώτη φορὰ παρατηρεῖται σὲ διαβητικοὺς
ἀσθενεῖς σημαντικὴ μείωση τῶν εἰσαγωγῶν, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ἀσφαλῶς θὰ χρειαστοῦν περαιτέρω
μελέτες, προκειμένου νὰ διευκρινιστεῖ ἀκριβῶς ἡ θέση ποὺ
μπορεῖ νὰ ἔχουν φάρμακα ὅπως ἡ εμπαγλιφλοζίνη καὶ ἡ
καναγλιφλοζίνη στὴ θεραπευτικὴ τῶν διαβητικῶν ἀσθενῶν
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἡ θεραπευτικὴ
ἀντιμετώπιση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ σακχαρώδη διαβήτη εἶναι ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴ ὁποιουδήποτε ἀσθενῆ μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ περιλαμβάνει
διουρητικὰ ὅπως ἡ φουροσεμίδη, ἡ σπιρονολακτόνη καὶ ἡ
ἐπλερενόνη, β-ἀναστολεῖς, ἀναστολεῖς τοῦ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης, καθὼς καὶ τὸν νεότερο συνδυασμὸ τῶν σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη. Αὐτὸ πού ἔχει
μεγάλη σημασία, ἐπίσης, εἶναι ὁ περιορισμὸς τῶν ὑγρῶν καὶ
τοῦ ἁλατιοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐπαρκὴς φυσικὴ δραστηριότητα
μὲ ὁδηγὸ τὰ συμπτώματα. Τὸ καθημερινὸ ζύγισμα τὸ πρωὶ
μετὰ τὴν οὔρηση ἀποτελεῖ τὸν εὐκολότερο τρόπο γιὰ νὰ
παρακολουθεῖ κάποιος καὶ νὰ προλαβαίνει τὴν ὑπερφόρτωση μὲ ὑγρά. Ἡ αὔξηση τοῦ βάρους πάνω ἀπὸ ἕνα κιλὸ
ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι ὁ ἀσθενής μας πίνει περισσότερα ὑγρὰ
ἀπὸ αὐτὰ πού πρέπει, καθὼς καὶ ὅτι ἐνδεχομένως χρειάζεται
μεγαλύτερη δόση διουρητικῶν. Οἱ διαβητικοὶ ἀσθενεῖς μὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μποροῦν νὰ ἔχουν μία φυσιολογικὴ
ζωὴ καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐνθαρρύνονται νὰ ἀκολουθοῦν ὅλες
τὶς δραστηριότητες ποὺ τούς εὐχαριστοῦν, ἀρκεῖ νὰ μὴν τό
παρακάνουν καὶ νὰ σταματοῦν στὸ σημεῖο ποὺ ἀρχίζουν
νὰ ἐμφανίζονται συμπτώματα ὅπως ἡ δύσπνοια. 
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 62

κότητα καὶ τὴν εὐεξία τοῦ ἀσκούμενου. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἰδιότητες καὶ μόνο καθίσταται ἀντιληπτό, ὅτι οἱ χαμηλὲς τιμές του
ἀποτελοῦν τροχοπέδη πρὸς τὴν ἀθλητικὴ ἀπόδοση, ἀφοῦ τὸ
αἴσθημα τῆς κόπωσης καθίσταται ἰδιαίτερα ἔκδηλο κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἡμέρας. Ὁ ψευδάργυρος ὑπάρχει καὶ σὲ τροφὲς
φυτικῆς προέλευσης (ὄσπρια, δημητριακὰ ὁλικῆς ἄλεσης,
σπόρους, διατροφικὴ μαγιά, ξηροὺς καρπούς, κ.ἂ.), ἀλλά,
δυστυχῶς, δὲν ἀπορροφᾶται ἐπαρκῶς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ
κατευθυντήριες ὁδηγίες συνιστοῦν στοὺς χορτοφάγους εἴτε
τὴν αὐξημένη ἡμερήσια πρόσληψη κατὰ 50% μέσῳ διατροφῆς εἴτε τὴ λήψη συμπληρωμάτων.
Ἀσβέστιο: βασικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ὀστῶν
καὶ τὴ σύνθεση τῶν ὁρμονῶν. Ἄν καὶ τὰ τρόφιμα ζωικῆς
προέλευσης εἶναι τὰ πιὸ πλούσια σὲ ἀσβέστιο, ὑπάρχουν
καὶ ἀρκετὲς φυτικὲς τροφὲς στὶς ὁποῖες ἐμπεριέχεται, ὅπως
τὰ ὄσπρια, οἱ ξηροὶ καρποί, τὸ μπρόκολο, τὸ κουνουπίδι, οἱ
ἀγκινάρες. Προσοχή, ὡστόσο, οἱ ἀθλούμενοι νὰ μὴν τά καταναλώνουν μαζὶ μὲ τροφὲς ποὺ περιέχουν λίπος ἤ ὀξαλικὸ
ὀξύ, τὸ ὁποῖο βρίσκεται κυρίως στὰ πράσινα λαχανικά, ἐπειδὴ
δυσχεραίνεται ἡ ἀπορρόφηση τοῦ ἀσβεστίου.
Ω-3 λιπαρὰ ὀξέα: πολύτιμα γιὰ τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία
καὶ τὴν ἀντιφλεγμονώδη δράση τους. Ἀπὸ τὰ νεότερα ἐπιστημονικὰ δεδομένα φαίνεται πὼς οἱ χορτοφάγοι ἀθλητὲς
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δὲν ἀντιμετωπίζουν δυσκολία στὴν πρόσληψη τῶν ἀπαραίτητων ω-3 λιπαρῶν ὀξέων. Τροφὲς ποὺ καταναλώνουν κατὰ
κόρον, ὅπως τὰ καρύδια, τὸ ἐλαιόλαδο, τὰ ὄσπρια, ὁ λιναρόσπορος, τὰ σκουρόχρωμα φυλλώδη λαχανικὰ μποροῦν νὰ
καλύψουν τὶς ἡμερήσιες ἀνάγκες τους σὲ ω-3 λιπαρὰ ὀξέα.
Συμπεράσματα
Τα νεότερα ἐπιστημονικὰ δεδομένα δεικνύουν, πὼς ἡ
χορτοφαγικὴ διατροφὴ εἶναι ἀσφαλὴς γιὰ τὴν ὑγεία καὶ
ἀποτελεσματικὴ γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ἀθλητικῆς ἀπόδοσης.
Θὰ πρέπει, ὅμως, νὰ τονιστεῖ, πὼς ἀπαιτεῖται ἡ προσεκτικὴ
ἐπιλογὴ τῶν τροφῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν συνδυασμῶν τους, προκειμένου νὰ προσλαμβάνονται ὅλα τὰ θρεπτικὰ συστατικὰ
στὶς σωστὲς ἀναλογίες. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ κρίνεται ἐπιτακτικὴ
ἡ καθοδήγηση τοῦ χορτοφάγου ἀθλητῆ, τουλάχιστον στὰ
ἀρχικὰ στάδια, ἀπὸ εἰδικὸ διατροφολόγο, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνονται τὰ βέλτιστα ἀποτελέσματα. Ἰδιαίτερη προσοχὴ
ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν ἀποκλειστικὰ χορτοφάγων
(Vegan), στοὺς ὁποίους ἡ ἔλλειψη βιταμίνης Β12 εἶναι ἀρκετὰ
διαδεδομένη. Ἄν καὶ συχνὰ προτείνεται ἡ προληπτικὴ χορήγηση φαρμακευτικῶν σκευασμάτων, κάτι τέτοιο δὲν κρίνεται
ὀρθό, χωρὶς τὸν προσδιορισμὸ τῶν ἀκριβῶν αἰτίων τῆς
ἔλλειψης αὐτῆς καὶ χωρὶς τὴν καθοδήγηση τοῦ θεράποντος
ἰατροῦ. 

εκτος των τειχων
Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ
Μαγδαληνὴ Ντάλιου

Παθολόγος, Ἐπιμελήτρια Β΄ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ.

Τ

ὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ εἶναι ἀποκεντρωμένη ὀργανικὴ
μονάδα τῶν Δ.Υ.ΠΕ καὶ ἀνήκει στὴν 5η Υ.Π.Ε. Βρίσκεται
πάνω στὴν Π.Ε.Ο. Λαμίας –Λάρισας, κοντὰ στὴν εἴσοδο
τῆς πόλης τοῦ Δομοκοῦ .
Σκοπὸς τῆς ἵδρυσης καὶ λειτουργίας τοῦ Κέντρου Ὑγείας
εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ νόμο Υπ.Αριθμ 4486/2017 γιὰ τὴ μεταρρύθμιση τῆς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας, ὅπως
δημοσιεύθηκε στὸ Φ.Ε.Κ 115Α7-8-2017: 1) Εἰδικευμένης περιπατητικῆς φροντίδας γιὰ τοὺς
ἀσθενεῖς, ποὺ εἴτε προσέρχονται αὐτοβούλως στὰ Κέντρα
Ὑγείας, εἴτε παραπέμπονται ἀπὸ
τὶς λοιπὲς ὑπηρεσίες Π.Φ.Υ. 2)
Ἐκτάκτων καὶ ἐπειγόντων περιστατικῶν. 3) Ἐργαστηριακοῦ
καὶ ἀπεικονιστικοῦ ἐλέγχου.
4) Ὀδοντιατρικῆς φροντίδας
ἐνηλίκων καὶ παιδιῶν. 5) Φροντίδας μητέρας καὶ παιδιοῦ. 6)
Φροντίδας παιδιῶν καὶ ἐφήβων.
7) Ἐξειδικευμένης πρόληψης. 8) Φυσικοθεραπείας, ἐργοθεραπείας καὶ λογοθεραπείας. 9) Ἰατρικῆς τῆς ἐργασίας. 10)
Κοινωνικῆς ἰατρικῆς καὶ δημόσιας ὑγείας. 11) Προαγωγῆς
τῆς ὑγείας.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ τὸ ἔτος
1987 καὶ ἦρθε νὰ λύσει ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα
τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, ποὺ ἦταν αὐτὸ τῆς ἔλλειψης
δημόσιας μονάδας παροχῆς ὑπηρεσιῶν πρωτοβάθμιας
φροντίδας ὑγείας.
Ὁ Δομοκὸς βρίσκεται σὲ ὑψόμετρο 650 μ. πάνω ἀπὸ
τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας καὶ τὸ κλῖμα του χαρακτηρίζεται ἀπὸ δροσερὰ καλοκαίρια καὶ πολὺ κρύους χειμῶνες.
Ἐξαιτίας τῶν ἐπικίνδυνων καιρικῶν φαινομένων τὸν χειμῶνα
καὶ τῆς πυκνῆς ὁμίχλης ἀπὸ τὸ φθινόπωρο ἕως τὴν ἂνοιξη,
μὲ πολὺ μικρὰ διαλείμματα βελτίωσης, εἶναι δύσκολη ἡ πρόσβαση, γιὰ ὅποιον ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ὑγείας, στὸ πλησιέστερο νοσοκομεῖο, ποὺ εἶναι αὐτὸ τῆς Λαμίας καὶ ἀπέχει
ἀπὸ τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ 35 χλμ.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ λειτουργεῖ σὲ 24ωρη βάση
καὶ ἐξυπηρετεῖ τοὺς κατοίκους τῆς πόλης τοῦ Δομοκοῦ καὶ
τῶν 36 χωριῶν, ποὺ ὑπάγονται στὸ Δῆμο Δομοκοῦ, μὲ
πληθυσμό, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011, 12.105
κατοίκους. Ἐπίσης, τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ ἐξυπηρετεῖ
καὶ κατοίκους ἄλλων ὅμορων χωριῶν ἀπὸ ἄλλους δήμους,
καθὼς τὸ κατάστημα κράτησης Δομοκοῦ καὶ τὸ Θεραπευ-

τήριο Χρονίων Παθήσεων. Τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες ὁ
πληθυσμὸς πολλαπλασιάζεται, ὅπως καὶ οἱ ἀνάγκες τοῦ
Κέντρου Ὑγείας Δομοκοῦ. Ἕνα ἄλλο πρόβλημα, ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει, ἰδίως τοὺς χειμερινοὺς μῆνες, εἶναι
αὐτὸ τῶν τροχαίων ἀτυχημάτων, λόγῳ τῆς ὀλισθηρότητας
τοῦ ὁδικοῦ δικτύου.
Τὴν ἰατρικὴ ὑπηρεσία τοῦ Κέντρου Ὑγείας Δομοκοῦ στελεχώνουν: ὁ Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ὑγείας, ὁ ὁποῖος εἶναι
ἰατρὸς μὲ εἰδικότητα γενικῆς
ἰατρικῆς, μία παθολόγος, μία
γενικὴ ἰατρὸς ἀποσπασμένη
ἀπὸ τὸ Κέντρο Ὑγείας Φαρσάλων, μία ὀδοντίατρος καὶ δύο
ἰατροὶ ὑπηρεσίας ὑπαίθρου.
Ἐπίσης, τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ ὑποστηρίζει τὴ λειτουργία ἕξι περιφερειακῶν ἰατρείων,
τὰ ὁποῖα πλαισιώνονται ἀπὸ
ἕναν ἰατρὸ ὑπηρεσίας ὑπαίθρου, ἐνῶ δύο ἰατροὶ ὑπηρεσίας ὑπαίθρου ὑπηρετοῦν στὸ εἰδικὸ περιφερειακὸ ἰατρεῖο
τοῦ Νέου Μοναστηρίου Δομοκοῦ.
Τὴν νοσηλευτικὴ ὑπηρεσία πλαισιώνουν: ἑπτὰ νοσηλευτές, δύο ἐπισκέπτες ὑγείας, ἕνας φυσιοθεραπευτής, μία
κοινωνικὴ λειτουργὸς καὶ ἕνας παρασκευαστής. Ἐπίσης,
τέσσερα πρόσωπα ἐργάζονται ὡς πλήρωμα ἀσθενοφόρου
καὶ δύο ὡς διοικητικὸ προσωπικό.
Τὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ διαθέτει μικροβιολογικὸ ἐργαστήριο, ποὺ λειτουργεῖ μὲ ἕναν παρασκευαστὴ, ἀφοῦ,
μετὰ τὴν συνταξιοδότηση τοῦ μικροβιολόγου ἰατροῦ, ἡ θέση
παραμένει κενή. Οἱ μικροβιολογικὲς ἐξετάσεις, ποὺ πραγματοποιοῦνται στὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ, εἶναι οἱ ἀπολύτως ἀπαραίτητες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν βοηθοῦν στὴ
διάγνωση καὶ θεραπεία τῆς νόσου. Ὑπάρχει ἀκτινολογικὸ
μηχάνημα, ὅπου παρὰ τὴ θέση χειριστή, ποὺ προβλέπεται
στὸ ὀργανόγραμμα, αὐτὴ δὲν καλύφθηκε ποτέ. Μία φορὰ
τὴν ἑβδομάδα, μαία παρέχει τὶς ὑπηρεσίες της στὸ Κέντρο
Ὑγείας Δομοκοῦ. Ἐπίσης, τὸ ὀδοντιατρικὸ τμῆμα εἶναι ἐπιφορτισμένο ἀπὸ τὸ ἔργο τῆς πρωτοβάθμιας ὀδοντιατρικῆς
φροντίδας παιδιῶν καὶ ἐνηλίκων, μὲ ἔμφαση στὴν πρόληψη.
Πολὺ μεγάλο πρόβλημα γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ εἶναι ἡ
ἔλλειψη παιδιάτρου στὸ Κέντρο Ὑγείας Δομοκοῦ. Ὁ μοναδικὸς παιδίατρος τοῦ Κέντρου Ὑγείας ἔχει ἀποσπαστεῖ στὴν
συνέχεια στὴ σελ. 59
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εμεις ... και εσεις
Ἡ ὄμορφη ἀναπτυσσόμενη Τζιά
Κικὴ Παπακωνσταντίνου

Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Τ

ὴν Τζιὰ ἐπέλεξε ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. γιὰ
τὴν καλοκαιρινή της ἐκδρομὴ στὶς 15 Ἰουνίου. Εἶναι τὸ δυτικότερο καὶ πλησιέστερο νησὶ τῶν Κυκλάδων, ποὺ ὁ πλοῦς
ἀπὸ τὸ Λαύριο διαρκεῖ 1 ὥρα καὶ 20’. Ὅπως πάντα, ὑπῆρχε
μεγάλη συμμετοχὴ μὲ παλιοὺς φίλους τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. καὶ ἀρκετοὺς νέους, ποὺ ἐρχόντουσαν γιὰ πρώτη φορά. Ἡ ἐκλεκτή
μας φίλη, ἀρχαιολόγος, Νάγια Γάτου, στὴν διαδρομὴ μὲ τὸ
πούλμαν πρὸς τὸ Λαύριο, μᾶς μίλησε ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἱστορία
τῆς πόλης, ἀρχαία καὶ νεώτερη, τὰ λατομεῖα της, καθὼς
καὶ γιὰ τὴν διαδρομὴ καὶ συμμετοχή της στὴν οἰκονομικὴ
ἀνάπτυξη τῆς χώρας μας. Ἡ ἐπιβίβαση στὸ πλοῖο καὶ ἡ καλὴ
διάθεση πού ἐπικρατοῦσε ἦταν ἕνα καλὸ προμήνυμα τῆς
ὡραίας ἐκδρομῆς.
Φθάνοντας στὸ λιμάνι τῆς Κορησσίας, ἐπιβιβαστήκαμε
πάλι στὸ πούλμαν μὲ κατεύθυνση τὴν Ἰουλίδα, τὴ χώρα τοῦ
νησιοῦ. Παράλληλα μὲ τὴν κυρία Γάτου, ἡ ξεναγός μας
Δῶρα, σὲ ὅλη τὴ διαδρομή, μᾶς ἔδωσε πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν Τζιά. Ἡ παλαιότερη ὀνομασία τῆς Κέας ἦταν
Ὑδροῦσα, ποὺ ὀφειλόταν στὰ πολλὰ νερά της, ἐνῶ κατὰ
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. Στανοῦ
ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνᾶ, Ἑ. Τούτουζα
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τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας τὸ νησὶ λεγόταν Τζιά. Ἡ
σημερινή της ὀνομασία ὀφείλεται στὸν ἥρωα Κέω, ποὺ ἦταν
ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν Λοκρῶν ἀπὸ τὴν Ναύπακτο, οἱ ὁποῖοι,
κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, κατέλαβαν τὸ νησί. Ἡ ἱστορία τοῦ
νησιοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Νεολιθικὴ περίοδο, γύρω στὸ 3300
π.Χ. Ἡ πρώτη ἐγκατάσταση στὸ χῶρο χρονολογεῖται ἀπὸ
τὸ 3000 μέχρι τὸν 15ο αἰ. π.Χ., ὁπότε καταστράφηκε ἀπὸ
ἰσχυροὺς σεισμούς, σὲ περίοδο μεγάλης ἀκμῆς. Ἐρείπια τῶν
ἀρχαίων πόλεων Ἰουλίς, Καρθαία, Ποιηέσσα καὶ Κορησσὸς
μαρτυροῦν τὴ μεγάλη ἀκμὴ τοῦ νησιοῦ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. Κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους, τὴ Φραγκοκρατία καὶ
τὴν Τουρκοκρατία, τὸ νησὶ περιῆλθε σὲ παρακμὴ καὶ ἦταν
ὁρμητήριο πειρατῶν. Ἀπὸ τὸ 1830 ἡ Κέα, ὅπως καὶ ὅλες οἱ
Κυκλάδες, περιῆλθαν στὸ νεοσύστατο Ἑλληνικὸ κράτος.
Ἡ Κέα, μὲ πληθυσμὸ 2.455 κατοίκους, εἶναι σχετικὰ ἀραιοκατοικημένο νησί, μὲ ἐξαίρεση τὴν Κορησσία, ποὺ εἶναι τὸ
λιμάνι τοῦ νησιοῦ, καὶ τὸ Βουρκάρι. Πέτρινα σκαλοπάτια
διανύουν ὅλο τὸ νησὶ καὶ μοναδικῆς ὀμορφιᾶς εἶναι τὸ ἀνάγλυφο τοῦ ἐδάφους καὶ οἱ μικροὶ ὅρμοι. Ἐντυπωσιακὴ εἶναι
ἡ χλωρίδα τοῦ νησιοῦ, ποὺ καταγράφει 3.000 εἴδη φυτῶν
μὲ κυρίαρχη τὴ Δρῦ, ὅπου παλαιότερα τὸν καρπό της, καὶ
κυρίως τὸ κέλυφος, χρησιμοποιοῦσαν στὴν βυρσοδεψία καὶ
στὴν κατασκευὴ σμάλτου. Σήμερα ἔχει ἀναπτυχθεῖ ὁ ἀγροτουρισμός, ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὸ ἀλεύρι ἀπὸ τὸν καρπὸ
τῆς δρυὸς γιὰ τὴν κατασκευὴ μπισκότων, ποὺ θεωροῦνται
πολὺ ὑγιεινά.
Ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἀμφιθεατρικὰ κτισμένη Ἰουλίδα, μὲ
τοὺς λιθόστρωτους δρόμους καὶ τὶς μικρὲς πλατεῖες. Ἀνεβήκαμε μέχρι τὸν γλυπτὸ λέοντα, σῆμα κατατεθὲν τῆς πόλης.
Ἀπολαύσαμε τὴν θέα ἀπὸ ψηλὰ καὶ στὴ συνέχεια ἐπισκεφθήκαμε τὸ ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο, μὲ εὑρήματα ἀπὸ ἀνασκαφὲς ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς οἰκισμοὺς καὶ ἀρχαῖα τῶν
ἐπιφανειακῶν ἐρευνῶν, ποὺ ἔγιναν τὴν δεκαετία τοῦ 1980.

Με τὸ πούλμαν κάναμε τὸ γύρο τοῦ νησιοῦ, περνώντας ἀπὸ
τὸ χωριὸ Ποίσσες μέχρι τὸν Κούνδουρο, μὲ τὶς ὡραῖες καὶ
πεντακάθαρες παραλίες, ποὺ ἔχει μεγάλη τουριστικὴ καὶ οἰκιστικὴ ἀνάπτυξη τελευταῖα. Κάνοντας τὸν κύκλο τοῦ νησιοῦ
ἀπὸ τὴν ἐνδοχώρα, φθάσαμε στὴν Ἰουλίδα ἀπὸ τὴν πίσω
πλευρὰ καὶ κατηφορίσαμε στὸ λιμάνι τῆς Κορησσίας. Περάσαμε τὶς πιὸ γνωστὲς παραλίες, τὸ Γιαλισκάρι, τὸ Βουρκάρι,
γιὰ νὰ καταλήξουμε στὸν κάμπο τοῦ Ὀτζιά, ὅπου γευματίσαμε. Στὴ συνέχεια κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν Μονὴ τῆς
Παναγίας Καστριανῆς, ποὺ εἶναι ἡ προστάτιδα τῆς Κέας. Ἡ
διαδρομή, ἀνεβαίνοντας τὸν ἀπόκρημνο βράχο, σοῦ κόβει
τὴν ἀνάσα. Ἡ θέα ὅμως εἶναι φανταστική, ἀγναντεύοντας
τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ ἀπέναντι νησιά. Ἀνοίγοντας τὴν πόρτα τοῦ
περιβόλου τῆς Μονῆς, ὁ ἐπισκέπτης ἐκστασιάζεται ἀπὸ τὸ
ὁλοκάθαρο περιβάλλον μὲ τοὺς ἀσβεστωμένους τοίχους
μὲ τὰ λουλακὶ τελειώματα. Ἡ Μονὴ ἱδρύθηκε τὸ 1700, στὴν
τοποθεσία Καστρί, ὅπου βρέθηκε ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ
χτίστηκε ὁ πρῶτος κάτω ναός. Τὸ 1912 χτίστηκε ἡ μεγαλόπρεπη ἐπάνω ἐκκλησία. Τὸ ὅλο συγκρότημα, μὲ τὰ κελιὰ καὶ
τοὺς βοηθητικοὺς χώρους, ὁλοκληρώθηκε στὴν πορεία μὲ
τὶς δωρεὲς καὶ τὰ τάματα τῶν πιστῶν. Προσκυνήσαμε στὴν
ἐκκλησία, ἀκούσαμε τὸν ἱερέα νὰ μᾶς ἐξιστορεῖ τὸ ἱστορικὸ τῆς Μονῆς καί, ὅπως τό συνηθίζουμε, ψάλαμε τὸ Φῶς
Ἱλαρόν. Ἐντυπωσιαστήκαμε, ὅταν ἀκούσαμε, ὅτι ὅλο αὐτὸ
τὸ οἰκοδόμημα καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρο τόν συντηροῦν
δύο ἄτομα, ὁ ἱερέας μὲ τὴν παπαδιά.
Ἡ ὥρα προχωροῦσε καὶ ἐπιβαλλόταν νὰ βιαστοῦμε γιὰ
νὰ πάρουμε τὸ πλοῖο τῆς ἐπιστροφῆς στὸ Λαύριο. Ἄλλη
μία ἐπιτυχημένη, καλὰ ὀργανωμένη ἐκδρομὴ ἔφθασε στὸ
τέλος της, μὲ τοὺς φίλους τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., παλιοὺς καὶ νέους,
νὰ δείχνουν τὸν ἐνθουσιασμό τους. 
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παιδιατρικὴ κλινικὴ τοῦ νοσοκομείου Λαμίας. Στὸ Δομοκὸ καὶ
στὰ γύρω χωριὰ λειτουργοῦν δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια,
ἀλλὰ καὶ παιδικοὶ σταθμοὶ καὶ νηπιαγωγεῖα, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ ὑπάρχει σοβαρὸ πρόβλημα φροντίδας, ἐμβολιασμοῦ καὶ
ἀντιμετώπισης σοβαρῶν περιστατικῶν τῶν παιδιῶν καὶ τῶν
ἐφήβων, ὅπου καλεῖται ὁ γενικὸς ἰατρὸς νὰ τά ἀντιμετωπίσει.
Τὰ παιδιὰ εἶναι ἡ ἐλπίδα καὶ τὸ μέλλον τοῦ τόπου, γι’αὐτὸ οἱ
ἁρμόδιοι ἂς ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος κι ἂς φροντίσουν,
ἂν ὄχι νὰ πληρωθεῖ ἡ θέση παιδιάτρου, τουλάχιστον νὰ
καλύπτεται δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ὡς κριτήριο μόνιμης διαμονῆς τὶς δομὲς ὑγείας καὶ τὴν εὔκολη πρόσβαση σὲ αὐτές.
Ἄν διατεθοῦν τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια στὸ Κέντρο Ὑγείας
γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία του, τὴν ἐπάνδρωσή του μὲ
τὸ ἀπαραίτητο ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικό, τοὺς
ἐπαγγελματίες ὑγείας ποὺ χρειάζονται, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ
τὴ βελτίωση τῆς ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς, τότε τὸ Κέντρο
Ὑγείας Δομοκοῦ θὰ ἀναβαθμιστεῖ καὶ θὰ ἐπιτελέσει στὸ
ἀκέραιο τοὺς σκοποὺς καὶ τοὺς στόχους, γιὰ τοὺς ὁποίους
ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ. Ἐπίσης, θὰ ἀποσυμφορηθεῖ τὸ Νοσοκομεῖο Λαμίας καὶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς θὰ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς, ἔχοντας μία ὁλοκληρωμένη δημόσια δομὴ
πρωτοβάθμιας φροντίδας, ὥστε νὰ μὴν ἐγκαταλείπουν τὰ
χωριά τους γιὰ νὰ μετοικήσουν σὲ πόλη μὲ νοσοκομεῖο,
ὅπως συμβαίνει τώρα. Γιατὶ στὴν ἐπαρχία Δομοκοῦ, ὅπως
καὶ σὲ πολλὲς ἀκόμη περιοχὲς τῆς χώρας μας, ἰσχύει αὐτὸ
ποὺ λένε οἱ στίχοι τοῦ Μιχάλη Μπουρμπούλη κι ἔχουμε σιγοτραγουδήσει οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς «Τὰ καλοκαίρια
μας μικρὰ κι ἀτέλειωτοι οἱ χειμῶνες». 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ


Συζύγου της Νικολάου, ἡ κυρία Ἑλένη Λεμπέση, τὸ ποσὸ τῶν 300€.



Παύλου Γιαννακόπουλου, ὁ φαρμακοποιὸς κ. Χρῆστος Ἀντωνόπουλος, τὸ ποσὸ τῶν 200€.

Ἂγγελου Τσίγκου:


Οἱ κ.κ. Κωνσταντῖνος Κολοβέντζος καὶ Καίτη Τσίγκου, τὸ ποσὸ τῶν 150€.



Οἱ κ.κ. Εὐάγγελος καὶ Ἀναστασία Τσίγκου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Δημητρίου Ἀλούπη, ἡ κ. Ἑριέττα Κούρτη, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ἀνδρέα Ἀνδριανάκου, ὁ κ. Πάνος Σχοινοχωρίτης, τὸ ποσὸ τῶν 50€.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ


Ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Ζαφειράκης, τὸ ποσὸ τῶν 100€.



Ἡ κυρία Σταυρούλα Μάρδα, τὸ ποσὸ τῶν 100€.



Οἱ κ.κ. Δημήτριος καὶ Βίβιαν Μπιμπίρη, τὸ ποσὸ τῶν 70€.



Ἡ κυρία Κυριακὴ Βλάχου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ὁ κύριος Ἰωάννης Κοντομῆτρος, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ὁ κύριος Γεώργιος Στραβοδῆμος, τὸ ποσὸ τῶν 50€.
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οικονομικοι παλμοι
Σωστὴ διατροφὴ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ πλανήτη.
Γαλήνη Φούρα

Δημοσιογράφος.

Π

ρέπει νὰ μποῦν περιορισμοὶ στὴν κατανάλωση κόκκινου
κρέατος, ὅπως συμβαίνει μὲ τὸ τσιγάρο; Γιατὶ ὄχι, λέει ὁ
Γερμανὸς καθηγητὴς Χάρολντ Λέμκε, ποὺ τάσσεται ὑπὲρ
τῆς αὔξησης τῶν φόρων καὶ ἴσως κάποιων περιοριστικῶν
μέτρων στὴ διαφήμιση, μὲ σκοπὸ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ὑπερκατανάλωση. Ὑποστηρίζει, ὅτι τὸ φαγητὸ δὲν εἶναι μόνο
προσωπική μας ὑπόθεση, ἀφοῦ ἀφορᾶ στὴν ὑγεία, στὴν
οἰκονομία καὶ στὸ περιβάλλον σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.
Ἡ καταστροφὴ τῶν δασῶν καὶ οἱ βλάβες στὴν ὑγεία ἀπὸ
τὴν ὑπερκατανάλωση κρέατος τὸν ὁδήγησαν στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ τί τρῶμε δὲν ἀφορᾶ μόνο ἐμᾶς, ἔχει παγκόσμιες
ἐπιπτώσεις. Συνδέεται μὲ μία φιλοσοφία γιὰ τὸ πώς θέλουμε
νὰ ζήσουμε. Ἡ ὑπερκατανάλωση ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ
τὰ στοιχεῖα τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Τροφίμων, ποὺ
προβλέπει ὅτι τὸ 2050 θὰ ἔχει ἐκδηλωθεῖ σοβαρὴ ἀνεπάρκεια
βασικῶν τροφίμων. Σύμφωνα μὲ τὸν διεθνῆ ὀργανισμό, ἡ
παγκόσμια παραγωγὴ χοιρινοῦ κρέατος, ποὺ τὸ 2016 ἦταν
118 ἑκατομμύρια τόνοι, θὰ ἀνέλθει τὸ 2025 σὲ 131 ἑκατομμύρια τόνους, ἐνῶ οἱ ἀπαιτήσεις πρόκειται νὰ ἐκτιναχθοῦν
ἕως τὸ 2050, λόγῳ τῆς αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς,
στὰ ἐννέα δισεκατομμύρια.
Στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες καταναλώσαμε τὸ 2016 66,8
κιλὰ κρέας τὸ ἄτομο (!) κατὰ μέσο ὅρο, ἔναντι 26,6 κιλῶν στὶς
λεγόμενες ὑποανάπτυκτες. Γιὰ νὰ ἐξισορροπηθοῦν αὐτὲς οἱ
ἀνισότητες καὶ νὰ καλυφθοῦν οἱ νέες πληθυσμιακὲς ἀνάγκες
τοῦ πλανήτη, πρέπει νὰ ἐκχερσωθοῦν τεράστιες ἐκτάσεις, ποὺ
θὰ γίνουν βοσκοτόπια ἤ θὰ καλλιεργηθοῦν γιὰ ζωοτροφές.
Τὸ θέμα τῆς ἐπάρκειας τῶν πόρων στὸν τομέα τῆς διατροφῆς ἀπασχολεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ κυβερνήσεις. Παρὰ ὁρισμένες προβλέψεις, ὅτι
μετὰ τὸ 2000 τὸ φαγητό μας θὰ ἦταν σὲ χάπια, ὑπάρχουν
ἀκόμη τὰ συμβατικὰ τρόφιμα καὶ διατηροῦμε τὴν εὐχαρίστηση νὰ ἀπολαμβάνουμε ἕνα γεῦμα μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους. Ἡ
πρόκληση ὅμως, σήμερα, εἶναι ἡ τροφή μας καὶ στὸ μέλλον
νὰ εἶναι γευστικὴ καὶ ὑγιεινή, καθὼς καὶ ἡ ἀπόκτησή της νὰ
λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος.
Οἰκολογικὲς ὀργανώσεις ἐφιστοῦν τὴν προσοχή μας καὶ
μᾶς προειδοποιοῦν, ὅτι ἡ ἐντατικὴ ἐκτροφὴ ζώων ἀποτελεῖ
μεγαλύτερο κίνδυνο ἀπὸ τὶς ἐκπομπὲς ρύπων τῶν αὐτοκινήτων γιὰ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου. Ὡς πρῶτο μέτρο
προτείνουν στοὺς δυτικοὺς νὰ μὴν τρῶνε κρέας τουλάχιστον
μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα. Γιὰ πολλοὺς καὶ διαφορετικοὺς
λόγους, ἡ ἑλληνικὴ διατροφή, μὲ τὰ ὄσπρια καὶ τὰ λαχανικὰ
τουλάχιστον δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα, θὰ βρεθεῖ καὶ πάλι
στὸ προσκήνιο, προβάλλοντας τὰ μοναδικὰ προτερήματά
της. Μεταξὺ αὐτῶν ἡ συμβολὴ της στὴν καλὴ ὑγεία, ἡ ποι60

ότητα, ἡ οἰκονομία καὶ ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Τὰ
φροῦτα μποροῦν νὰ ἐκτοπίσουν τὴν ζάχαρη ποὺ κρύβεται
παντοῦ, τὰ ἑσπεριδοειδῆ καὶ τὰ καρυκεύματα να ἐκτοπίσουν
τὸ ἁλάτι καὶ τὸ ἐλαιόλαδο τὶς κακὲς λιπαρὲς οὐσίες. Ἤδη, μὲ
τὴν οἰκονομικὴ κρίση (ἔκανε καὶ ἕνα καλὸ), ἐκπαιδευόμαστε
νὰ σεβόμαστε τὴν τροφή μας καὶ ἴσως σιγά-σιγά μάθουμε
νὰ ἐλαχιστοποιήσουμε καὶ αὐτὰ ποὺ πετᾶμε στὰ σκουπίδια.
Τὸ πρόβλημα τῆς ἀνεπάρκειας τροφίμων εἶναι ἐδῶ καὶ
θὰ γίνεται συνεχῶς μεγαλύτερο. Καθὼς καὶ τὰ ἀποθέματα
τῶν θαλασσῶν ἐξαντλοῦνται ἀπὸ τὴν ὑπεραλίευση καὶ τὴν
μόλυνση, ἡ εντομοφαγία δὲν φαίνεται πλέον τόσο ἀποκρουστικὴ στὴν Εὐρώπη, ποὺ προσαρμόζει τὴν νομοθεσία
της. Σήμερα κυκλοφοροῦν μπάρες μὲ μῆλο καὶ κανέλα, πού
ὡς βάση ἔχουν τριμμένο “ἀλεύρι” ἐντόμων, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ἀκίνδυνα γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Πράσινες κάμπιες καὶ
ἀκρίδες, βρωμοῦσες καὶ τερμῖτες βρίσκονται μεταξὺ αὐτῶν
πού ἀναφέρονται στὴν ὁδηγία τοῦ FAO τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ γιὰ τὰ Τρόφιμα, ὁ ὁποῖος ὑπάγεται στὰ Ἡνωμένα
Ἔθνη. Στὴν Ὁλλανδία καὶ στὴν Γαλλία πληθαίνουν συνεχῶς
τὰ ἐκτροφεῖα σκουληκιῶν, ποὺ ζοῦν μέσα στὸ ἀλεύρι καὶ
περιέχουν πρωτεΐνες, χαλκό, ψευδάργυρο καὶ σελήνιο. Τὴν
ἴδια στιγμή, ἐπιστήμονες σχεδιάζουν στὸ ἐργαστήριο νέα
προϊόντα διατροφῆς, χωρὶς χημικὰ πρόσθετα μὲ φυσικὲς
– μηχανικὲς μεθόδους. Ἤδη ὑλοποιοῦνται καινοτόμες ἰδέες
σχετικὰ μὲ προϊόντα διατροφῆς, ποὺ διοχετεύονται στὴν
ἀγορά, ὅπως οἱ μαρμελάδες χωρὶς ζάχαρη καὶ χημικά.
Ὓποπτες γιὰ τὴν ὑγεία χημικὲς οὐσίες ἀντικαθίστανται μὲ
φυσικὲς μηχανικὲς μεθόδους, ὅπως ἡ φυγοκέντριση καὶ ἡ
συμπίεση, μὲ μυρωδικὰ βιολογικῆς καλλιέργειας. Παράδειγμα, μία νέα πρόταση γιὰ αἰθέρια ἔλαια κυρίως ἀπὸ ρίγανη
καὶ δενδρολίβανο, ποὺ μποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν βλαβερὰ γιὰ τὴν ὑγεία μας συντηρητικά. Τὰ νέα συντηρητικὰ
μποροῦν νὰ κάνουν κάπως πιὸ ἀποδεκτὰ τυποποιημένα
τρόφιμα, ὅπως οἱ χυμοὶ ντομάτας καὶ οἱ μαγιονέζες, καθὼς
καὶ κάποια ἀλλαντικά. 
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ἁπλὸ τραῦμα – κόψιμο, ποὺ θὰ γίνει συρραφὴ εἴτε μὲ ράμματα εἴτε μὲ κόλλα ἱστῶν, μέχρι τὸ περίπλοκο ἀποσπαστικὸ
τραῦμα μὲ ἔλλειμμα ἱστοῦ, ποὺ θέλει ἀποκατάσταση. Το παιδὶ
δικαιοῦται τὴν καλύτερη δυνατὴ ἀντιμετώπιση ἐπειδὴ ἔχει ὅλη
τὴ ζωὴ μπροστά του.
Ἐπειδὴ στὸν κόσμο μας ἡ λεπτομέρεια ἔχει σημασία, ὁ
Πλαστικὸς Χειρουργὸς ἔχει πάντα μία θέση καὶ μπορεῖ νὰ
προσφέρει πολλὰ σὲ μονάδες ὑγείας ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ
παιδιά, δημόσιες καὶ ἰδιωτικές. 

κουζινα
Συνταγὲς μὲ καλοκαιρινὰ φροῦτα.
Κωνσταντίνα Πάλλιου

Κλινικὴ Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.



Γρανίτα βερίκοκο.
Ὑλικὰ:
250 γρ. ζάχαρη.
250 γρ. νερό.
750 γρ. βερίκοκα.
3 κουταλάκια χυμὸ λεμονιοῦ.
Ἐκτέλεση: Βάζουμε σὲ ἕνα κατσαρολάκι τὰ 250 γρ.
ζάχαρη μὲ τὰ 250 γρ. νερὸ καὶ τά ἀφήνουμε νὰ βράσουν.
Μόλις πάρουν βράση, κατεβάζουμε τὸ σιρόπι καὶ τὸ ἀφήνουμε νὰ κρυώσει. Παίρνουμε τὰ βερίκοκα, τὰ ξεφλουδίζουμε, τὰ κόβουμε σὲ κομμάτια καὶ τὰ χτυπᾶμε στὸ μπλέντερ γιὰ νὰ τὰ κάνουμε πολτό. Στη συνέχεια, βάζουμε σὲ
μία κατσαρόλα τὸν πολτὸ φρούτου καὶ 3 κουταλάκια χυμὸ
λεμονιοῦ καὶ τά ἀφήνουμε στὴ φωτιὰ νὰ ζεσταθοῦν, μέχρι
νὰ φτάσουν λίγο πρὶν τὸ βράσιμο. Τότε κατεβάζουμε τὴν
κατσαρόλα καὶ ἀφήνουμε τὸ μεῖγμα νὰ κρυώσει. Ὅταν
κρυώσουν τὸ σιρόπι καὶ ὁ πολτὸς φρούτων καὶ ἔρθουν σὲ
θερμοκρασία περιβάλλοντος, τὰ ἀνακατεύουμε, ὥστε νὰ
ὁμογενοποιηθοῦν. Βάζουμε τὸ μεῖγμα στὴν κατάψυξη καὶ
κάθε 1 ὥρα τό βγάζουμε, τό ἀνακατεύουμε καὶ τό ξαναβάζουμε μέσα. Αὐτὸ τό κάνουμε 4 φορὲς περίπου.
Θερμίδες: 1.330		
Πρωτεΐνες: 0 γρ.
Λίπη: 0 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες: 333 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
Σορμπὲ μὲ γλυκὸ κρασὶ καὶ σταφύλια.
Ὑλικὰ γιὰ τὸ σορμπὲ (γιὰ 8 ἄτομα):
1/2 λίτρο νερό.
1 1/3 φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ ζάχαρη.
1 μπουκάλι (750ml) γλυκὸ κρασὶ μαυροδάφνη.
Χυμὸς 2 λεμονιῶν.
Χυμὸς 2 πορτοκαλιῶν.
Ὑλικὰ γιὰ τὰ σταφύλια:
1 τσαμπὶ μαῦρα σταφύλια.
1 τσαμπὶ λευκὰ σταφύλια.
1/2 φλυτζάνι τσαγιοῦ μέλι.
Χυμὸς 2 πορτοκαλιῶν.
1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἀνάμεικτα μπαχάρι,
κανέλα καὶ μοσχοκάρυδο.
Ἐκτέλεση: Ἑτοιμάζετε τὸ σορμπὲ ὡς ἑξῆς: βράζετε ὅλα
τὰ ὑλικὰ γιὰ τὸ σορμπὲ μαζὶ γιὰ 30 λεπτά. Ἀφήνετε τὸ μεῖγμα
νὰ κρυώσει καὶ τό τοποθετεῖτε στὴν κατάψυξη νὰ κρυώσει.
Πλένετε τὰ σταφύλια, τά στραγγίζετε καὶ τά περιχύνετε μὲ
τὸν χυμὸ τοῦ πορτοκαλιοῦ καὶ τὸ μέλι. Πασπαλίζετε μὲ τὰ
μπαχαρικὰ καὶ τά βράζετε σὲ σιγανὴ φωτιὰ γιὰ 3 - 4 λεπτά.
Τά ἀφήνετε νὰ κρυώσουν. Σερβίρετε τὸ σορμπὲ σὲ ψηλὰ

ποτήρια καὶ συνοδεύετε μὲ τὰ σταφύλια.
Θερμίδες: 3.731 		
Πρωτεΐνες: 0 γρ.
Λίπη: 0 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες: 765 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
Cookies μὲ κεράσι.
Ὑλικὰ:
300 γρ. ἀλεύρι.
150 γρ. βούτυρο.
80 γρ. ζάχαρη.
50 γρ. ἀμύγδαλα κομμένα στὴ μέση.
1 αὐγό.
1 βανίλια.
1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι.
1 φλιτζάνι κεράσια ψιλοκομμένα.
Ἐκτέλεση: Προθερμαίνετε τὸ φοῦρνο στοὺς 180° C.
Σὲ ἕνα μπολ βάζετε τὸ βούτυρο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ εἶναι σὲ
θερμοκρασία δωματίου, καὶ τὴ ζάχαρη. Τά χτυπᾶτε καλὰ
μέχρι νὰ γίνουν ἀφρᾶτα. Ἔπειτα προσθέτετε τὸ αὐγό, τὴ βανίλια, τὸ ἁλάτι καὶ σταδιακὰ τὸ ἀλεύρι, ἀφοῦ πρῶτα τό ἔχετε
κοσκινίσει. Στὸ τέλος, ρίχνετε τὰ κερασάκια, τὰ ἀμύγδαλα
καὶ ἀνακατεύετε ἐλαφρὰ μὲ μία ξύλινη κουτάλα. Ὅταν τὸ
μεῖγμα ὁμογενοποιηθεῖ, πλάθετε μπισκότα καὶ τά τοποθετεῖτε
σὲ ταψί, στὸ ὁποῖο ἔχετε στρώσει χαρτὶ ψησίματος. Ψήνετε
γιὰ 10’-15’ ἤ ἕως ὅτου ἀρχίσουν νὰ ροδίζουν τὰ μπισκότα.
Θερμίδες: 3.458 		
Πρωτεΐνες: 63,5 γρ.
Λίπη: 204 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες: 365 γρ.
Χοληστερόλη: 370 χγρ. 
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ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Χορτοφαγία καὶ ἄσκηση. Ποιά τὰ ὀφέλη καὶ ποιοί
οἱ πιθανοὶ κίνδυνοι γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀσκούμενου;
Θεόδωρος Β. Καστανιᾶς

M.Sc., Ph.D., Σχολὴ Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
«Ἂν μπορούσαμε νὰ δώσουμε σὲ κάθε ἄτομο τὴν
σωστὴ ποσότητα διατροφῆς καὶ ἄσκησης – οὔτε πολὺ λιγότερη, οὔτε πολὺ περισσότερη – τότε θὰ εἴχαμε βρεῖ τὸν
ἀσφαλέστερο τρόπο γιὰ τὴν Ὑγεία». .
Ἱπποκράτης (460−377 π.Χ.)
ὰ τελευταῖα χρόνια συναντᾶμε ὁλοένα καὶ περισσότερους
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑιοθετήσει ἕναν διαφορετικὸ τρόπο διατροφῆς, ἀποφεύγοντας τὰ προϊόντα ζωικῆς
προέλευσης. Οἱ λόγοι μπορεῖ νὰ εἶναι θρησκευτικοί, ἠθικοὶ
ἤ ὑγείας. Χορτοφάγος καλεῖται ὅποιος ἔχει ἐπιλέξει νὰ τρέφεται μὲ προϊόντα φυτικῆς προέλευσης, ὅπως τὰ φροῦτα, τὰ
λαχανικά, τὰ ὄσπρια, οἱ ξηροὶ καρποί, οἱ σπόροι. Ὡστόσο,
ὑπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων, ὅπου ἐπιτρέπεται ἡ κατανάλωση αὐγῶν, γαλακτοκομικῶν προϊόντων ἤ θαλασσινῶν. Ἰδιαίτερη μνεία θὰ πρέπει νὰ γίνει στὴν κατηγορία
τῶν ἀποκλειστικὰ χορτοφάγων (Vegan), οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἀποκλείσει ἀπὸ τὴ διατροφή τους ὅλα τὰ προϊόντα ζωικῆς
προέλευσης, ἀκόμη καὶ τὸ μέλι.
Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς χορτοφαγικῆς διατροφῆς στὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει πληθώρα ἐπιστημονικῶν ἐνδείξεων, ὅτι μία τέτοιου εἴδους διατροφὴ προστατεύει
ἀπὸ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο, τὸν σακχαρώδη διαβήτη τύπου
ΙΙ, πολλῶν εἰδῶν καρκίνου, ὑπέρτασης, ἐνῶ συμβάλλει καὶ
στὴ μείωση τοῦ σωματικοῦ λίπους.
Πῶς ἐπηρεάζεται ὅμως ἡ ἀθλητικὴ ἀπόδοση ἑνὸς
ἀτόμου, τὸ ὁποῖο ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὶς διατροφικές του συνήθειες
τουλάχιστον μία ὁμάδα τροφῶν;
Πρωτεΐνη: οἱ ἀσκούμενοι ποὺ ἀκολουθοῦν ἕνα χορτοφαγικὸ πρόγραμμα διατροφῆς σίγουρα στεροῦνται τὴ λήψη
ζωικῆς πρωτεΐνης. Ὡστόσο, δύνανται νὰ προσλαμβάνουν
τὶς ἐπιθυμητὲς ποσότητες πρωτεϊνῶν ἀπὸ φυτικὲς πηγές,
ὅπως εἶναι τὰ ὄσπρια, ἡ σόγια, ἡ κινόα, οἱ ξηροὶ καρποί.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πρωτεΐνη φυτικῆς προέλευσης δὲν
ἔχει τὴν ἴδια βιολογικὴ ἀξία μὲ τὴ ζωικὴ πρωτεΐνη, ἐντούτοις,
μελέτες δεικνύουν πὼς ὁ σωστὸς συνδυασμὸς ποικίλων
φυτικῶν τροφῶν προμηθεύει τὸν ὀργανισμὸ μὲ τὴν ἀπαραίτητη, ἀνάλογα μὲ τὸ ἄθλημα, ποσότητα ἀλλὰ καὶ ποιότητα
πρωτεϊνῶν.
Σίδηρος: ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ συστατικό, ἀπαραίτητο
γιὰ τὴν κυτταρικὴ λειτουργία, τὴν παραγωγὴ ὁρμονῶν καὶ
τὴν ὀξυγόνωση τοῦ ὀργανισμοῦ, μέσῳ τῆς παραγωγῆς
αἱμοσφαιρίνης. Συνεπῶς, ἕνας ἀσκούμενος, ποὺ δὲν λαμβάνει ἐπαρκεῖς ποσότητες σιδήρου, πιθανὸν νὰ αἰσθάνεται
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ἀτονία, κόπωση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ χαμηλὴ σωματικὴ ἀπόδοση. Ὅμως, προσεκτικὲς διατροφικὲς ἐπιλογές, ὅπως τὰ
ὄσπρια, τὰ σκοῦρα πράσινα λαχανικὰ σὲ συνδυασμὸ μὲ
τὴν πρόσληψη βιταμίνης C (πορτοκάλι, λεμόνι, ἀκτινίδιο κ.ἂ.)
μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐπιθυμητὴ πρόσληψη σιδήρου.
Συνεπῶς, κάποιος μπορεῖ νὰ ἀθλεῖται ἀποτελεσματικά, χωρὶς
ἐκπτώσεις στὴν ἀπόδοσή του, ἀρκεῖ νὰ μεριμνεῖ, ὄχι μόνο γιὰ
τὴν ἐπαρκῆ τροφοδοσία τοῦ ὀργανισμοῦ του μὲ σίδηρο,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατανάλωση τροφῶν πού βοηθοῦν στὴν
ἀπορρόφησή του.
Βιταμίνη Β12: ἰδιαίτερη προσοχὴ πρέπει νὰ δοθεῖ στὴ βιταμίνη αὐτή, μιᾶς καὶ ἡ μακροχρόνια ἔλλειψή της μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει σὲ σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας. Κανεὶς ἀσκούμενος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀθλεῖται ἀποτελεσματικά, ἂν παρουσιάζει ἔλλειψη αὐτῆς τῆς βιταμίνης, ἀφοῦ τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν χαμηλῶν τιμῶν της εἶναι ἡ ἔντονη κόπωση,
ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ ἐπαρκῆ ἀνάπαυση. Εἶναι σχετικὰ εὔκολο,
ἕνας χορτοφάγος ἀθλητὴς νὰ καταλάβει ὅτι παρουσιάζει ἔλλειψη τῆς Β12, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ἰδιαίτερα ἔντονο αἴσθημα
κόπωσης (κυρίως τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες), ἡ κακὴ ψυχικὴ
διάθεση, τὸ αἴσθημα παλμῶν, ἡ ἔλλειψη συγκέντρωσης εἶναι
μερικὰ ἀπὸ τὰ πρώιμα συμπτώματα, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦν
νὰ περάσουν ἀπαρατήρητα.
Ψευδάργυρος: ἀπαραίτητος γιὰ τὴ σύνθεση τῶν πρωτεϊνῶν, τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῶν ἐνζύμων, τὴν παραγωγὴ
ὁρμονῶν, τὴν ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ, τὴν ὑγεία, τὴ ζωτισυνέχεια στὴ σελ. 56
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φαρμακολογια
Στυτική δυσλειτουργία/σεξουαλικὴ
ἀνικανότητα στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Συμβουλευτικὲς καὶ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις.
Θεμιστοκλῆς Θ. Κυρλίδης

Ἐπιμελητὴς Α΄, Καρδιολογικὸ Τμῆμα, Γ.Ν. Βόλου.

Y

πάρχουν πολλὲς μελέτες καὶ δημοσιεύσεις, ποὺ ἀφοροῦν
στὴν σεξουαλικὴ λειτουργία ἀσθενῶν μὲ γνωστὴ στεφανιαία νόσο (στηθάγχη, ἔμφραγμα ἤ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση
by pass). Ἀντίθετα, ἡ βιβλιογραφία εἶναι ἰδιαίτερα φτωχή σὲ
ὄ,τι ἀφορᾶ τὴν σεξουαλικὴ λειτουργία ἀσθενῶν μὲ χρόνια
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Καὶ αὐτό, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 60 ἓως
87% τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν ἀναφέρουν σεξουαλικὰ προβλήματα, ποσοστὸ παρόμοιο μὲ τὸ ποσοστὸ ὑγειῶν προσώπων
τῆς τρίτης ἡλικίας.
Παρόμοια προβλήματα περιγράφονται καὶ στὸν γυναικεῖο πληθυσμὸ μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ὅπου 76% τῶν
ἀσθενῶν ἀναφέρει ἀνοργασμικὴ συνουσία.
Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρό, ἐπειδὴ ἐπηρεάζει
ἀρνητικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς, δημιουργώντας μία κυκλικὴ
ἀνατροφοδοτούμενη σχέση μεταξὺ σεξουαλικῆς δυσλειτουργίας, ἄγχους καὶ κατάθλιψης.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φυσιολογικῆς σεξουαλικῆς δραστηριότητας, ἡ μέση καρδιακὴ συχνότητα εἶναι περίπου
120 σφύξεις ἀνὰ λεπτὸ καὶ ἡ μέση ἀρτηριακὴ πίεση 160/90
mmHg. Ἡ ἐνέργεια ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι, περίπου, ἴση μὲ τὴν
ἐνέργεια ποὺ ξοδεύουμε, ὅταν σκουπίζουμε ἤ ξεσκονίζουμε,
ἐκφράζεται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ὡς μεταβολικὸ ἰσοδύναμο ἤ
MET καὶ εἶναι περίπου 2,5 ἕως 3,5 MET.
Ἡ φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ λειτουργία στὸν ἄνθρωπο
προϋποθέτει τὴν συνεργασία ὁρμονικῶν, ἀγγειακῶν καὶ νευρολογικῶν παραγόντων, ποὺ ὁδηγοῦν τελικὰ στὴν στύση.
Στοὺς ἄνδρες, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ σέξ, ἐνεργοποιεῖται τὸ
παρασυμπαθητικὸ νευρικὸ σύστημα, ἀπελευθερώνεται ὀξείδιο τοῦ ἀζώτου ἀπὸ τὸ ἐνδοθήλιο τῶν σηραγγωδῶν σωμάτων τοῦ πέους (εἶναι δοκίδες συνδετικοῦ ἱστοῦ μὲ πολλὰ
διάκενα μεταξύ τους), προκαλεῖται χάλαση τῶν λείων μυϊκῶν
ἰνῶν τῶν σωμάτων αὐτῶν, εἰσροὴ αἵματος καὶ τελικὰ στύση.
Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ὑπάρχουν
πολλοὶ παράγοντες, ποὺ δυσκολεύουν τὴν φυσιολογικὴ
σεξουαλικὴ λειτουργία, ὅπως :
Α) Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ ἔχουν συχνὰ συμπτώματα, ὅπως
δύσπνοια, εὔκολη κόπωση, δυσανεξία σὲ κάθε δραστηριό
τητα καὶ αὐτὸ συμβαίνει καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ σέξ.
Β) Πάσχουν ἀπὸ συνοδὰ νοσήματα, ὅπως εἶναι ὁ σακχαρώδης διαβήτης καὶ ἡ ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια, ποὺ
ἐπιτείνουν ἀκόμη περισότερο τὸ πρόβλημα.
Γ) Λαμβάνουν φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ποὺ μὲ διάφορους
μηχανισμοὺς μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσει ἀκόμη περισότερο τὴν

στυτικὴ λειτουργία. Τέτοια φάρμακα εἶναι οἱ β-ἀποκλειστές,
ἡ δακτυλίτιδα, τὰ θειζιδικὰ διουρητικὰ καὶ οἱ ἀνταγωνιστὲς
τῶν ἁλατοκορτικοειδῶν.
Δ) Ὑπάρχει καὶ τὸ φαινόμενο “Nocebo”, στὸ ὁποῖο
καὶ μόνο ἡ γνώση ὅτι ἕνα φάρμακο μπορεῖ νὰ εὐθύνεται
γιὰ στυτικὴ δυσλειτουργία, τήν προκαλεῖ ὡς ψυχολογικὴ
ἀντίδραση, χωρὶς νὰ εὐθύνεται στὴν πραγματικότητα ἡ
φαρμακευτικὴ οὐσία.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
καὶ σεξουαλικὴ δυσλειτουργία ἀποτελεῖ πρόκληση καὶ περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς:
1) Βελτιστοποίηση τῆς λειτουργικῆς ἱκανότητας τῶν
ἀσθενῶν καὶ προσπάθεια ἐξάλειψης τῶν συμπτωμάτων,
τόσο μέσῳ χορήγησης φαρμάκων ὅσο καὶ μέσῳ ἀλλαγῆς
τρόπου ζωῆς, ὅπως εἶναι ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος, ἡ
κατάλληλη δίαιτα, ἡ ἀπώλεια βάρους καὶ ἡ ἀντιμετώπιση
συννοσηροτήτων, ὅπως εἶναι ὁ σακχαρώδης διαβήτης καὶ
ἡ χρόνια ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια. Ἐπιπρόσθετα, ἡ καθημερινὴ ἄσκηση ἐπαυξάνει τὴν λειτουργικὴ ἱκανότητα τοῦ
ἀσθενοῦς, βελτιώνει τὴν ποιότητα ζωῆς του καὶ συμβάλλει
στὴν καλύτερη ρύθμιση παραγόντων κινδύνου, ὅπως ἡ
ὑπερχοληστερολαιμία καὶ ἡ ὑπέρταση.
2) Ἀποφυγὴ φαρμάκων ποὺ προκαλοῦν σεξουαλικὴ δυσλειτουργία, ὅπως ἡ δακτυλίτιδα καὶ τὰ θειαζιδικὰ
διουρητικά. Ἀντικατάσταση πρώτης καί δεύτερης γενιᾶς
β-ἀπολειστῶν ἀπὸ νεώτερους, ποὺ δὲν προκαλοῦν στυτικὴ δυσλειτουργία. Ὑποστηρίζεται, ἐπίσης, ὅτι βοηθάει καὶ
ἡ ἀντικατάσταση τῆς σπιρονολακτόνης ἀπὸ τὴν νεότερη
ἐπλερενόνη, ἐννοεῖται πάντα μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ
θεράποντος ἰατροῦ.
3) Σημαντικὰ ὄπλα στὴ φαρέτρα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς στυτικῆς δυσλειτουργίας, ἀποτελοῦν καὶ οἱ ἀναστολεῖς
τῆς φωσφοδιεστεράσης 5 (PDE5). Πρόκειται γιὰ τέσσερα
φάρμακα, τὴν σιλδεναφίλη-viagra, τὴν τανταλαφίλη-cialis,
τὴν βαρδεναφίλη-levitra καὶ τὴν ἀβαναφίλη-spedra. Ἡ
δράση τους συνίσταται στὴν ἀναστολὴ τοῦ ἐνζύμου
φωσφοδιεστεράση 5, ποὺ ἔχει ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴν
παρατετάμενη χάλαση τῶν λείων μυϊκῶν κυττάρων τῶν
σηραγγωδῶν σωμάτων τοῦ πέους, πού, τελικά, εὐνοεῖ τὴν
στύση. Διαφέρουν μεταξύ τους, κυρίως, στὴν διάρκεια τῆς
δράσης τους, μὲ μεγαλύτερη διάρκεια νὰ ἔχει ἡ τανταναφίλη
συνέχεια στὴ σελ. 54
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φιλοξενουμενος
Ἡ Ἐπανορθωτικὴ Πλαστικὴ Χειρουργικὴ & τὸ παιδί
Δημήτριος Ἔμ. Μιχελάκης

Ἐπανορθωτικὸς Πλαστικὸς Χειρουργὸς Ἐνηλίκων & Παίδων, Διευθυντὴς Τμήματος Πλαστικῆς
Ἐπανορθωτικῆς Χειρουργικῆς καὶ Ἐγκαυμάτων, Εὐρωκλινικὴ Παίδων.

Η

Ἐπανορθωτικὴ Πλαστικὴ Χειρουργικὴ ἔχει τεράστια ἐξέλιξη τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ ἐξαιρετικὰ ἀποτελέσματα.
Ἡ σχέση τῆς Ἐπανορθωτικῆς Χειρουργικῆς μὲ τὸ παιδὶ
εἶναι πλέον πολὺ πιὸ στενὴ καὶ λύνει πολὺ περισσότερα προβλήματα, ἀπὸ ὅτι στὸ παρελθόν, μὲ πολὺ καλύτερα ἀποτελέσματα. Ἔτσι, λοιπόν, παιδιὰ μὲ συγγενεῖς ἀνωμαλίες ἔχουν
περισσότερες πιθανότητες νὰ ἐπιζήσουν, ἔχοντας καλύτερη
ποιότητα ζωῆς. Σὲ αὐτὸ βέβαια ἔχει συμβάλλει ὁ πληρέστερος
προγεννητικὸς ἔλεγχος, οἱ μονάδες ἐντατικῆς θεραπείας νεογνῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ βελτιωμένες παιδοχειρουργικὲς τεχνικές.
Οἱ περισσότερες συγγενεῖς ἀνωμαλίες ἀπαιτοῦν ἄμεση
χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση, πολλὲς φορὲς καὶ τὶς πρῶτες
μέρες τῆς ζωῆς, ἀλλὰ κυρίως στὴ νηπιακὴ καὶ προσχολικὴ
ἡλικία. Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ ἀποφύγουμε λειτουργικά, αἰσθητικά, ἀλλὰ καὶ ψυχολογικὰ προβλήματα τοῦ παιδιοῦ. Παράλληλα, μειώνεται καὶ τὸ ἄγχος τῆς οἰκογένειας, ποὺ ζεῖ μὲ τὸ παιδί.
Οἱ πιὸ συνηθισμένες συγγενεῖς ἀνωμαλίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἐπανορθωτικὴ Πλαστικὴ Χειρουργική, εἶναι γιὰ
τὰ βλέφαρα, ἡ βλεφαροφίμωση καὶ ἡ βλεφαρόπτωση. Ἡ
πρώτη, ποὺ σημαίνει μείωση τοῦ εὔρους τῆς βλεφαρικῆς
σχισμῆς, χειρουργεῖται τὸν τρῖτο μῆνα τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ,
γιὰ νὰ ἀποφύγουμε προβλήματα στὴν ὅραση. Ἡ δεύτερη,
πού εἶναι μία μεγάλη πρόκληση, ἐπειδὴ καλεῖται ὁ Πλαστικὸς
Χειρουργὸς νὰ θεραπεύσει τόσο τὸ αἰσθητικό, ἀλλὰ κυρίως
τὸ λειτουργικὸ πρόβλημα, μπορεῖ νὰ γίνει καὶ σὲ πιὸ μεγάλη
ἡλικία ὣς καὶ 5 ἐτῶν. Μέχρι τότε, τὸ παιδὶ πρέπει νὰ παρακολουθεῖται ἀπὸ τὸν ὀφθαλμίατρο.
Οἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῶν ὤτων ἀφοροῦν στὰ
γνωστὰ σὲ ὅλους προεξέχοντα ὦτα ἤ «πεταχτὰ αὐτιά», στὴν
ἀπλασία τοῦ πτερυγίου, ἀκόμη καὶ στὴν ἀνωτία, τὴν πλήρη
ἀπουσία τοῦ πτερυγίου τοῦ ὠτός. Οἱ ἐπεμβάσεις ἀποκατάστασης ἀρχίζουν στὴν ἡλικία τῶν 6-8 ἐτῶν.
Οἱ σχιστίες τοῦ χείλους εἶναι γνωστὲς συγγενεῖς ἀνωμαλίες ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Ἡ σχιστία μπορεῖ νὰ εἶναι
ἑτερόπλευρη ἤ ἀμφοτερόπλευρη, μὲ ἤ χωρὶς σχιστία τῆς
ὑπερῶας. Ὁ Πλαστικὸς Χειρουργὸς καλεῖται νὰ διορθώσει
τὸ λειτουργικὸ κυρίως μέρος, ἀλλὰ πρέπει νὰ δώσει ἔμφαση
καὶ στὸ αἰσθητικό. Ἔχουμε, λοιπόν, καὶ ἐδῶ μία πολύπλοκη
ἐπέμβαση. Ἡ ἐπιβίωσή τους ὀφείλεται στὴν ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη τῶν μονάδων ἐντατικῆς θεραπείας νεογνῶν, ἀλλὰ
καὶ στὴν ἔγκαιρη χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση. Ἡ μείωση τῶν
γεννήσεων παιδιῶν μὲ σχιστίες ὀφείλεται στὴν ἐνδομήτρια
ὑπερηχογραφικὴ διάγνωση, ὅπου οἱ γονεῖς, προκειμένου
νὰ ἀποκτήσουν παιδὶ μὲ «στίγμα» γιὰ ὅλη του τὴ ζωή, προβαίνουν σὲ διακοπὴ τῆς κύησης. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ κανόνα,
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καθὼς ὑπάρχουν καὶ ἐξαιρέσεις.
Οἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῶν ἄκρων, συνδακτυλίες ἤ
πολυδακτυλίες διορθώνονται στὴ προσχολικὴ ἡλικία ἤ καὶ
νωρίτερα.
Οἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῶν ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων
ἀντιμετωπίζονται ἀνάλογα μὲ τὴ βαρύτητα, ἀλλὰ νωρίτερα
ἀπὸ τὴν προσχολικὴ ἡλικία.
Οἱ σπίλοι (ἐλιὲς) καὶ τὰ αἱμαγγειώματα εἶναι μία ἄλλη
κατηγορία συγγενῶν ἀνωμαλιῶν, ποὺ καλεῖται νὰ διορθώσει ὁ Πλαστικὸς Χειρουργός. Τὸ πλάνο ἀντιμετώπισης ἐδῶ
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐντόπιση, τὴν ἔκταση, τὸ μέγεθος τῆς
βλάβης, ἂν ἐπηρεάζει ζωτικὰ ὄργανα, καὶ διαφέρει σὲ κάθε
περίπτωση, ἐνῶ οἱ ἐπεμβάσεις συνήθως εἶναι πολλαπλές.
Ὁ Πλαστικὸς Χειρουργὸς εἶναι ὁ πλέον εἰδικὸς γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση, παρακολούθηση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ
ἐγκαύματος, ποὺ εἶναι μία πολυσυστηματικὴ νόσος, ποὺ
ἐπηρεάζει ὅλο τὸν ὀργανισμό. Ἰδιαίτερη σημασία πρέπει
νὰ δοθεῖ στὴν ἀρχικὴ ἀντιμετώπιση, τὶς πρῶτες 48 ὧρες,
ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπώτερη συντηρητικὴ ἤ χειρουργική, ὅπου
χρειάζεται.
Τὸ τραῦμα θέλει ἰδιαίτερη προσοχή, γιατὶ ὅλοι γνωρίζουμε ἀνθρώπους, ποὺ ἀπὸ κάποιο τραυματισμὸ φέρουν γιὰ
ὅλη τους τὴ ζωὴ κάποιες ἄσχημες οὐλὲς. Ἐδῶ μπαίνει τὸ
συνέχεια στὴ σελ. 60

