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Οδηγούν οι εορτές σε έμφραγμα του μυοκαρδίου;
Νικόλαος Α. Κτενόπουλος

Ιατρός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Κωνσταντίνος Π. Τούτουζας
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Ο

ι εορταστικές ημέρες, όπως είναι το Πάσχα, είναι περίοδος
χαράς, εορτασμών και χαλάρωσης, παράλληλα όμως
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα στρεσογόνες και μελαγχολικές για
πολλούς ανθρώπους. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δημιουργείται
το ερώτημα, εάν σχετίζονται, αφενός οι εορτές και αφετέρου
η κατάθλιψη, με την εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Η ισχαιμική καρδιακή νόσος αποτελεί, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την πρώτη αιτία θανάτου
παγκοσμίως. Το 2016 μόνο, οδήγησε σε πάνω από 9 εκατομμύρια θανάτους συνολικά. Είναι πιθανό, το αυξημένο
στρες των ημερών κατά τις γιορτές και η ξαφνική αλλαγή
του τρόπου ζωής, συμπεριφοράς και κόπωσης για σύντομο χρονικό διάστημα, να αυξάνουν τη θνησιμότητα από
καρδιακές παθήσεις.
Αυτό υποστήριξε και ο Moman A. Mohammad, από το
Πανεπιστήμιο του Λουντ της Σουηδίας, μαζί με τους συνεργάτες του, το 2018. Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια
αναδρομική μελέτη, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη βάση
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δεδομένων SWEDEHEART, συλλέγοντας 283.014 περιπτώσεις
οξέων εμφραγμάτων, για το διάστημα 1998-2013. Σκοπός της
μελέτης ήταν η συσχέτιση των εορταστικών περιόδων και των
μεγάλων αθλητικών γεγονότων με τον κίνδυνο εμφάνισης
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Τα δεδομένα έδειξαν, ότι,
συνολικά, στις γιορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς υπήρξε μια αύξηση του κινδύνου για έμφραγμα του
μυοκαρδίου κατά 15%. Παράλληλα, φάνηκε ότι δεν υπήρχε
διαφορά στον κίνδυνο ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες
σε αυτές τις ημέρες, ενώ το Πάσχα αλλά και στα μεγάλα
αθλητικά γεγονότα δεν φάνηκε η αύξηση αυτή του κινδύνου
για έμφραγμα να είναι το ίδιο μεγάλη.
Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου
για έμφραγμα ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων, κατά
37%, με συχνότερη ώρα έναρξης των συμπτωμάτων στις
22:00 της ίδιας μέρας. Την Πρωτοχρονιά υπήρχε, επίσης, μια
αύξηση κατά 20% του κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου,
το οποίο αποδόθηκε εν μέρει στην αυξημένη κατανάλωση
αλκοόλ και φαγητού, στην έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες
το βράδυ, ή στην έλλειψη ύπνου την ημέρα εκείνη.
Παλιότερες μετα-αναλύσεις έχουν συσχετίσει το αιφνίδιο
αίσθημα θυμού, άγχους, λύπης, πένθους και στρες με το
έμφραγμα, συναισθήματα που είναι έκδηλα στις εορταστικές περιόδους. Παράλληλα, πιο αυξημένο κίνδυνο έχουν
οι ασθενείς >75 ετών, με σακχαρώδη διαβήτη και ιστορικό
στεφανιαίας νόσου. Βέβαια, είναι πιθανό, η αύξηση αυτή του
κινδύνου να επηρεάζεται από δύο παράγοντες: αφενός, από
την επιστροφή των συγγενών των παραμελημένων ασθενών,
με συνακόλουθη αύξηση των επισκέψεων σε γιατρούς προς
ρύθμιση αυτών, και αφετέρου από την καθυστερημένη επίσκεψη σε γιατρό, παρά την εκδήλωση συμπτωμάτων λόγω των
εορτασμών, χωρίς όμως να υπάρχουν δεδομένα γι’ αυτό.
Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να σημειωθεί, ότι έχει
βρεθεί συσχέτιση μεταξύ αλλαγών στη θερμοκρασία και εκδήλωσης οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Συγκεκριμένα,
το 2015, επιστήμονες από πανεπιστήμια του Βελγίου έδειξαν ότι
για κάθε 10⁰C μείωσης της θερμοκρασίας υπάρχει 8% αύξηση
στον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος, ενώ πιο επιρρεπείς
φάνηκαν να είναι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
Παρόλο που η εορτή που κυρίως έχει μελετηθεί είναι τα
Χριστούγεννα, τόσο το Πάσχα όσο και οι υπόλοιπες εορτές
μπορούν επίσης να συσχετιστούν με παρόμοιο τρόπο με την
εμφάνιση του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Πιο συγκεκριμένα,
το 2004, ο Phillips και οι συνεργάτες του, από το Πανεπιστήμιο
Καλιφόρνια-Σαν Ντιέγκο της Αμερικής, ανέφεραν μια εποχική
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
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αύξηση στη θνησιμότητα από καρδιακές και μη-καρδιακές
παθήσεις, παίρνοντας τις μεγαλύτερες τιμές στις εξής ημερομηνίες: 25 Δεκεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου, κατά
σειρά, σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο. Προτάθηκαν από
τους μελετητές 10 πιθανές εξηγήσεις για την αύξηση αυτή,
ανάμεσα στις οποίες ήταν οι αναπνευστικές παθήσεις, το
συναισθηματικό στρες σχετιζόμενο με τις γιορτές, οι αλλαγές
στη διατροφή και τη λήψη αλκοόλ, η αύξηση του κατά τόπους
πληθυσμού λόγω μετακινήσεων, η καθυστέρηση αναζήτησης
ιατρικής φροντίδας κ.α., παράγοντες που πιθανόν σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης εμφράγματος του
μυοκαρδίου συνολικά στις εορτές.
Συνδέεται η κατάθλιψη με τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου;
Οι περίοδοι των εορτών και των διακοπών έχουν συσχετιστεί με τη μελαγχολική διάθεση και την αύξηση του στρες.
Είναι λογικό, όσοι πάσχουν από διάφορες παθήσεις της
καρδιάς, να έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άγχους
και κατάθλιψης. Από την άλλη πλευρά, όμως, φαίνεται η
κατάθλιψη να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και
επανεμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, ενώ οι ασθενείς με
ιστορικό κατάθλιψης ή καταθλιπτικών συμπτωμάτων έχουν
μέχρι και δύο φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν ισχαιμική καρδιακή νόσο ή κάποιο θανατηφόρο, ή
μη-θανατηφόρο, καρδιακό σύμβαμα. Τέλος, μελέτες έχουν
δείξει, ότι ενήλικες με καταθλιπτικά συμπτώματα είναι έως και
2,5 φορές πιο πιθανό να έχουν πτωχή καρδιαγγειακή υγεία.
Σε τέτοιες περιόδους, λοιπόν, θα πρέπει όλοι να είναι σε
εγρήγορση, για να αναγνωρίσουν συμπτώματα ανεξήγητης
θλίψης ή έλλειψης ενδιαφέροντος για τις κοινωνικές τους
υποχρεώσεις, τη δουλειά ή τα χόμπι τους. Αν συμβαίνει κάτι
τέτοιο, θα πρέπει να αναφέρουν τους προβληματισμούς τους
στους οικείους τους, να αποφύγουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και την κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών και
τέλος να ζητήσουν, έγκαιρα, τη βοήθεια ειδικού.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
(2010) της American Heart Association για την καρδιαγγειακή υγεία, είναι πολύ σημαντική η βελτίωση πρωτίστως των
τροποποιούμενων παραγόντων κινδύνου, για τη γενικότερη
βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Αυτοί είναι το βάρος
σώματος, η γλυκόζη αίματος, η ολική χοληστερόλη, η αρτηριακή πίεση, η άσκηση, η δίαιτα και το κάπνισμα.
συνέχεια στή σελ. 9
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στην Ελλαδα ...και τον κοσμο
“Νεφρική δυσλειτουργία στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια:
Σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες”
Δημήτριος Πετράς, MD, PhD
Νεφρολόγος

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, ''Ιπποκράτειο'' Γ.Ν.Α.
Τί είναι το καρδιονεφρικό σύνδρομο
νεφρική δυσλειτουργία συναντιέται στο 10-12% του γενικού πληθυσμού. Διακρίνεται σε χρόνια, που είναι και η
πιο συχνή, και σε οξεία. Όπως υποδηλώνει και ο όρος της,
αφορά στη μη κανονική λειτουργία των νεφρών. Οι κυρίες
λειτουργίες των νεφρών είναι η διαχείριση του νερού του
οργανισμού, των ηλεκτρολυτών, και της οξεοβασικής ισορροπίας, καθώς και η αποβολή των άχρηστων προϊόντων
του μεταβολισμού. Η λειτουργία των νεφρών εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από τη λειτουργία της καρδιάς.
Σήμερα υπάρχει η έννοια του γηράσκοντος νεφρού.
Όσο εμείς μεγαλώνουμε, αντίστοιχα και ο νεφρός γερνάει.
Αυτό σημαίνει, ότι οι ηλικιωμένοι θα έχουν άλλοτε σε άλλο
βαθμό νεφρική δυσλειτουργία, η οποία όμως τις περισσότερες φορές δεν δημιουργεί προβλήματα και θεωρείται συμβατή με την ηλικία. Ωστόσο, αυτός ο γηράσκων νεφρός
είναι πιο ευαίσθητος σε φάρμακα, τοξίνες και εξωτερικούς
παράγοντες. Για παράδειγμα, ένα καρδιακό επεισόδιο σε
ηλικιωμένο ασθενή μπορεί να επιφέρει σημαντική βλάβη στον
ήδη (δυσλειτουργούντα) ηλικιωμένο νεφρό.
Η καρδιακή δυσλειτουργία συνυπάρχει συχνά με νεφρική
δυσλειτουργία. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε σε έναν ασθενή
με ήδη εγκατεστημένη χρονίως νεφρική βλάβη, στον οποίον
προκύπτει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, είτε σε έναν καρδιολογικό ασθενή στον οποίο παρουσιάζεται νεφρική δυσλειτουργία. Αυτή τη σχέση νεφρού και καρδιάς την ονομάζουμε
σήμερα καρδιονεφρικό σύνδρομο. Το καρδιονεφρικό σύνδρομο είναι μια έννοια που κατατάσσει τους ασθενείς με
καρδιακή και νεφρική δυσλειτουργία σε τέσσερις κλινικούς
τύπους, ανάλογα με το βασικό μηχανισμό των αντίστοιχων
διαταραχών:
• Τύπος Ι: αιφνίδια επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας,
η οποία οδηγεί σε οξεία νεφρική βλάβη / δυσλειτουργία.
• Τύπος ΙΙ: χρόνιες καρδιακές ανωμαλίες, που μπορεί να
προκαλέσουν επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, με
αποτέλεσμα τη μόνιμη νεφρική βλάβη/ δυσλειτουργία
• Τύπος ΙΙΙ: απότομη επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας,
που οδηγεί σε οξεία καρδιακή βλάβη
• Τύπος IV: χρόνια νεφρική νόσος/δυσλειτουργία, που προκαλεί χρόνιο καρδιακό πρόβλημα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μόνιμης καρδιακής βλάβης.
Ανεξάρτητα από τον τύπο, το καρδιονεφρικό σύνδρομο
αποτελεί ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί σε εξίσου σημαντική
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κλινική επιδείνωση και των δύο οργάνων.
Πιο ειδικά, για τον καρδιολογικό ασθενή με χρόνια νεφρική δυσλειτουργία θα πρέπει να γίνεται ορθή εκτίμηση τόσο
του καρδιολογικού όσο και του νεφρολογικού προβλήματος. Τα επίπεδα της νεφρικής δυσλειτουργίας διακρίνονται
σε 5 στάδια:
Στάδιο
1. Νεφρική βλάβη με φυσιολογική λειτουργία.
2. Νεφρική βλάβη με ήπια ή μικρή μείωση της νεφρικής λειτουργίας.
3. Νεφρική βλάβη με μέτρια μείωση της νεφρικής λειτουργίας.
4. Νεφρική βλάβη με σοβαρή μείωση της νεφρικής λειτουργίας.
5. Νεφρική ανεπάρκεια με ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης
(τελικό στάδιο νεφρικής νόσου).
Πώς θα διαπιστωθεί έγκαιρα η διαταραχή της λειτουργίας
των νεφρών μου;
Η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας σε κάθε καρδιολογικό ασθενή είναι απαραίτητη, γιατί η χρόνια νεφρική νόσος
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αποτελεί μία νόσο χωρίς συμπτώματα στα αρχικά της στάδια
και τις περισσότερες φορές παραμένει μη αντιληπτή τόσο
από τον ασθενή όσο και από τον μη ειδικό ιατρό. Η εκτίμηση
της νεφρικής λειτουργίας δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο
στην κρεατινίνη ορού (καθώς σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται
από τη μυϊκή μας μάζα), αλλά στον υπολογισμό του ρυθμού
σπειραματικής διήθησης. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς (π.χ.
γυναίκες, ηλικιωμένοι) με κρεατινίνη εντός φυσιολογικών
ορίων αλλά με παθολογική νεφρική λειτουργία. Είναι μείζονας σημασίας η έγκαιρη ανίχνευση αυτών των ασθενών.
Ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής τους λειτουργίας
θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η φαρμακευτική τους αγωγή και
οι πιθανές επεμβατικές/απεικονιστικές πράξεις στις οποίες
θα υποβληθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνεται πολύ
σοβαρά υπόψιν και η συννοσηρότητα (π.χ. η συνύπαρξη
σακχαρώδη διαβήτη κ.λπ.).
Επίσης, πολύτιμη είναι και η συμβολή της γενικής ούρων
(μιάς απλής και φτηνής εξέτασης ρουτίνας), καθώς με τη
βοήθεια της μπορεί να διαπιστωθεί πρώιμα η νεφρική βλάβη,
που δεν έχει προλάβει ακόμα να επηρεάσει τη νεφρική λειτουργία.
Όταν έχω κάποια νεφρική βλάβη, πρέπει να προσέχω κάτι
στα φάρμακα που παίρνω;
Όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή, αυτή θα πρέπει
να προσαρμόζεται στην εκάστοτε νεφρική λειτουργία. Υπάρχουν φάρμακα που αποβάλλονται από τους νεφρούς, και
επομένως, όταν η νεφρική λειτουργία δεν είναι φυσιολογική,
τα επίπεδα τους μπορεί να αυξηθούν και να οδηγήσουν σε
σημαντικές παρενέργειες,. Άρα η δοσολογία τους θα πρέπει
να προσαρμόζεται στην εκάστοτε νεφρική λειτουργία ή η
συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή να τροποποιείται, όταν
υπάρχουν διαθέσιμες άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Αξίζει να αναφερθούμε στην κατηγορία των αντιυπερτασικών, που αναστέλλουν τον άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης.
Αυτή η μεγάλη κατηγορία, εκτός από αντιυπερτασική δράση,
προσφέρει καρδιοπροστασία, ενώ στα αρχικά στάδια έχει
και νεφροπροστατευτική δράση. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη
προσοχή, καθώς όταν η νεφρική βλάβη είναι προχωρημένη,
τα συγκεκριμένα αντιϋπερτασικά μπορεί να έχουν σημαντικό
αρνητικό αντίκτυπο, επιταχύνοντας την εξέλιξη της νεφρικής
βλάβης σε τελικό στάδιο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής
της κατηγορίας των φαρμάκων είναι ότι σε ορισμένους
ασθενείς (ιδίως σε διαβητικούς) προκαλούν αύξηση στο
κάλιο του αίματος. Καθως οι νεφροί είναι αποκλειστικά το
υπεύθυνο όργανο για την αποβολή της περίσσειας του
καλίου από τον οργανισμό, η πιθανή συνυπάρχουσα δυσλειτουργία τους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του καλίου σε
επίπεδα απειλητικά για τη ζωή. Σε αυτή την περίπτωση, η δόση
των φαρμάκων αυτών θα πρέπει να μειώνεται αρκετά ή και
να διακόπτονται παρά τις άλλες ευεργετικές επιδράσεις τους.
Μια άλλη ευρέως χορηγούμενη κατηγορία φαρμάκων
σε αυτούς τους ασθενείς είναι τα διουρητικά. Και για αυτή την
κατηγορία, η χορήγησή τους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
σε ασθενείς που έχουν συνυπάρχουσα νεφρική δυσλειτουργία. Τα διουρητικά δρουν αποκλειστικά μέσα στο νεφρό και
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η δράση τους προάγει την αποβολή της περίσσειας του
νερού και του νατρίου (αλατιού) από τον οργανισμό. Τα
περισσότερα διουρητικά μεταβολίζονται στους νεφρούς,
για αυτό και είναι απαραίτητη η τροποποίηση της δόσης
τους. Το παράδοξο όμως είναι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις
ασθενών αναγκαζόμαστε να αυξάνουμε αρκετά τη δόση
των διουρητικών, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν στα
σημεία που ασκούν τη δράσης τους μέσα στο νεφρό,
καθώς, εξαιτίας της προϋπάρχουσας νεφρικής βλάβης, οι
λειτουργικές περιοχές του νεφρού είναι πολύ λιγότερες. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, οι δόσεις εξατομικεύονται σε κάθε
ασθενή ανάλογα με το επίπεδο της καρδιακής και νεφρικής
(δυσ)λειτουργίας τους. Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση,
ιδιαίτερα σε ασθενείς με σημαντική δυσλειτουργία, γιατί μειωμένες δόσεις θα οδηγήσουν σε ανεπιθύμητη κατακράτηση
νερού και νατρίου, με μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης πνευμονικού οιδήματος, ενώ πολύ αυξημένες δόσεις θα οδηγήσουν
σε αφυδάτωση. Βάσει αυτού, πολλές φορές το καθημερινό
ζύγισμα των ασθενών μοιάζει να είναι απαραίτητο. Τέλος,
υπάρχει ακόμα μια κατηγορία διουρητικών (οι αναστολείς
της αλδοστερόνης), που φαίνεται να παρουσιάζει και καρδιοπροστατευτική δράση, πλήν όμως δρά με τέτοιο τρόπο
στο νεφρό, ώστε να αυξάνει τα επίπεδα του καλίου στο αίμα.
Και σε αυτή την περίπτωση, σε ασθενείς με μετρίου ή και
σοβαρού βαθμού νεφρική δυσλειτουργία, θα πρέπει η χορήγηση τους να γίνεται προσεκτικά, σε μικρές δόσεις, και σε
περιπτώσεις υπερκαλιαιμίας να διακόπτεται τελείως.
Υπάρχουν εξετάσεις στις οποίες δεν πρέπει
να υποβληθώ;
Όσον αφορά στις επεμβατικές/απεικονιστικές μεθόδους
(όπως στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική, αξονική τομογραφία/αγγειογραφία κλπ.), στις οποίες πιθανά να χρειάζεται να
υποβληθούν αρκετοί καρδιολογικοί ασθενείς, θα πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις ασθενών όπου
συνυπάρχει νεφρική δυσλειτουργία. Ο λόγος είναι ότι τα
ενδοφλέβια σκιαγραφικά μέσα -απαραίτητα για τη διενέργεια
αυτών των μεθόδων- δύναται να επηρεάσουν σημαντικά τη
νεφρική λειτουργία. Όπως γίνεται αντιληπτό, η εκτίμηση της
νεφρικής λειτουργίας είναι απαραίτητη πριν από κάθε τέτοια
επεμβατική/απεικονιστική μέθοδο. Σε ασθενείς με μικρού ή
και μετρίου βαθμού νεφρική δυσλειτουργία ίσως χρειαστεί
η διακοπή ορισμένων φαρμάκων, καθώς και η ταυτόχρονα
σωστή ενυδάτωση αυτών των ασθενών προς αποφυγή
νεφρικής βλάβης. Στις περιπτώσεις με σοβαρότερη βαθμού
νεφρική δυσλειτουργία, η διενέργεια έκτακτης συνεδρίας αιμοκάθαρσης για αποβολή του σκιαγραφικού μέσου μπορεί
να είναι απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα καρδιολόγου-νεφρολόγου θα αποφασίσει τελικά τί είναι καλύτερο
για τον κάθε ασθενή.
Γενικότερα, η αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιολογικό πρόβλημα και νεφρική δυσλειτουργία απαιτεί τη στενή συνεργασία καρδιολόγων και νεφρολόγων για την πληρέστερη
αντιμετώπιση τους, αλλά και για την επίτευξη του βέλτιστου
θεραπευτικού αποτελέσματος τόσο για την καρδιά όσο και
για τους νεφρούς. 

Ιπποκρατης χθες - σημερα - αυριο
Ο ρόλος των νοσηλευτών στις μονάδες εντατικής θεραπείας
Μαρία Μεϊδάνη ΜSc,FESC

Προϊσταμένη γραφείου Εκπαίδευσης- Βιβλιοθήκη, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
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ι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν ένα
αυτόνομο τμήμα μέσα στα Νοσοκομεία, που οργανώθηκαν για την παροχή εντατικής φροντίδας σε ασθενείς
που έχουν κρίσιμη νόσο ή που αναρρώνουν από καταστάσεις δυνητικά απειλητικές για τη ζωή τους. Η νοσηλεία στις
ΜΕΘ περιλαμβάνει την παροχή βασικής και εξειδικευμένης
υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών, επεμβατικές και μη
τεχνικές παρακολούθησης, ολιστική φροντίδα, όπως και
φροντίδα στο τελικό στάδιο ζωής.
Ιστορική αναδρομή
Η Αγγλίδα Νοσηλεύτρια Florence Nightingale πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη χρησιμοποίηση ξεχωριστού χώρου για τους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κριμαίας, τη δεκαετία του
1850, εισήγαγε την πρακτική της μετακίνησης των βαριά
πασχόντων ασθενών απέναντι από τους νοσηλευτικούς
σταθμούς, για να μπορούν να τους παρακολουθούν πιο
στενά.
Το 1923, ο Αμερικανός Νευροχειρουργός Walter Dandy
δημιούργησε μια Μονάδα τριών (3) κλινών στο νοσοκομείο
John Hopkins. Σε αυτή τη Μονάδα τοποθετήθηκαν ειδικά εκπαιδευμένοι νοσηλευτές, για να παρακολουθούν ασθενείς
μετά από νευροχειρουργικές επεμβάσεις.
Το 1953, ο Δανός Αναισθησιολόγος Bjorn Ibsen οργάνωσε αυτό που ονομάζεται σήμερα ΜΕΘ, σε μια ειδικά
διαμορφωμένη τάξη φοιτητών νοσηλευτικής, στο Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης. Εκεί παρείχε φροντίδα σε ασθενείς
με τέτανο, χορηγώντας τους μυοχαλαρωτικά φάρμακα και
ελεγχόμενο αερισμό.
Για ένα διάστημα, στις αρχές της δεκαετίας του '60, δεν
ήταν ακόμα σαφές ότι χρειάζονταν εξειδικευμένες μονάδες θεραπείας και η φροντίδα δινόταν στους θαλάμους
ασθενών με τον ελάχιστο τότε εξοπλισμό. Ωστόσο, έγινε
γρήγορα αντιληπτό, ότι είναι πιο αποτελεσματική η δημιουργία ενός ξεχωριστού τμήματος με ειδικό εξοπλισμό και
εξειδικευμένο προσωπικό αποκλειστικά απασχολούμενο στο
συγκεκριμένο χώρο.
Το 1962, στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Πίτσμπουργκ,
οργανώθηκε η πρώτη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και
το 1970 ιδρύθηκε η επιστημονική ομάδα εντατικολόγων
(Critical Care Medicine).
Το 1975, αντίστοιχα, ο Αμερικανικός Σύλλογος Νοσηλευτών οργάνωσε τον εθνικό σύλλογο Νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (AACCN-American Association
of Critical Care Nurses), όπου γίνονταν μέλη μόνο όσοι
περνούσαν επιτυχώς από ειδικές εξετάσεις.

Τα καθήκοντα των Νοσηλευτών ΜΕΘ
Οι Νοσηλευτές, που εργάζονται σε χώρους ΜΕΘ, φροντίζουν τους ανθρώπους που είναι ασταθείς ή και σε βαριά
ασθένεια, καθώς χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση,
συχνές εκτιμήσεις της κατάστασής τους, χρήση από το
προσωπικό εξειδικευμένης τεχνολογίας και φαρμάκων για
τη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών τους. Πολλές φορές
οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες έχουν συνοδά
προβλήματα υγείας, που θα πρέπει εξίσου να εκτιμηθούν και
να αντιμετωπιστούν, παράλληλα με τα οξέα προβλήματα
που οδήγησαν στην εισαγωγή τους. Οι Νοσηλευτές εφαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, για να φροντίσουν
και να διατηρήσουν τις ζωτικές λειτουργίες των ασθενών
που βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με σοβαρές επιπλοκές
και προβλήματα, ενώ οφείλουν να έχουν ειδικές γνώσεις σε
χρήση φαρμάκων έκτακτης ανάγκης, αναλγητικών κ.λπ.
Σε καθημερινή βάση ο ρόλος του Νοσηλευτή περιλαμβάνει:
• Την αξιολόγηση όλων των συστημάτων του σώματος
(νευρολογικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό κ.λπ),
• Την οργάνωση ενός ημερησίου πλάνου φροντίδας
• Την εξατομικευμένη φροντίδα ασθενών (σίτιση, φροντίδα
δέρματος, ατομική υγιεινή) καθώς και
• Τις παρεμβάσεις για την αποφυγή επιπλοκών και την υποστήριξη της ζωής.
Παράλληλα εκπαιδεύεται να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί
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ένα μεγάλο αριθμό τεχνολογικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του ασθενούς, όπως: Οθόνες παρακολούθησης
ζωτικών σημείων, αναπνευστήρες, αντλίες έγχυσης φαρμάκων, μηχάνημα αιμοκάθαρσης και πολλά άλλα.
Αναλυτικότερα ο ρόλος των Νοσηλευτών αφορά:
Στη φροντίδα του ασθενή: Είναι υπεύθυνοι για την
παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας με δεξιοτεχνία, χρησιμοποιώντας όλες της κατάλληλες τεχνολογίες για την εξατομικευμένη φροντίδα τους, την πρόληψη λοιμώξεων καθώς
και την πρόληψη και φροντίδα κατακλίσεων.
Οφείλουν ο νοσηλευτές να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς και να καλύπτουν ακόμα και την
ανάγκη του για ύπνο, καθώς και τις διατροφικές, πολιτισμικές
και θρησκευτικές του ανάγκες, εάν η κατάσταση υγείας του
το επιτρέπει.
Ισάξιο μέλημά τους είναι να ενσωματώνουν σε όλα τα
ανωτέρω την ψυχολογική στήριξη των ασθενών τους, ανάλογα με το χρόνο νοσηλείας και την κατάστασή τους. Ειδικά
όταν ο ασθενής νοσηλεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα
στη ΜΕΘ, δημιουργούνται μεταξύ των επαγγελματιών υγείας
και των ασθενών ισχυροί δεσμοί, που βοηθούν στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στην αναβάθμιση της ποιότητα
ζωής τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους όσο και
μετά το πέρας αυτής.
Στην ενημέρωση και υποστήριξη της οικογένειάς του:
Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλουν να δίδουν και στην υποστήριξη
του οικογενειακού περιβάλλοντος των ασθενών, με την καθημερινή ενημέρωση της κατάστασης των συγγενών τους,
το πλάνο ενεργειών της φροντίδας τους, καθώς και των ειδικών ψυχολογικών αναγκών που έχουν εντοπίσει ή συζητήσει
μαζί τους. Με τον τρόπο αυτό κερδίζουν την εμπιστοσύνη
και τη συνεργασία τους, που στόχο έχει την υποστήριξη και
βελτίωση της κατάστασής τους.
Στη συμμετοχή τους στη διεπιστημονική ομάδα: Ο νοσηλευτής της ΜΕΘ αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής ομάδας,
που εργάζεται με κοινό στόχο τη βελτίωση της υγείας του
ασθενούς, την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών, την
έγκαιρη αποτροπή σοβαρών επιπλοκών αλλά και την αντιμετώπισή τους, όταν εμφανιστούν.
Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από:
• Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (Εντατικολόγους, Καρδιολόγους, Χειρουργούς, Πνευμονολόγους κ.λπ)
• Νοσηλευτές
• Φυσιοθεραπευτές
• Κλινικό Φαρμακοποιό
• Διαιτολόγο
• Ψυχολόγο κ.α.
Επαγγελματικά Προσόντα Νοσηλευτή ΜΕΘ
Απαραίτητη προϋπόθεση εργασίας των Νοσηλευτών
σε ΜΕΘ είναι:
Α. Η κατοχή βασικών γνώσεων νοσηλευτικής: πτυχιούχοι
νοσηλευτικών σχολών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Β. Η εξειδίκευση των γνώσεων μέσα από μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών και διδακτορικές διατριβές, πάνω στους
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τομείς της επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, παθολογικής και χειρουργικής νοσηλευτικής, αλλά ακόμα και
στη διοίκηση μονάδων υγείας.
Γ. Η παρακολούθηση πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων, αναγνωρισμένων από διεθνείς επιστημονικούς φορείς: Με
αυτόν τον τρόπο διατηρείται η υψηλού επιπέδου φροντίδα,
ενώ βοηθά και στην κατοχύρωση και προάσπιση του
επιστημονικού έργου των Νοσηλευτών.
Δ. Η τεκμηριωμένη Κλινική Εκπαίδευση του προσωπικού και
η σταδιακή αύξηση της κλινικής τους εμπειρίας: Δίπλα σε
έμπειρους Κλινικούς εκπαιδευτές εκπαιδεύονται στη βασική
εντατική φροντίδα των βαρέως πασχόντων ασθενών,
στη χρήση βιοϊατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού, στην
αντιμετώπιση επιπλοκών και σταδιακά εμβαθύνουν μέσα
από το συνδυασμό της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
της κλινικής εμπειρίας.
Οι νοσηλευτές των ΜΕΘ έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις,
μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ πεδίο παθολογικών
καταστάσεων υγείας, από ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια
και καρδιακές ανακοπές έως μείζονες επεμβατικές πράξεις.
Οι νοσηλευτές εκτελούν μια σειρά από καθήκοντα, όπως
διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων, συνεχούς παρακολούθησης και εκτίμησης, έλεγχο και φροντίδα της ανάρρωσης
του ασθενούς, όπως και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εκτός από την εξαιρετικά αναλυτική νοοτροπία, οι νοσηλευτές ΜΕΘ οφείλουν επίσης να επιδεικνύουν
εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες.
Στις ευθύνες των νοσηλευτών ΜΕΘ συγκαταλέγονται:
• Η αξιολόγηση και παρακολούθηση της προόδου του
ασθενούς.
• Η αντίληψη αιφνίδιων ή μικρών αλλαγών στην κατάσταση
υγείας των ασθενών.
• Η παροχή τακτικών ενημερώσεων στους θεράποντες ιατρούς, στους ασθενείς και στα μέλη των οικογενειών τους.
• Η προετοιμασία, χορήγηση και παρακολούθηση των θεραπευτικών σχημάτων.
• Η φροντίδα των ασθενών καθ’ όλη τη διάρκεια νοσηλείας
τους στη ΜΕΘ.
• Η άμεση ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις και
συμμετοχή στην ομάδα αναζωογόνησης.
• Προετοιμασία όλων των απαραίτητων διαδικασιών πριν
τη μεταφορά των ασθενών.
• Διατήρηση νοσηλευτικών αρχείων και εγγράφων.
• Δημιουργία και εφαρμογή αποτελεσματικού σχεδίου φροντίδας.
Η εργασιακή εμπειρία, η κλινική εξειδίκευση και η συνεχής
εκπαίδευση και επιμόρφωση προσδίδει στους νοσηλευτές
ΜΕΘ τα απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση όλο και πιο
απαιτητικών καταστάσεων με το πέρας του χρόνου. Είναι,
όμως, γνωστό, ότι ο χώρος των ΜΕΘ επιδρά αρνητικά σε
πολλαπλά επίπεδα στην υγεία του προσωπικού τόσο από
πλευράς σωματικής και ψυχολογικής κόπωσης όσο και από
τις συνεχείς μεταβολές των αναγκών νοσηλείας, τις ελλείψεις
συνέχεια στή σελ. 13

επικαιρα και αλλα
Πόσο μας απειλεί ο κορωνοϊός;
Βασίλης Σπανός

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου
Ιατρικού Κέντρου Αμαρουσίου
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αρόλο που αυτό το κείμενο γράφεται κατά την πολύ
αρχική φάση εμφάνισης κρουσμάτων COVID19
(COronaVIrusDIsease2019) στην ελληνική επικράτεια, οι απειλές από την εξάπλωση του ιού έχουν καταστεί προφανείς: (1)
αυξημένες αναχωρήσεις από τις ομάδες υψηλού κινδύνου
και τους υπερήλικες, (2) αδυναμία των υγειονομικών δομών
της χώρας, αλλά και των λειτουργών της υγείας, να ανταποκριθούν στην πρόκληση και (3) διάρρηξη της κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης. Η επιτυχία στην αντιμετώπιση της
τρίτης απειλής είναι η πιο σημαντική, επειδή αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση των δύο πρώτων.
Φαίνεται πως τα συμπτώματα από τον COVID19 είναι
συχνά ήπια, με ένα μικρό ποσοστό να χρειάζεται νοσηλεία,
κάποτε όμως σε μονάδες εντατικής θεραπείας, από όπου
προκύπτουν και οι αναχωρήσεις ασθενών. Η θνητότητα
(ποσοστό των αναχωρήσεων) υπολογίζεται σήμερα από
0,2 έως 2%, αλλά όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές θα είμαστε σε θέση να την καθορίσουμε με ακρίβεια, έχοντας
αξιόπιστα στοιχεία για τον παρανομαστή του κλάσματος (το
σύνολο των νοσούντων από COVID19). Φαίνεται, πάντως,
πως οι αναχωρήσεις προκύπτουν σε όσους πάσχουν ήδη
από κάποιο νόσημα και αφορούν, σχεδόν πάντα, σε υπερήλικες. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας, την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές, προέρχονται από τη γειτονική
Ιταλία, όπου η κατανομή των ασθενών που έχασαν τη μάχη
ανά ηλικιακή ομάδα είναι εντυπωσιακή: τα 2/3 αφορούν
στις ηλικίες 70 έως 90 ετών (32,5% 70 με 79 και 42% 80 με 89
ετών), το 15% αφορά ασθενείς άνω των 90 ετών, το 8,5%
ασθενείς 60 έως 69 ετών και λιγότερο από 3% ασθενείς 50
έως 59 ετών. Στο βαθμό που αυτή η σχεδόν αποκλειστική
«προτίμηση» του COVID19 για τους υπερήλικες επιβεβαιωθεί
και από τα δεδομένα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει έναν
ξεκάθαρο στόχο στην προστασία συγκεκριμένης μερίδας
του πληθυσμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ακόμα μεγαλύτερη προφύλαξη, τόσο ασθενών με χαμηλή ανοσία και
καρδιοαναπνευστικές παθήσεις (ομάδες υψηλού κινδύνου),
όσο και των υπερηλίκων, οι οποίοι πρέπει να έχουν απόλυτη
προτεραιότητα στην αναζήτηση ιατρικής φροντίδας. Οι υπόλοιποι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, θα νοσήσουν χωρίς
δραματικά επακόλουθα και καλό θα είναι να μην απευθυνθούν καν σε νοσοκομείο.
Η σύσταση σε όσους έχουν γριπώδη συνδρομή, πιθανότατα από COVID19, να μην απευθυνθούν σε νοσοκομειακές
δομές είναι μεγάλης σημασίας, αν θέλουμε το υγειονομικό
σύστημα να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον όγκο των ασθενών που θα χρειαστούν νοσηλεία. Ο τελευταίος θα είναι

σιγουρότατα αυξημένος, πιθανόν σε βαθμό αδυναμίας του
υγειονομικού συστήματος και των λειτουργών της υγείας να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ασθενών. Οι ιδιώτες λειτουργοί υγείας μπορούν να βοηθήσουν πολύ τα νοσοκομεία
μας, στο βαθμό που αντιμετωπίζουν ασθενείς στο σπίτι, και
το φορτίο θα μειωθεί εντυπωσιακά αν προφυλάξουμε υπερήλικες και ομάδες υψηλού κινδύνου, αυτούς δηλαδή που
πιθανότατα θα χρειαστούν νοσηλεία. Κρίσιμη παράμετρος,
ώστε να αντέξει το σύστημα υγείας της χώρας, είναι η διασπορά των αναπόφευκτων κρουσμάτων σε μεγάλο χρονικό
διάστημα, ώστε και καλύτερη προετοιμασία να υπάρξει και
να μειωθεί το φορτίο στις υγειονομικές δομές κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Φαίνεται πως έχει υπάρξει προετοιμασία
της πολιτείας όσον αφορά στη διάθεση κλινών, ιδίως σε
μονάδες εντατικής θεραπείας. Εύχομαι μόνο, την ώρα που
διαβάζετε αυτό το κείμενο, η πίεση στο σύστημα υγείας να
μην έχει αποδειχθεί δυσβάσταχτη. Η συμπεριφορά όλων μας,
ασθενών, πολιτών και του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού, συνεπικουρούντων των σχεδιασμών της πολιτείας,
είναι κρίσιμη παράμετρος στη στήριξη των υγειονομικών
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δομών που θα δεχθούν πολύ μεγάλο βάρος.
Ελπίζω, κυρίως, πως όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές
θα έχουμε ωριμάσει ως πολίτες και θα επιδεικνύουμε αυξημένη αλληλεγγύη προς συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη από εμάς, λιγότερο φόβο (έως πανικό) και
περισσότερη υπευθυνότητα. Ο φόβος δεν δικαιολογείται σε
ατομικό επίπεδο για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού.
Οι ενέργειες μας πρέπει να έχουν ως κίνητρο την προστασία αυτών που πραγματικά κινδυνεύουν τα μέγιστα από τον
COVID19, δηλαδή τους υπερήλικες και τους ήδη ασθενείς,
καθώς και το υγειονομικό σύστημα (ΕΣΥ και ιδιωτικός τομέας
υγείας). Το τελευταίο κινδυνεύει να αποδειχθεί κατώτερο των
αναγκών της χώρας σε αυτήν την περίοδο και, αν συμβεί
αυτό, οι αναχωρήσεις της ευάλωτης μερίδας του πληθυσμού
θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να επικρατήσει γενικότερο
χάος, με διασπορά πανικού.
Αφού καταλάβουμε πως ο ατομικός κίνδυνος είναι
μικρός θα πρέπει να διαφυλάξουμε όσους κινδυνεύουν περισσότερο, επιδεικνύοντας αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
και αλληλεγγύης. Να μην εξαντλούμε, για παράδειγμα, το
απόθεμα σε μάσκες, που είναι απαραίτητες μόνο σε όσους
πάσχουν από γριππώδη συνδρομή ή και μια απλή ίωση. Όσοι
πάσχουν από γριπώδη συνδρομή, καλό είναι να κάθονται
σπίτι τους και να χρησιμοποιούν τη μάσκα κατά την αποδρομή της, αν χρειαστεί να κυκλοφορήσουν. Να ακολουθούμε
τους περιορισμούς που αποφασίζονται για την προστασία
του κοινωνικού συνόλου, ακόμα και αν μας χαλάνε τα σχέδια
για καρναβαλική διασκέδαση. Όχι επειδή κινδυνεύουμε εμείς
προσωπικώς από τον ιό, αλλά για να αποφύγουμε την ταυτόχρονη μετάδοσή του σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού,
που θα δοκιμάσει τις υγειονομικές δομές και θα κοστίσει
ζωές συμπολιτών μας, που έχουν την ατυχία να είναι υπερήλικες. Να μην στιγματίζουμε τα κρούσματα, εξειδίκευση
των τηλεοπτικών καναλιών, γιατί εκτός από παραλογισμός
είναι και μια σίγουρη μέθοδος ανεπιτυχούς αντιμετώπισης.
Ο στιγματισμός σίγουρα θα έχει εκλείψει τώρα που διαβάζετε
αυτές τις γραμμές, αφού η διασπορά του COVID19 θα είναι
πλέον μεγάλη. Αναρωτιέμαι, όμως, πόσο θα έχει επιδεινωθεί
η άλλη εξειδίκευση των τηλεοπτικών καναλιών: η κατατρομοκράτηση, οι ρυθμοί ειδήσεων ωσάν να αφορούν σε πολεμικά ανακοινωθέντα! Αυτή η τρομολαγνεία, αποδοτική σε
νούμερα τηλεθέασης, είναι ο χειρότερος σύμβουλος, επειδή

ενεργοποιεί το βασικό ένστικτο αυτοσυντήρησης, έμφυτο σε
κάθε άνθρωπο, με αποτέλεσμα υπερβολικές αντιδράσεις για
τη διαφύλαξη της προσωπικής τους ακεραιότητας, αναντίστοιχες του πραγματικού ατομικού κινδύνου. Οι αντιδράσεις
φόβου είναι ατελέσφορες (φοράω μάσκα παντού και νομίζω
πως είμαι ασφαλής, ενώ ταυτόχρονα τη στερώ από όσους
πρέπει να την φορούν για να με προστατεύσουν), ενώ ταυτόχρονα κοστίζουν ακριβά σε όσους κυρίως κινδυνεύουν
και χρειάζονται δομές που χρησιμοποιούμε κατά κόρον οι
υπόλοιποι, λόγω του φόβου μας.
Είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητο να λειτουργήσουμε ως κοινωνία και όχι ατομικά. Η συλλογικότητα,
η αλληλεγγύη και το αίσθημα του γενικού καλού πρέπει να
πρυτανεύσουν στους καιρούς του COVID19, με ταυτόχρονο
σεβασμό όμως στην ατομική ελευθερία του κάθε ατόμου.
Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο ποτέ δεν ήταν εύκολη, τουλάχιστον για φιλελεύθερες δημοκρατίες όπως η δική μας,
γιατί στην Κίνα, για παράδειγμα, δεν υφίσταται θέμα ατομικών δικαιωμάτων, άρα ούτε σχετικά διλλήματα. Η δική μας,
όμως, κοινωνία οφείλει να σέβεται τα ατομικά δικαιώματα
και να παρεμβαίνει μόνο όταν πλήττονται κατάφορα βασικά
δικαιώματα των υπολοίπων πολιτών.
Γι᾽ αυτό άλλωστε οι περιορισμοί στο δικαίωμα κίνησης
και συνάθροισης δεν επιβάλλονται δια ροπάλου, αλλά μετά
από πολλή σκέψη και συχνά υπό μορφή σύστασης. Η ατομική συμμόρφωση εναπόκειται στο αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης των πολιτών, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες
το κόστος μη συμμόρφωσης κρίνεται καταστροφικό για το
κοινωνικό σύνολο.
Γι᾽ αυτό επίσης πρακτικές που συνδέονται με τα προσωπικά πιστεύω του καθενός, όπως το ζήτημα της Θείας
Κοινωνίας, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Η οργανωμένη
πολιτεία δικαιούται να παρέμβει απαγορευτικά, όταν έχουμε
ιατρικές μελέτες που αποδεικνύουν πως η πρακτική της Θείας
Κοινωνίας επιταχύνει την εξάπλωση του COVID19. Σε μελέτες
που αφορούν σε παλαιότερες επιδημίες από άλλους ιούς
δεν τεκμηριώθηκε ο σχετικός κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση
πάντως ο κορωνοϊός μεταδίδεται με το σάλιο. Η δε συνάθροιση υπερηλίκων στο εκκλησίασμα, που αποδεδειγμένα
αυξάνει τη διασπορά και μάλιστα σε ευπαθείς ομάδες, καλό
είναι να αποφευχθεί. Όπως φαντάζομαι και ελπίζω πως συμβαίνει όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές.

συνέχεια από τη σελ. 16 ❚ φιλοξενούμενη

οδηγήσουν σε σκοτώματα (μαύρες περιοχές στο οπτικό
μας πεδίο), ακόμα και σε πλήρη απώλεια της όρασης,
χωρίς οι ασθενείς να εμφανίζουν οφθαλμικό ή άλλο πόνο.
Επιπλέον, τα παθολογικά αυτά αγγεία αποτελούν τη
“σκαλωσιά” για να επεκταθεί και να αναπτυχθεί ινώδης
συνδετικός ιστός, που τα περιβάλλει μέσα στην υαλοειδική
κοιλότητα, οδηγώντας τελικά σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς από την έλξη που του ασκούν.
Η θεραπεία της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας γίνεται με την εφαρμογή ακτίνων laser καθ΄όλη
την εγγύς και μέση περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς σε
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2-3 συνεδρίες (παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία).
Πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει αιμορραγία
στο υαλώδες, η θεραπευτική αντιμετώπιση της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι χειρουργική.
Το χειρουργείο της υαλοειδεκτομής, στο οποίο με μικρές
τομές εισερχόμαστε στην υαλοειδική κοιλότητα, παροχετεύουμε την αιμορραγία και ταυτόχρονα αφαιρούμε τις
ινοαγγειακές μεμβράνες και εφαρμόζουμε διεγχειρητικά
παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία, αντιμετωπίζει την παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, φτάνει να
γίνει πρώιμα.

εκτος των τειχων
Κέντρο Υγείας Μυκόνου
Ιωάννης Καπελάκης MD, PhD
Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄

Τ

ο Κέντρο Υγείας Μυκόνου ξεκίνησε τη λειτουργία του το
1984 και αποτελεί τη μοναδική δημόσια δομή υγείας στο
νησί. Εξυπηρετεί περίπου 10.000 μόνιμους κατοίκους, πληθυσμός ο οποίος εκτοξεύεται τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς
η Μύκονος είναι από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς
προορισμούς.
Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται, την παρούσα στιγμή,
από 19 ιατρούς (δύο καρδιολόγους, δύο παθολόγους, έναν
ορθοπεδικό, ένα γενικό ιατρό, έναν ακτινοδιαγνώστη, ένα
μικροβιολόγο, έναν οδοντίατρο και δέκα αγροτικούς ιατρούς).
Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από 6 νοσηλευτές. Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από
6 άτομα, ενώ στο ΚΥ στεγάζεται
σταθμός του ΕΚΑΒ με λειτουργία
ενός ασθενοφόρου.
Το Κέντρο Υγείας Μυκόνου
διαθέτει δύο θαλάμους βραχείας νοσηλείας με 6 κλίνες, τμήμα
επειγόντων περιστατικών το οποίο
λειτουργεί σε 24 ωρη βάση, σηπτική αίθουσα για χειρουργικές
και ορθοπεδικές μικροεπεμβάσεις,
μικροβιολογικό εργαστήριο, μηχάνημα αερίων αίματος και
ακτινολογικό εργαστήριο. Αναμένεται να λειτουργήσουν
τους επόμενους μήνες αξονικός τομογράφος, ψηφιακός
μαστογράφος, μέτρηση οστικής πυκνότητας.
Στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου λειτουργούν καθημερινά
τακτικά εξωτερικά ιατρεία για τις ειδικότητες καρδιολογίας,
παθολογίας, ορθοπεδικής, γενικής ιατρικής, ενώ λειτουργεί
τμήμα υπερήχων για τη διενέργεια υπερήχων σώματος και
triplex αγγείων. Στο καρδιολογικό ιατρείο πραγματοποιείται
καρδιολογικός έλεγχος αποτελούμενος από καρδιολογική
εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα καρδιάς
και δυνατότητα τοποθέτησης holter ρυθμού. Στο μικροβι-

ολογικό εργαστήριο διενεργείται βασικός εργαστηριακός
έλεγχος όπως γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος
θυρεοειδούς, τροπονίνη, έλεγχος πηκτικότητας.
Το ΚΥ Μυκόνου εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών σε
ετήσια βάση. Για παράδειγμα, το 2019 προσήλθαν περίπου
30.000 ασθενείς και ενδεικτικά η κίνηση των ασθενών στο
καρδιολογικό τμήμα ήταν 2.100 ασθενείς και στο ορθοπεδικό 2.000.
Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η διακομιδή
των ασθενών σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια νοσοκομεία,
με πλωτό ή πτητικό μέσο μεταφοράς και συνοδεία ιατρού. Στο
ΚΥ αντιμετωπίζονται επείγοντα
και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Έχουν διενεργηθεί επιτυχείς θρομβολύσεις σε οξέα
στεφανιαία σύνδρομα, πριν αυτά
μεταφερθούν σε τριτοβάθμια
νοσοκομεία για περαιτέρω αντιμετώπιση. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου το ΚΥ λειτουργεί
αναγκαστικά ως δευτεροβάθμια
φροντίδα υγείας, όταν κρίνεται
απαραίτητη η νοσηλεία ασθενών αλλά δεν είναι δυνατή η
διακομιδή λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.
Οι εφημερίες καλύπτονται καθημερινά από τους αγροτικούς ιατρούς και από τους ειδικούς ιατρούς που υπηρετούν
αυτή τη στιγμή. Η πλειοψηφία του ιατρικού προσωπικού είναι
επικουρικοί ιατροί. Πολλές φορές, είναι δυσανάλογος ο
αριθμός των ιατρών με τον όγκο των περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Απαραίτητη είναι η στελέχωση
του ΚΥ με επιπλέον ειδικότητες και μόνιμο προσωπικό όπως
χειρουργοί, παιδίατροι και γενικοί ιατροί για την εύρυθμη
λειτουργία των εφημεριών και την κάλυψη των αναγκών,
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 

συνέχεια από τη σελ. 2

Μέτρα πρόληψης για τις γιορτινές ημέρες
Τις ημέρες, λοιπόν, των εορτών είναι σημαντικό όλοι
να προσέχουν και να ακολουθήσουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα, προς αποφυγήν ανεπιθύμητων συμβαμάτων.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει:
1. Να επισκεφτούν έγκαιρα τον ιατρό τους, σε περίπτωση που έχουν καιρό να το κάνουν ή αν έχουν κάποιο
σύμπτωμα, μην το καθυστερούν λόγω των εορτών.
2. Να παίρνουν τακτικά τα φάρμακά τους.

3. Να προσέχουν τη διατροφή τους αυτές τις ημέρες και
ειδικά την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, κορεσμένων
λιπαρών, αλατιού και ζάχαρης.
4. Να προσέχουν τη συναισθηματική φόρτιση και το στρες.
5. Να προσέχουν την υπερβολική κόπωση των ημερών.
6. Να αποφεύγουν τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες
και τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.
7. Να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, όπου αυτό ενδείκνυται. 
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εμεις ... και εσεις
Ναύπλιο, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Μαριέττα Μπατάκη

Α

κόμη μία χρονιά, πιστοί στις παραδόσεις μας, πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή στο αγαπημένο
Ναύπλιο, με σκοπό την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
μας. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, από το γνωστό σημείο, κοντά
στα γραφεία του ΕΛΙ.ΚΑΡ., μία ηλιόλουστη ημέρα, στις 10
Φεβρουαρίου 2020. Η διαδρομή ευχάριστη, με φιλική, αγαπημένη συντροφιά, άλλωστε έχουμε γίνει μία οικογένεια, με
άξια συνοδό την κυρία Δώρα, η οποία μας έμαθε όσα δεν
ξέραμε και μας θύμισε όσα δεν θυμόμαστε για το Ναύπλιο
και την ιστορία του. Δεν καταλάβαμε πότε πέρασαν τρεις
ώρες και φθάσαμε στον προορισμό μας.
Η πόλη αυτή της Πελοποννήσου θεωρείται η πιο γοητευτική και όχι άδικα. Το Ναύπλιο, πέρα από πανέμορφο, έχει
ιστορική σημασία και πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική.
Τα δρομάκια της θυμίζουν Ιταλία. Πρώτος σταθμός μας
το λιμάνι. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς! Από τη μία μεριά
το Παλαμήδι, κάστρο κτισμένο από τους Ενετούς σε λόφο
ύψους διακοσίων δεκαέξι μέτρων. Για να πλησιάσει κανείς
πρέπει να ανέβει εννιακόσια ενενήντα εννέα σκαλοπάτια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
& Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
E. Βορίδης
Γ. Κασιμάτης
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Π. Τσάκος
Ι. Τσούνης
ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας
ΤΑΜΙΑΣ: Α. Γιατράκου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Δ. Ρίχτερ
ΜΕΛΗ:
Χ. Βλαχόπουλος, Α. Δήμα, Κ. Καλαϊτζή,
Χρ. Στεφανάδης, Δ. Τούσουλης,
Κ. Τούτουζας, Στ. Ψυχάρης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Γ. Ανδρικόπουλος, Β. Βοττέας, Α. Βούτσας, Γ. Γκουμάς, Ν. Κατσιλάμπρος,
Ε. Παπαστεριάδης, Ν. Χούλης
Έπιτροπή Φίλων του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α. Παπακωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στενού
ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνά, Γ. Βαφάκη, Ε. Τούτουζα
10

Απέναντι, στον κόλπο του λιμανιού, το Μπούρτζι ή Θαλασσόπυργος ή Καστέλι, κάστρο – φρούριο, κτισμένο από τους
Ενετούς το 1473, στη νησίδα του Αγίου Αθανασίου, για
την προστασία του λιμανιού από ανεπιθύμητους εισβολείς,
υπήρξε η πρώτη φυλακή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το
Μπούρτζι φιλοξένησε δύο φορές, το 1824 και το 1827, την
Ελληνική Κυβέρνηση για να την προστατεύσει από εμφύλιες
εχθροπραξίες. Μπορεί κανείς να το επισκεφθεί μόνο με καΐκι.
Στο λιμάνι, μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούμε
την Πλατεία Συντάγματος, όπου βρίσκεται το Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Βουλευτικόν, που στέγαζε το πρώτο Κοινοβούλιο του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, τον Ιερό Ναό της
Γεννήσεως της Θεοτόκου και ένα παλιό Τζαμί.
Πιο πέρα, το υπέροχο Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Μικρού Παιδιού, ο Άγιος Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης
και ο Άγιος Σπυρίδωνας, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης
Καποδίστριας. Υπάρχουν τόσα, μα τόσα μέρη που μπορείς
επισκεφθείς! Χωρισθήκαμε, λοιπόν, για δύο ώρες, για να
επισκεφθεί ο καθένας από εμάς το χώρο που ήθελε και τον
συγκινούσε ιδιαίτερα. Επόμενη και τελευταία στάση στην
παραλία, στο ξενοδοχείο Αμαλία. Στον όμορφο χώρο του
φάγαμε και κόψαμε την πίτα μας. Την πίτα πρόσφερε η κυρία
Χατζηδημητρίου και το καλάθι για τον τυχερό της πίτας το
«Εργαστήρι», που εκπροσωπείται από την κυρία Κουμπλή.
Πάντα υπάρχει συγκίνηση και ζεστασιά στις συναντήσεις και στις εκδρομές μας, είναι η οικογένεια του ΕΛΙ.ΚΑΡ.
Ελπίζουμε να βρεθούμε σύντομα! 

συνέχεια από τη σελ. 14 ❚ άσκηση - γυμναστική - σπορ

Mυοσκελετικές νόσοι
• Γηριατρικό σύνδρομο ευπάθειας
• Οστεοαρθρίτιδα
• Οστεοπόρωση
• Οσφυαλγία
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Νευρολογικές νόσοι
• Άνοια
• Νόσος του Parkinson
• Πολλαπλή σκλήρυνση
Πνευμονικές νόσοι
• Άσθμα
• Κυστική ίνωση
• Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Ψυχιατρικές νόσοι
• Αγχώδης διαταραχή
• Κατάθλιψη
• Σχιζοφρένεια
• Stress

Καρκίνος
Βλέπουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα από τα ισχυρότερα, φθηνότερα και με τις λιγότερες παρενέργειες φάρμακα
και γι΄ αυτό το λόγο, η συνταγογράφηση της άσκησης
πρέπει να γίνεται σε όλους μα όλους τους ασθενείς στην
κατάλληλη πάντα δοσολογία!
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω σε εσάς, που θα διαβάσετε
αυτό το άρθρο, να μην φοβάστε τη λέξη άσκηση, να ρωτάτε
πάντα τί άσκηση να κάνετε, καθώς υπάρχουν απεριόριστες
παραλλαγές και ασκήσεις ακίνδυνες και όχι αν πρέπει και
αν μπορείτε να κάνετε!
Υ.Γ: Η άσκηση είναι μονόδρομος για την υγεία μας! 

συνέχεια από τη σελ. 12 ❚ οικονομικοί παλμοί

τρόπο παρασκευής διαφόρων προϊόντων, όπως είναι ο
τραχανάς, τα λουκάνικα, οι πίτες, τα γλυκά του κουταλιού,
τα τυριά. Τα τυριά αυτά παρασκευάζονται από νωπό γάλα:
ξυνομυζήθρα Χανίων, πηχτόγαλο, τουλουμοτύρι, ξηρός
ανθότυρος, τόσα τοπικά προϊόντα. Συχνά τα φτιάχνουν
μόνο για την οικογένεια τους. Δύσκολο να ανταγωνιστούν

τη μεγάλη βιομηχανία, αν αναζητήσουν μία θέση στο ράφι
των σούπερ μάρκετ.
Η σύγχρονη αγορά απαιτεί ποιότητα, αλλά και πιστοποίηση των προϊόντων τους με νέες τεχνολογίες, που θα
βοηθήσουν στη διατήρηση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών τους. 

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ








Αντωνίας Δενδρινού, η κ. Γραμματική Χατζηδημητρίου-Παπαζαχαρία, το ποσό των 200€.
Ματθαίου Δουζίνα, η κ. Γραμματική Χατζηδημητρίου-Παπαζαχαρία, το ποσό των 200 €.
Φώτη Μήτση, η κ. Γραμματική Χατζηδημητρίου-Παπαζαχαρία, το ποσό των 200€.
Αδελφής του Ελένης Αντωνοπούλου, ο κ. Δημήτριος Μπιμπίρης, το πόσο των 100€.
Καθηγητού Εμμανουήλ Μακρογιαννάκη, ο κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, το ποσό των 60€.
Κωνσταντίνου Ανδρή, η κ. Μαρία Σιδερή, το ποσό των 50€.
Αφροδίτης Βύζα, οι κ.κ. Κωνσταντίνου και Αδαμαντία Γιατράκου, το ποσό των 50€.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ






Το Ίδρυμα Ευποιΐας “Ο Καλός Σαμαρείτης”, το ποσό των 4.000€.
Ο κ. Νικόλαος Τουτουντζάκης, το ποσό των 100€.
Ο κ. Σπυρίδων Τσιγγλιφής, το ποσό των 100€.
Ο κ. Εμμανουήλ Περουλής, το ποσό των 70€.
Ο κ. Ηλίας Βουγιουκλής, το ποσό των 50€.
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οικονομικοι παλμοι
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα ως συνεχιστής
της Ελληνικής παράδοσης
Γαλήνη Φούρα

Δημοσιογράφος

Σ

υνεταιρισμοί γυναικών φέρνουν μια νέα εποχή στην
αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν παραδοσιακές συνταγές
παρασκευής των προϊόντων τους και πολύ καλές πρώτες
ύλες από τοπικούς παραγωγούς. Όλα όσα παράγουν είναι
χειροποίητα. Πήραν τις συνταγές από τις γιαγιάδες τους
και τα φτιάχνουν μόνες τους με ασυναγώνιστα υλικά που
προμηθεύονται οι ίδιες. Έχουν τις δικές τους προσωπικές
συνταγές, τα δικά τους προϊόντα και τους δικούς τους πελάτες. Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 140 γυναικείοι
συνεταιρισμοί, που παράγουν και τροφοδοτούν την αγορά
με διάφορα προϊόντα, όπως γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, διάφορα κουλουράκια, βουτήματα και ζυμαρικά. Η
Ελληνική κουζίνα και τα παραδοσιακά αγνά προϊόντα της
φημίζονται για τη γευστική και τη διατροφική τους αξία,
ενώ δεν υστερούν στη γεύση, διασφαλίζουν μια καλύτερη
ποιότητα ζωής και υγείας, με συνέπεια να είναι περιζήτητα
σε ξένες αγορές.
Είναι ενδεικτικό, ότι σε μία τριετία 37.000 χρήστες του
διαδικτύου από ΗΠΑ, Βρετανία και άλλες χώρες αναζήτησαν
ελληνικά προϊόντα και ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις,
μέσα από τον κόσμο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Προϊόντα μοναδικής ποιότητας: Το αυγοτάραχο είναι
το χαβιάρι της Ελλάδας, που παράγεται στο Μεσολόγγι. Η
φέτα, το πιο διάσημο από τα Ελληνικά τυριά, παράγεται από
αιγοπρόβειο γάλα στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο,
τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
έχει κατοχυρώσει ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΠΟΠ, που σημαίνει ότι το όνομα “φέτα” δεν μπορεί
χρησιμοποιηθεί σε τυριά παρόμοιας σύστασης, τα οποία
παρασκευάζονται εκτός Ελλάδας. Το συγκεκριμένο προϊόν
δεν μπορεί παράλληλα να παρασκευαστεί με άλλο τρόπο.
Εκτός από τη φέτα, που κυριαρχεί σχεδόν παντού, κάθε
περιοχή έχει και το δικό της τυρί, όπως γραβιέρα Κρήτης,
λαδοτύρι Μυτιλήνης, κατίκι Δομοκού, φορμαέλα Παρνασσού, κατσικίσιο Καλαβρύτων και τόσα άλλα. Το ούζο. Παγκοσμίως γνωστό με δημοφιλέστερο το ούζο Μυτιλήνης.
Η μαστίχα, που παράγεται αποκλειστικά στη Χίο με πολλές
εφαρμογές ως διατροφικό προϊόν και καλλυντικό, αλλά
και με θεραπευτικές ιδιότητες, κυρίως για το στομάχι, τα
εγκαύματα και τις επιδερμικές παθήσεις, γνωστές από την
εποχή του Ιπποκράτη. Το θυμαρίσιο μέλι με το εξαιρετικό του
άρωμα, το ανθόμελο και το σπάνιο ελατίσιο στις ορεινές
περιοχές. Το διάσημο Ελληνικό γιαούρτι, που τόσοι επιχειρούν να αντιγράψουν, πλούσιο σε πρωτεΐνες, μέταλλα, ιχνο12

στοιχεία, ασβέστιο και βιταμίνες. Το παξιμάδι Κρήτης, γλυκά
κουταλιού (κεράσι, σταφύλι, σύκο, περγαμόντο, βύσσινο,
κυδώνι), Μακεδονικός χαλβάς και άλλα πολλά. Το δημοφιλέστερο ελληνικό προϊόν το ελαιόλαδο, που ξεχωρίζει για
την αγνότητα του και την εξαιρετική διατροφική του αξία,
παρουσιάζει τις περισσότερες εξαγωγές στο εξωτερικό. Το
λάδι της ελιάς είναι η βάση της παραδοσιακής ελληνικής
κουζίνας και της Μεσογειακής διατροφής.
Τα παραδοσιακά προϊόντα, οι διατροφικές συνήθειες
και η τοπική κουζίνα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή
και αποτελούν στοιχεία όχι μόνο της φύσης, αλλά και του
πολιτισμού των κατοίκων τους. Η ελληνική διατροφή, που
αποτελεί σήμερα τη βάση πάνω στην οποία τοποθετείται
κάθε υγιεινή δίαιτα, στις περισσότερες χώρες του κόσμου,
έχει τις ρίζες της στην αρχαία Κρήτη, αφού οι Κρητικοί, με το
πέρασμα των αιώνων, διατήρησαν τα παραδοσιακά τους
προϊόντα. Αυτό, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας,
είναι πιο φανερό στις απομονωμένες ορεινές περιοχές.
“Το φαγητό πρέπει να είναι το φάρμακό μας” διαπίστωνε ο Ιπποκράτης το 400 π.Χ. Από την Οδύσσεια ξέρουμε, ότι
οι Έλληνες της Ομηρικής εποχής έτρωγαν διάφορα κρέατα
στη θράκα, ψωμιά από σιτάρι και κριθάρι ψημένα όπως οι
πίτες. Έπιναν γάλα, έφτιαχναν τυριά και συνόδευαν κάθε
γεύμα με νερωμένο κρασί. Οι Μυκηναίοι είχαν ως βασική
τροφή τα δημητριακά, σιτάρι και κριθάρι και κατανάλωναν
πολλά σύκα και μέλι. Οι αρχαίοι Έλληνες κατέγραφαν τρόπους παρασκευής φαγητού από τον 5ο π.Χ. αιώνα.
Στη σύγχρονη εποχή βλέπουμε πολλές τοπικές μονάδες
παραγωγής τροφίμων να εξαγοράζονται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, πολλές
περιοχές του πλανήτη έχουν τη δυνατότητα να παράγουν
το ίδιο προϊόν και επιχειρείται να δημιουργηθούν κοινά
καταναλωτικά πρότυπα, που προωθούνται από τη βιομηχανία τροφίμων. Όμως η επιμήκυνση της αλυσίδας από
την παραγωγή στην κατανάλωση προκαλεί, και όχι άδικα,
ανασφάλεια στους καταναλωτές, με συνέπεια τη στροφή
που παρατηρείται τελευταία στην παράδοση.
Στην Ελλάδα, οι μικρές τοπικές γυναικείες κοινωνίες διατηρούν ακόμη τα μυστικά της παραγωγής των παραδοσιακών προϊόντων. Τα μυστικά βρίσκονται στα χέρια των ηλικιωμένων γυναικών, τις συνταγές των οποίων έχει καταγράψει με επίπονη δουλειά η Καθηγήτρια Διατροφής Αντωνία
Τριχοπούλου. Οι γυναίκες διέσωσαν τον πατροπαράδοτο
συνέχεια στή σελ. 11

κουζινα
Εύκολες και νόστιμες συνταγές
Κωνσταντίνα Πάλλιου

Κλινική Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.



Κάρυ με πατάτες και αρακά
Υλικά
• 1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους 3-4 εκ.
• 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε λεπτές φέτες.
• 2 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες και ελαφρώς κοπανισμένες.
• 1 κουτ. γλυκού τζίντζερ ξερό, σε σκόνη.
• 1 κουτ. γλυκού κουρκουμάς.
• 1/2 κουτ. γλυκού καυτερό τσίλι ή καυτερή πάπρικα σε σκόνη
(ή όση θέλουμε).
• 1 κουτ. γλυκού κύμινο, σε σκόνη.
• 1 κουτ. γλυκού κάρυ, σε σκόνη.
• 100 γρ. αρακάς, κατεψυγμένος.
• 2 κουτ. σούπας φύλλα φρέσκου δυόσμου, χοντροκομμένα.
• 80 ml ελαιόλαδο + λίγο ακόμη για το σερβίρισμα.
• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Πικάντικο λαχανόρυζο
Υλικά
• 1/2 μέτριο λάχανο, λεπτοκομμένο.
• 1 κονσέρβα (400 γρ.) ολόκληρα ντοματάκια αποφλοιωμένα,
ελαφρώς χτυπημένα στον πολυκόφτη.
• 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ.
• 1/3 κουτ. γλυκού καυτερή πάπρικα.
• 150 γρ. ρύζι μακρύκοκκο.
• 2 κουτ. σούπας φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος.
• 90 ml ελαιόλαδο.
• Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Διαδικασία: Σε μια φαρδιά
κατσαρόλα ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο σε μέτρια
φωτιά και σοτάρουμε τα
κρεμμύδια, το σκόρδο και
το τζίντζερ για περίπου 3- 4
λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Προσθέτουμε τις πατάτες, το αλατοπίπερο,
τον κουρκουμά, το τσίλι, το κύμινο και το κάρυ και ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε 250 ml νερό και μαγειρεύουμε για
15-20 λεπτά, με σκεπασμένη την κατσαρόλα. Προσθέτουμε
τον αρακά, ανακατεύουμε απαλά και συνεχίζουμε το μαγείρεμα με σκεπασμένη την κατσαρόλα για άλλα 10 λεπτά ή
μέχρι να γίνουν οι πατάτες και ο αρακάς. Αποσύρουμε από
τη φωτιά, σκορπίζουμε το δυόσμο, περιχύνουμε με λίγο ωμό
ελαιόλαδο και σερβίρουμε.

Διαδικασία: Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε, σε
μέτρια φωτιά, 30 ml από
το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το λάχανο με το
κρεμμύδι, την πάπρικα,
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι για 4-5 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσουν
ελαφρώς. Ρίχνουμε την ντομάτα και 100 ml νερό και μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρώς
η σάλτσα. Προσθέτουμε 800 ml ζεστό νερό, χαμηλώνουμε
τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για 15 λεπτά με σκεπασμένη
την κατσαρόλα. Ρίχνουμε το ρύζι μαζί με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 200 ml νερό και
σιγομαγειρεύουμε για άλλα 15 λεπτά, με σκεπασμένη την κατσαρόλα, μέχρι να φουσκώσει το ρύζι και να απορροφήσει
τα περισσότερα υγρά. Aν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό
νερό επιπλέον. Αποσύρουμε από τη φωτιά, σκορπίζουμε το
δυόσμο και αφήνουμε το λαχανόρυζο να σταθεί για περίπου
10 λεπτά πριν σερβίρουμε.

Θερμίδες 1.681		
Λίπη 80 γρ.		
Χοληστερόλη 0 χλγρ. 

Θερμίδες 1.723
Λίπη 90 γρ.
Χοληστερόλη 0 χλγρ. 

Πρωτεΐνες 29 γρ.
Υδατάνθρακες 224 γρ.

Πρωτεΐνες 26,5 γρ.
Ὑδατάνθρακες 208 γρ.

συνέχεια από τή σελ. 6 ❚ Ιπποκράτης χθες - σήμερα - αύριο

του προσωπικού σε παγκόσμιο επίπεδο, τις εναλλαγές των
βαρδιών στο 24ωρο και τις απαιτήσεις και ανάγκες της
κοινωνίας σε ένα συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό, αριθμητικά και ηλικιακά.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον, όπως
είναι οι ΜΕΘ, με τους νοσηλευόμενους βαρέως πάσχο-

ντες ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό οφείλει να διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις, να καλλιεργούνται καλές
διαπροσωπικές σχέσεις και να επιδεικνύει ενσυναίσθηση
στις ανάγκες των ασθενών. Ανάγκες τόσο για την παροχή
φροντίδας και υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών, τις
επεμβατικές και μη τεχνικές παρακολούθησης, όσο και για
τη φροντίδα στο τελικό στάδιο της ζωής τους. 
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ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Θεραπευτική άσκηση: Γιατί είναι τόσο σημαντική;
Χάρης Βαλσαμίδης

Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Ξ

εκινώντας, θέλω να τονίσω ότι οι καθημερινές δραστηριότητες (εργασία, υποχρεώσεις, οικιακά κ.λπ.) δεν είναι
το ίδιο με το να ασκούμαστε συστηματικά, αλλά, από το να
μην κάνουμε τίποτα, είναι σίγουρα κάτι θετικό για την υγεία
μας, έστω και αυτού του είδους η κίνηση.
Βασικός στόχος της θεραπευτικής άσκησης είναι η βελτίωση
της σωματικής, αλλά και της ψυχικής υγείας του ασκούμενου, καθώς και η γενικότερη λειτουργικότητά του μέσα στην
καθημερινότητα, εξαιτίας κάποιας συγκεγκριμένης πάθησης.
Η διαφορά, ανάμεσα στη θεραπευτική άσκηση και τον
όρο γενική άσκηση, βρίσκεται στο ότι, στην πρώτη περίπτωση
μιλάμε για συγκεκριμένη δοσολογία, ένταση, συχνότητα,
χρόνο και είδος ασκήσεων, για την κάθε πάθηση ξεχωριστά.
Στη σημερινή εποχή, έχουμε στη διάθεσή μας ένα τεράστιο
όγκο επιστημονικής αρθρογραφίας και έρευνας, που μας
δείχνει πως η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας σχετίζεται
με την παρουσία χρόνιων και σοβαρών νοσημάτων, καθώς,
επίσης, ότι η άσκηση στη “σωστή δοσολογία”, όπως είπαμε,
συμβάλλει σημαντικά ως θεραπεία ή/και ως συμπληρωματική
θεραπεία ή/και ώς μέσο πρόληψης.
Για να έχουμε καλύτερη εικόνα, για το πόσο σημαντική
είναι η άσκηση, ας δούμε με τη σειρά ποιές είναι οι νόσοι,
στις οποίες η έρευνα παρέχει επιστημονικά επιβεβαιωμένα
και βασισμένα σε ενδείξεις οφέλη υγείας τόσο σε επίπεδο
πρόληψης όσο και σε επίπεδο συμβολής στη θεραπεία τους:

Μεταβολικές νόσοι
• Μεταβολικό σύνδρομο
• Παχυσαρκία
• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 & 2
• Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
• Υπερλιπιδαιμία
συνέχεια στή σελ. 11



Καρδιαγγειακές νόσοι
• Διαλείπουσα χωλότητα

• Εγκεφαλική αποπληξία (εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο)
• Καρδιακή ανεπάρκεια
• Στεφανιαία νόσος
• Υπέρταση
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φαρμακολογια
Λιποπρωτεΐνη (a) ) [Lp(a)]
Γενοβέφα Κολοβού

Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας, Metropolitan Hospital

Ο

ι αυξημένες συγκεντρώσεις της Lp(a) στο πλάσμα συσχετίζονται με τη στεφανιαία νόσο, με τις αθηρωματικές
στενώσεις των καρωτίδων, με τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, με την περιφερική αρτηριοπάθεια και με τη στένωση της
αορτικής βαλβίδας. Οι Kostner και συνεργάτες έθεσαν πρώτοι
τα επίπεδα της Lp(a) πάνω από 30 mg/dL ως παράγοντα
κινδύνου για την εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Ωστόσο, στη φύση δεν δημιουργούνται ουσίες χωρίς
κάποιο λόγo. Η συμβολή της Lp(a) στην ίαση των πληγών
και τραυμάτων και στην αγγειογένεση θα μπορούσε να
παίξει σημαντικό ρόλο. Αρχικά, στη διάρκεια της εξέλιξης
του ανθρώπινου γένους, οι παραπάνω ιδιότητες θα ήσαν
ευνοϊκές για την επιβίωση, όπου το κυνήγι και οι διαμάχες με
άλλα είδη θα ήταν καθημερινές ασχολίες του Homo sapiens.
Μολονότι δεν έχει ερευνηθεί η επίδραση της Lp(a) στον
τραυματισμένο ιστό, η διαπίστωση ότι τα Kringle (διαμορφωτικές μονάδες) της apo(a) περιέχουν τεμάχια του πλασμινογόνου, που μετά τη διάσπασή του παράγεται αγγειοστατίνη
(αναστολέας της αγγειογένεσης), πυροδότησε το ερευνητικό
ενδιαφέρον.
Μια άλλη χρήσιμη ιδιότητα της Lp(a), που ενδεχομένως
να επηρέασε την εξελικτική της πορεία, ήταν η δυνατότητα δέσμευσης της χοληστερόλης, που περιέχει η LDL, της
Lp(a) με το ινώδες που σχηματίζεται μετά τον τραυματισμό.
Στα είδη με αυξημένα επίπεδα της Lp(a) έδινε προβάδισμα,
βοηθώντας τα με τη σύνθεση νέων ή με την επιδιόρθωση
των μεμβρανικών κυττάρων των τραυματισμένων ιστών, με
αποτέλεσμα ταχύτερης επούλωσής τους.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η χοληστερόλη της Lp(a) δεν
επηρεάζεται από τη διατροφή. Αυτό μπορεί να σημαίνει, ότι
πριν εκατομμύρια χρόνια από σήμερα η χοληστερόλη της
Lp(a) ήταν σημαντική για την επιδιόρθωση των τραυματισμένων κυττάρων, διότι τα πρωτεύοντα εκείνης της εποχής είχαν
διαφορετικές διαιτητικές συνήθειες και χαμηλότερα επίπεδα
της ολικής και LDL χοληστερόλης στο πλάσμα.
Η apo(a) μοιάζει δομικά με το πλασμινογόνο. Εξαιτίας
αυτής της ομοιότητας, η Lp(a) παρεμποδίζει τη θρομβολυτική
διαδικασία, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη θρόμβωση.
Μετά από τραυματισμό, η Lp(a) δεσμεύεται με τους μεμβρανικούς υποδοχείς των μακροφάγων και των αιμοπεταλίων
και ενεργοποιούν το ινώδες, αναστέλλοντας έτσι τη λύση του
σχηματισμένου θρόμβου. Ίδια διαδικασία ακολουθείται και
στον τραυματισμό του αγγείου (τοξικές ουσίες, κάπνισμα,
αρτηριακή υπέρταση και άλλα), αυτή τη φορά όμως δεν
είναι ευνοϊκή, διότι συμμετέχει στην αθηρογένεση
Επίσης, η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει αυξημένη
απομάκρυνση των σωματιδίων της Lp(a) από την κυκλοφο-

ρία ή να μειώσει τη σύνθεσή της. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα
της Lp(a) στις βαριές λοιμώξεις και στα βαριά εκτεταμένα
εγκαύματα και γενικά στις καταστάσεις με SIRS μπορεί να
οφείλονται στη μειωμένη σύνθεση της Lp(a) ως συνέπεια της
δυσλειτουργίας των ηπατικών κυττάρων ή της κατάστασης
της κυκλοφορίας (απώλεια υγρών/αίματος) ή και των δύο.
Μια άλλη εξήγηση, που μπορεί να δοθεί για τα πολύ
χαμηλά επίπεδα της Lp(a) των ασθενών με SIRS, είναι ότι οι
κυτοκίνες, οι οποίες συμμετέχουν στη φλεγμονή και στη σήψη,
μπορεί να επηρεάζουν την έκφραση του γονιδίου της apo(a).
Συγκεκριμένα, στα καλλιεργημένα ηπατικά κύτταρα των
πιθήκων παρατηρήθηκε ότι η IL-6 αυξάνει την έκφραση, ενώ
o μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β (TGF-β1) και o
παράγοντας νέκρωσης του όγκου-α (TNF-α) μειώνουν την
έκφραση του γονιδίου της apo(a). Στις καταστάσεις SIRS και
στη σήψη, οι κυτοκίνες που κυριαρχούν είναι η TGF-β1 και η
TNF-α και μειώνουν τα επίπεδα της Lp(a), ενώ στις φλεγμονές μέτριας βαρύτητας, όπως είναι το οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου ή η περίοδος μετά από χειρουργείο, η κυρίαρχη
κυτοκίνη είναι η IL-6, η οποία υπερκαλύπτει τις δράσεις των
αναστολέων της έκφρασης του γονιδίου της apo(a) και
παρατηρείται αύξηση των επιπέδων της Lp(a).
Συμπερασματικά
Η Lp(a) είναι μια λιποπρωτεΐνη που θα μας απασχολεί
για αρκετό καιρό ακόμα. Οι τελευταίες οδηγίες, που δημοσιεύτηκαν το 2019, έχουν συμπεριλάβει τα εξημμένα επίπεδά
της ως παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών
νοσημάτων. 
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φιλοξενουμενη
Διαβήτης και όραση
Αμαλία Ντουράκη

Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Athens Eye Hospital

Η

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι σοβαρή επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη, που προσβάλλει το εσωτερικό μέρος των ματιών. Οφείλεται στη βλαβερή επίδραση
που έχει η παρατεταμένη υπεργλυκαιμία στα μικρά αγγεία
του αμφιβληστροειδή, του νευρικού χιτώνα του ματιού, που
προσλαμβάνει τα οπτικά ερεθίσματα. Είναι προοδευτική
νόσος και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να έχει
καταστροφικές συνέπειες για την όραση.
Όσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της νόσου τόσο
μεγαλύτερος ο κίνδυνος ανάπτυξης αμφιβληστροειδοπάθειας. Σύμφωνα με τη μεγάλη επιδημιολογική μελέτη για
το διαβήτη, Winsconsin Epidemiologic Study of Diabetic
Retinopathy, το 80% των ασθενών με διαβήτη τύπου 2
πάνω από 10 χρόνια, και σχεδόν το σύνολο των ασθενών
με διαβήτη πάνω από 25 χρόνια παρουσιάζει διαβητική
αφιβληστοειδοπάθεια. Το σημαντικότερο είναι πως το 90%
αυτών των περιπτώσεων θα είχε προληφθεί, αν οι ασθενείς
ακολουθούσαν ένα τακτικό πρόγραμμα οφθαλμολογικών
ελέγχων.
Θεμελιώδης είναι η σωστή μεταβολική ρύθμιση και
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς, που επιδρά
ευεργετικά στην εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς ή τον
τύπο του διαβήτη. Η μέτρηση των επιπέδων του σακχάρου
στο αίμα δεν είναι αρκετή, λόγω των διακυμάνσεων που
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο καλύτερος
δείκτης σωστής μεταβολικής ρύθμισης είναι η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), που αντανακλά το μέσο
επίπεδο γλυκόζης του αίματος για τους τελευταίους 3 περίπου μήνες.
Συμπτώματα/Θεραπεία:
Στα αρχικά στάδια, η νόσος είναι ασυμπτωματική και
μπορεί να παραμείνει έτσι, ακόμα και όταν επέλθει επιδείνωση. Συνηθέστερο σύμπτωμα είναι η μείωση της κεντρικής
όρασης, που οφείλεται στη διαβητική ωχροπάθεια. Η ωχρά
κηλίδα είναι μια κυκλική περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς, που είναι υπεύθυνη για την πιο χρήσιμη όραση,
όπως το διάβασμα και η αναγνώριση λεπτομερειών των
προσώπων. Στο διαβήτη, λόγω της ανάπτυξης μικροαγγειακών αλλοιώσεων και την απώλεια της στεγανότητας των
αγγείων του αμφιβληστροειδούς, αναπτύσσεται οίδημα
στην περιοχή της ωχράς, που ευθύνεται για σημαντική
απώλεια όρασης. Η διάγνωση γίνεται με βυθοσκόπηση
στη σχισμοειδή λυχνία, συνήθως όμως συνοδεύεται και
από μια ειδική εξέταση που λέγεται οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Στην οπτική τομογραφία πολύ γρήγορα και
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ανώδυνα λαμβάνουμε λήψεις υψηλής ευκρίνειας, ώστε
να ποσοτικοποιήσουμε το οίδημα και να εκτιμήσουμε πιο
αντικειμενικά την ανταπόκριση στη θεραπεία.
Το διαβητικό οίδημα αντιμετωπίζεται με μια σειρά ενδοβόλβιων ενέσεων, που γίνονται με τοπική αναισθησία
και μπλοκάρουν τον αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα VEGF, με εφαρμογή ακτίνων laser στις παθολογικές διατάσεις των αγγείων (μικροανευρυσμάτια) και στις
περιοχές οιδήματος του νευροεπιθηλίου ή με συνδυασμό
ενέσεων και laser. Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη για κάθε ασθενή και να εφαρμόζεται από εξειδικευμένο
οφθαλμίατρο, ώστε να έχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Η δεύτερη σοβαρότατη βλάβη του σακχαρώδους διαβήτη στο μάτι είναι η ανάπτυξη παθολογικών αγγείων στην
περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς (παραγωγική διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια). Καθώς τα νεοαγγεία αυτά έχουν
εύθρυπτο τοίχωμα, προκαλούνται υποτροπιάζουσες αιμορραγίες μέσα στο gel (υαλώδες), με το οποίο είναι γεμάτο
το μάτι μας. Η διαρροή αίματος από τα νεοαγγεία στο
υαλοειδές δημιουργεί ένα φυσικό εμπόδιο στην όραση.
Μικρές διαρροές μπορεί να γίνουν αντιληπτές σαν κινούμενα μαύρα στίγματα ή κουβάρια από κλωστές ή ιστούς
αράχνης. Μεγαλύτερες αιμορραγίες, όμως, μπορεί να
συνέχεια στή σελ. 8

