
Αρχίζει διάλογος 
για επέκταση ωραρίου

H προσαρμογή στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον του Γενικού Συστήματος 
Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί τη μεγαλύτερη 

πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει πλέον 
ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ). Μετά από ένα δύσκολο έτος, λόγω 
των πρωτοφανών συνθηκών που επέβαλε 
στο σύστημα υγείας η πανδημία της Covid-
19 και αφού τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ 
κατάφεραν να περάσουν με άριστα αυτήν τη 
δοκιμασία, ο Οργανισμός προχωρεί με την 
αυτονόμηση που βρίσκεται σε αρκετά προ-
χωρημένο στάδιο, ενώ παράλληλα ανοίγει 

νέο κύκλο διαλόγου με τους ιατρούς. Όπως 
δήλωσε σε συνέντευξή του στο ένθετο 
«Υγεία» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, 
Δρ Χαράλαμπος Χαριλάου, στο πλαίσιο αυτό, 
στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα τεθούν 
στο τραπέζι οι δομές και τα οργανογράμ-
ματα, καθώς και η επέκταση του ωραρίου 
λειτουργίας των διαφόρων Τμημάτων των 
νοσηλευτηρίων, όπου σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον είναι επιβεβλημένη ανάγκη.  
Ο Δρ Χαριλάου αναφέρεται, επίσης, στις 
προκλήσεις που επέφερε η πανδημία, ενώ 
μιλά για την κατάσταση που επικρατεί σή-

μερα στα νοσηλευτήρια, σημειώνοντας 
πως τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός των 
νοσηλευόμενων ασθενών με Covid-19 σε 
κοινούς θαλάμους έχει μειωθεί αισθητά. 
Όπως είπε, αυξημένος παραμένει ο αριθμός 
των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας, που είναι βαριά 
περιστατικά με μεγαλύτερο χρόνο παραμο-
νής, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του Οργανισμού, το επόμενο διάστημα και 
αυτός ο αριθμός θα σταθεροποιηθεί και 
σταδιακά θα επέλθει η μείωση.

ΣΕΛ. 4-5

ΧΟΡΗΓΟΣ

23.05.2021
Της Κυριακής

ΕΜΒΟΛΙΑ 
Εντός Ιουνίου 

η απόφαση 
για 3η δόση

ΣΕΛ. 3

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για 

την πάθηση
ΣΕΛ. 6-7 

ΜΕΛΑΝΩΜΑ 
Σύγχρονες 

θεραπευτικές 
προσεγγίσεις

ΣΕΛ. 8

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Στρες, άγχος 

και τρόποι 
αντιμετώπισης 

ΣΕΛ. 9

ΔΡ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 
ΛΑΟΥΡΗΣ

Δραστήριο 
πνεύμα και 
υγιές κορμί 

πάνε μαζί 
ΣΕΛ. 13

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΟΚΥΠΥ





3   COVID-19Της Κυριακής 23.05.2021

Χρειαζόμαστε
3η δόση εμβόλιόυ; 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει προς το παρόν εκδώσει 
κάποια οδηγία για χορήγηση 3ης δόσης. Tο θέμα πιθανόν να εξεταστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τον Ιούνιο
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com

Μεγάλη συζήτηση άνοιξε 
μετά τις δηλώσεις του 
προέδρου και διευθύ-
νοντος συμβούλου της 

Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος 
εκτίμησε πως θα απαιτηθεί και τρίτη 
δόση του εμβολίου κατά της Covid-
19 σε διάστημα οκτώ έως δώδεκα 
μηνών από τη δεύτερη. Κατά τον ίδιο, 
το διάστημα ανοσίας για το εμβόλιο της 
Pfizer είναι τουλάχιστον έξι μήνεςκαι, 
κατά την εκτίμησή του, κάθε χρόνο θα 
πρέπει να γίνεται μία επαναληπτική 
δόση. Παρόμοιες τοποθετήσεις έγιναν 
τηνεβδομάδα που μας πέρασε και από 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
του Υπουργείου Υγείας στην Κύπρο, οι 
οποίοι θεωρούν πως μία τρίτη δόση θα 
είναι απαραίτητη. Βέβαια, η χώρα μας 
δεν μπορεί να πάρει από μόνη της μία 
τέτοια απόφαση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες 
της Κύπρου αναμένουν οδηγίες από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εάν θα 
χρειάζεται χορήγηση και 3ης δόσης του 
εμβολίου κατά της Covid-19 ή όχι και, 
μάλιστα, το θέμα θα τεθεί στο τραπέζι 
για να ληφθεί επίσημα απόφαση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο εντός Ιουνίου. 

Εν αναμονή 
των επίσημων οδηγιών 

Ερωτηθείς σχετικά την περασμένη 
Τρίτη, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, ο 
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάν-
νου, εξήγησε ότι στην παρούσα φάση 
δεν θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση 
για το αν θα χρειάζεται χορήγηση και 
3ης δόσης, αφού ακόμη δεν έχει τεκ-
μηριωθεί επιστημονικά. Όπως είπε, 
αναμένουμε την επιστημονική τεκμη-
ρίωση για το αν χρειάζεται και πότε. 
Το σημαντικό, πρόσθεσε, είναι ότι ως 
κράτος και υποδομές υπάρχουν και 
επάρκεια εμβολίων υπάρχει για τους 
επόμενους μήνες και τα επόμενα δύο 
χρόνια κατ’ ακρίβειαν, διότι έχουμε 
παραγγείλει 4 εκ. δόσεις εμβολίων. 
Οπότε, δεν ανησυχεί το Υπουργείο 
εάν και εφόσον θα υιοθετηθεί η 3η 
δόση, διότι και η υποδομή και τα εμ-
βόλια υπάρχουν. Απαντώντας στην 
ίδια ερώτηση, η Αν. Διευθύντρια των 
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, κ. Έλενα 
Παναγιωτοπούλου, ανέφερε ότι ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν 
έχει προς το παρόν εκδώσει κάποια 
οδηγία για χορήγηση 3ης δόσης. Το 
θέμα, είπε, πιθανόν να εξεταστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τον Ιούνιο.

3η δόση μετά 
από 8-9 μήνες 

Από πλευράς του το μέλος της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου 
Υγείας, Πέτρος Καραγιάννης, σε δηλώ-

σεις του στο ένθετο «Υγεία», εξήγησε 
πως θεωρητικά λόγω και της ύπαρξης 
των μεταλλαγμένων στελεχών και λόγω 
του ότι δεν γνωρίζουμε πόσο χρονικό 
διάστημα θα διαρκέσει η ανοσία μετά 
τα εμβόλια, αν θέλουμε να έχουμε δυ-
νατό φραγμό ανοσίας απέναντι στον ιό, 
μάλλον θα χρειαστούμε και 3η δόση. Το 
πότε, πρόσθεσε, θα εξαρτηθεί, ωστόσο 
υπολογίζεται γύρω στους 8 με 9 μήνες 
μετά τη 2η δόση. «Δεν γνωρίζουμε 
ακόμη, περιμένουμε οδηγίες από το 
ECDC. Ποιος ξέρει; Μπορεί να απο-
φασίσει διαφορετικά», κατέληξε ο κ. 
Καραγιάννης. 

Η συνέχεια 
του προγράμματος 

Μέχρις ότου δοθούν επίσημα οδη-
γίες για την 3η δόση, το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα συνεχίζει να προχωρεί 
με γοργούς ρυθμούς. Ο στόχος που 
θέσαμε για εμβολιασμό τουλάχιστον με 
την 1η δόση του 65% του πληθυσμού 
είναι υλοποιήσιμος εντός του χρονικού 
ορίζοντα που έχουμε καθορίσει για τα 
τέλη Ιουνίου, αφού μέχρι και τις 18 

Μαΐου ποσοστό 45,2% είχαν λάβει 
την 1η δόση του εμβολίου (334.258 
άτομα), και 15,5% ολοκλήρωσαν το 
εμβολιαστικό τους σχήμα (114.476 
άτομα).Όσον αφορά τον προγραμμα-
τισμό των ραντεβού, αυτήν την εβδο-
μάδα δόθηκε ξανά η δυνατότητα στις 
ηλικιακές ομάδες που είχαν μόνο μία 
ευκαιρία μέχρι σήμερα μέσω της Πύλης, 
ενώ υπάρχει πάντα και η επιλογή μέσω 
των Προσωπικών Ιατρών. Ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα των εμβολίων θα 
κατεβούμε προς τα κάτω μέχρι τους 18 
ετών. Υπολογίζεται πως όλα αυτά θα 
γίνουν τις επόμενες τρεις με τέσσερεις 
εβδομάδες. Σημειώνεται πως όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, στόχος 
είναι η Πύλη να παραμείνει ανοικτή 
σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Την 
ίδια ώρα «τρέχει» και η διαδικασία για 
εμβολιασμό μέσω των  Προσωπικών 
Ιατρών με πολύ καλά και ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. Στην παράλληλη αυτή 
διαδικασία συμμετέχουν 320 γιατροί, 
στους οποίους έχουν αποσταλεί πέραν 
των 26.000 δόσεων. Έτσι, οι Προσωπι-
κοί Ιατροί είναι σε θέση να διενεργούν 

γύρω στους 1.500 εμβολιασμούς την 
ημέρα. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως 
μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομά-
δας θα έχουν λάβει ενημέρωση και τα 
60.000 άτομα που έχουν ολοκληρώσει 
τις 8 βδομάδεςμετά τον εμβολιασμό 
τους από την 1η δόση του εμβολίου 
της AstraZeneca, ώστε να γνωρίζουν 
την ημερομηνία του ραντεβού τους για 
τη 2η δόση. 

Αυξάνονται οι ποσότητες 
Αναφορικά με τις ποσότητεςεμβο-

λίων που αναμένονται να φτάσουν 
στην Κύπρο, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Υγείας, κάθε εβδομάδα λαμβάνου-
με  περίπου 30.000 δόσεις της Pfizer, 
ενώ από την 1η Ιουνίου αναμένεται 
να αυξηθεί στις 50.000 μέχρι το τέλος 
Ιουνίου. Όσον αφορά την AstraZeneca, 
θεωρητικά, εντός Ιουνίου θα πρέπει να 
παραδοθούν 100.000-150.000 δόσεις. 
Σε σχέση με το Johnson&Johnson, οι 
δόσεις που θα παραλάβουμε τον Ιούνιο 
είναι 35.000. Τέλος, από τη Moderna 
θα παραληφθούν περίπου 30.000-
40.000 δόσεις. 
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Hπροσαρμογή στο ανταγωνι-
στικό περιβάλλον του Γενι-
κού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) 
αποτελεί τη μεγαλύτερη πρό-

κληση που έχει να αντιμετωπίσει πλέον 
ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΟΚΥπΥ). Μετά από ένα δύ-
σκολο έτος, λόγω των πρωτοφανών 
συνθηκών που επέβαλε στο σύστημα 
υγείας η πανδημία της Covid-19 και 
αφού τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ κα-
τάφεραν να περάσουν με άριστα αυτήν 
τη δοκιμασία, ο Οργανισμός προχωρεί 
με την αυτονόμηση, ενώ παράλληλα 
ανοίγει νέο κύκλο διαλόγου με τους 
ιατρούς. Στο πλαίσιο αυτό, στο αμέσως 
επόμενο διάστημα θα τεθούν στο τρα-
πέζι οι δομές και τα οργανογράμματα, 
καθώς και η επέκταση του ωραρίου 
λειτουργίας των διαφόρων Τμημάτων 
των νοσηλευτηρίων, όπου -σύμφωνα 
με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργα-
νισμού Δρα Χαράλαμπο Χαριλάου- σε 
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι 
επιβεβλημένη ανάγκη. 

Σε συνέντευξή του στο ένθετο 
«Υγεία», ο Δρ Χαριλάου  αναφέρε-
ται στις προκλήσεις που επέφερε η 
πανδημία και μιλά για τη μείωση που 
παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις 
νοσηλείες ασθενών Covid, εκτιμώντας 
παράλληλα πως αυτή θα συνεχιστεί. 
Περαιτέρω, απαριθμεί τις εκκρεμότη-
τες που βρίσκονται υπό εξέλιξη όσον 

αφορά την αυτονόμηση, ενώ αναφέ-
ρεται στον νέο κύκλο διαλόγου που 
ξεκινά ο Οργανισμός με τους Ιατρούς, 
όπου θα τεθούν ζητήματα που στόχο 
έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασθενών. 

Άλλωστε, όπως δήλωσε ο ίδιος, 
«ασφαλώς και υπάρχουν αρκετά πε-
ριθώρια για βελτίωση», αλλά «έχει 
αποδειχθεί στην πράξη ότι τα νοσηλευ-
τήρια του ΟΚΥπΥ είναι η ραχοκοκκαλιά 
του συστήματος υγείας της Κύπρου», 
γεγονός για το οποίο ο Οργανισμός 
είναι υπερήφανος. 

Μειώνονται 
οι ασθενείς Covid-19

Κύριε Χαριλάου, είναι γεγονός 
πως τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ τον 
τελευταίο χρόνο δέχθηκαν τεράστια 
πίεση με τα περιστατικά Covid-19. 
Ποιες ήταν οι κυριότερες προκλήσεις 
που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε 
λόγω της πανδημίας και ποιες ενέρ-
γειες έγιναν από πλευράς ΟΚΥπΥ για 
να μπορέσουν τα νοσηλευτήρια ν’ 
αντεπεξέλθουν; 

Η υγειονομική κρίση με την πανδη-
μία Covid-19 άσκησε τρομερή πίεση 
στα συστήματα υγείας σχεδόν όλων 
των χωρών, αρκετές από τις οποίες σε 
πολλές περιπτώσεις αδυνατούσαν να 
ανταποκριθούν με επάρκεια. Η αρχική 
πληροφόρηση για τον τύπο, τη μεταδο-

τικότητα, τα ατομικά μέτρα προστασίας, 
τις υποδομές που απαιτούνται για νο-
σηλεία τέτοιων παθογόνων περιστατι-
κών, δεν ήταν επαρκείς, γεγονός που 
καθιστούσε δύσκολη την αντιμετώπιση 
τέτοιων περιστατικών. 

Στην Κύπρο, την ενδονοσοκομεια-
κή φροντίδα υγείας για ασθενείς με 
Covid-19 την ανέλαβαν εξολοκλήρου 
τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, τα οποία, 
παρόλες τις αντικειμενικές δυσκολίες 
που αντιμετώπισαν, ανταποκρίθηκαν 
με επάρκεια και αποτελεσματικότητα 
όπως φαίνεται και από τα αποτελέσμα-

τα. Aυτό πλέον το αναγνωρίζουν όλοι, 
γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση 
στον Οργανισμό και σε όλους τους 
συναδέλφους. 

Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, ο ΟΚΥπΥ εκπόνησε έκτακτο 
ειδικό σχέδιο δράσης, στη βάση του 
οποίου αναπροσάρμοσε τις υποδομές 
του, δημιούργησε ιατρεία διαλογής 
(βραχεία νοσηλεία), ανέπτυξε σταδια-
κά γύρω στις 400 κλίνες σε κοινούς 
θαλάμους Covid, λειτούργησε νέες 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αγόρασε 
νέο σύγχρονο εξοπλισμό, προσέλαβε 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ούτως 
ώστε να μπορέσει ν’ αντεπεξέλθει με 
επάρκεια στις νέες ανάγκες και απαι-
τήσεις και νοσήλευσε πέραν των 3.600 
ασθενών με Covid-19. Όλες αυτές 
οι υποδομές που δημιουργήθηκαν, 
καθώς και η συσσωρευμένη γνώση 
και εμπειρία που αποκτήθηκε, είναι 
σημαντική επένδυση για αντιμετώπιση 
μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της 
υγείας. Θέλω να σημειώσω την πολύτι-
μη βοήθεια και στήριξη που είχαμε και 
έχουμε από την Πολιτεία και ειδικά από 
το Υπουργείο Υγείας. 

Σήμερα ποια είναι η κατάσταση 
στα νοσηλευτήρια με τα περιστατικά 
Covid-19; 

Η κατάσταση στα νοσηλευτήρια του 
ΟΚΥπΥ είναι σαφώς βελτιωμένη. Ο 

«ΑρχίζΕί δίΑλογοΣ 
γίΑ ΕπΕκΤΑΣΗ ωρΑρίοΥ 
ΣΤΑ ΝοΣΗλΕΥΤΗρίΑ»
Δρ Χαράλαμπος Χαριλάου: «Η επέκταση 
του ωραρίου λειτουργίας των διαφό-
ρων Τμημάτων των νοσηλευτηρίων σε 
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι 
επιβεβλημένη ανάγκη, ούτως ώστε να 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς»  
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com

«Ο αριθμός των νοσηλευό-
μενων ασθενών με Covid-

19 σε κοινούς θαλάμους 
έχει μειωθεί αισθητά και τις 
επόμενες μέρες αναμένεται 

περαιτέρω μείωση. Αυξη-
μένος παραμένει ο αριθμός 

των νοσηλευομένων στις 
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκο-

μείου Λευκωσίας»  
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αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών 
με Covid-19 σε κοινούς θαλάμους 
έχει μειωθεί αισθητά και τις επόμενες 
μέρες αναμένεται περαιτέρω μείωση. 
Αυξημένος παραμένει ο αριθμός των 
νοσηλευομένων στις ΜΕΘ του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας, που είναι 
βαριά περιστατικά με μεγαλύτερο χρόνο 
παραμονής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
μας, το επόμενο διάστημα, και αυτός ο 
αριθμός θα σταθεροποιηθεί και σταδι-
ακά θα επέλθει η μείωση. Όλα αυτά, 
βεβαίως, τελούν υπό την αίρεση της 
επιδημιολογικής εικόνας. 

Τι γίνεται με τους υπόλοιπους 
ασθενείς, που εδώ και ένα χρόνο 
είναι στην αναμονή λόγω της παν-
δημίας; 

Για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας χρησιμοποιήθηκαν πόροι (κλίνες, 
ανθρώπινο δυναμικό) απ’ όλες τις 
Κλινικές και Τμήματα των νοσηλευτη-
ρίων, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε ασθενείς 
με άλλες παθήσεις. Παρόλα  αυτά, όλο 
αυτό το διάστημα, παράλληλα με τη 
νοσηλεία ασθενών με Covid-19, τα 
νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύουν 
κατά μέσο όρο και 730 ασθενείς ανά 
ημέρα για άλλες ασθένειες/παθήσεις, 
εκ των οποίων οι περισσότερες είναι 
δύσκολα και περίπλοκα περιστατικά. 
Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε συνεργασία 
με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, στα οποία 
παραπέμφθηκαν αρκετά περιστατικά 
για αντιμετώπιση και νοσηλεία.

Με τη μείωση των ασθενών με 
Covid-19 που νοσηλεύονται, καθώς 
και με την άρση του απαγορευτικού 
διατάγματος για αντιμετώπιση μη επει-
γόντων περιστατικών, ξεκίνησε ο επα-
ναπρογραμματισμός και οι χειρουργικές 
επεμβάσεις ψυχρών περιστατικών. 

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, 
τι ισχύει για το προσωπικό των νοσο-
κομείων; Πότε αναμένεται να υπάρξει 
πλήρης κάλυψη; 

Η εμβολιαστική κάλυψη του προσω-
πικού των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ 
συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς και 
ελπίζουμε ότι,  πολύ σύντομα, όλοι οι 
συνάδελφοι θα είναι εμβολιασμένοι. 
Οι στοχευμένες ενέργειες του Ορ-
γανισμού, καθώς και το άνοιγμα της 
πύλης εμβολιασμού για όλες τις ηλικίες, 

επέδρασαν θετικά στην αύξηση των 
εμβολιασθέντων ατόμων. 

Σε εξέλιξη η αυτονόμηση 
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συνεχι-

ζόμενη προσπάθεια για αυτονόμηση 
των νοσηλευτηρίων; Τι απομένει να 
γίνει ώστε να ολοκληρωθεί; 

Η αυτονόμηση του Οργανισμού 
βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αρκετά 
προχωρημένο στάδιο. Διαθέτει τον δικό 
του προϋπολογισμό, η στελέχωση βρί-
σκεται στο τελικό στάδιο, η δημιουργία 
δομών και Διευθύνσεων έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί. Η μελέτη ιδιωτικού οίκου 
για αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών έχει 
ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο 
συζήτησης με τις Διευθύνσεις του Ορ-
γανισμού. Επίσης, πολύ σύντομα ανα-
μένεται να γίνει και η μεταστέγαση του 
Οργανισμού σε ενοικιαζόμενο, πλήρως 
ανακαινισμένο δικό του κτήριο. 

Κύρια προτεραιότητα του Οργα-
νισμού είναι η αναβάθμιση και ο εκ-
συγχρονισμός των νοσηλευτηρίων, με 
μείωση της γραφειοκρατίας και απλο-
ποίηση των διαδικασιών, αφήνοντας 
πίσω κακές πρακτικές και ξεπερασμένες 
νοοτροπίες. Μέλημά μας είναι η όσο 
το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ασθενών, η βελτίωση της ξενο-
δοχειακής υποδομής, η καθαριότητα 
των χώρων, η άμεση ανταπόκριση στις 
τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι γι’ αυτόν 
τον λόγο που προωθούνται ενέργειες 
για βελτίωση του περιβάλλοντος και 
της εξυπηρέτησης των ασθενών με τη 
δημιουργία νέων υποδομών και υπη-
ρεσιών που στοχεύουν στην ποιοτική 
φροντίδα υγείας. 

Νέος κύκλος διαλόγου 
με γιατρούς 

Έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος 
διαλόγου μεταξύ ΟΚΥπΥ και Ιατρών. 
Ποια είναι τα ζητήματα που τίθενται 
αυτήν τη φορά στο τραπέζι; 

Ο διάλογος με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των Ιατρών και των υπο-
λοίπων στελεχών και εργαζομένων 
είναι συνεχής και μέσω αυτού έχουν 
επιλυθεί πολλά διαχρονικά προβλήματα. 
Όσον αφορά τους Ιατρούς, πέρα από 
τη στελέχωση, που στον μεγαλύτερο 
βαθμό επιτεύχθηκε, και τα κίνητρα 
που δόθηκαν, το επόμενο διάστημα θα 
αρχίσει η συζήτηση για δομές και οργα-
νογράμματα, καθώς και η επέκταση του 
ωραρίου λειτουργίας των διαφόρων 
Τμημάτων των νοσηλευτηρίων, όπου 
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι 
επιβεβλημένη ανάγκη, ούτως ώστε να 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. 
Θεωρούμε ότι, με καλή θέληση και 
μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου, 
τα οποιαδήποτε προβλήματα μπορούν 
να βρουν τη λύση τους. 

Τι γίνεται με το ζήτημα της μεγά-
λης φυγής των κυβερνητικών ιατρών 

λόγω ΓεΣΥ; Καλύφθηκαν τα όποια 
κενά προέκυψαν; 

Όπως είναι γνωστό, η φυγή ιατρών 
κατά την πρώτη Φάση του ΓεΣΥ, για να 
συμβληθούν με τον ΟΑΥ ως ιδιώτες 
ιατροί, αντιμετωπίσθηκε με την παρα-
χώρηση κινήτρων και οι κενές θέσεις 
πληρώθηκαν. Οι λίγες κενές θέσεις 
που παραμένουν, αφορούν κυρίως 
αφυπηρετήσεις ιατρών και κάποιες 
δυσεύρετες ειδικότητες, τις οποίες 
ελπίζουμε ότι τους επόμενους μήνες 
θα βρεθούν ενδιαφερόμενοι για να τις 
στελεχώσουν.

Η μεγάλη πρόκληση
 του ΟΚΥπΥ

Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα στέλ-
νατε στους πολίτες, αλλά και στους 
επαγγελματίες υγείας, που τον τε-
λευταίο χρόνο δέχθηκαν τεράστια 
πίεση λόγω της πανδημίας; 

Οι θυσίες των πολιτών, ο ζήλος και 
η αφοσίωση του ιατρικού, νοσηλευτικού 
και άλλου προσωπικού, συνέδραμαν 
στην επιτυχή αντιμετώπιση της παν-
δημίας και τους οφείλουμε μεγάλη 
ευγνωμοσύνη γι’ αυτό. Λόγω της συλ-
λογικής και ατομικής προσπάθειας από 
τον καθένα ξεχωριστά, η χώρα μας 
επανέρχεται στην κανονικότητα. Το 
μοναδικό όπλο που διαθέτουμε αυτήν 
τη  στιγμή για την οριστική αντιμετώπιση 
του ιού Covid-19, είναι ο εμβολιασμός 
και γι’ αυτόν τον λόγο κάνουμε έκκληση 
σε όλους να εμβολιασθούν. Έχει απο-
δειχθεί στην πράξη ότι τα νοσηλευτή-
ρια του ΟΚΥπΥ είναι η ραχοκοκκαλιά 
του συστήματος υγείας της Κύπρου, 
κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε 
υπερήφανοι. Ασφαλώς και υπάρχουν 
αρκετά περιθώρια για βελτίωση, αλλά 
η μεγάλη εικόνα είναι θετική. Το υψηλό 
επίπεδο επιστημοσύνης, η επάρκεια σε 
υποδομές και εξοπλισμό, η εμπειρία 
του ανθρώπινου δυναμικού και, πάνω 
απ’ όλα, η αφοσίωση και η αλληλεγ-
γύη, υπήρξαν τα ποιοτικά στοιχεία που 
έκριναν την επιτυχή έκβαση αυτής της 
πρωτόγνωρης κατάστασης. Η μεγάλη 
πρόκληση που έχουμε μπροστά μας ως 
ΟΚΥπΥ είναι να προσαρμοστούμε στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον του ΓεΣΥ, το 
οποίο αυτές τις μέρες συμπληρώνει δύο 
χρόνια εφαρμογής. Θέλουμε να είμαστε 
η πρώτη επιλογή των πολιτών. Να συ-
νεχίσουν να μας εμπιστεύονται. 

«Οι θυσίες των πολιτών, ο 
ζήλος και η αφοσίωση του 
ιατρικού, νοσηλευτικού και 

άλλου προσωπικού συνέδρα-
μαν στην επιτυχή αντιμετώ-
πιση της πανδημίας και τους 
οφείλουμε μεγάλη ευγνωμο-

σύνη γι’ αυτό» 
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O μπλε κύκλος είναι το σύμ-
βολό του και χαρακτηρίζεται 
ως ύπουλος εχθρός, επειδή 
χτυπάει ξαφνικά εκεί που 

δεν το περιμένεις. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο διαβή-
της είναι συχνότερος στον ανεπτυγμένο 
κόσμο (ιδιαίτερα ο διαβήτης τύπου 
2) και φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα 
με τον λεγόμενο δυτικό τρόπο ζωής, 
που επηρεάζεται από τους γρήγορους 
ρυθμούς στα μεγάλα αστικά κέντρα, τον 
ανθυγιεινό τρόπο διατροφής και την 
καθιστική ζωή. Ο διαβήτης αποτελεί 
μιαν από τις κύριες αιτίες θανάτου 
παγκοσμίως.

Στο στούντιό μας βρέθηκε ο Δρ 
Πόλυς Ευριπίδου, παθολόγος – δια-
βητολόγος, ο οποίος με απλή γλώσ-
σα έλυσε κάθε απορία σε ό,τι αφορά 
τον διαβήτη. Μας εξήγησε πως όταν 
υπάρχει έλλειψη ινσουλίνης, το σάκ-
χαρο στο αίμα ανεβαίνει σε επίπεδα 
υψηλότερα του φυσιολογικού και εμ-
φανίζεται ο διαβήτης. Ο οργανισμός 
τότε, για να συγκρατήσει την αύξηση 
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αυτή, αναγκάζεται να διώξει αρκετή 
ποσότητα σακχάρου στα ούρα. Έτσι 
προκαλείται πολυουρία και πολυδι-
ψία, χαρακτηριστικά συμπτώματα του 
διαβήτη. Επίσης, ο οργανισμός χάνει 
θερμίδες με αποτέλεσμα την απώλεια 
βάρους, ιδιαίτερα όταν το σάκχαρο 
είναι πολύ υψηλό.

Υπάρχουν τέσσερεις τύποι διαβήτη, 
όμως ο διαβήτης τύπου 2 καλύπτει το 
90% των ατόμων που πάσχουν με 
διαβήτη και η διάγνωσή του γίνεται 
με εργαστηριακό έλεγχο. Όσο για την 
αντιμετώπισή του, αυτή περιλαμβάνει 
δίαιτα, άσκηση και φαρμακευτική αγω-
γή. Στην Κύπρο, από επιδημιολογική με-
λέτη που έγινε το 2003, διαπιστώθηκε 
ότι ποσοστό 10,3%, δηλαδή περίπου 
75.000 άτομα πάσχουν από διαβήτη.

Ο γιατρός παρουσίασε στη συνέχεια 
τα χαρακτηριστικά ενός προδιαβητικού 
ατόμου, όπως διαταραγμένη γλυκόζη 
νηστείας και διαταραγμένη ανοχή γλυ-
κόζης και τόνισε πόσο σημαντική είναι 
η σωματική δραστηριότητα, η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον  

30 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση 
ημερησίως, τουλάχιστον πέντε φορές 
την εβδομάδα. Υποστήριξε, επίσης, ότι 
τα άτομα αυξημένου κινδύνου εμφά-
νισης διαβήτη πρέπει να τύχουν της 
ανάλογης εκπαίδευσης, με στόχο την 
αλλαγή συμπεριφοράς, ώστε να υιο-
θετήσουν με επιτυχία τα προγράμματα 
πρόληψης. Διευκρίνισε στη συνέχεια 
ότι η καλή ρύθμιση του σακχάρου του 
αίματος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
πρόληψης των επιπλοκών του διαβήτη 
τόσο από τα μεγάλα αγγεία, όσο και 
από τα μικρά και ότι ο ασθενής μπορεί 
να έχει μία φυσιολογική ποιότητα ζωής, 
αν τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές 
που του έχει δώσει ο προσωπικός 
του γιατρός. 

Ο γιατρός κράτησε για επίλογο μια 
πολύ σημαντική έρευνα, την Diabetes 
Prevention Program, η οποία  έδειξε 
ότι εντατικές παρεμβάσεις στον τρόπο 
ζωής, π.χ. απώλεια βάρους και αύξηση 
σωματικής δραστηριότητας μπορούν 
να μειώσουν την εμφάνιση του Σακ-
χαρώδους Διαβήτη 2 κατά 58% σε 
διάστημα 3 ετών, ένα μήνυμα αρκετά 
ελπιδοφόρο για  άτομα αυξημένου 
κινδύνου ανάπτυξης του συγκεκριμέ-
νου τύπου. 

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής 
μας φιλοξενήσαμε τον κύριο Αντρέα 
Αγαθαγγέλου, ο οποίος το 2012 δια-
γνώστηκε με διαβήτη τύπου 1. Μας 
μίλησε για τη δική του εμπειρία, όταν 
ξαφνικά σε ένα οικογενειακό τραπέζι 
λιποθύμησε και έπρεπε να μεταβεί για 
νοσηλεία. Μας εξομολογήθηκε πως 
στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο να το 
αποδεχτεί, όμως, όλα βρίσκονται μέσα 
στο μυαλό μας. Κάθε φορά που πρέπει 
να ακολουθήσει είτε το πρόγραμμα δι-
ατροφής είτε τη φαρμακευτική αγωγή, 
σκέφτεται τα αγαπημένα του πρόσωπα 
και νιώθει καλύτερα.  

Η καθημερινότητά του είναι η ίδια 
και ικανοποιεί όλα του τα θέλω, χωρίς 
να νιώθει ότι στερείται είτε σε γεύση 
είτε σε διασκέδαση. Το εβδομαδιαίο του 

πρόγραμμα διατροφής περιλαμβάνει 
ακόμα και σοκολάτα. Ιδιαίτερη νύξη 
έκανε και για τον σημαντικό ρόλο της 
άθλησης. Θεωρεί πως είναι αναπόσπα-
στο κομμάτι της καλής του κατάστασης 
και ενώ πριν από τη διάγνωση ποτέ 
δεν έβρισκε χρόνο, τώρα το καθημε-
ρινό περπάτημα είναι πάντα μέσα στις 
προτεραιότητές του. 

Ο κύριος Αγαθαγγέλου έκλεισε με 
ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Όλα μπορούν 
να είναι φυσιολογικά, αν εσύ νιώθεις 
άνετα με αυτό και το αποδεχτείς. Στη 
σημερινή εποχή, τόνισε, υπάρχουν 
λύσεις για όλα. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι καλή θέληση, θετική ενέργεια 
και χαμόγελο. Θέλει προσοχή, θέλει 
επιμονή, θέλει συνεχή προσπάθεια και 
καθημερινή παρακολούθηση, όμως 
υπάρχει τρόπος, και μάλιστα όσο η επι-
στημονική κοινότητα ερευνά, αναλύει 
και εξελίσσεται, ο τρόπος γίνεται ακόμα 
πιο εύκολος. Ο διαβήτης είναι ύπουλος 
εχθρός, όμως υπάρχει αποτελεσματική 
στρατηγική αντιμετώπισης. 

Ο στόχος της στρατηγικής είναι 
αφενός ο μακροχρόνιος γλυκαιμικός 
έλεγχος  του ασθενούς κι αφετέρου 
η εξάλειψη των παραγόντων που αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης των 
χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη, δη-
λαδή η διακοπή του καπνίσματος, ο 
έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των 
επιπέδων χοληστερόλης, η αύξηση της 
σωματικής άσκησης και η υιοθέτηση 
από τον ασθενή του υγιεινού τρόπου 
ζωής. 

Τρέφομαι σωστά, περπατάω και 
ελέγχω, αυτό είναι το τρίπτυχο της 
επιτυχίας. 

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 
το άλλο Σάββατο, στη μία και πενήντα 
στη συχνότητα του «Σίγμα» και κάθε 
Κυριακή στη «Σημερινή». 

Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και 
να Υγιαίνετε.

ΔΙΑβήΤής, ΕΝΑς 
ΥποΥλος Εχθρος
Στο χθεσινό επεισόδιο της εκπομπής «Υγιαίνετε» γνωρίσαμε 
καλύτερα έναν κύριο που δεν θα τον θέλαμε για επισκέπτη 
στη ζωή μας, αλλά, αν ήδη κάθεται στο σαλόνι μας, δώσαμε 
συμβουλές για το πώς να περιορίσουμε τη δράση του, ώστε να 
επηρεάζει την καθημερινότητά μας όσο το δυνατόν λιγότερο 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΘΕΡ
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Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι 
χρόνια πάθηση, που οφεί-
λεται είτε στην έλλειψη 
ινσουλίνης είτε στη διατα-

ραχή της έκκρισής της. Η ινσουλίνη 
είναι ορμόνη που παράγεται από τα 
β-κύτταρα του παγκρέατος, η οποία 
επιτρέπει στο σάκχαρο που κυκλοφορεί 
στο αίμα ιδιαίτερα μετά το φαγητό και 
την απορρόφησή του από το έντε-
ρο να εισέρχεται μέσα στα κύτταρα 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως 
πηγή ενέργειας. Όταν υπάρχει έλ-
λειψη ινσουλίνης (μερική ή πλήρης), 
το σάκχαρο στο αίμα ανεβαίνει σε 
επίπεδα υψηλότερα του φυσιολογικού 
και εμφανίζεται ο Διαβήτης.

Ο οργανισμός τότε για να συγκρα-
τήσει την αύξηση αυτή αναγκάζεται να 
διώξει αρκετή ποσότητα σακχάρου στα 
ούρα τα οποία φυσιολογικά δεν περι-
έχουν καθόλου σάκχαρο. Η είσοδος 
του τελευταίου στα ούρα, παρασύρει 
και κάποια ποσότητα νερού.

Έτσι προκαλείται πολυουρία και 
πολυδιψία, χαρακτηριστικά συμπτώμα-
τα του Διαβήτη. Επίσης ο οργανισμός 
χάνει θερμίδες με αποτέλεσμα την 
απώλεια βάρους,  ιδιαίτερα όταν το 
σάκχαρο είναι πολύ υψηλό.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι Διαβήτη, 
με τους τρεις πρώτους να είναι οι 
κύριοι:

Διαβήτης Τύπου 1: Αυτός ο τύ-
πος οφείλεται στην καταστροφή των 
β-κυττάρων που συνήθως οδηγεί σε 
απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης και αφορά 
το 5-10% των ατόμων με Διαβήτη. 
Τα άτομα αυτά χρειάζονται εξωγενή 
χορήγηση ινσουλίνης.

Διαβήτης Τύπου 2: Οφείλεται σε 
προοδευτική μείωση της έκκρισης 
της ινσουλίνης, μειωμένη δράση της 
ινσουλίνης στην περιφέρεια και αυξη-
μένη παραγωγή και απελευθέρωση 
γλυκόζης από το ήπαρ. Αυτός ο τύπος 
περιλαμβάνει το 90% των ατόμων με 
Διαβήτη. Η συχνότητα του Διαβήτη Τύ-
που 2 λαμβάνει επιδημικές διαστάσεις 
παγκοσμίως και αυτό οφείλεται στην 
επικράτηση του καθιστικού τρόπου 
ζωής, στην έλλειψη σωματικής δρα-
στηριοτήτας, στην παχυσαρκία που 
αφορά το 80% των Διαβητικών τύπου 
2 και τέλος στη γήρανση του πληθυ-
σμού. Εδώ η αντιμετώπιση είναι δίαιτα, 
άσκηση και φαρμακευτική αγωγή.

Διαβήτης της Κύησης. Ο τύπος 

ΣΦΗΝΑ 
Το 2019 είχαμε 463 εκατομμύρια άτομα με Διαβήτη και το 2045 αναμένεται 

αύξηση στα 700 εκατομμύρια άτομα. Για την Ευρώπη αναμένεται αύξηση από 59 
εκατομμύρια το 2019 στα 68 εκατομμύρια το 2045 

αυτός Διαβήτη εμφανίζεται για πρώτη 
φορά στο β΄ή στο γ΄τρίμηνο της κύη-
σης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 
έναρξη της κύησης δεν διαγιγνώσκεται 
η ύπαρξη επίσημου προϋπάρχοντος 
ΣΔ2 ή  ΣΔ1.Οφείλεται σε διαταραχή του 
μεταβολισμού των υδατανθράκων και 
η συχνότητά του κυμαίνεται περίπου 
στο 5-18% των κυήσεων.

Ειδικοί Τύποι Διαβήτη. 
Αν κάνουμε μιαν ανασκόπηση στον 

Άτλαντα της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Διαβήτη (IDF), για  τα επιδημιολογικά 
δεδομένα, θα δούμε ότι το 2019 είχαμε 
463 εκατομμύρια άτομα με Διαβήτη 
και το 2045 αναμένεται αύξηση στα 
700 εκατομμύρια άτομα.

Για την Ευρώπη αναμένεται αύξηση 
από 59 εκατομμύρια το 2019 στα 68 
εκατομμύρια το 2045. 

Στην Κύπρο από επιδημιολογική 
μελέτη το 2003 αναφέρονται ποσοστά 
κοντά στο 10,3%, δηλαδή περίπου 
75.000 άτομα με Διαβήτη.

Η έγκαιρη διάγνωση του Διαβήτη 
και η αναγνώριση των συμπτωμάτων 
του είναι πολύ σημαντική για την άμεση 
αντιμετώπιση.

Η διάγνωση περιλαμβάνει τόσο 
τον εργαστηριακό έλεγχο όσο και την 
παρουσία συμπτωμάτων όπως είναι η 
πολυουρία, η πολυδιψία, η πολυφαγία 
και η απώλεια σωματικού βάρους .Τα 
συμπτώματα είναι πιο θορυβώδη με 
αιφνίδια έναρξη ειδικά στον Διαβήτη 
τύπου 1.

Όσο αφορά τώρα τον εργαστηριακό 
έλεγχο για την διάγνωση του Διαβήτη 
υπάρχουν τα εξείς κριτήρια: 

• Γλυκόζη πλάσματος νηστείας  
≥126 mg/dl

• Γλυκόζης πλάσματος 2 ωρών 
(κατά την δοκιμασία φόρτισης με  γλυ-

κόζη 75 γρ) ≥200 mg/dl
• Τυχαία μέτρηση γλυκόζης πλά-

σματος  ≥200 mg/dl σε ασθενή με 
τυπικά συμπτώματα υπεργλυκαιμίας 
ή υπεργλυκαιμική κρίση

• HBA1c (Γλυκοζυλιωμένη Αιμο-
σφαιρίνη)  ≥6.5%  σύμφωνα με την 
ADA. 

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν και 
κατηγορίες αυξημένου κινδύνου για 
ανάπτυξη Διαβήτη. Αυτή η κατάσταση 
ονομάζεται Προδιαβήτης.

Προδιαβητικά είναι τα άτομα που θα 
παρουσιάσουν διαταραγμένη γλυκόζη 
νηστείας 100-125 mg/dl (IFG) και 
διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης, δηλ. 
γλυκόζη πλάσματος 2 ωρών κατά την 
δοκιμασία φόρτισης με γλυκόζη 75 γρ. 
140-199 mg/dl (IGT).

Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ποια 
άτομα πρέπει να υποβάλλονται σε προ-
συμπτωματικό έλεγχο για Σακχαρώδη 
Διαβήτη. Αυτά είναι τα άτομα με τις πιο 
κάτω προϋποθέσεις:

1. Ηλικία > 45 έτη
2. Περιφέρεια μέσης > 102 cm 

(άνδρες) και > 88 cm (γυναίκες)
3. Δείκτης μάζας σώματος > 30 

kg/m2 
4. Οικογενειακό ιστορικό ΣΔ σε 

γονείς, αδέλφια, παιδιά
5. Ιστορικό υπέρτασης ή καρδιαγ-

γειακής νόσου
6. Ιστορικό δυσλιπιδαιμίας (υψηλά 

τριγλυκερίδια, χαμηλή HDL)
7. Ιστορικό Διαβήτη κύησης
8. Γέννηση παιδιών με σωματικό 

βάρος > 4 kg
9. Γυναίκες με σύνδρομο πολυκυ-

στικών ωοθηκών
10. Λήψη φαρμάκων από εκείνα 

που προδιαθέτουν σε αύξηση της γλυ-
κόζης αίματος (π.χ. κορτικοστεροειδή, 

αντιψυχωσικά). 
Η πρόληψη στον Διαβήτη διαδρα-

ματίζει σπουδαίο ρόλο. Για τον Διαβήτη 
τύπου 1 δεν υπάρχουν συγκεκριμένα 
μέτρα πρόληψης. Για τον Σακχαρώδη 
Διαβήτη τύπου 2 μπορούμε να συ-
στήσουμε μέτρα πρόληψης, ιδιαίτερα 
στα άτομα που βρίσκονται στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου.

To πιο σημαντικό βέβαια είναι να 
αναγνωρίσουμε τα άτομα αυξημένου 
κινδύνου ανάπτυξης Διαβήτη τύπου 
2, έτσι ώστε να επιβραδύνουμε την 
εμφάνιση του ΣΔ2. Αυτά είναι τα προ-
διαβητικά άτομα, τα παχύσαρκα άτο-
μα και αυτά με θετικό οικογενειακό 
ιστορικό.

Εδώ βάσει μελετών συγκεκριμένα 
προγράμματα υγιεινοδιαιτητικής πα-
ρέμβασης φαίνεται ότι αποδίδουν:

Δηλ. να μειωθεί το σωματικό βάρος 
κατά τουλάχιστον 5% εφόσον είναι 
αυξημένο,

• να μειωθεί το ολικό λίπος σε 
<30%  της ημερήσιας ενεργειακής 
πρόσληψης,

• να μειωθεί το κεκορεσμένο λίπος  
σε <10% της ημερήσιας ενεργειακής 
πρόσληψης 

• και να αυξηθούν οι φυτικές ίνες 
τουλάχιστον 25-35g ημερησίως.

Επίσης σημαντική είναι η σωματική 
δραστηριότητα, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον  30 λεπτά 
μέτριας έντασης άσκησης ημερησί-
ως, τουλάχιστον  πέντε φορές την 
εβδομάδα.

Τέλος, τα άτομα αυξημένου κιν-
δύνου εμφάνισης Διαβήτη πρέπει να 
τύχουν της ανάλογης εκπαίδευσης 
με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς, 
ώστε να υιοθετήσουν με επιτυχία τα 
προγράμματα πρόληψης. H θεραπευ-
τική αντιμετώπιση μπορεί να ποικίλλει, 
δηλ. διαιτητική προσέγγιση, θεραπεία 
με αντιδιαβητικά δισκία ή θεραπεία 
με ινσουλίνη μόνη ή σε συνδυασμό 
με δισκία. Τελειώνοντας οφείλουμε 
να αναφέρουμε ότι μέσα από μελέτες 
πρόληψης του ΣΔ2 όπως η Diabetes 
Prevention Program (DPP) έδειξε ότι 
εντατικές παρεμβάσεις στον τρόπο 
ζωής, π.χ. απώλεια βάρους και αύξηση 
σωματικής δραστηριότητας μπορούν 
να μειώσουν την εμφάνιση του ΣΔ2 
κατά 58% σε διάστημα 3 ετών, αρκετά 
ελπιδοφόρο για τα άτομα αυξημένου 
κινδύνου ανάπτυξης ΣΔ2.

ΣΑΚχΑρώΔηΣ 
ΔΙΑβηΤηΣ
Στην Κύπρο από επιδημιολογική με-
λέτη το 2003 αναφέρονται ποσοστά 
κοντά στο 10,3 %, δηλαδή περίπου 
75.000 άτομα με Διαβήτη
ΔΡ ΠΟΛΥΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, Παθολόγος - Διαβητολόγος
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ΜΕλΑνωΜΑ
σύγχρονεσ θεραπεύτικεσ προσεγγισεισ
κάθε χρόνο περισσότερα από 140.000 νέα περιστατικά 
μελανώματος διαγιγνώσκονται στην ευρώπη και περίπου 
27.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της νόσου
ΖΩΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ, Παθολόγος Ογκολόγος

O Μάιος είναι ο μήνας αφιε-
ρωμένος στην ευαισθητο-
ποίηση και ενημέρωση για 
το μελάνωμα. Το μελάνωμα 

αποτελεί μια κακοήθη νόσο, δηλαδή 
έναν τύπο καρκίνου που δημιουργεί-
ται συνήθως, αλλά όχι πάντα, από τα 
κύτταρα της επιδερμίδας, τα μελα-
νοκύτταρα. Υπάρχουν διάφορα είδη 
μελανώματος, όπως το δερματικό, το 
οζώδες, το μελάνωμα των άκρων, το 
μελάνωμα των βλεννογόνων και το 
οφθαλμικό μελάνωμα, το συχνότερο 
από τα οποία αποτελεί το δερματικό.

To μελάνωμα αποτελεί τον πιο σο-
βαρό και θανατηφόρο τύπο καρκίνου 
του δέρματος. Κάθε χρόνο περισσό-
τερα από 140.000 νέα περιστατικά 
μελανώματος διαγιγνώσκονται στην 
Ευρώπη και περίπου 27.000 άτομα 
χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της νόσου. 
Τα υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης 
καταγράφονται στις βόρειες χώρες 
της Ευρώπης, όπως την Ολλανδία, τη 
Δανία, τη Σουηδία και την Ιρλανδία, 
ενώ στις νοτιότερες χώρες τα ποσοστά 
είναι χαμηλότερα. Στην Κύπρο παρου-
σιάζονται γύρω στα 9-12 περιστατικά 
ανά 100.000 κατοίκους ανα έτος, και 
συμπεριλαμβανόμαστε στις χώρες με 
τους χαμηλότερους αριθμούς περιστα-
τικών τον χρόνο στην Ευρώπη.

Παράγοντες κινδύνου
Παρά την κοινή πεποίθηση ότι ο 

ήλιος είναι σύμμαχος της υγείας μας, 
αυτό δεν ευσταθεί όσον αφορά στην 
υγεία του δέρματος. Η έκθεση στην 
υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου είναι 
ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για 
την ανάπτυξη μελανώματος. Επίσης, 
η διακεκομμένη έκθεση στον ήλιο 
φαίνεται να είναι πιο επιζήμια από 
τη χρόνια έκθεση. Για παράδειγμα, οι 
ολιγοήμερες διακοπές σε αραιά δια-
στήματα, με πολύωρη παραμονή στον 
ήλιο, που έχουν συχνά ως συνέπεια τα 
ηλιακά εγκαύματα. Άτομα με ανοιχτό-
χρωμη επιδερμίδα και ανοιχτόχρωμα 
μαλλιά και μάτια, είναι πιο επιρρεπή 
στην ανάπτυξη της νόσου. Εκτός από 
την ηλιακή έκθεση, και η έκθεση σε 
τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία (π.χ. 
solarium) έχει την ίδια βλαπτική δράση. 
Δεν πρέπει βέβαια, να ξεχνάμε ότι τα 
άτομα με πολλούς σπίλους (ελιές) 
έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης 
μελανώματος. Τέλος, το μελάνωμα εμ-
φανίζεται και ως οικογενειακή νόσος, 
ενώ ο κίνδυνος εμφάνισης αυξάνεται 
με την ηλικία.

Τρόπος διάγνωσης
H διάγνωση του μελανώματος γί-

νεται μετά από αφαίρεση και βιοψία 

της ύποπτης δερματικής αλλοίωσης ή 
σπίλου (ελιάς), από τον δερματολό-
γο ή τον χειρουργό. Εάν η κακοήθεια 
είναι σε αρχικό στάδιο, η θεραπεία 
επιτυγχάνεται μόνο χειρουργικά, με την 
ευρεία αφαίρεση δέρματος. Εάν όμως, 
το μελάνωμα είναι πιο προχωρημένο, 
με επέκταση στους λεμφαδένες ή σε 
άλλα όργανα, τότε τα πράγματα είναι 
πιο δύσκολα και πέραν της χειρουργικής 
επέμβασης, χρειάζεται φαρμακευτική 
θεραπεία.

Αντιμετώπιση 
προχωρημένης νόσου

Τις προηγούμενες δεκαετίες, η επι-
βίωση του ατόμου με διάγνωση προ-
χωρημένου μελανώματος ήταν πολύ 
περιορισμένη. Ευτυχώς, τα δεδομένα 
αυτά έχουν αλλάξει την τελευταία πε-
νταετία, καθώς καινούριες θεραπείες 
έχουν γίνει διαθέσιμες. Αυτές περιλαμ-

βάνουν τις στοχευμένες θεραπείες, που 
είναι αποτελεσματικές σε άτομα που 
φέρουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις, 
και την ανοσοθεραπεία, που έχει ευρεία 
εφαρμογή σε όλους τους ασθενείς 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αν 
και παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί 
ορισμένες μορφές ανοσοθεραπείας, 
όπως η ιντερλευκίνη και η ιντερφερόνη, 
αυτές δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές 
και είχαν αρκετές παρενέργειες που 
τις καθιστούσαν μη ανεκτές από τους 
ασθενείς. Τα καινούρια ανοσοθεραπευ-
τικά φάρμακα, όμως, έχουν εγκαινιάσει 
μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση του 
μελανώματος και της ογκολογίας γενι-
κότερα. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
διαθέτει ορισμένους μηχανισμούς για 
να προστατεύει τα δικά του κύτταρα 
και ιστούς από επίθεση των ανοσοποι-
ητικών κυττάρων. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω συγκεκριμένων πρωτεϊνών στην 

επιφάνεια των ανοσοποιητικών κυττά-
ρων που ονομάζονται «σημεία ελέγ-
χου» (checkpoints) και φρενάρουν την 
υπερβολική ανοσολογική αντίδραση. 
Τα σημεία αυτά δηλαδή λειτουργούν 
ως διακόπτες του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 

Οι καινούριες ανοσοθεραπείες 
δρουν στα σημεία ελέγχου, γι’ αυτό και 
ονομάζονται checkpoint αναστολείς. 
Συγκεκριμένα, οι νέες αυτές θεραπείες 
ενεργοποιούν σαν διακόπτης το ανο-
σοποιητικό σύστημα έναντι των καρ-
κινικών κυττάρων. Χορηγούνται ενδο-
φλέβια, και μολονότι έχουν ορισμένες 
παρενέργειες, ως επί το πλείστον είναι 
πολύ καλά ανεκτές από τους ασθενείς. 
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντενδείξεις 
για να υποβληθεί κάποιος σε ανοσο-
θεραπεία, με μόνη ίσως εξαίρεση το 
ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος. 

Μετά από την εφαρμογή των 
checkpoint αναστολέων στο μελάνωμα, 
η επιβίωση και η ποιότητα ζωής των 
ασθενών με προχωρημένο μελάνωμα 
έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ δεν 
αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις να 
επιτευχθεί και πλήρης υποχώρηση της 
νόσου. Οι επιστημονικές εξελίξεις είναι 
συνεχείς και αναμένουμε ότι η περαι-
τέρω ανάπτυξη των ανοσοθεραπειών 
και η χρήση τους σε συνδυασμό με 
άλλες θεραπείες, θα φέρει ακόμη πιο 
ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Παρ΄ όλα αυτά, η πρόληψη του 
μελανώματος παραμένει πιο αποτε-
λεσματική από την όποια θεραπεία. Το 
80% των περιστατικών θα μπορούσαν 
να αποφευχθούν με μέτρα προστασίας 
από την ακτινοβολία. Για τον λόγο αυτό, 
η υιοθέτηση σωστών συμπεριφορών 
και συνηθειών πρόληψης επιβάλλε-
ται από όλους. Η αποφυγή έκθεσης 
στον ήλιο μεταξύ ωρών 10 π.μ. - 5 
μ.μ., η χρήση αντηλιακού και σωστών 
γυαλιών ηλίου, καθώς και ο άμεσος 
έλεγχος από δερματολόγο κάθε νέας 
δερματικής αλλοίωσης ή αλλαγής σε 
προϋπάρχουσα ελιά, είναι τα πιο αποτε-
λεσματικά μέτρα και όπλα προστασίας 
μας έναντι του μελανώματος. 



9   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΤης Κυριακής 23.05.2021

Τι είναι το στρες και το άγχος; 
Είναι διάχυτα, δυσάρεστα, συ-
χνά ασαφή συναισθήματα που 
εκδηλώνονται με φόβο, ένταση 

και ανησυχία και που τις περισσότερες 
φορές συνοδεύονται από σωματικά 
συμπτώματα όπως ταχυκαρδία, καρ-
διακή αρρυθμία, πεπτικές εσωτερικές 
διαταραχές, ξηροστομία, τρόμο κ.ά..

Ποια είναι η διαφορά του άγχους 
από το στρες;

Το στρες είναι η φυσιολογική αντί-
δραση του οργανισμού σε ένα νέο και 
απαιτητικό ερέθισμα. Προκαλεί την 
απελευθέρωσ η αδρεναλίνης, η οποία 
μας επιτρέπει να παίρνουμε γρήγορες 
αποφάσεις, να ανταποκρινόμαστε στις 
προκλήσεις και να παραμένουμε σε 
εγρήγορση. Ορισμένα άτομα αντι-
μετωπίζουν χρόνιο στρες, το οποίο 
επιβαρύνει την υγεία.

Το άγχος είναι αποτέλεσμα του 
στρες. Το άγχος μοιάζει περισσότερο 
με το αίσθημα του φόβου παρά με 
το στρες. Όταν έχουμε άγχος, αυτό 

υγεία μια ρουτίνα, με την οποία θα 
απελευθερώνουμε τη συσσωρευμένη 
ανώφελη ενέργεια του στρες και του 
άγχους.

Επομένως, συστήνεται η ενασχό-
ληση με δραστηριότητες -πολύ οικο-
νομικές και σύντομες σε επένδυση 
χρόνου- όπως το περπάτημα, το τρέξι-
μο, η γυμναστική ή κάποιο αγαπημένο 
άθλημα, αλλά και δραστηριότητες όπως 
η ζωγραφική, η χειροτεχνία και η κη-
πουρική. Ένα ζεστό ή δροσερό μπάνιο 
με αιθέρια έλαια ή άλατα, αλλά και ένα 
χαλαρωτικό μασάζ.

Πολύ σημαντική για την αντιμετώ-
πιση του στρες και του άγχους είναι 
η συνεχής προσωπική ανάπτυξη και 
η επένδυση στον εαυτό μας και στην 
κατανόησή του. Η ανάπτυξη τεχνικών 
και ικανοτήτων μάς οδηγεί με γρηγορό-
τερο τρόπο μακριά από στρεσογόνους/
αγχογόνους παράγοντες και στην πιο 
εύκολη διάχυσή τους.

Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν 
απορίες, διευκρινίσεις αλλά και πρακτι-
κή στήριξη με αποτελεσματικές τεχνικές 
και ασκήσεις για τη δική σας ευημερία 
και ευτυχία.

ΣτρεΣ κΑΙ ΑΓΧΟΣ 
Πώς Τα ανΤιμεΤώΠιζουμε;

Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό 
τρόπο το στρες και το άγχος είναι ωφέλιμο και χρήσιμο να 
κατανοήσουμε τα 3 στάδια δημιουργίας τους. αυτά είναι: η 
αντίδραση σε εξωγενείς παράγοντες του συνειδητού νου, 
η αντίδραση του υποσυνείδητου νου και τέλος η αντίδραση 
του σώματος βάσει των δύο πρώτων 

οφείλεται σε ένα ερέθισμα που μας 
προκαλεί φόβο, αίσθημα αδυναμίας 
και αίσθηση ότι είμαστε σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με αυτήν που θα επιθυ-
μούσαμε. Πολύ συχνά δεν είναι εφικτό 
να αναγνωριστούν τα αίτια του άγχους 
που απορυθμίζουν τη ζωή μας.

Για να μπορέσουμε να αντιμετω-
πίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο 
το στρες και το άγχος είναι ωφέλιμο 
και χρήσιμο να κατανοήσουμε τα 3 
στάδια δημιουργίας τους. Αυτά είναι: 
η αντίδραση σε εξωγενείς παράγοντες 
του συνειδητού νου, η αντίδραση του 
υποσυνείδητου νου και τέλος η αντί-
δραση του σώματος βάσει των δύο 
πρώτων.

Δηλαδή... Συμβαίνει ένα γεγονός, 
το όποιο ο συνειδητός νους έχει προ-
γραμματιστεί να το αντιλαμβάνεται 
και να το κατηγοριοποιεί ως θετικό ή 
αρνητικό, ως ωφέλιμο ή μη ωφέλιμο 
και ως κάτι φιλικό ή μια πιθανή απειλή 
Ο υποσυνείδητος νους πρέπει να το 
δεχτεί. Δεν μπορεί να κατανοήσει αν 

αυτή η απειλή είναι πραγματική ή όχι 
και, παράλληλα, δεν έχει τη δυνατό-
τητα να απορρίψει αυτό που του έχει 
δοθεί από τον συνειδητό νου. Έτσι το 
ενσωματώνει και αντιδρά βάζοντας 
συναίσθημα στο προϊόν της σκέψης 
που του έχει δοθεί. Το σώμα ακούσια 
ακολουθεί τη ροη των πιο πάνω, χωρίς 
να έχει και ιδιαίτερη δύναμη να αντι-
σταθεί στη δύναμη του νου.

Επιγραμματικά: Ο συνειδητός νους 
αντιλαμβάνεται και δημιουργεί μη ωφέ-
λιμες σκέψεις. Ο υποσυνείδητος νους 
αντιδρά στις σκέψεις με μη ωφέλιμα 
συναισθήματα. Το σώμα δημιουργεί 
στρες και άγχος.

 
Πώς αντιμετωπίζονται το στρες 

και το άγχος; 
Στη σύγχρονη εποχή τα πάντα είναι 

γρήγορα, έντονα και με έντονες εναλ-
λαγές. Αυτό συνδράμει στη δημιουργία 
χρόνιου και έντονου στρες και άγχους. 
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική και ωφέ-
λιμη για την ψυχική και σωματική μας 

ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ, info@menicoumaria.com, Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, 
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ΑνΑΔ

«Πολύ σημαντική για την 
αντιμετώπιση του στρες και 
του άγχους είναι η συνεχής 
προσωπική ανάπτυξη και η 
επένδυση στον εαυτό μας 
και στην κατανόησή του» 
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Γάλλοι και Αμερικανοί επιστήμο-
νες ανακοίνωσαν ότι δοκίμασαν 
με επιτυχία σε πειραματόζωα 
δύο εμβόλια κατά του αλλεργικού 
άσθματος.
Οι ερευνητές με το ζεύγος εμβολί-
ων που ανέπτυξαν προσπαθούν να 
διερευνήσουν κατά πόσον μπορούν 
να μειώσουν τη σοβαρότητα του 
χρόνιου άσθματος.
Πάντως, όπως δήλωσαν τα πειρα-
ματικά εμβόλια, προστάτευσαν τα 
ποντίκια από το άσθμα για τουλάχι-
στον 15 εβδομάδες. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η 
αντιμετώπιση του άσθματος μέσω 
εμβολιασμού μπορεί να γίνει πραγ-
ματικότητα στο μέλλον, ωστόσο 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα πριν 
τα εμβόλια θεωρηθούν ασφαλή και 
δοκιμαστούν σε ανθρώπους. 

Δοκιμές στα 
πρώτα εμβόλια 
για το αλλεργικό 
άσθμα 

Περισσότερο του ενός τε-
τάρτου των ενηλίκων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωναν 
τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 

2021 ότι δεν είναι πιθανόν να κάνουν 
εμβόλιο κατά της Covid-19 όταν θα 
τους δοθεί η ευκαιρία, σύμφωνα με 
έρευνα που δημοσιεύθηκε την περα-
σμένη εβδομάδα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 
δείχνουν επίσης ότι υπάρχει ισχυρή 

σχέση ανάμεσα στη διστακτική στάση 
απέναντι στο εμβόλιο και τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτε-
ρα όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρω-
σης, σύμφωνα με το Eurofound.

Οι Βούλγαροι ήταν την περίοδο 
πραγματοποίησης της έρευνας οι 
πλέον απρόθυμοι, με το 67% των 
ενηλίκων να δηλώνουν ότι δεν είναι 
πιθανό ή δεν είναι καθόλου πιθανό 

να εμβολιασθούν, ενώ στην Ιρλανδία, 
μόνο των 10% δήλωναν ότι δεν θα 
κάνουν εμβόλιο.

Η έρευνα διαπίστωσε και στο θέμα 
του εμβολιασμού διαχωρισμό ανάμε-
σα σε ανατολική και δυτική Ευρώπη. 
Εκτός της Γαλλίας και της Αυστρίας, η 
πρόθεση για εμβολιασμό υπερέβαινε 
το 60% σε όλες τις δυτικές ευρωπαϊκές 
χώρες - στις βόρειες και τις μεσογεια-
κές χώρες, με τη Δανία και την Ιρλανδία 
να έχουν υψηλότερα ποσοστά.

Τα ποσοστά των προθύμων ήταν 
πολύ χαμηλότερα στις χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης, κυμαινόμενα 
από 59% στη Ρουμανία, στο 33% στη 
Βουλγαρία.

Ο βασικός παράγοντας επιρροής 
στην απροθυμία εμβολιασμού ήταν ο 
χρόνος χρήσης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και το μέσο που χρησιμο-
ποιείται. Το ποσοστό φθάνει στο 40% 
στους χρήστες για τους οποίους τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η 
βασική πηγή ενημέρωσης.

Μεταξύ των ατόμων που χρησιμο-
ποιούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέ-
ρωσης, Τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
μόνο το 18% ανήκουν στους σκεπτι-
κιστές των εμβολίων.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι 
φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι συ-
νταξιούχοι είναι οι ομάδες που έδει-
χναν μικρότερη απροθυμία ως προς 
τον εμβολιασμό, ενώ το 39% των 
ανέργων ή τα άτομα με μακροχρόνια 
αναπηρία εμφανίζονταν περισσότερο 
απρόθυμα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανά-
μεσα στον Φεβρουάριο και Μάρτιο 
2021 και στις 27 χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην 
ποιότητα ή στη διάρκεια του ύπνου 
μεταξύ όσων παίρνουν για καιρό 
φάρμακα για την αϋπνία και όσων 
δεν παίρνουν, σύμφωνα με νέα 
αμερικανική επιστημονική μελέτη.  
   Συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει 
ότι η χρήση φαρμάκων για την 
αϋπνία επί ένα έως δύο χρόνια δεν 
φαίνεται να βελτιώνει τον διατα-
ραγμένο ύπνο στα άτομα μέσης 

ηλικίας.
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα φάρμακα 
για τον ύπνο «δουλεύουν» βραχυ-
πρόθεσμα, για διάστημα έως έξι 
μηνών, αλλά όταν η αϋπνία είναι 
χρόνια και τα φάρμακα λαμβά-
νονται για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα, τότε η αποτελεσματικό-
τητά τους φθίνει.
Η έρευνα έγινε από το Πανεπιστή-
μιο Χάρβαρντ.

Δεν φέρνει καλύτερο ύπνο 
η μακρόχρονη χρήση φαρμάκων Στο στόχαστρο των κυτταρικών 

θεραπειών καρκίνος και σοβαρά νευ-
ρολογικά νοσήματα ή μυασθένειες 

Υψηλή τεχνολογία που έχει πάρει 
Νόμπελ επειδή «κόβει» και «ράβει» 
κομμάτια γονιδίων με σκοπό την 
ανακάλυψη θεραπειών, στηρίζει τις 
ελπίδες των ερευνητών για λύσεις 
στον καρκίνο, σοβαρά νευρολογικά 
νοσήματα ή μυασθένειες, από την 
εφαρμογή του σε κυτταρικές θερα-
πείες, συνδυαστικά. Πρόκειται για το 
“CRISPR”, που μπορεί να εξουδετερώ-
σει γονίδια, των οποίων η έκφραση 
προκαλεί σοβαρές νόσους. Ήδη η 
εφαρμογή του σε κυτταρικές θερα-
πείες που στοχεύουν κακοήθειες των 
κυττάρων “Βήτα”, οι οποίες προκαλούν 

διάφορα είδη λευχαιμίας, έδειξε 50% 
ανταπόκριση. 

Αυτήν την περίοδο η έρευνα στο-
χεύει τις κακοήθειες των “Βήτα” κυτ-
τάρων, το πολλαπλό μυέλωμα, το 
νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και το 
λέμφωμα των κυττάρων “Τ”. Συνολικά 
οι μελέτες για θεραπείες προηγμέ-
νης τεχνολογίας που βρίσκονται σε 
εξέλιξη αυτήν την περίοδο πλησιά-
ζουν τις χίλιες εκατόν. Από αυτές, η 
ογκολογία βρίσκεται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος, καθώς αφορά 
το 62% των κλινικών μελετών υπό 
εξέλιξη. Ακολουθούν τα μυοσκελετικά 
νοσήματα, τα νοσήματα του κεντρικού 
νευρικού συστήματος και οι σοβαρές 
νευρολογικές μυασθένειες.

Νέες ελπίδες για λύση στον καρκίνο 

1 στους 4 Ευρωπαίους 
δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί

Άνω του ενός τετάρτου των ενηλίκων στις χώρες 
της EE δήλωναν τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 
ότι δεν είναι πιθανόν να κάνουν εμβόλιο
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ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΣΙΛΙ
Μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου από έμφραγμα ή εγκεφαλικό

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε 
νυχτερινές βάρδιες και γενικότερα 
πέρα από το σύνηθες πρωινό ωράριο 
έχουν έως τρεις φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο να διαγνωσθούν θετικοί στον 
Covid-19, σύμφωνα με νέα βρετανική 
επιστημονική μελέτη.

Προηγούμενες μελέτες, πάντως, 
έδειξαν ότι η εργασία σε βάρδιες σχε-
τίζεται με αυξημένους κινδύνους για 
την υγεία, όπως διαβήτη, καρκίνο, 
αναπνευστικές παθήσεις και άλλες 

λοιμώξεις. 
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι βάρ-

διες, ιδίως οι νυχτερινές, οι οποίες 
συνεπάγονται στέρηση ύπνου, κακή 
διατροφή και διαταραχή του βιολο-
γικού ρολογιού, έχουν πολλαπλές 
επιπτώσεις στον οργανισμό, μεταξύ 
άλλων στο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Αυτό αυξάνει, επίσης, την πιθανό-
τητα για μόλυνση από κορωνοϊό.

Η έρευνα έγινε από το Πανεπιστή-
μιο του Μάντσεστερ. 

Αν και τα βασικά συμπτώματα του 
κορωνοϊού είναι, πλέον, ευρέως 
γνωστά (πυρετός, ξηρός βήχας, 
δύσπνοια και κόπωση), δεν είναι 
τα μοναδικά σημάδια που δείχνουν 
πιθανή μόλυνση από τον ιό SARS-
CoV-2. Ο κορωνοϊός μπορεί να 
επηρεάσει σχεδόν κάθε μέρος του 
οργανισμού, από τον γαστρεντε-
ρικό σωλήνα μέχρι την αίσθηση 
όσφρησης και γεύσης. Σύμφωνα, 
λοιπόν, με νέα έρευνα, μπορεί 

επίσης να προκαλέσει πόνο σ’ ένα 
συγκεκριμένο μέρος του σώμα-
τός μας. Επιμέρους έρευνα που 
δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό PLOS One, αναφέρει ότι 
τα οφθαλμικά συμπτώματα επη-
ρεάζουν το 11,6% των ασθενών 
με κορωνοϊό.  Ο πόνος στα μάτια 
αναφέρεται ως το πιο κοινό σύ-
μπτωμα, επηρεάζοντας το 31,2% 
των ασθενών, με συμπτώματα που 
σχετίζονται με τα μάτια.  

Ο πόνος στα μάτια 
δείχνει 
πιθανή μόλυνση 
από Covid-19 Η λήψη συμπληρωμάτων πολυ-

βιταμινών, ωμέγα-3, προβιοτικών ή 
βιταμίνης D, μπορεί να μειώνει σε 
έναν βαθμό τον κίνδυνο να κολλήσει 
κάποιος κορωνοϊό, ιδίως οι γυναίκες, 
σύμφωνα με νέα μεγάλη βρετανική 
επιστημονική μελέτη.

Από την άλλη πλευρά, η λήψη βιτα-
μίνης C, ψευδάργυρου ή σκόρδου δεν 
φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο.  

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για 
πάνω από 370 χιλιάδες ανθρώπους 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
τα προβιοτικά, τα ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα, οι πολυβιταμίνες και η βιταμίνη 
D  σχετίζονταν με μειωμένο κίνδυνο 
λοίμωξης Covid-19 κατά 14%, 12%, 
13% και 9% αντίστοιχα.

  Ωστόσο, πρόκειται απλώς για 
μελέτη παρατήρησης και όχι κλινική, 
γι’ αυτό οι ερευνητές επεσήμαναν πως 
πρέπει να γίνουν μεγάλες κλινικές 
μελέτες που να επιβεβαιώσουν τα 
ευρήματα, ώστε να υπάρξουν οι ανά-
λογες θεραπευτικές συμβουλές.

ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΩΜΕΓΑ-3
Μειώνουν τον κίνδυνο λοίμωξης 
Covid-19

Πιθανότερο
να μολυνθούν 
από κορωνοϊό όσοι 
δουλεύουν βάρδιες

Η συχνή κατανάλωση των καυ-
τερών πιπεριών τσίλι συνδέεται 
με μειωμένο κίνδυνο για πρόωρο 
θάνατο από καρδιά ή εγκεφαλικό, 
σύμφωνα με ιταλική επιστημονική 
έρευνα. Η μελέτη έγινε σε 22.811 
άτομα σε βάθος οκταετίας και δεί-
χνει ότι,  όσοι τρώνε τακτικά τσίλι, 
έχουν μειωμένο κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου από οποιαδήποτε αιτία 
κατά 23%, σε σχέση με όσους δεν 
τρώνε καθόλου. Όσοι τρώνε τσίλι 
τουλάχιστον τέσσερεις φορές την 
εβδομάδα, εμφανίζουν μειωμένο 
κατά 40% κίνδυνο εμφράγματος, 
ενώ ο κίνδυνος εγκεφαλικού 
μειώνεται πάνω από 50%. Όπως 

δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας: 
«Για όλους το τσίλι δρα προστα-
τευτικά, ανεξάρτητη από το είδος 
της διατροφής. Μπορεί κάποιος να 
ακολουθεί υγιεινή διατροφή και 
κάποιος άλλος να τρώει λιγότε-
ρο υγιεινά, παρόλα αυτά το τσίλι 
δρα προστατευτικά για όλους». Σε 
επόμενο στάδιο οι επιστήμονες θα 
επιχειρήσουν να κατανοήσουν τους 
ακριβείς μηχανισμούς μέσω των 
οποίων η πιπεριά τσίλι δρα ευεργε-
τικά για το καρδιαγγειακό σύστημα.
  Σε κάθε περίπτωση, οι φίλοι των 
καυτερών φαγητών έχουν πλέον 
ένα ακόμη λόγο να προτιμούν το 
τσίλι.   
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Η Α’ Δημοτικού είναι θεμέ-
λιος λίθος για τη σχολική 
πορεία ενός μαθητή! Ωστό-
σο, συχνά υπάρχουν ερω-

τηματικά για το πότε και ποια είναι 
τα κριτήρια που θα καθορίσουν την 
ετοιμότητα μετάβασης  του παιδιού 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. 
Ως βασικό γνώριμο κριτήριο παρου-
σιάζεται η ηλικία του παιδιού. Πολλά 
παιδιά βρίσκονται στην τυπική ηλικία 
που δικαιούνται να ενταχθούν στην 
Α’ Δημοτικού, παρόλα αυτά βλέπουμε 
πως πολύ πιο σημαντικό είναι το κατά 
πόσον το παιδί είναι έτοιμο και ώριμο 
ν’ αντεπεξέλθει με επάρκεια στις νέες 
τους απαιτητικές σχολικές υποχρεώ-
σεις. Έτσι λοιπόν αναφερόμαστε στον 
όρο Σχολική Ετοιμότητα. 

Τι είναι η Σχολική
Ετοιμότητα;

Με τον όρο Σχολική Ετοιμότητα 
εννοούμε ότι το παιδί έχει αναπτύξει 
και κατακτήσει ένα σύνολο ικανοτήτων 
- δεξιότητες συναισθήματος, συμπε-
ριφοράς και γνωστικές -, οι οποίες 
θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί 
με επιτυχία στην ομαλή μετάβαση και 
ένταξή του στην Α΄ Δημοτικού.  Είναι 
σημαντικό, ωστόσο, να καταλάβουμε ότι 

«ΕΙνΑΙ ΕτοΙμο το 
ΠΑΙΔΙ μου νΑ ΠΑΕΙ 
στην Α’ΔημοτΙκου;» 
Η διερεύνηση της Σχολικής Ετοιμότητας πραγματοποιείται από διεπιστημονι-
κή ομάδα, η οποία αποτελείται από: λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό 
παιδαγωγό και ψυχολόγο
ΑΝΝΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ, mindupspeechtherapy@gmail.com, Λογοπαθολόγος,
Εγγεγραμμένη, μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων Κύπρου (ΣΥΕΛΚ)

ρεί να αρχίσει και να ολοκληρώσει μια 
δραστηριότητα).

Πώς μπορεί να βοηθήσει 
ο γονέας και οι δάσκαλοι
την ομαλή ένταξη;
ΠΑΙΔΑγΩγΟΙ ΠΡΟΣχΟΛΙΚήΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣήΣ:

• Δίνετε ερεθίσματα για δραστη-
ριότητες που εξασκούν τη λεπτή κι-
νητικότητα.

• Συμβουλεύετε τους γονείς για 
οτιδήποτε παρατηρήσετε σχετικά με 
την ανάπτυξη του παιδιού.

γΟΝΕΙΣ:
• Διαβάστε βιβλία μαζί με το παιδί 

σας που θα το βοηθήσουν να εξοι-
κειωθεί με τα γράμματα και τους 
αριθμούς.

• Παίξτε μαζί του βοηθώντας το 
να αναπτύξει τις γνωστικές του ικα-
νότητες.

• Παροτρύνετε το παιδί σας να ανα-
λαμβάνει ευθύνες για να μάθει να 
αυτοεξυπηρετείται 

• Ενθαρρύνετέ το να αναπτύξει τις 
κοινωνικές του δεξιότητες

• Δημιουργήστε ρουτίνες που το 
παιδί θα ακολουθεί (πλένουμε δόντια 
πριν από τον ύπνο, χρόνοι των γευ-
μάτων κ.ά).

• Δείξτε κατανόηση και ενσυναί-
σθηση στη δυσκολία, παροτρύνοντας 
το παιδί να εκφράζει τα συναισθήματά 
του. 

δεν αναπτύσσονται όλες οι δεξιότητες 
με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα παιδιά. Για 
παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να είναι 
έτοιμο γλωσσικά, αλλά μπορεί να είναι 
ανώριμο κοινωνικά ή το αντίστροφο. Η 
διερεύνηση της Σχολικής Ετοιμότητας 
πραγματοποιείται από διεπιστημονική 
ομάδα, η οποία αποτελείται από: λο-
γοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό 
παιδαγωγό και ψυχολόγο. Ο καθένας 
ειδικός με τη χρήση ειδικών τεστ θα 
εξετάσει τις δεξιότητες από τη δική 
του σκοπιά με σκοπό να καθορίσει τη 
σχολική ετοιμότητα του παιδιού.  

Πότε πρέπει να κάνουμε τεστ 
Σχολικής Ετοιμότητας;

Το καταλληλότερο διάστημα για 
τη διερεύνηση της Σχολικής Ετοιμό-
τητας είναι λίγο πριν από την έναρξη 
της Προδημοτικής τάξης ή έστω στο 
πρώτο τρίμηνο φοίτησης του παιδιού 
σ’ αυτή. 
ή ΛΟγΟθΕΡΑΠΕΥΤΙΚή ΣΚΟΠΙΑ

Ο Λογοθεραπευτής θα εξετάσει 
τις γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού, 
δηλαδή την αντίληψη και έκφραση του 
λόγου, καθώς και τις κοινωνικές του 
δεξιότητες. Η καθεμία από αυτές τις δε-
ξιότητες αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την αποφυγή εμφάνισης δυσκολιών 

μάθησης και είναι απαραίτητες για την 
κατάκτηση άλλων δεξιοτήτων, όπως η 
ανάγνωση, η γραφή κ.λπ. 

Κάποιες από αυτές τις δεξιότητες 
είναι:
ΑΝΤΙΛήψή ΛΟγΟΥ

• Ακολουθεί σύνθετες εντολές (πάρε 
τον κόκκινο μαρκαδόρο και ζωγράφισε 
έναν μικρό κύκλο).

• Παρακολουθεί και κατανοεί ιστορί-
ες κατάλληλες για την ηλικία του.

• Παρακολουθεί και κατανοεί συ-
ζητήσεις.

• Κατανοεί ανέκδοτα και γρίφους.
ΕΚφΡΑΣή ΛΟγΟΥ

• Το παιδί αρθρώνει σωστά όλους 
τους ήχους (π.χ. /σ/, /δ/,/λ/,/ρ/). Αν όχι, 
ξεχωρίζει ακουστικά το λάθος του.

• Μπορεί να βρει λέξεις που αρχί-
ζουν από έναν ήχο. (π.χ. βρες λέξεις 
που αρχίζουν από /ρ/).

• Γνωρίζει και χρησιμοποιεί βασικές 
έννοιες χωροχρονικές αλλά και ποσο-
τικές (π.χ. πάνω, κάτω, σήμερα, χθες, 
γεμάτο, άδειο κ.λπ.).

• Το παιδί μπορεί να αφηγηθεί μιαν 
απλή μικρή ιστορία δική του ή βασιζό-
μενη στην καθημερινότητά του.

• Απαντάει σε «ναι/όχι» ερωτή-
σεις.

• Κάνει κι απαντάει σε ερωτήσεις 
που εισάγονται με: τι, πώς, πού, πότε, 
γιατί.

• Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, 
αντωνυμίες και χρόνους σωστά.

• Η ομιλία του είναι πλήρως κατανο-
ητή από μη εξοικειωμένους ακροατές/
συνομιλητές.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕξΙΟΤήΤΕΣ

• Μπορεί να συστηθεί σε κάποιον.
- Χαιρετάει σε είσοδο και έξοδο 

από κάποιο χώρο.
• Έχει βλεμματική επαφή.
• Κάνει έναρξη αλλά και διατήρηση 

διαλόγου.
• Ακολουθεί όρια και κανόνες.
• Έχει καλή συγκέντρωση (π.χ. μπο-

Στην περίπτωση που εντοπιστεί 
έγκαιρα ότι δεν είναι έτοιμο ένα 
παιδί να φοιτήσει στην Α’ Δημο-
τικού και υπάρχει το χρονικό πε-
ριθώριο, μπορεί να δημιουργηθεί 
μία στοχευμένη παρέμβαση από 
ειδικό, ο οποίος θα παρακολου-
θήσει και βοηθήσει το παιδί, ώστε 
να αναπτύξει τις δεξιότητες στις 
οποίες παρουσιάζει δυσκολία.
Παρόλα αυτά, αν τα αδύναμα ση-
μεία του παιδιού είναι πάρα πολλά 
και το χρονικό διάστημα δεν 
επαρκεί, τότε εξετάζεται το ενδε-
χόμενο της  επαναφοίτησης του 
παιδιού στην Προδημοτική τάξη. 
ή επανάληψη στην Προδημοτική  
τάξη θα δώσει το χρονικό περιθώ-
ριο στη θεραπευτική παρέμβαση 
και την προετοιμασία του παιδιού 
για την επόμενη χρονιά.

ΖήΤήΣΤΕ ΒΟήθΕΙΑ φΡΟ-
ΝΤΙΖOΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ! 

Έλλειψη Σχολικής 
Ετοιμότητας;
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Δεν είναι λίγοι που συνηθίζουν 
να θεωρούν δεδομένη την 
καλή τους υγεία και εξακο-
λουθούν να μη βάζουν σε 

προτεραιότητα την υγιεινή διατροφή 
και άσκηση, κάτι που έχει ως αποτέλε-
σμα την εμφάνιση βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
στην υγεία.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι 
λανθασμένες διατροφικές συνήθειες 
(εύκολη πρόσβαση σε τροφές επεξερ-
γασμένες,γεμάτες βιομηχανική ζάχαρη, 
κορεσμένα λιπαρά, αλάτι, συντηρητι-
κά κ.ά), η υποκινησία (καθιστική ζωή 
σε συνδυασμό με ελλιπή άσκηση), ο  
ανεπαρκής ύπνος, το κάπνισμα, το 
αλκοόλ σε συνδυασμό με το άγχος της 
καθημερινότητας, όλα αυτά συστημα-
τικά και πολύ επιθετικά, αλλοιώνουν 
τις ορμονο-μεταβολικές ισορροπίες 
του οργανισμού μέσα από πολύπλοκα 
μεταβολικο-βιοχημικά μονοπάτια. 

Αποτέλεσμα αυτού του «μεταβολι-
κού εμφράγματος» είναι η εμφάνιση 
χρόνιων παθήσεων. Μια από τις σημα-
ντικότερες είναι το «μεταβολικό σύν-
δρομο», μια  συνύπαρξη παραγόντων, 
της υπέρτασης, της ενδοκοιλιακής 
παχυσαρκίας, της αλλοίωσης αιμα-

Το δρΑσΤήρΙο 
πνΕΥμΑ 
κι ο αποφασιστικοσ νουσ 
κατοικουν συνήθωσ 
σε υγιεσ κορμι
ή νοημοσύνη και επιδεξιότητα μπορούν να αξιοποιηθούν 
πλήρως όταν το σώμα είναι υγιές και γερό 
ΔΡ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΛΑΟΥΡΗΣ, MD (γενικός παθολόγος)

του οργανισμού, τα οποία είναι πολλά 
και διάφορα.

Η σωστή διατροφή είναι απαραίτη-
τη και είναι μέρος του τρόπου ζωής, 
lifestyle. Προνοεί ότι ο οργανισμός 
πρέπει να επιστρέψει και να βρίσκε-
ται στη φυσική του κατάσταση, δηλ. 
προσανατολισμένη στην υγεία. Είναι 
τρόπος ζωής. Να έχει όφελος για τη 
σωματική και ψυχική υγεία. Είναι μια 
συνεχόμενη διαδικασία, δεν έχει αρχή 
και τέλος.

Έχει πολλές ερμηνείες στο μυαλό 
του κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτόν τον 
λόγο ο καθένας από εμάς  πρέπει 
να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, 
ξεχωριστά. Οπωσδήποτε να ξεκινά με 
ιατρική αξιολόγηση (λήψη ιστορικού, 
λεπτομερείς αιματολογικές αναλύσεις), 
και καθοδήγηση εις βάθος, αναλύ-
οντας όλα τα προσωπικά δεδομένα  
και ιατρικούς λόγους (π.χ. διαβήτης, 
προδιαβήτης-αντίσταση ινσουλίνης, 
υπερχοληστερολαιμία, λιπώδης διή-
θηση ήπατος, δυσκοιλιότητα, οστεο-
πόρωση, εμμηνόπαυση, σιδηροπενία, 
υποθυρεοειδισμός... κ.ά.).

Να χαράζει πολιτική υγείας πάντα 
με τις συμβουλές και την καθοδήγηση 
του ιατρού του.

Χρειάζεται επίπεδο αντίληψης και 
ετοιμότητας, κατάλληλης ψυχικής προ-
ετοιμασίας, θέλει κόπο, κίνητρο και 
στρατηγική όταν πρέπει να αντιμετω-
πίσει τα δύσκολα (εθιστική σύσταση 
επεξεργασμένων τροφών και η δύναμη 
της συνήθειας).

τολογικών βιοχημικών παραμέτρων 
(υπερχοληστερολαιμίας, δυσλιπιδαι-
μίας, αντίστασης ινσουλίνης, υπεριν-
σουλιναιμίας κ.ά.), που οδηγούν κυρίως 
σε κατακόρυφη αύξηση των καρδιοαγ-
γειακών ασθενειών. Η παχυσαρκία, η 
ανθυγιεινή διατροφή και η καθιστική 
ζωή αποτελούν τις κυριότερες αιτίες. 
Υπολογίζεται ότι το ένα πέμπτο των 
θανάτων οφείλεται στις κακές διατρο-
φικές συνήθειες και την κατανάλωση 
επεξεργασμένων τροφίμων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ιατρική 
κοινότητα έχει αναγνωρίσει, μέσα από 
πληθώρα κλινικών και επιδημιολογι-
κών μελετών, τον σημαντικό ρόλο της 
Διατροφικής Αγωγής και της φυσικής 
άσκησης τόσο στην πρόληψη όσο και 
στην έκβαση πολλών πολύπλοκων 
ασθενειών, όπως το Μεταβολικό 
σύνδρομο. Η απώλεια περιττού λιπα-
ρού ιστού, κατά προτεραιότητα του 
σπλαχνικού, φαίνεται ότι μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη 
και την αναστροφή του μεταβολικού 
συνδρόμου. Το πρόβλημα όμως είναι 
ότι το σπλαχνικό λίπος έχει έντονη 
μεταβολική δραστηριότητα,  τόση 
μάλιστα που προκαλεί «μεταβολική 
αντίσταση». 

Δύσκολα φεύγει. 
Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι 

ένας πολύπλοκος μηχανισμός, ένας 
«ναός» που φιλοξενεί εκατομμύρια 
δραστηριότητες που στο άθροισμά 
τους χαρίζουν ζωή, κάτι που πολλοί 
από εμάς θεωρούμε ως δεδομένο 
και απλό, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε 
την τεράστια ποικιλία οργάνων και 
τμημάτων του σώματος που ενορ-
χηστρωμένα συνεργάζονται ώστε να 
επιβιώνουμε.

Το ανθρώπινο σώμα αποτελούσε 
και θα αποτελεί «αντικείμενο μελέτης» 
κι όσο κι αν νομίζουμε ότι το ξέρουμε 
απ’ έξω και ανακατωτά, φαίνεται πως 
εκείνο φροντίζει να κρατάει ακόμα 
καλά κρυμμένα κάποια μυστικά του.

H βελτίωση των αμυντικών δυνατο-
τήτων του οργανισμού και η διαχείριση 
κρίσεων (ιογενών, βακτηριδιακών λοι-
μώξεων κ.ά.), η προώθηση και ενίσχυ-
ση της άμυνας του οργανισμού, είναι 
άμεσα συσχετισμένες με την κατάσταση 
υγείας του κάθε ανθρώπου και είναι 
ιδιαίτερα επίκαιρες τώρα, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, στον «πόλεμο» εναντίον του 
αόρατου εχθρού Covid-19. Δυστυχώς, 
φαίνεται ο επιβαρυντικός ρόλος των 
υποκείμενων νοσημάτων στην άμυνα 



COVID-19   14 Της Κυριακής23.05.2021

H επιτυχία της Καθολικής Κάλυ-
ψης Υγείας και η διασφάλιση 
της ανθρωποκεντρικής φρο-
ντίδας, μέσα από τις προσδο-

κίες εφαρμογής του Γε.Σ.Υ., εξαρτάται 
και από τους νοσηλευτές και τις μαίες, 
σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παγκύ-
πριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και 
Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), Ιωάννη Λεοντίου. Ο 
Πρόεδρος του ΠΑΣΥΝΜ μίλησε στο έν-
θετο «Υγεία» με αφορμή τις πρόσφατες 
Παγκόσμιες Ημέρες Νοσηλευτών και 
Μαιών, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να 
λειτουργήσει κανένα σύστημα υγείας 
χωρίς νοσηλευτές και μαίες». 
Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο της 
καθολικής κάλυψης υγείας θα πρέπει 
να εξετάζεται όχι μόνο η διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών αλλά και το επίπεδο της 
σωματικής και ψυχικής υγείας που 
επιτρέπει στο άτομο να έχει κοινωνικά 
και οικονομικά μια παραγωγική ζωή. 
Ωστόσο, υπέδειξε ότι «όπως προδια-
γράφεται από τις εξελίξεις, η φροντίδα 
με επίκεντρο τον άνθρωπο ασκείται ρη-
τορικά παρά στην κυριολεξία, και αυτό 
οφείλεται στην κυριαρχία του ιατρικού 
μοντέλου θεραπείας που επικεντρώ-
νεται στην αντιμετώπιση της νόσου, η 
οποία  μετά βίας αντικρίζει το άτομο ως 
σύνολο. Αυτό ενισχύεται από το μοντέ-
λο αμοιβών, χρηματοδότησης και τους 
ελέγχους δαπανών, όπου δίδεται μεγα-
λύτερη προτεραιότητα στις συναλλαγές 
παρά στην οικοδόμηση σχέσεων και 
στην παρακολούθηση των ολιστικών 
αναγκών του ατόμου». Σύμφωνα με τον 
κ. Λεοντίου, καθώς το σύστημα υγείας 
αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη ζήτηση 
και να μειώσει το κόστος της υγειο-
νομικής περίθαλψης, οδηγούμαστε 
σε ένα πατερναλιστικό μοντέλο, όπου 
οι επαγγελματίες υγείας «θα κάνουν 
πράγματα σε ανθρώπους».
Ο ΠΑΣΥΝΜ πιστεύει ότι «στο πλαίσιο 
μιας διατομεακής συνεργασίας μπο-
ρούμε να διαμορφώσουμε το σύστημα 
υγείας με τρόπο που θα λαμβάνει 
υπόψη τους κοινωνικούς προσδιορι-
στικούς παράγοντες της υγείας για την 
προαγωγή της υγείας, την πρόληψη 
των ασθενειών, τη θεραπεία και την 
αποκατάσταση». «Πιστεύουμε στη διεύ-

νοσηλευτεσ και μαιεσ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ: «Η Πολιτεία θα πρέπει να κατανοήσει τη σημασία του ρό-
λου που οι νοσηλευτές και οι μαίες διαδραματίζουν στο σύστημα υγείας και 
να φροντίσει να επενδύσει στο νοσηλευτικό/ μαιευτικό δυναμικό» 

και εμπειριών κατάλληλων στελεχών 
και επιστημόνων στις δομές του ΟΑΥ 
και του ΟΚΥπΥ στη βάση διάφανων 
και δημοκρατικών διαδικασιών (π.χ. 
επιστημονικές επιτροπές και συμβού-
λια).

Φροντίδα με επίκεντρο 
τον ασθενή
Οι έρευνες δείχνουν ότι η φροντίδα 
με επίκεντρο τον ασθενή μειώνει το 
κόστος και συμβάλλει στη διαχείριση 
της ζήτησης. Συγκεκριμένα, συνδέ-
εται με: 
• Μειωμένη διάρκεια παραμονής.
• Λιγότερες επισκέψεις σε τμήματα 
επειγόντων περιστατικών και εισα-
γωγές.
• Μειωμένες επισκέψεις για εξειδικευ-
μένη φροντίδα.
• Λιγότερες εργαστηριακές εξετάσεις 
και επεμβατικές διαδικασίες.
• Πρώιμη παρέμβαση λόγω αναγνώ-
ρισης προηγούμενων παροξυσμών 
της νόσου.
• Βελτιωμένους χρόνους έναρξης κα-
τάλληλης θεραπείας.
• Αύξηση συμπεριφορών αυτοφροντί-
δας και αυτοδιαχείρισης.
• Αυξημένη συμμόρφωση στα προ-
γράμματα θεραπείας και διαχείρισης 
των φαρμάκων.

Όσον αφορά το «Έτος Νοσηλευτή 
και Μαίας», σύμφωνα με τον κ. 
Λεοντίου, έχει καθοριστεί από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με 
ευκαιρία την επέτειο των 200 χρό-
νων από τη γέννηση της Florence 
Nightingale. Κατά τη διάρκεια του 
έτους, όπως είπε, σε διάφορες 
εκδηλώσεις όπου συμμετείχε ο 
ΠΑΣΥΝΜ αναδείκνυε τη σημασία 
που δίνουμε στο υπέρτατο αγαθό 
της υγείας του ανθρώπου, στη 
φροντίδα και ευημερία του ατόμου, 
της οικογένειας και της κοινωνίας 
ακόμα και κάτω από δύσκολες συν-
θήκες όπως η πανδημία COVID-19.
Η Πολιτεία, πρόσθεσε, θα πρέπει να 
κατανοήσει τη σημασία του ρόλου 
που οι νοσηλευτές και οι μαίες 
διαδραματίζουν στο σύστημα υγείας 
και να φροντίσει να επενδύσει στο 
νοσηλευτικό/ μαιευτικό δυναμικό 
και να επικεντρωθεί στον  μοναδικό 
ρόλο που διαδραματίζει, αναγνω-
ρίζοντας την ανιδιοτελή συμβολή 
τους στον αγώνα για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Ο κ. Λεοντίου 
αναφέρθηκε στην πρόσφατη παγκό-
σμια έκθεση της Νοσηλευτικής, που 
χρηματοδοτείται από κοινού από 
τον Π.Ο.Υ, το ICN και τo πρόγραμμα 
Nursing Now, η οποία υποδει-

κνύει στους πολιτικούς και τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 
επενδύσουν στη μαζική επιτάχυνση 
της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, να 
δημιουργήσουν νέες νοσηλευτικές 
θέσεις εργασίας και να συνδράμουν 
στην ενίσχυση της ηγεσίας των 
νοσηλευτών. Ο ΠΑΣΥΝΜ, τόνισε, 
στάθηκε αρωγός και συμπαραστά-
της στις προσπάθειες της Πολιτείας 
για αντιμετώπιση της κατάστασης 
με εθελοντική προσφορά και αγορά 
εξοπλισμού ατομικής προστασίας 
για τις έκτακτες ανάγκες που είχαν 
προκύψει στα αρχικά στάδια της 
πανδημίας. «Είμαστε ιδιαίτερα πε-
ρήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο 
τα μέλη μας  (νοσηλευτές, μαίες και 
επισκέπτριες υγείας) εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες 
ώρες που περνά ο τόπος, είμαστε 
ευγνώμονες  για τις αυτοθυσίες 
που κάνουν και για το γεγονός ότι 
βάζουν ως πρώτο μέλημά τους το 
καθήκον προς τον άνθρωπο και 
την υγεία των πολίτων. Με δύναμη, 
επιμονή και υπομονή  πιστεύουμε 
ότι θα πετύχουμε! Σε αυτήν την 
εξίσωση θα πρέπει να προστεθεί 
επειγόντως ο έμπρακτος σεβασμός 
των επαγγελματιών υγείας που 
δίνουν τη μάχη», κατέληξε.

«Έτος Νοσηλευτή και Μαίας» 

ρυνση των ρόλων μας και επιδιώκουμε 
ρύθμιση και διαμόρφωση του νομοθε-
τικού πλαισίου για τους προηγμένους, 
τους ειδικούς και τους εξειδικευμένους 
νοσηλευτές. Οι ρυθμίσεις αυτές θα 
συμβάλουν ποιοτικά και διαχειριστικά 
στην καλύτερη εφαρμογή του Γε.Σ.Υ 
και στην ομαλότερη λειτουργία των 
κρατικών νοσηλευτηρίων υπό τον 
ΟΚΥπΥ. Πιστεύουμε ότι η κυβερνητική 
πολιτική θα πρέπει να εστιάσει τις στρα-
τηγικές της στις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες, όχι μόνο σε αριθμό αλλά 
και σε επάρκεια των επαγγελματιών 
υγείας και στη βάση των συνεχώς 
μεταβαλλόμενων αναγκών. Όλα αυτά 
συνδέονται άμεσα τόσο με το ζήτημα 
της ασφάλειας των ασθενών όσο και 
της ποιότητας της παρεχόμενης φρο-
ντίδας υγείας. 
»Με την αποτίμηση της ποιότητας της 
φροντίδας, που γίνεται μέσω δεικτών  
(δομών, διαδικασιών και αποτελε-
σμάτων), διασφαλίζονται τα επίπεδα 
υγείας των πολιτών όσο και η αποτε-
λεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
επαγγελματιών υγείας», πρόσθεσε. 
Διαπιστώνεται, συνέχισε, ότι η κυπριακή 
πραγματικότητα στερείται συστηματι-
κής συλλογής και ανάλυσης τέτοιων 
πληροφοριών. Ο κ. Λεοντίου σημείωσε 
πως είναι καλό, στο πλαίσιο λειτουρ-
γίας του Γε.Σ.Υ., να δημιουργηθούν 
μηχανισμοί διάχυσης της γνώσης προς 
όλους τους επαγγελματίες υγείας σε 
όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη 
φροντίδα και με σχετική αξιοποίηση της 
τεχνολογίας προκειμένου η συμμετοχή 
τους στη λήψη αποφάσεων να είναι 
κλινικά τεκμηριωμένη και οικονομικά 
αποδοτική (π.χ.  πρόσβαση στα δεδο-
μένα του φακέλου από τους ΕΥ).

Οι σύγχρονες προκλήσεις 
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΝΜ καταγρά-
φει επιγραμματικά κάποια σημαντικά 
ζητήματα και σύγχρονες προκλήσεις, 
στις οποίες θα πρέπει να εγκύψουν με 
σοβαρότητα όλοι οι αρμόδιοι φορείς 
(ΥΥ, ΟΑΥ, ΟΚΥΠΥ κ.ά.): 
Οι μελλοντικές ανάγκες σε ανθρώπινο 
δυναμικό.
Το μείγμα ικανοτήτων και η μετατόπιση 
καθηκόντων.
Η διά βίου μάθηση και η συνεχής επαγ-
γελματική ανάπτυξη. 
Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου  
δυναμικού μέσα από καλύτερη πρό-
σβαση σε πληροφορίες, υποστήριξη, 
ευκαιρίες και πόρους.
Η εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων 
διοίκησης με αξιοποίηση των γνώσεων 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΓρΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ 
ΑφΙΕρΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
ΚΑΙ ΜΑΙΑΣ. 
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Η γνώση αποτελεί δύναμη. 
Αυτό το αξίωμα ισχύει και 
στην περίπτωση του Γενι-
κού Συστήματος Υγείας για 

τους δικαιούχους. Ο καθένας από εμάς 
οφείλει να γνωρίζει τόσο τις υποχρε-
ώσεις όσο και τα δικαιώματα που του 
παρέχει το Σύστημα, ούτως ώστε να 
μπορεί να το χρησιμοποιεί σωστά σε 
κάθε περίπτωση. 

Οι αλλαγές στις τιμές
των φαρμάκων

Μία από τις σημαντικότερες μεταρ-
ρυθμίσεις που έφερε η εφαρμογή του 
ΓεΣΥ ήταν η σύσταση του Καταλόγου 
Φαρμακευτικών Προϊόντων, ο οποίος 
επέτρεψε σε γιατρούς και δικαιούχους 
την πρόσβαση σε μία διευρυμένη λίστα 
σκευασμάτων, που αποζημιώνονται από 
το Σύστημα, με τον δικαιούχο να έχει 
-στις περισσότερες περιπτώσεις- μόνο 
την υποχρέωση της συμπληρωμής. 

Ακόμη και σήμερα μία από τις συ-
χνότερες ερωτήσεις που δέχεται το 
Σύστημα αφορά στις αλλαγές των τι-
μολογήσεων. 

Οι αλλαγές στις τιμές των φαρ-
μάκων συνήθως γίνονται μία φορά 
το χρόνο από το Υπουργείο Υγείας, 
αυξάνοντας ή μειώνοντας την τιμή.   

Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός είναι 
υποχρεωμένος να ενημερώσει τον 
δικαιούχο για τις αλλαγές στην τιμο-
λόγηση όπως επίσης και να προτείνει 
το φθηνότερο φάρμακο της κατηγορίας 
για να αποφευχθεί η Συνεισφορά ΙΙ.  

Παρότι έχει παρέλθει σχεδόν ένας 
χρόνος από την εφαρμογή του Συστή-
ματος, είναι αναγκαίο να γίνει πλήρως 
κατανοητή η διαφορά μεταξύ Συμπλη-
ρωμής και Συνεισφοράς ΙΙ, την οποία 
καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος για 
την αγορά των φαρμάκων του, ανάλογα 
με την περίπτωση. 

Το ΓεΣΥ αποζημιώνει πλήρως το 
φθηνότερο διαθέσιμο φάρμακο που 
υπάρχει στον κατάλογο, με τον δικαι-
ούχο να πληρώνει 1 ευρώ για κάθε 
φάρμακο που αναγράφεται στη συ-
νταγή. Στην περίπτωση που συντα-
γογραφηθούν δύο κουτιά από το ίδιο 
φάρμακο, λόγω αυξημένης δοσολογίας, 
και πάλι ο δικαιούχος θα πληρώσει 
1 ευρώ. Το ποσό αυτό έχει στόχο να 
μειώσει την αδικαιολόγητη σπατάλη. 
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, το ποσό 
αυτό είναι χαμηλό, ενώ υπάρχει επίσης 

Τα φαρμακα ΣΤο ΓΕΣΥ: 
μαθΕ Τη ΣωΣΤη ΣΥνΤαΓη
Η επιλογή φαρμάκου δεν είναι υπόθεση μόνο του γιατρού ή του φαρμακοποι-
ού, αλλά και του δικαιούχου. Όσα περισσότερα γνωρίζουμε, λοιπόν, τόσο πιο 
αποτελεσματικά θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει το ΓεΣΥ

σει το σκεύασμα της συνταγής με ένα 
φθηνότερο, αρκεί το νέο σκεύασμα να 
έχει ακριβώς την ίδια δραστική ουσία 
με το αρχικό φάρμακο. Στην περίπτωση 
που το φθηνότερο προϊόν περιέχει 
άλλη ουσία, τότε ο ασθενής μπορεί να 
επικοινωνήσει με τον ιατρό του, ώστε 
να διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης 
συνταγής με το φθηνότερο προϊόν. 

Τι ισχύει με τα γενόσημα 
Ένας μύθος που, δυστυχώς, έχει 

επικρατήσει ευρέως, αφορά στην 
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
των γενόσημων, με μία μεγάλη μερίδα 
δικαιούχων να τα αποφεύγουν υπό το 
φόβο της «μη αποτελεσματικής τους 
δράσης». 

Πρόκειται για έναν εντελώς αβάσιμο 
ισχυρισμό, καθώς τα γενόσημα φάρμα-
κα είναι ουσιωδώς όμοια με τα πρωτό-
τυπα και διατίθενται αφού το πρωτό-
τυπο φάρμακο έχει χάσει την πατέντα 
αποκλειστικής παραγωγής και διάθεσής 
του στην αγορά. Υπόκεινται στους ίδιους 
αυστηρούς ελέγχους παραγωγής και 
εισαγωγής όπως τα πρωτότυπα προ-
ϊόντα. Τα γενόσημα φάρμακα, λοιπόν, 
θεωρούνται ως θεραπευτικά ισοδύνα-
μα και ανταλλάξιμα με το πρωτότυπό 
τους. Επιπλέον ο κατάλογος του ΓεΣΥ 
περιλαμβάνει μόνο φάρμακα με άδεια 
κυκλοφορίας των οποίων η ποιότητα, 
η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά 
έχει τεκμηριωθεί.

Ο λόγος που σε κάποιες περιπτώσεις 
προτείνονται ή προτιμώνται τα γενόση-
μα φάρμακα αφορά αποκλειστικά και 
μόνο στην εξοικονόμηση πόρων. Οι 
εξοικονομήσεις που επιτυγχάνει το ΓεΣΥ 
με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούνται 
για την αποζημίωση νέων φαρμάκων 
που έχουν ολοένα αυξανόμενο κό-
στος, λόγω των νέων τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τους, καθώς και για την κάλυψη των 
αυξανόμενων απαιτήσεων, λόγω της 
γήρανσης του πληθυσμού.

και η ετήσια οροφή συμπληρωμής (η 
οροφή συνυπολογίζει τη συμπληρωμή 
που καταβάλλει ο δικαιούχος  κατά 
τη λήψη όλων των υπηρεσιών από 
το ΓεΣΥ ) και η οποία καθορίζεται για 
τον γενικό πληθυσμό στα €150, ενώ 
για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους 
λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ και για τα 
παιδιά μέχρι 21 ετών στα €75.

Η  Συνεισφορά ΙΙ, από την άλλη, 
λειτουργεί διαφορετικά, καθώς απαι-
τείται στις περιπτώσεις που ο γιατρός 
συνταγογραφήσει άλλο φαρμακευτικό 
προϊόν, ακριβότερο από το φθηνότε-
ρο της κατηγορίας του. Σε μία τέτοια 
περίπτωση ο δικαιούχος καλείται να 
πληρώσει τη διαφορά κόστους μεταξύ 
του φθηνότερου φαρμάκου, από μια 
κατηγορία φαρμάκων, το οποίο καλύ-
πτει πλήρως το ΓεΣΥ και του φαρμάκου 
που έχει συνταγογραφηθεί.

Ζήτα να μάθεις τις εναλ-
λακτικές επιλογές σου

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα που εντοπίζονται στην ομαλή 
λειτουργία του Συστήματος αφορά 
στην άγνοια μερίδας δικαιούχων -ως 
προς τις επιλογές τους- σε σχέση με 
την ποικιλία φαρμάκων που έχουν στη 
διάθεσή τους. 

Ο Κατάλογος Φαρμακευτικών Προ-
ϊόντων του ΓεΣΥ είναι διευρυμένος και 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 
από πρωτότυπα μέχρι γενόσημα/ανταλ-
λάξιμα φάρμακα. Όλα τα φάρμακα 
που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο 
Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ 
είναι εγκεκριμένα και έχουν ελεγχθεί 
τόσο για την ασφάλεια όσο και για την 
αποτελεσματικότητά τους. Ο εκάστοτε 
Προσωπικός ή Ειδικός Ιατρός ή φαρ-
μακοποιός οφείλει να ενημερώνει τον 
δικαιούχο για τις επιλογές του, κυρίως 
γι’ αυτές που απαιτούν την καταβολή 
επιπλέον χρηματικού ποσού από τον 
δικαιούχο.

Σε περιπτώσεις που αυτό δεν συμβεί, 
δηλαδή εάν δεν υπάρξει ενημέρωση 
από τον ιατρό, ο δικαιούχος μπορεί 
να ζητήσει από τον φαρμακοποιό του 
να τον ενημερώσει για τις αλλαγές 
στην τιμολόγηση και, παράλληλα, να 
του παραθέσει τις επιλογές του σε 
ανταλλάξιμα φάρμακα. Ο δικαιούχος 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει το φθη-
νότερο φάρμακο από τον γιατρό ή τον 
φαρμακοποιό του, χωρίς να αμφιβάλλει 
για την ποιότητα και την αποτελεσμα-
τικότητά του. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο 
φαρμακοποιός μπορεί να αντικαταστή-
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