
Απαντήσεις στις ανησυχίες 
των ανεμβολίαστων

Aπαντήσεις σε είκοσι επιχειρήματα τα 
οποία προτάσσουν πολίτες οι οποίοι 
τάσσονται ενάντια στον εμβολιασμό 

κατά της Covid-19 δίνουν, μιλώντας στο 
ένθετο «Υγεία» της «Σημερινής», τα μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου 
Υγείας, δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης και δρ. 
Πέτρος Καραγιάννης. 
Την ώρα που οι προσπάθειες της πολιτείας 
για αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του 
πληθυσμού εντατικοποιούνται και φαίνεται 

σιγά σιγά να έχουν αποτέλεσμα, επιχειρούμε 
να δώσουμε από επιστημονικής σκοπιάς 
απαντήσεις στις πιο συχνές θεωρίες ή και 
φοβίες που παρατηρείται ότι διακατέχουν 
τους Κύπριους πολίτες οι οποίοι επιλέγουν 
να παραμένουν ανεμβολίαστοι. Στόχος μας 
είναι να λύσουμε τις όποιες απορίες υπάρ-
χουν επί του θέματος με τη βοήθεια των 
πλέον αρμόδιων επιστημόνων. 
Τι ισχύει και τι είναι, απλώς, θεωρία; Πόση 
δόση αλήθειας έχουν τα όσα υποστηρίζουν 

με πλακάτ και συνθήματα όσοι διαδηλώνουν 
ενάντια στον εμβολιασμό; Πόσο επικίνδυνα 
είναι τα εμβόλια για κάποιες ομάδες πολι-
τών που φοβούνται να εμβολιαστούν; Και, 
τελικά, τα όποια επιχειρήματα ενάντια στα 
εμβόλια, είναι ικανά και αξίζει να σταθούν 
εμπόδιο στην προσπάθεια της κοινωνίας για 
επίτευξη της πολυπόθητης ανοσίας; Όλες οι 
απαντήσεις από τους ειδικούς στις σελίδες 
του ενθέτου «Υγεία». 
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Στο κοκκινο
τα νοΣηλευτηρια 
Η έξαρση των κρουσμάτων, όπως ήταν αναμενόμενο, επέφερε και αύξηση 
των εισαγωγών στα νοσοκομεία, που κινδυνεύουν να φτάσουν στα όριά 
τους 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com

Τη χειρότερη περίοδο από την 
έναρξη της πανδημίας μέχρι και 
σήμερα διανύει η Κύπρος, με 
τους αριθμούς των κρουσμά-

των να κυμαίνονται σε τετραψήφιους 
αριθμούς επί καθημερινής βάσεως. Το 
γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, 
επηρεάζει αρνητικά και τα νοσηλευτή-
ρια, που δέχονται τεράστια πίεση, με τον 
κίνδυνο να βρεθούν εκτός ορίων από 
μέρα σε μέρα να είναι ορατός. 

Αυξάνονται μέρα με τη 
μέρα οι νοσηλευόμενοι 
Την περασμένη βδομάδα, οι νοσηλευό-
μενοι ασθενείς με Covid-19 σημείωσαν 
ραγδαία αύξηση. Μέχρι τη Δευτέρα το 
βράδυ, συνολικά, στα νοσηλευτήρια του 
ΟΚΥπΥ νοσηλεύονταν 228 ασθενείς της 
νόσου Covid-19, εκ των οποίων οι 56 
σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες 
Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). 
Από τους 56 ασθενείς που είναι σε 
σοβαρή κατάσταση, οι 22 είναι δια-
σωληνωμένοι σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας και οι 34 σε Μονάδα Αυξη-
μένης Φροντίδας. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός πως ποσοστό 91,2% των 
νοσηλευομένων δεν έχουν ιστορικό 
εμβολιασμού. 

Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευ-
τήρια μέχρι τις 19 Ιουλίου 2021 ήταν η 
ακόλουθη: Στο νοσοκομείο Αμμοχώστου 
νοσηλεύονταν 71 ασθενείς, εκ των 
οποίων οι 66 σε θάλαμο COVID και οι 
5 σε ΜΑΦ, στο νοσοκομείο Λευκωσίας 
νοσηλεύονταν 58 ασθενείς, εκ των 
οποίων οι 24 σε θάλαμο COVID, οι 12 
σε ΜΑΦ και οι 22 σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ), στο νοσοκομείο 
Λεμεσού νοσηλεύονταν 61 ασθενείς, 
εκ των οποίων οι 49 σε θάλαμο COVID 
και οι 12 σε ΜΑΦ, στο νοσοκομείο 
Λάρνακας νοσηλεύονταν 28 ασθενείς, 
εκ των οποίων οι 23 σε θάλαμο COVID 
και οι 5 σε ΜΑΦ, ενώ στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο νοσηλεύονταν 10 ασθενείς 
σε θάλαμο COVID. 

Αναβάλλονται επεμβάσεις 
και παραπέμπονται 
ασθενείς 
Υπενθυμίζεται πως για να μην κα-
ταρρεύσει το σύστημα υγείας, από τα 
αυξημένα κρούσματα και τον μεγάλο 
αριθμό νοσηλευομένων, το Υπουργείο 
Υγείας από τις 17 Ιουλίου αποφάσισε 
ότι θα αναβάλλονται όλα τα προγραμ-
ματισμένα χειρουργεία για μη επείγοντα 
περιστατικά στα κρατικά και ιδιωτι-
κά νοσηλευτήρια, ενώ καθορίστηκε 
ανώτατο όριο πληρότητας κλινών στα 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε ποσοστό 
70%, και 60% στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας. Εξαιρούνται οι κλινικές 

ημερήσιας νοσηλείας, οι επισκέψεις των 
εξωτερικών ασθενών στα εξωτερικά 
ιατρεία και τα περιστατικά ημερήσιας 
νοσηλείας που διενεργούνται στις κλινι-
κές, στις πολυκλινικές και στα ιδιωτικά 
νοσοκομεία. 
Την ίδια ώρα, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
άρχισαν ήδη να δέχονται ασθενείς, σε 
μια προσπάθεια να συμβάλουν στην 
αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας 
από τα υπόλοιπα περιστατικά, ώστε 
να διατεθούν περισσότερες κλίνες και 
προσωπικό για την περίθαλψη των 
ασθενών με COVID-19. Αυτό συνέβη 
και κατά το προηγούμενο κύμα της 
πανδημίας, όταν τα ιδιωτικά νοση-
λευτήρια απορρόφησαν συνολικά 480 
ασθενείς.

Προσπάθειες 
για ανάπτυξη κλινών 
Στο μεταξύ, με πρωτοβουλία του Ορ-
γανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ), ο οποίος συνεχίζει να βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης 
της πανδημίας με τα νοσηλευτήριά 

του που ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την 
ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας 
για ασθενείς με COVID-19, αυτήν τη 
βδομάδα, πραγματοποιήθηκε ευρεία 
σύσκεψη με φορείς, με σκοπό την ενη-
μέρωση όσον αφορά τη διαχείριση 
της πανδημίας και την απρόσκοπτη 
παροχή υπηρεσιών υγείας. Στη σύσκε-
ψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας, η 
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, η 
Διευθυντική Ομάδα και λειτουργοί του 
ΟΚΥπΥ, ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου 
Ιατρικού Συλλόγου και εκπρόσωποι των 
συντεχνιών των επαγγελματιών υγείας. 
Ο ΟΚΥπΥ ενημέρωσε τους φορείς με 
εκτενή ανάλυση της υφιστάμενης κα-
τάστασης, καταγράφηκαν οι ανάγκες 
που υπάρχουν και που πιθανόν να προ-
κύψουν και επαναβεβαιώθηκε ότι την 
ευθύνη για τη λειτουργία, τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εποπτεία των δημο-
σίων νοσηλευτηρίων (νοσηλευτηρίων 
του ΟΚΥπΥ) στο πλαίσιο της διαχείρισης 
της πανδημίας έχει ο ΟΚΥπΥ.  
Με αμοιβαία συνεννόηση ΟΚΥπΥ και 
ΠΙΣ, συζητήθηκε πρόταση του ΟΚΥπΥ 

για παροχή κινήτρων σε ιατρούς για 
έκτακτη στελέχωση των κλινικών Covid 
στα δημόσια νοσηλευτήρια. Παράλλη-
λα, ο ΟΚΥπΥ εισηγήθηκε την παροχή 
κινήτρων για το προσωπικό των νοση-
λευτηρίων, στην προσπάθεια να μην 
ανακληθούν άδειες, αλλά να διασφαλι-
στεί η υψηλή στελέχωση και η κάλυψη 
για βάρδιες, καθώς υπάρχει έλλειψη 
προσωπικού, λόγω των καλοκαιρινών 
αδειών. Παράλληλα, λόγω της αύξησης 
των εισαγωγών στα νοσοκομεία και της 
ανάγκης αποσυμφόρησης της βραχείας 
νοσηλείας, ο ΟΚΥπΥ παρότρυνε τον 
ΟΑΥ να συνδράμει, ώστε οι προσωπικοί 
ιατροί να ανταποκρίνονται στις κλήσεις 
των πολιτών και να τους καθοδηγούν 
σωστά, για να μην πηγαίνουν απευθείας 
στα ΤΑΕΠ. Με το πέρας της σύσκεψης, ο 
ΟΚΥπΥ διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει 
τη στενή συνεργασία του με τον Υπουρ-
γό Υγείας και τη Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου, η οποία αναλαμβάνει τον 
γενικό συντονισμό για την εφαρμογή 
της κυβερνητικής πολιτικής διαχείρισης 
της πανδημίας.
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Aαντήσεις σε είκοσι επιχειρή-
ματα τα οποία προτάσσουν 
πολίτες οι οποίοι τάσσονται 
ενάντια στον εμβολιασμό κατά 

της Covid-19 δίνουν, μιλώντας στο 
ένθετο «Υγεία» της «Σημερινής», τα 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Υπουργείου Υγείας, δρ. Κωνσταντίνος 
Τσιούτης και δρ. Πέτρος Καραγιάννης. 
Την ώρα που οι προσπάθειες της πο-
λιτείας για αύξηση της εμβολιαστικής 
κάλυψης του πληθυσμού εντατικοποι-
ούνται και φαίνεται σιγά σιγά να έχουν 
αποτέλεσμα, επιχειρούμε να δώσουμε 
από επιστημονικής σκοπιάς απαντήσεις 
στις πιο συχνές θεωρίες ή και φοβίες 
που παρατηρείται ότι διακατέχουν τους 
Κύπριους πολίτες οι οποίοι επιλέγουν 
να παραμένουν ανεμβολίαστοι. Στό-
χος μας είναι να λύσουμε τις όποιες 
απορίες υπάρχουν επί του θέματος 
με τη βοήθεια των πλέον αρμόδιων 
επιστημόνων. 

Aπαντά ο Δρ. Κωνσταντίνος 
Τσιούτης
Δεν υπάρχει κορωνοϊός, 
άρα γιατί να εμβολιαστώ
Δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε, 
αφού πλέον όλοι μας ξέρουμε κάποιον 

που το πέρασε, είτε σοβαρά, είτε ελα-
φριά. Δεν αμφισβητείται από κανέναν 
πλέον η ύπαρξη του ιού, απλώς κάποιοι 
μπερδεύουν την ύπαρξη της νόσου με 
τη βαρύτητα της νόσου. Κανείς δεν λέει 
ότι όποιος κολλάει κορωνοϊό πεθαίνει, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ιός δεν 
υπάρχει.  

Το εμβόλιο επηρεάζει 
τη γονιμότητα 
Υπάρχουν πολλές μελέτες που λένε 
το αντίθετο και υπάρχουν αρκετές 
περιπτώσεις που γυναίκες οι οποίες 
εμβολιάστηκαν, ακολούθως έμειναν 
έγκυες.  

Είμαι έγκυος 
και δεν είναι ασφαλές 
Μελέτες έδειξαν ότι είναι ασφαλές 
και υπάρχει και η σύσταση από την 
Κυπριακή Γυναικολογική και Μαιευτική 
Εταιρεία που λέει ακριβώς αυτό. 
 
Νοσούν 
και οι εμβολιασμένοι 
 Νοσούν, αλλά έχουν πολύ μικρότερη 
πιθανότητα να κολλήσουν ή να έχουν 
συμπτώματα, ή να έχουν σοβαρά συ-
μπτώματα. Ο εμβολιασμός επηρεάζει 

COVID-19   4

ΑπΑντήσεισ σε 20 επιχειρήμΑτΑ 
ενάνΤιά 
σΤον 
εμβολιάσμο 
τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής του 
Υπουργείου Υγείας, Κωνσταντίνος τσιούτης και 
πέτρος Καραγιάννης, απαντούν σε επιχειρήματα 
πολιτών που τάσσονται ενάντια στα εμβόλια  
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com 

το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου, 
ώστε να αντιμετωπίσει τον ιό, άρα, σε 
κάποιο βαθμό, που είναι μεγαλύτερος 
από το μηδέν, μας προστατεύει.  

Aπαντά ο Δρ. Πέτρος 
Καραγιάννης 
Φοβάμαι τις παρενέργειες, 
κυρίως τις σοβαρές, που 
μπορούν να επιφέρουν 
ακόμα και θάνατο 
Οι παρενέργειες με τη δεδομένη χρή-
ση των εμβολίων έχουν διευκρινιστεί 
πλέον. Αυτές ήταν εξαιρετικά μικρές σε 
αριθμό, εάν κάποιος λάβει υπ’ όψιν ότι 
μέχρι στιγμής έγιναν πέραν των 3μισι 
δισεκατομμυρίων εμβολιασμοί, την 
ώρα που, αντιθέτως, τα οφέλη του εμ-
βολιασμού είναι πασιφανή. Επομένως, 
τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων. 
Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα 
εμβόλια θα τελειοποιηθούν ακόμα πε-
ρισσότερο, ούτως ώστε να μην υπάρχει 
αμφιβολία ως προς την ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητά τους.  

Είναι πειραματικά χωρίς 
άδεια κυκλοφορίας, αυτή 
αναμένεται να βγει το 
2023 

 Έχουν έκτακτη έγκριση από τους πιο 
αρμόδιους οργανισμούς ανά το πα-
γκόσμιο και, λόγω των όσων προα-
ναφέραμε, θεωρώ ότι τα εμβόλια είναι 
ασφαλή. Πρόκειται περί ανοσιακής 
απάντησης, όπως συμβαίνει με όλα τα 
εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούμε από 
την παιδική ηλικία και δεν αναμένεται 
καμία άλλη αντίδραση ή επίδραση στον 
οργανισμό μας.  

Κανείς δεν παίρνει 
την ευθύνη για ό,τι συμβεί 
όταν εμβολιαστείς, 
ούτε η Κυβέρνηση, 
ούτε οι εταιρείες 
Στο πακέτο υπάρχει μία ρήτρα η οποία 
λέει ότι οι εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη, 
κι αυτό συμβαίνει με όλα τα εμβόλια και 
όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν. Αυ-
τήν τη στιγμή υπάρχει έκτακτη ανάγκη, 
η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, 
κι αυτά τα εμβόλια πήραν έκτακτη αδει-
οδότηση. Δεν νομίζω, όμως, ότι αυτά 
είναι επικίνδυνα, λόγω της τεχνολογίας 
που χρησιμοποιείται. 

Δεν είναι 100% 
αποτελεσματικό 
Ούτε το εμβόλιο της γρίπης Α είναι 

Με την ανάπτυξη των 
νέων διαγνωστικών 

τεχνικών που βοηθούν 
σημαντικά τους γιατρούς 

στην πρώιμη διάγνωση και 
θεραπεία, διαχωρίστηκαν 
οι έννοιες της Πρωτογε-
νούς, Δευτερογενούς και 

Τριτογενούς Πρόληψης
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αποτελεσματικό κατά 100%. Μάλιστα, 
στην καλύτερη των περιπτώσεων, εί-
ναι αποτελεσματικό κατά 65%. Όσον 
αφορά τα εμβόλια κατά της Covid-19, 
οι μελέτες έδειξαν αποτελεσματικότητα 
γύρω στο 90-95% για την Pfizer και 
Moderna και γύρω στο 85% για την 
AstraZeneca. Επομένως, δεν πρέπει 
να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι τα 
επίπεδα προστασίας είναι πολύ υψηλά 
και, εφόσον μας θωρακίζουν από τη 
νόσηση και, στη χειρότερη των περι-
πτώσεων, ελαττώνουν τα συμπτώματα 
και τις νοσηλείες, τότε γιατί να μην το 
αξιοποιήσουμε.  

Δεν είναι ασφαλής 
ο εμβολιασμός για εφή-
βους, έχουν καταγραφεί 
περιστατικά μυοκαρδίτιδας 
 Πρόκειται για εξαιρετικά μικρό αριθμό 
περιστατικών, αν λάβουμε υπ’ όψιν τα 
δεδομένα του Ισραήλ, που, από 6μισι 
εκατομμύρια εμβολιασμούς, υπήρξαν 
158 περιστατικά, τα οποία αντιμετωπί-
στηκαν με φαρμακευτική αγωγή επιτυ-
χώς και κανένας δεν κατέληξε.  

Τα παιδιά και οι νέοι δεν 
κινδυνεύουν να νοσήσουν 
σοβαρά ή να πεθάνουν 
 Μπορούν να μεταδώσουν τον ιό και 
ειδικά σε άτομα που, για τον έναν ή 
τον άλλο λόγο, δεν μπορούν να εμ-
βολιαστούν ή δεν έχουν κάνει ανοσία. 
Επίσης, διαφάνηκε ότι και τα παιδιά 
τον τελευταίο καιρό έχουν παρατετα-
μένα συμπτώματα μετά την ανάρρωση, 
παρόμοια δηλαδή με το σύνδρομο 
«Long Covid». 

Η καλύτερη ανοσία 
είναι να κολλήσω 
Πολύ σωστό, αν όμως ξέραμε ότι η 
ανοσία διαρκεί επ’ άπειρον. Δεν ισχύει, 
όμως, κάτι τέτοιο. Με την πάροδο του 
χρόνου, η ανοσία φεύγει. Το γεγονός ότι 
νόσησαν, δεν αποτελεί ένδειξη προστα-
σίας από μελλοντική επαναλοίμωξη. 

Περιμένω το φάρμακο 
Το φάρμακο, εάν και εφόσον αδειοδο-
τηθεί και κυκλοφορήσει, θα είναι για 
θεραπευτικούς σκοπούς και όχι για 
προληπτικούς σκοπούς, όπως το εμβό-
λιο. Επίσης, φάρμακα τα οποία χρησι-
μοποιούνται σαν μονοθεραπεία, πολύ 

γρήγορα μπορούν να προκαλέσουν 
αντίσταση του ιού, δηλαδή να μεταλ-
λαχθεί ο ιός, όπως στην περίπτωση της 
γρίπης. Γι’ αυτό και στην περίπτωση της 
γρίπης η χρήση του φαρμάκου γίνεται 
μόνο σε περιπτώσεις που δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν αλλιώς. 

Περιμένω το εμβόλιο για 
όλες τις μεταλλάξεις
Οι εταιρείες και κυρίως η Pfizer ήδη 
ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασκευάσει 
εμβόλιο που μπορεί να αντιμετωπίσει 
το στέλεχος «δέλτα». Πρόκειται για 
επικαιροποιημένο εμβόλιο, το οποίο 
αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθι-
νόπωρο. Θα είναι για όλα τα στελέχη, 
πολυδύναμο και θα μπορούν να το 
βάλουν άτομα που εμβολιάστηκαν 
ήδη με τις δύο πρώτες δόσεις, αλλά 
και άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί 
καθόλου. 

Τα εμβόλια περιέχουν 
απάνθρωπες ουσίες, όπως 
όργανα από νεκρά έμβρυα 
και ζώα 
Τα εμβόλια είναι συνθετικά παρασκευά-
σματα από ουσίες οι οποίες παράγονται 
στο εργαστήριο. Δεν περιέχουν τίποτε 
το ζωικό, ούτε αντιβιοτικά, αλλά ζάχαρα 

Ο νέος κορωνοϊός είναι 
μία απλή γρίπη και
δεν χρειάζομαι εμβόλιο 
Αν ήταν μία απλή γρίπη, δεν θα με-
τρούσαμε αυτήν τη στιγμή 4 εκατομ-
μύρια νεκρούς. Και, αν δεν είχαμε τα 
εμβόλια, ως αποτέλεσμα αυτού του 
τέταρτου κύματος, το οποίο οφείλεται 
στη μετάλλαξη «δέλτα», θα είχαμε πολύ 
περισσότερους νεκρούς.  

Ο ιός είναι κατασκευασμέ-
νος από εργαστήριο 
ακριβώς γι’ αυτόν τον 
λόγο, να μας εμβολιάσουν 
Δεν φαίνεται ότι ο ιός είναι κατασκευα-
σμένος. Φαίνεται ότι απομονώθηκε από 
νυχτερίδες στο εργαστήριο στην Ουχάν, 
το οποίο είναι κάτω από διερεύνηση 
από τον ΠΟΥ. Εφόσον δεν υπάρχουν 
τεκμήρια ακόμα για το σε ποιο ζώο 
μπορεί να οφείλεται στην αγορά της 
Ουχάν, δεν μπορούμε να πούμε μετά 
βεβαιότητας, είτε έτσι, είτε αλλιώς. 

Δεν το εγκρίνει ή δεν το 
πιστεύει η θρησκεία μου 
Πλέον και η Εκκλησία της Ελλάδος είπε 
ότι το εμβόλιο είναι δώρο του Θεού, ενώ 
και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστο-
μος τάσσεται υπέρ των εμβολιασμών. 

και σταθεροποιητές για να αποφεύ-
γεται η αποσύνθεση των εμβολίων, 
επειδή διασπώνται πολύ εύκολα. Γι’ 
αυτό, άλλωστε, τα mRna κρατούνται σε 
καταψύκτες μέχρι τη χρήση τους. 

Τα εμβόλια περιέχουν 
μέσα υδράργυρο 
που είναι επικίνδυνος 
Όχι, δεν περιέχουν υδράργυρο ή άλλα 
μέταλλα. 

Το εμβόλιο περιέχει 
μικροτσίπ 
Δεν περιέχουν μικροτσίπ. Εξ άλλου, 
ας σκεφτούμε ότι το κάθε φιαλίδιο 
περιέχει πολλαπλές δόσεις, οπότε και 
με την κάθε έκχυση του εμβολίου θα 
εισχωρούσαν πολλαπλά μικροτσίπ. 

Θηλάζω και, αν εμβολια-
στώ, δεν θα είναι ασφαλές 
για το βρέφος 
Μία γυναίκα εμβολιασμένη, το μόνο που 
μπορεί να μεταφέρει στο παιδί της μέσω 
του θηλασμού, είναι πρωτεΐνες του 
γάλακτος και αντισώματα. Άλλωστε, δεν 
παράγονται τόσο υπερβολικές ποσότη-
τες του αντιγόνου του ιού, γι’ αυτό και 
χρειάζονται δύο δόσεις. Διαφορετικά, 
θα ήταν αρκετή και η μία δόση. 
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Στο χθεσινό επεισόδιο της εκ-
πομπής «Υγιαίνετε» ασχολη-
θήκαμε με τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις. Μάθαμε πώς χτυπάει 

η καρδιά, συνειδητοποιήσαμε γιατί 
μερικές φορές ξεχνάει μερικούς χτύ-
πους και τι ακριβώς παθαίνει, όταν 
τα αιμοφόρα αγγεία παρουσιάσουν 
πρόβλημα. 
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις ή καρ-
διαγγειακά νοσήματα είναι μια κα-
τηγορία ασθενειών, η οποία αφορά 
την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. 
Εκτιμάται ότι έως και το 90% των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορούν 
να προληφθούν. Στο στούντιο καλωσο-
ρίσαμε τον καρδιολόγο Κωνσταντίνο 
Εργατούδη, ο οποίος μας έλυσε κάθε 
μας απορία. 
Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι σε 
όλον τον κόσμο πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από καρδιακή προσβολή. 
Πώς προκαλείται όμως η καρδιακή 
προσβολή; Όπως όλοι οι μύες, η καρδιά 
χρειάζεται οξυγόνο και κατά τη διάρ-
κεια μίας καρδιακής προσβολής, δεν 
λαμβάνει αρκετό οξυγόνο. Λιπώδεις 
εναποθέσεις ή πλάκες, δημιουργού-
νται στα τοιχώματα των στεφανιαίων 
αρτηριών μας. Οι αρτηρίες αυτές είναι 
τα αγγεία που παρέχουν το οξυγο-

νωμένο αίμα στην καρδιά. Αυτές οι 
πλάκες μεγαλώνουν με τα χρόνια, 
και κάποιες φορές γίνονται παχιές, 
σκληρές και φλεγμονώδεις. Τελικά, 
οι πλάκες μπορεί να μετατραπούν σε 
αποφράξεις.
Εάν μία από τις πλάκες υποστεί ρήξη 
ή σπάσιμο, δημιουργείται ένας θρόμ-
βος αίματος γύρω της, μέσα σε λίγα 
λεπτά και μία μερικώς κλειστή αρτηρία 
μπορεί να υποστεί ολική απόφραξη. Η 
κυκλοφορία του αίματος προς τον καρ-
διακό μυ διακόπτεται και τα κύτταρα, 
στερημένα από οξυγόνο, ξεκινούν να 
πεθαίνουν εντός ολίγων λεπτών.
Αυτό λέγεται έμφραγμα του μυοκαρδί-
ου ή καρδιακή προσβολή. Η κατάσταση 
μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα 
εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Ο 
τραυματισμένος μυς μπορεί να μην 
είναι σε θέση να διοχετεύει το αίμα και 
ο ρυθμός του, ίσως, να αποσυντονιστεί. 
Στη χειρότερη περίπτωση, η καρδιακή 
προσβολή μπορεί να προκαλέσει ξαφ-
νικό θάνατο. 
Ο δρ Εργατούδης μάς εξήγησε πώς 
μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος 
παθαίνει καρδιακή προσβολή. Το συ-
χνότερο σύμπτωμα είναι ο πόνος στο 
στήθος, ο οποίος προκαλείται από την 
έλλειψη οξυγόνου στον καρδιακό μυ.

Οι ασθενείς περιγράφουν αυτόν τον 
πόνο σαν έντονο πλάκωμα ή σφίξιμο. Ο 
πόνος αυτός μπορεί να εξαπλωθεί στο 
αριστερό χέρι, στο σαγόνι, στην πλάτη 
ή στην κοιλιά. Αλλά δεν είναι πάντα 
τόσο ξαφνικός και έντονος. Κάποιοι 
άνθρωποι παρουσιάζουν ναυτία ή 
λαχάνιασμα. 
Τα συμπτώματα μπορεί να είναι λιγό-
τερο εμφανή στις γυναίκες και στους 
ηλικιωμένους. Σε αυτούς, η αδυναμία 
και η κόπωση μπορεί να είναι τα κύρια 
προειδοποιητικά σημάδια. Και, όλως 
παραδόξως, σε πολλούς ανθρώπους, 
ειδικά σε αυτούς με διαβήτη, ο οποίος 
επηρεάζει τα νεύρα που δίνουν το 
αίσθημα του πόνου, η καρδιακή προ-
σβολή μπορεί να είναι «σιωπηλή».
Εάν υποψιαστείτε πως κάποιος παθαίνει 
καρδιακή προσβολή, το πιο σημαντικό 
πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να 
αντιδράσετε γρήγορα. Εάν έχετε πρό-
σβαση σε τμήμα Πρώτων Βοηθειών, 
τηλεφωνήστε τους. Αυτός είναι ο γρη-
γορότερος τρόπος για να μεταφερθεί 
ο ασθενής στο νοσοκομείο.
Η λήψη ασπιρίνης, η οποία αραιώ-
νει το αίμα, και νιτρογλυκερίνης, η 
οποία ανοίγει την αρτηρία, μπορεί 
να βοηθήσουν για να μην επιδεινω-
θούν τα συμπτώματα της καρδιακής 

προσβολής.
Ο Δρ Εργατούδης μάς ανέφερε πώς 
επιδρούν διάφοροι παράγοντες, όπως 
οι κληρονομικοί, όμως ένα πολύ ση-
μαντικό κομμάτι για την εμφάνιση 
καρδιαγγειακών νοσημάτων οφείλεται 
σε κάποιες βλαβερές συνήθειες. Το 
κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και 
η παχυσαρκία αυξάνουν κατακόρυφα 
τον κίνδυνο για να νοσήσει κάποιος 
από το συγκεκριμένο νόσημα. Δυστυ-
χώς, όπως ανέφερε, η εμπειρία του 
τού έχει δείξει ότι τις περισσότερες 
φορές η διακοπή των προαναφερό-
μενων συνηθειών γίνεται μετά από 
ένα επεισόδιο. 
Ο γιατρός τόνισε στη συνέχεια τη 
μεγάλη σημασία της άσκησης. Είναι 
απαραίτητο για έναν άνθρωπο που 
έχει περάσει ένα καρδιακό επεισόδιο, 
να βάλει την άσκηση στη ζωή του και 
μάλιστα σχεδόν σε καθημερινή βάση. 
Όσο για τη διατροφή, η μεσογειακή 
διατροφή είναι η καλύτερη επιλογή. 
Στην ερώτηση αν η εμμηνόπαυση αυ-
ξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων 
παθήσεων, ο γιατρός απάντησε θετικά, 
όμως πρέπει να υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες για να συμβεί αυτό. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα 
που το τελευταίο διάστημα  έχει απα-
σχολήσει την κοινή γνώμη: η εμφάνι-
ση της θρόμβωσης, μίας νόσου του 
καρδιαγγειακού, μετά τη χορήγηση 
εμβολίου για τον κορωνοϊό.  Ο γιατρός 
μάς εξήγησε ότι η θρόμβωση μπορεί να 
υπάρχει και χωρίς το εμβόλιο, γι’ αυτό 
είναι πολύ σημαντικό να μην αμελούμε 
κάποια συμπτώματα και να μη  βγάζου-
με μόνοι μας διάγνωση. Ένας πόνος 
στο πόδι, λίγο πρήξιμο είναι σημάδια τα 
οποία πρέπει να αναφέρουμε αμέσως 
στον προσωπικό μας γιατρό. 
Στο τέλος ο γιατρός μάς ανέφερε πως 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν 
την πρώτη αιτία θανάτου στον δυτικό 
κόσμο. Ποιος είναι ο ρόλος της προ-
ληπτικής ιατρικής στη διαχείριση των 
καρδιαγγειακών παθήσεων; Πολύ 
μεγάλος. Δεν αμελούμε ποτέ τις εξε-
τάσεις ρουτίνας. 
Σε όλα μάς απάντησε ο γιατρός. Το 
μόνο που δεν μας είπε είναι αν ο έρω-
τας έχει τη δύναμη να σκιρτήσει μια 
καρδιά, αλλά δεν ήταν της παρούσης. 
Στο συγκεκριμένο επεισόδιο μάθαμε 
καλύτερα ποιες είναι οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις, πώς να τις αντιμετωπίσουμε 
και, το πιο βασικό, πώς να τις προ-
λαμβάνουμε. 

Η κΑρδΙΑ κΑΙ ο ρολος 
ΤωΝ ΑΙμοφορωΝ ΑΓΓΕΙωΝ
Το 90 % των καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορούν 
να προληφθούν - Ποιες είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΘΕΡ
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Τα καρδιαγγειακά νοσήματα 
αποτελούν ένα ευρύ φάσμα 
διαταραχών, τα οποία προ-
σβάλλουν την καρδιά και τα 

αιμοφόρα αγγεία. Η συχνότερη καρ-
διαγγειακή νόσος είναι η στεφανιαία 
νόσος, που αποτελεί και την πρώτη 
αιτία θανάτου στις σύγχρονες δυτικές 
κοινωνίες. Άλλες συχνές παθήσεις είναι 
τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οι 
αρρυθμίες, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι 
συγγενείς καρδιοπάθειες, οι περιφε-
ρικές αρτηριοπάθειες και οι φλεβικές 
θρομβώσεις.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου 
για την εμφάνιση τέτοιων παθήσε-
ων;
Οι παράγοντες κινδύνου κατηγοριο-
ποιούνται σε τροποποιήσιμους και μη 
τροποποιήσιμους. Οι μη τροποποιήσιμοι 
περιλαμβάνουν την ηλικία, τη φυλή, 
το φύλο και το οικογενειακό ιστορικό. 
Μεταξύ των τροποποιήσιμων είναι το 
κάπνισμα, η έλλειψη φυσικής δραστηρι-
ότητας, το στρες, οι κακές διατροφικές 
συνήθειες, η υψηλή αρτηριακή πίεση, 
ο σακχαρώδης διαβήτης και η υψηλή 
χοληστερόλη.

Πόσο ενοχοποιείται το κάπνισμα για 
την εμφάνιση καρδιαγγειακών νο-
σημάτων;
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολο-
γική Εταιρεία, το κάπνισμα ευθύνεται για 
τον θάνατο περισσοτέρων των 440.000 
ανθρώπων στην Ευρώπη ετησίως. 
Περισσότεροι από 135.000 από αυτούς 
τους θανάτους αφορούν καρδιαγγεια-
κές παθήσεις. Οι καπνιστές διατρέχουν 
2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν 
κάποιο καρδιακό επεισόδιο σε σχέση 
με τους μη καπνιστές. Ιδιαίτερα στα 
άτομα κάτω των 50 ετών, οι καπνιστές 
διατρέχουν 10πλάσιο κίνδυνο καρ-
διακού επεισοδίου σε σχέση με τους 

ΤΙ ΕΙνΑΙ ΤΑ κΑρδΙΑΓΓΕΙΑκΑ 
νοσήμΑΤΑ 
Αποτελούν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, τα οποία 
προσβάλλουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία
ΔΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΟΥΔΗΣ, Καρδιολόγος 

μη καπνιστές. Αυξημένους κινδύνους 
για την υγεία τους διατρέχουν και οι 
παθητικοί καπνιστές.

Ποια η σχέση του αλκοόλ με τα καρ-
διαγγειακά νοσήματα;
Πολλά είναι τα επιστημονικά δεδομένα 
σχετικά με την ετερογενή επίδραση της 
κατανάλωσης οινοπνεύματος στο καρδι-
αγγειακό σύστημα. Πρόσφατα δεδομένα 
υποστηρίζουν ότι η μικρή έως μέτρια 
ποσότητα αλκοόλ είναι καρδιοπροστα-
τευτική, μειώνει δηλαδή τον κίνδυνο 
εμφάνισης νοσημάτων της καρδιάς. Η 
μέτρια πρόσληψη αλκοόλ αναφέρεται σε 
ημερήσια κατανάλωση 1 αλκοολούχου 
ποτού για τις γυναίκες και 2 για τους 
άνδρες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, η προαναφερθείσα 
πρόσληψη φαίνεται να μειώνει τον κίν-
δυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου 
κατά 30%, καθώς συμβάλει στην αύ-
ξηση της  καλής χοληστερόλης και έχει 
αντιθρομβωτική δράση, ενώ παράλληλα 
μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Η συστηματική κατανάλωση μεγαλύ-
τερων ποσοτήτων αλκοόλ μπορεί να 
φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα κιν-
δύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Η αυξημένη κατανάλωση 
προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίε-
σης, των τριγλυκεριδίων, ενώ μπορεί 
να προκαλέσει αρρυθμίες και μυοκαρ-
διοπάθειες.

Πόσο σημαντική είναι η καλή δια-
τροφή για την αποτροπή εμφάνισης 
αυτών των παθήσεων;
Η ανθυγιεινή διατροφή αποτελεί και 
αυτή σημαντικό τροποποιήσιμο πα-
ράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση 
καρδιαγγειακής νόσου. Αναλυτικότερα, 
η διατροφή που είναι πλούσια σε κο-
ρεσμένα και trans λιπαρά, νάτριο και 
χαμηλές σε φρούτα και λαχανικά φυ-

τικές ίνες και ψάρι αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. 
Η επίδραση της διατροφής φαίνεται να 
γίνεται μέσω της επιρροής που έχει 
στις τιμές των λιπιδίων του ορού, της 
αρτηριακής πίεσης, του σακχαρώδους 
διαβήτη και της παχυσαρκίας. Ένας 
μεγάλος αριθμός ερευνών επιβεβαιώνει 
ότι ένα διατροφικό σχήμα πλούσιο σε 
φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής 
αλέσεως και φτωχό σε κορεσμένο λί-
πος έχει προστατευτική δράση ενάντια 
σε καρδιαγγειακές ασθένειες. Έτσι, 
με σωστές διατροφικές συνήθειες τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα μπορούν τόσο 
να προληφθούν όσο και να αντιμετω-
πιστούν.

Η σημασία της άσκησης για 
την καρδιά
Η άσκηση βοηθάει τόσο στη πρόληψη 
όσο και στη θεραπεία των καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων. Η άσκηση και 
κυρίως η τακτική αερόβια, όπως το 
ποδήλατο, το περπάτημα, το τρέξιμο, το 
κολύμπι κ.ά. μέτριας έντασης προκαλεί 
μια σειρά από ευνοϊκές φυσιολογικές 
μεταβολές. Συγκεκριμένα, αυξάνει την 
ικανότητα των μυών και της καρδιάς 
να παράγουν έργο, αυξάνει την κατα-
νάλωση θερμίδων, βοηθά στην απώ-

λεια βάρους, έχει ευνοϊκές μεταβολικές 
επιδράσεις μειώνοντας τη γλυκόζη του 
αίματος και την κακή χοληστερόλη, ενώ 
παράλληλα αυξάνει και την καλή χολη-
στερόλη. Επίσης βοηθά στη ρύθμιση 
της αρτηριακής πίεσης και του σακ-
χάρου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 
συνιστούν 150 λεπτά εβδομαδιαίως 
(τουλάχιστον), μέτριας έντασης αε-
ρόβια φυσική άσκηση (ορίζεται ως η 
άσκηση κατά την οποία μπορεί κανείς 
να μιλάει αλλά όχι να τραγουδάει) ή 75 
λεπτά έντονης έντασης φυσική άσκηση 
(ορίζεται ως η άσκηση κατά την οποία 
δεν μπορεί κανείς να πει λίγες λέξεις 
χωρίς να πάρει ανάσα).

Χοληστερόλη και καρδιά
Οι παθήσεις της καρδιάς είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με ένα κακό λιπιδαιμικό 
προφίλ. Η υπερλιπιδαιμία είναι η κα-
τάσταση κατά την οποία τα λιπίδια του 
αίματος είναι αυξημένα. Τα πιο σημα-
ντικά λιπίδια του οργανισμού είναι τα 
τριγλυκερίδια , η χοληστερόλη, καθώς 
και οι λιποπρωτεΐνες χαμηλής (LDL, 
Low Density Lipoproteins) και υψηλής 
(HDL, High Density Lipoproteins) πυ-
κνότητας. Ένα κακό λιπιδαιμικό προφίλ 
αφορά σε αυξημένα επίπεδα τριγλυκε-
ριδίων, ολικής χοληστερόλης και LDL 
και παράλληλα μειωμένες τιμές HDL 
και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακής νόσου. Η υπερλιπιδαιμία 
δεν έχει κάποια ιδιαίτερα συμπτώμα-
τα, ωστόσο είναι υπεύθυνη για την 
εμφάνιση και επιτάχυνση της αθηρο-
σκλήρωσης, με αποτέλεσμα μεταξύ 
άλλων και την εκδήλωση ή επιδείνωση 
στεφανιαίας νόσου
Ποιος ο ρόλος του οικογενειακού 
ιστορικού;
Το οικογενειακό ιστορικό παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην εμφάνιση καρδιαγγεια-
κών νοσημάτων και είναι ένας ισχυρός, 
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για 
τα νοσήματα αυτά. Βεβαρημένο οικογε-
νειακό ιστορικό με συγγενείς πάσχοντες 
από καρδιαγγειακές ασθένειες αποτελεί 
ισχυρό παράγοντα κινδύνου, κυρίως εάν 
οι συγγενείς είναι πρώτου βαθμού και 
εμφάνισαν τη νόσο σε ηλικία μικρότερη 
των 55 ετών για άνδρες και 65 ετών 
για γυναίκες.
*Η συνέχεια του άρθρου θα δοθεί την επό-
μενη Κυριακή 1η Αυγούστου 2021. 
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Η ασφάλεια των τροφίμων 
είναι ένα σημαντικό ζήτημα 
της δημόσιας υγείας. Τα μη 
ασφαλή τρόφιμα υπήρξαν 

εδώ και πολλά χρόνια πρόβλημα για 
την ανθρώπινη υγεία και πολλά προ-
βλήματα ασφάλειας των τροφίμων 
που συναντούνται σήμερα δεν είναι 
καινούργια. Παρόλο που οι κυβερ-
νήσεις σε όλο τον κόσμο κάνουν ό,τι 
μπορούν για να βελτιώσουν την ασφά-
λεια του εφοδιασμού των τροφίμων, 
η εμφάνιση μεταδοτικών ασθενειών 
παραμένει σημαντικό πρόβλημα υγείας 
τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 
Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 1,8 εκατομ-
μύρια άνθρωποι πεθαίνουν ως απο-
τέλεσμα της διάρροιας από ασθένειες 
και οι περισσότερες από αυτές τις 
περιπτώσεις μπορούν να αποδοθούν 
σε μολυσμένα τρόφιμα ή νερό. Η σω-
στή προετοιμασία τροφίμων μπορεί να 
αποτρέψει τις περισσότερες ασθένειες 
που μεταδίδονται από τρόφιμα. Περισ-
σότερες από 200 ασθένειες μεταδίδο-
νται μέσω της τροφής, που κυμαίνονται 
από γαστρεντερικές διαταραχές έως 
και νεοπλάσματα. Παραδείγματα επι-
σφαλών τροφίμων περιλαμβάνουν 
μη επαρκώς μαγειρεμένα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης, επιμολυσμένα 
φρούτα και λαχανικά, και οστρακοειδή 
που περιέχουν θαλάσσιες βιοτοξίνες.

Τα 5 «κλειδιά» για ασφαλέστερη 
κατανάλωση τροφίμων σύμφω-
να με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ) είναι τα εξής: 
1. Δώστε έμφαση στην καθαριότητα 
και στην υγιεινή των τροφίμων, αλλά 
και τη δική σας 

• Πλύνετε τα χέρια σας προτού χει-
ριστείτε φαγητό και συχνά κατά την 
προετοιμασία φαγητού.
Πλύνετε τα χέρια σας μετά την 
τουαλέτα.
• Πλύνετε και απολυμάνετε όλες τις 
επιφάνειες και τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείτε για την προετοιμασία 
τροφίμων. 
• Προστατέψτε τους χώρους της 

κουζίνας και τα τρόφιμα από έντο-
μα, παράσιτα και άλλα ζώα.

ΓΙΑΤΙ:
Ενώ οι περισσότεροι μικροοργανισμοί 
δεν προκαλούν ασθένειες, επικίνδυνοι 
μικροοργανισμοί βρίσκονται ευρέως 
στο έδαφος, το νερό, τα ζώα και τους 
ανθρώπους. Αυτοί οι μικροοργανισμοί 
μεταφέρονται στα χέρια, σε πετσέτες 
κουζίνας και σκεύη, ειδικά σε σανίδες 
κοπής, και η παραμικρή επαφή μπορεί 
να τους μεταφέρει στα τρόφιμα και να 
προκαλέσει τροφικές ασθένειες.

2. Ξεχωρίστε τα ωμά από τα μαγει-
ρεμένα τρόφιμα 

• Ξεχωρίστε το ωμό κρέας, το κο-
τόπουλο και τα θαλασσινά από τα 
υπόλοιπα τρόφιμα. 
• Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά ερ-
γαλεία και μαχαιροπίρουνα, όπως 
μαχαίρια ή επιφάνειες κοπής όταν 
χειρίζεστε ωμά τρόφιμα. 

ΤΑ 5 «κλεΙΔΙΑ» 
για ασφαλέστέρΗ καταναλωσΗ τροφιμων
Περισσότερες από 200 ασθένειες μεταδίδονται μέσω 
της τροφής, που κυμαίνονται από γαστρεντερικές διαταραχές 
έως και νεοπλάσματα 
ΜΑΡΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΣΣΙΩΤΟΥ, 
Διαιτολόγος / Διατροφολόγος -  BSc, Κλινική Διαιτολόγος – MSc, Μέλος ΣυΔιΚυ, Αρ. Μητρώου ΣΕΕΤΤΔ 
(420), Συμβεβλημένη με το ΓΕΣΥ ως Κλινικός Διαιτολόγος

• Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε ειδικά 
δοχεία για να αποφύγετε οποιαδή-
ποτε επαφή μεταξύ των ωμών και 
των μαγειρεμένων τροφίμων.

ΓΙΑΤΙ: 
Tα ωμά τρόφιμα, ειδικά το κρέας, τα 
πουλερικά, τα θαλασσινά και οι χυμοί 
τους, μπορούν να περιέχουν επικίνδυ-
νους μικροοργανισμούς που μπορεί να 
μεταφερθούν σε άλλα τρόφιμα κατά 
την προετοιμασία και αποθήκευση 
των τροφίμων.

3. Καλό μαγείρεμα των τροφίμων 
• Μαγειρέψτε και ψήστε πολύ καλά 
τα τρόφιμα, ιδιαίτερα το κρέας, τα 
πουλερικά, τα αβγά και τα θαλασ-
σινά. 
• Όταν βράζετε τρόφιμα, όπως 
σούπες, θα πρέπει η θερμοκρασία 
να φτάνει τουλάχιστον τους 70 
βαθμούς Κελσίου. 
• Για τα κρέατα και τα πουλερικά, 

προσέξτε οι χυμοί των κρεάτων να 
είναι διάφανοι και όχι ροζ. Ιδανικά, 
χρησιμοποιήστε θερμόμετρο.
• Αναθερμάνετε καλά τα μαγειρε-
μένα τρόφιμα.

ΓΙΑΤΙ:
Το σωστό μαγείρεμα μπορεί να σκο-
τώσει σχεδόν όλους τους επικίνδυνους 
μικροοργανισμούς. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι το μαγείρεμα ενός τροφίμου 
στη θερμοκρασία 70 βαθμών Κελσίου 
αποτελεί διαβεβαίωση ότι το τρόφιμο 
αυτό είναι ασφαλές. 

4. Διατηρήστε τα τρόφιμα σε ασφα-
λείς θερμοκρασίες 

• Μην αφήνετε το μαγειρεμένο φα-
γητό σε θερμοκρασία δωματίου για 
πάνω από 2 ώρες. 
• Ψύξτε αμέσως στο ψυγείο όλα 
τα μαγειρεμένα τρόφιμα, ιδανικά 
-5 βαθμούς Κελσίου. 
• Μην αποθηκεύετε φαγητά για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτε και 
στο ψυγείο.
• Μην ξεπαγώνετε παγωμένο φαγη-
τό σε θερμοκρασία δωματίου.

ΓΙΑΤΙ:
Οι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται 
πολύ γρήγορα, εάν τα τρόφιμα αποθη-
κεύονται σε θερμοκρασία δωματίου. 
Διατηρώντας τα τρόφιμα σε θερμοκρα-
σία -5 βαθμών Κελσίου ή -60 βαθμών 
Κελσίου, η ανάπτυξη μικροοργανισμών 
σταματά. Παρόλα αυτά, ορισμένοι επι-
κίνδυνοι μικροοργανισμοί εξακολου-
θούν να αναπτύσσονται και κάτω από 
τους 5 βαθμούς Κελσίου.

5. Χρήση καθαρού νερού και ωμών 
υλικών 

• Χρησιμοποιήστε ασφαλές - κα-
θαρό νερό για τη μαγειρική και 
ασφαλείς πρώτες ύλες. 
• Επιλέξτε φρέσκα τρόφιμα και 
«ολόκληρα» τρόφιμα (π.χ. όχι μισό 
καρπούζι).
• Πλύνετε πολύ καλά τα φρούτα και 
τα λαχανικά, ιδίως αν πρόκειται να 
τα καταναλώσετε ωμά. 
• Μην ξεχνάτε να ελέγχετε τις ημε-
ρομηνίες λήξης στα συσκευασμένα 
προϊόντα προτού τα αγοράσετε ή τα 
χρησιμοποιήσετε. 

ΓΙΑΤΙ:
Πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένου 
του νερού και του πάγου, μπορεί να 
μολυνθούν με επικίνδυνους μικροορ-
γανισμούς και χημικές ουσίες. Τοξικές 
χημικές ουσίες μπορεί να σχηματιστούν 
σε κατεστραμμένα και μουχλιασμένα 
τρόφιμα. Προσοχή στην επιλογή των 
πρώτων υλών και σε απλά μέτρα, 
όπως το πλύσιμο και το ξεφλούδισμα 
των τροφίμων, τα οποία μπορεί να 
μειώσουν τον κίνδυνο.
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Hβιταμίνη D, γνωστή και ως 
«η βιταμίνη του ήλιου», συμ-
βάλλει στην κανονική απορ-
ρόφηση του ασβεστίου και 

του φωσφόρου από τον ανθρώπινο 
οργανισμό, στοιχεία απαραίτητα για 
τον σχηματισμό και τη διατήρηση της 
φυσιολογικής λειτουργίας των οστών 
και των δοντιών, τη λειτουργία της 
καρδιάς, των μυών και των νεύρων. 
Επιπρόσθετα, οι αντιφλεγμονώδεις, 
αντιοξειδωτικές και νευροπροστατευ-
τικές της ιδιότητες υποστηρίζουν τη 
σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος, τη λειτουργία των μυών 
και τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών 
κυττάρων. 
Η έκθεση στον ήλιο είναι η κυριότερη 
πηγή βιταμίνης D. Το σώμα παράγει 
τη βιταμίνη όταν το δέρμα εκτίθεται 
σε άμεση υπεριώδη (UV) ακτινοβο-
λία από τον ήλιο μέσω μιας χημικής 
αντίδρασης που μετατρέπει την ουσία 
7-δεϋδροχοληστερόλη, σε βιταμίνη 
D3. Η βιταμίνη D υπάρχει, εξάλλου, 
σε αρκετά τρόφιμα. Από τη διατροφή 
μπορεί να ληφθεί σε δύο μορφές: ως 
βιταμίνη D2 που βρίσκεται κυρίως σε 
φυτικά τρόφιμα και ως βιταμίνη D3 που 
παράγεται από το σώμα και μπορεί να 
βρεθεί σε ζωικά τρόφιμα.
Η ανεπάρκεια βιταμίνης D επηρεά-
ζει περίπου το 40% του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού και εκτιμάται ότι 13% των 
Ευρωπαίων πολιτών έχουν ανεπάρκεια 
βιταμίνης D [1]. Αυτό συμβαίνει όταν 
η καθημερινή πρόσληψή της είναι 
χαμηλότερη από την αναγκαία  δόση, η 
οποία μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 
ότι η έκθεση στο φως του ήλιου είναι 
περιορισμένη, η μετατροπή της βιταμί-
νης από τα νεφρά στην ενεργό μορφή 
της βιταμίνης δεν μπορεί να γίνει ή η 
απορρόφηση από το πεπτικό σύστημα 
είναι ανεπαρκής. Ορισμένες ομάδες 
ατόμων διατρέχουν μεγαλύτερο κίν-
δυνο για ανάπτυξη ανεπάρκειας βιτα-
μίνης D,  συμπεριλαμβανομένων των 
βρεφών που θηλάζουν αποκλειστικά, 
των ηλικιωμένων και των ατόμων που 
πάσχουν με συγκεκριμένες γενετικές 
παθήσεις, όπως η κυστική ίνωση, η 
κοιλιοκάκη, ή η νόσος Crohn.
Τα συμπτώματα ανεπάρκειας της βι-
ταμίνης D μπορεί να περιλαμβάνουν 
συχνές λοιμώξεις, κόπωση, πόνο στα 
οστά και στην πλάτη, αργή επούλωση 
πληγών, τριχόπτωση και μυϊκό πόνο. 
Εάν η ανεπάρκεια συνεχίζεται για με-
γάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να 
οδηγήσει σε επιπλοκές που οδηγούν 
σε σοβαρές διαταραχές της υγείας. 
Σε βρέφη και παιδιά, η ανεπάρκεια 
βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει 
ραχίτιδα, μια σοβαρή ασθένεια που 
χαρακτηρίζεται από μαλακά, αδύναμα 

βιταμίνης D σε αποδεκτό επίπεδο, εν-
δείκνυται να γίνεται μέσω των τροφών, 
της υγιεινής διατροφής και έκθεσης 
στον ήλιο - κάτι που απαιτείται να 
γίνεται με προσοχή καθώς η έκθεση 
στον ήλιο αποτελεί σοβαρό παράγοντα 
κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου 
του δέρματος. Η λήψη συμπληρωμά-
των βιταμίνης D ή ο υψηλός κίνδυνος 
εμφάνισης ανεπάρκειας βιταμίνης D  
προϋποθέτει τακτική παρακολούθηση 
των επιπέδων της. Μέσω της έρευνας 
και της ενημέρωσης που γίνεται από 
επιστήμονες σχετικά με τη βιταμίνη D 
και τον σημαντικό ρόλο που παίζει στην 
υγεία, μπορεί να βρεθεί η ισορροπία 
για τη διατήρηση των φυσιολογικών 
επίπεδων βιταμίνης D. 
Καθώς η ημερήσια ποσότητα βιταμίνης 
D που χρειάζεται ένας οργανισμός είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την ηλικία, 
συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας 
γιατρό για τις ημερήσιες ανάγκες του 
οργανισμού σας.
Τα κλινικά εργαστήρια NIPD Genetics, 
τα οποία είναι συμβεβλημένα με το 
ΓεΣΥ, παρέχουν πάνω από 1.400 κλι-
νικές εργαστηριακές εξετάσεις και 
προσφέρουν γρήγορα, ακριβή και αξι-
όπιστα αποτελέσματα. Ο έλεγχος της 
βιταμίνης D μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί σε όλα τα κλινικά εργαστήρια της 
NIPD Genetics. Τα κλινικά εργαστήρια 
NIPD Genetics επιτρέπουν την εύκολη 
πρόσβαση και το έμπειρο προσωπικό 
είναι εκπαιδευμένο για ν’ ανταποκρί-
νεται σε κάθε ανάγκη. Πληροφορίες: 
www.nipdlabs.com.cy

*Το περιεχόμενο του άρθρου προορίζεται 
μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατά-
στατο για τη λήψη ιατρικής συμβουλής.
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ΒΙτΑμΙνη D 
η βιταμινη του ηλιου
ο έλεγχος επιπέδων της βιταμίνης 
D είναι πλέον συνηθισμένο μέρος 
των διαγνωστικών εργαστηρια-
κών εξετάσεων ρουτίνας
ΔΡ ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Προϊστάμενος Κλινικών 
Εργαστηρίων NIPD Genetics 

και παραμορφωμένα οστά. Σε εφήβους 
και ενήλικες, η ανεπάρκεια βιταμίνης D 
μπορεί να οδηγήσει σε οστεομαλακία, 
μια διαταραχή που προκαλεί εξασθένη-
ση, αποδυνάμωση και πόνο των οστών 
καθώς και μυϊκή αδυναμία.
Η βιταμίνη D είναι σημαντική για την 
καλή υγεία των οστών και την πρόληψη 
ή θεραπεία της οστεοπόρωσης. Μέσω 
των πολλαπλών ρόλων της, που περι-
λαμβάνουν τον μεταβολισμό της γλυ-
κόζης, η βιταμίνη D διερευνάται επί του 
παρόντος για τη θετική της επίδραση σε 
διάφορες παθήσεις όπως τον διαβήτη 
τύπου 2 και την απώλεια βάρους, τον 
καρκίνο, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, 
την κατάθλιψη και τη σκλήρυνση κατά 
πλάκας. Πολλές μελέτες βρίσκονται σε 
εξέλιξη για την αξιολόγηση του ρόλου 
της βιταμίνης D και την κατανόηση της 
βαρύτητας που έχει στη διατήρηση της 
καλής υγείας.
Ο έλεγχος επιπέδων της βιταμίνης 
D είναι πλέον συνηθισμένο μέρος 
των διαγνωστικών εργαστηριακών 

εξετάσεων ρουτίνας και αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο αναγνώρισης των 
επίπεδων βιταμίνης D στον οργανισμό 
ενός ατόμου. Ο έλεγχος πραγματοποι-
είται μέσω αιμοληψίας και στη συνέχεια 
το δείγμα αναλύεται στο εργαστήριο 
για τον υπολογισμό των επιπέδων 
βιταμίνης D στο αίμα. Ενώ τα χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D επηρεάζουν την 
υγεία και την ανάπτυξη των οστών, τα 
υψηλά επίπεδα βιταμίνης D ενδέχεται 
να είναι τοξικά, καθώς είναι δυνατόν 
να οδηγήσουν σε υπερβολική ασβε-
στοποίηση των οστών και στη σκλή-
ρυνση των αιμοφόρων αγγείων, των 
νεφρών, του πνεύμονα και των ιστών 
της καρδιάς. Γι’ αυτόν τον λόγο, συ-
νιστάται ιατρική παρακολούθηση από 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε 
περιπτώσεις λήψης συμπληρωμάτων 
βιταμίνης D.
Η βιταμίνη D είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με τη συντήρηση και προστασία 
της συνολικής υγείας του οργανισμού. 
Η κάλυψη και διατήρηση των αναγκών 
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Tα περισσότερα παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας παρουσιάζουν 
δυσχέρειες στην ομιλία τους. 
Συχνά εμφανίζεται επανάληψη 

ήχων, συλλαβών, λέξεων, ή φράσε-
ων. Ακόμη πολλές φορές προσθέτουν 
παρεμβατικές δομές όπως το «εεε…», 
αλλάζοντας αυτά που λένε - δεν μιλάνε 
με ρυθμό ή χρονική συνέχεια. Ωστόσο, 
κάποια μοτίβα λεκτικής δυσχέρειας 
δεν είναι τόσο τυπικά. Αν ένα παιδί 
παρουσιάσει κάποια από αυτά τα μο-
τίβα για έξι ή και παραπάνω μήνες, 
είναι πιθανό να αρχίζει να έχει μία πιο 
μόνιμη δυσκολία.
 
Τι είναι ο Τραυλισμός; 
Ο τραυλισμός είναι μία διαταραχή της 
επικοινωνίας κατά την οποία η ροή 
της ομιλίας διακόπτεται από επανα-
λήψεις, επιμηκύνσεις και μπλοκαρί-
σματα. Τα συμπτώματα αυτά συχνά 
συνοδεύονται από δευτερεύουσες 
μη λεκτικές συμπεριφορές, όπως η 

αποφυγή της βλεμματικής επαφής, οι 
επαναλαμβανόμενες ρυθμικές κινήσεις 
των άκρων, το κλείσιμο ματιών κ.τ.λ. 
Ακόμη αρκετά άτομα που τραυλίζουν 
παρουσιάζουν συναισθήματα ντροπής, 
φόβου, απογοήτευσης και χαμηλής 
αυτοπεποίθησης. 
Το ποσοστό των παιδιών προσχολι-
κής ηλικίας που για κάποιο χρονικό 
διάστημα εμφανίζουν δυσχέρεια στη 
ροή της ομιλίας είναι 5% (συνήθως 
μεταξύ των ηλικιών 2,5 και 5), ενώ 
έρευνες επισημαίνουν ότι σε ποσοστό 
1% ο τραυλισμός συνεχίζει να συνο-
δεύει τη σχολική και ενήλικη ζωή του 
ατόμου. Συναντάται κυρίως στα αγόρια 
σε σχέση με τα κορίτσια με αναλογία 
4 προς 1. 

Αίτια Τραυλισμού 
Ο τραυλισμός φαίνεται να μην έχει 
σαφή αίτια και να θεωρείται ένα πολυ-
παραγοντικό φαινόμενο. Οι αιτιολογικοί 
παράγοντες μπορεί να είναι κληρονο-

«ΤρΑυλΙσμόσ κΑΙ 
λόγόθερΑΠεΙΑ»
Αν ένα παιδί παρουσιάσει κάποια από αυτά τα μοτίβα για έξι ή και παραπά-
νω μήνες, είναι πιθανό να αρχίζει να έχει μία πιο μόνιμη δυσκολία 
ΑΝΝΑ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ, Λογοπαθολόγος Εγγεγραμμένη μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων Κύπρου (ΣΥΕΛΚ), Παροχή Υπηρε-
σιών μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας

μικοί και περιβαλλοντικοί. Άλλοτε η 
έναρξη του τραυλισμού είναι απότομη 
και άλλοτε σταδιακή. 
Εξελικτικός Τραυλισμός: εμφανίζεται 
κατά την ανάπτυξη του παιδιού. 
Επίμονος Τραυλισμός: όταν ο εξελι-
κτικός τραυλισμός εμμένει για περισ-
σότερα από 3 χρόνια 
Ψυχογενής Επίκτητος Τραυλισμός: 
τραυλισμός που εμφανίζεται μετά από 
παρατεταμένη περίοδο άγχους ή μετά 
από κάποιο τραυματικό επεισόδιο 
Νευρογενής Επίκτητος Τραυλισμός: 
οφείλεται σε επίκτητη νευρολογική 
ασθένεια ή βλάβη (αγγειακό εγκε-
φαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλι-
κή κάκωση, εγκεφαλικοί όγκοι, λήψη 
φαρμάκων). 

Συμπτώματα Τραυλισμού 
Πρωτογενής συμπεριφορές: 
• Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών και λέ-

ξεων (π.χ ε-ε-έλα, μπα-μπα-μπάλα) 
• Επιμηκύνσεις ήχων, κυρίως στην αρχή 

των λέξεων οι οποίες εκδηλώνονται 
είτε ως επίμονο κόμπιασμα είτε ως 
παρατεταμένος ήχος (π.χ Πάω κκκκαι 
έρχομαι) 

• Παύσεις μέσα σε μία λέξη ή μεταξύ 
των λέξεων/ Μπλοκαρίσματα 

Δευτερογενείς συμπεριφορές: Χω-
ρίζονται σε συμπεριφορές διαφυγής 
και σε συμπεριφορές αποφυγής μέσω 
των οποίων το άτομο που τραυλίζει 
προσπαθεί να ξεπεράσει ή να καλύψει 
τις πρωτογενής συμπεριφορές. Μπο-
ρεί να είναι λεκτικές ή μη λεκτικές. 
Αυτές οι συμπεριφορές είναι ‘μαθη-
μένες’ συμπεριφορές, και είναι πολύ 
σημαντικές καθώς φανερώνουν κατά 
πόσο το άτομο έχει συνειδητοποιήσει 
τη δυσκολία του. 

ΛΕΚΤΙΚΕΣ 
• Παρεμβολές ήχων, συλλαβών λέξεων 

και φράσεων οι οποίες δεν έχουν 
λειτουργική θέση στο λόγο, πριν από 
τις λέξεις που το άτομο φοβάται ότι 
θα τραυλίσει 

• Ατελείς φράσεις, το άτομο ξεκινά 
να εκφέρει κάτι αλλά δεν το ολο-
κληρώνει 

• Αναθεωρήσεις, δηλαδή αντικαταστά-
σεις λέξεων στις οποίες το άτομο 
περιμένει ότι θα τραυλίσει με άλλες 
νοηματικά συγγενείς

• Αφύσικος ρυθμός ομιλίας, δηλα-
δή πολύ γρήγορος ή πολύ αργός 
ρυθμός 

• Αφύσικο ανέβασμα της έντασης και 
του τόνου της φωνής 
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ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΕΣ 
• Αποφυγή βλεμματικής επαφής 
• Συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο των 

βλεφάρων 
• Πίεση των χειλιών μεταξύ τους, έντα-

ση στους μύες του λαιμού 
• Διάφορες κινήσεις των μυών του 

προσώπου, της κεφαλής και των 
χεριών 

• Κοκκίνισμα , εφίδρωση 
Δυσκολίες στην αναπνοή με μείωση 

του χρόνου εκπνοής και αύξηση του 
χρόνου εισπνοής 

Τέλος, το άτομο που τραυλίζει πα-
ρουσιάζει αρνητικά συναισθήματα 
και μπορεί να νιώθει ντροπή, φόβο, 
ενοχές και να έχει αρνητική αντίληψη 
για τον εαυτό του. 

Φυσιολογικός ή 
Μη Φυσιολογικός 
Η αλματώδης ανάπτυξη των γλωσσι-
κών δεξιοτήτων, μπορούν να οδηγή-
σουν τα παιδιά σε ηλικία συνήθως 2,5 
– 5 ετών σε φυσιολογική δυσρυθμία. 
Όπως οι αρθρωτικές και οι γλωσσικές 

ικανότητες των παιδιών εξελίσσονται 
με την ηλικία και την πάροδο του χρό-
νου, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με 
την εύρυθμη ομιλία. 
Ένα παιδί με φυσιολογική δυσρυθμία, 
έχει τα εμφανή χαρακτηριστικά του 
τραυλισμού, όπως επαναλήψεις και 
επιμηκύνσεις, αλλά δεν εμφανίζει δευ-
τερεύουσες συμπεριφορές, και δεν πα-
ρουσιάζει αρνητικά συναισθήματα. 
Παράγοντες που φαίνεται να ευνο-
ούν στην αυθόρμητη εξάλειψη είναι 
η απουσία ιστορικού τραυλισμού στην 
οικογένεια, η έναρξη πριν τα 3,5 έτη 
και η διάρκεια του τραυλισμού (εάν 
τα συμπτώματα του τραυλισμού πα-
ραμένουν πάνω από 36 μήνες τότε ο 
τραυλισμός μπορεί να παγιωθεί). 
Επίσης, ρόλο παίζουν η σοβαρότητα 
του τραυλισμού και το φύλο, αφού 
παρατηρείται πιο γρήγορη ανάρρωση 
στα κορίτσια. 
Σημαντική επιρροή έχουν οι περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες, όπως είναι η 
γενικότερη γλωσσική ανάπτυξη του 
παιδιού, η επικοινωνία και η σχέση των 

μελών της οικογένειας και η αντίδραση 
τους στο τραυλισμό, οι απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος και τα γεγονότα που 
συμβαίνουν στη ζωή του παιδιού. 

Τραυλισμός 
και Λογοθεραπεία 
Παρόλο που δεν υπάρχει ίαση για τον 
τραυλισμό, η λογοθεραπεία μπορεί να 
βοηθήσει το άτομο να καταφέρει θετική 
αλλαγή στην ομιλία του, λειτουργι-
κότερη επικοινωνία σε όλο το εύρος 
των κοινωνικών του δραστηριοτήτων, 
αλλά και στον τρόπο που λειτουργεί 
και αισθάνεται στην επικοινωνία του 
με τους άλλους. 
Οι στόχοι της λογοθεραπευτικής αξι-
ολόγησης παιδιών προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας των οποίων η ομιλία 
χαρακτηρίζεται σπο δυσρυθμίες είναι 
οι ακόλουθοι: 
• Διαφοροδιάγνωση παιδιών που τραυ-

λίζουν από τα παιδιά με φυσιολογικές 
δυσρυθμίες 

• Αξιολόγηση σοβαρότητας τραυλι-
σμού 

• Εκτίμηση πρόγνωσης (πόσο πιθανό 
είναι να σταματήσει να τραυλίζει 
χωρίς θεραπευτική παρέμβαση;) 

• Συλλογή δεδομένων για τον σχε-
διασμό κατάλληλων θεραπευτικών 
στόχων 

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας. 

Πώς πρέπει να αντιδρούν 
οι γονείς; 
Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα λο-
γοθεραπείας θα παίξει καταλυτικό 
ρόλο στην εξέλιξη του ατόμου, ωστόσο 
κάποιες τροποποιήσεις από το στενό 
περιβάλλον του ατόμου μπορούν να 
βοηθήσουν στην πιο γρήγορη βελτίωση 
αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία 
μέσα στην οικογένεια. 
Κάποιες από αυτές είναι οι ακόλου-
θες: 
• Υιοθετούμε όλοι στην οικογένεια πιο 

αργή ομιλία: μιλάμε συνειδητά πιο 
αργά και ήρεμα ωστόσο χωρίς να 
φαίνεται αφύσικο. 

• Δεν κάνουμε παρατηρήσεις όπως 
‘πες το καθαρά’, ‘μίλα αργά’. 

• Δεν διακόπτουμε και δεν ολοκλη-
ρώνουμε τις λέξεις/προτάσεις του 
παιδιού όταν τραυλίζει. 

• Δεν μιλάμε εκ μέρους του παιδιού σε 
συζητήσεις με άλλα πρόσωπα. 

• Περιμένουμε χωρίς ανυπομονησία να 
τελειώσει στο χρόνο που μπορεί. 

• Μειώνουμε τον αριθμό των ερωτήσε-
ων που απευθύνουμε στο παιδί. 

• Μιλάμε καθαρά, με απλές μικρές 
προτάσεις. 

• Αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο είτε το 
παιδί μιλά φυσιολογικά είτε τραυ-
λίζει. 

• Δεν εστιάζουμε την προσοχή μας στις 
επαναλήψεις των συλλαβών που κά-
νει το παιδί, ούτε στους μορφασμούς, 
που πιθανόν τις συνοδεύουν. 

• Εστιαζόμαστε στο ΤΙ λέει το παιδί κι 
όχι στο ΠΩΣ το λέει. 

• Διατηρούμε οπτική επαφή, χωρίς να 
δείχνουμε ανήσυχοι στο άκουσμα 
της δυσκολίας. 

• Τονίζουμε τις θετικές πτυχές του εαυ-
τού του και επιβραβεύουμε τα μικρά 
αλλά σημαντικά επιτεύγματά του. 

• Πάνω από όλα, δώστε στο παιδί σας 
να αντιληφθεί ότι το αποδέχεστε 
όπως είναι!!! 



Της Κυριακής25.07.2021

Δεν είναι μόνο η γλώσσα που, 
αν και δεν έχει κόκκαλα, σπά-
ει κόκκαλα. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τη σιωπή. Όποιος έχει 

στο περιβάλλον του παθητικό-επιθετικό 
πρόσωπο, ξέρει από πρώτο χέρι πως 
η σιωπή σπάει κόκκαλα. Ας αφήσουμε 
ένα παράδειγμα να μας μιλήσει για το 
πώς «μιλά» η σιωπή. Το ζευγάρι που 
κάθεται απέναντί μου, γύρω στα πενή-
ντα και οι δυο, όσο και να μη συμφω-
νούν σε πολλά, σε ένα είναι σύμφωνοι. 
Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που 
εκφράζουν τις διαφωνίες τους. - Όταν 
κάνω κάτι που δεν της αρέσει ή θέλει 
να κάνω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι 
είναι αυτό, σταματά να μου μιλά. Και 
η σιωπή μπορεί να διαρκέσει ώρες, 
μέρες ή βδομάδες. Το ρεκόρ μας εί-
ναι σαράντα μέρες. - Εμένα δεν μου 
αρέσει να φωνάζω. - Νιώθω να με 
τιμωρεί με τη σιωπή της. Δεν υπάρχει 
κάτι μεταξύ φωνών, που τείνουν να 
επιβληθούν στον άλλο και της τιμω-
ρητικής σιωπής; - Μα γενικά δεν είμαι 
άνθρωπος που φωνάζει. Άρχισα να 
φωνάζω γιατί δεν άντεχα τη σιωπή 

της. Ύψωσα τον τόνο της φωνής μου 
με την ελπίδα ότι ίσως θελήσει να μου 
πει τι την ενόχλησε ή τι θα ήθελε από 
εμένα που δεν το κατάλαβα. - Ζούμε 
μαζί, γίνεται να μην με καταλαβαίνει 
και πρέπει να του πω τι με ενοχλεί 
ή τι θέλω; Δεν είναι λίγοι αυτοί που 
πιστεύουν ότι η αγάπη από μόνη της 
είναι ικανή για να γίνουμε κατανοητοί 
χωρίς να εκφράσουμε λεκτικά το θέλω 
μας. Ζώντας με κάποιον, είναι αλήθεια, 
συχνά εκφράζουμε  τη δυσφορία ή τα 
θέλω μας μη λεκτικά. Αυτό όμως δεν 
είναι κανόνας. Εκεί και όπου διαπιστώ-
νουμε ότι το μη λεκτικό μήνυμα δεν 
περνά, η επιλογή της σιωπής δεν είναι 
και ο πιο ενδεδειγμένος δρόμος για να 
ακολουθήσουμε. Μάλιστα πιστεύω ότι 
όχι μόνο επιβάλλεται να λεκτικοποιή-
σουμε το τι αισθανόμαστε, αλλά να το 
εκφράσουμε και στον βαθμό και στην 
ένταση που το αισθανόμαστε και με 
ανατροφοδότηση να διαπιστώσουμε 
ότι ο άλλος έγινε κοινωνός σε αυτό 
που αισθανόμαστε. Ο φόβος πιθανής 
διαφωνίας και η συνακόλουθη σιωπή 
δεν εμβαθύνει την κατανόηση των 

Η σιωπΗ δεν ειναι 
παντοτε χρυσοσ...
Υπάρχει η ώρα της σιωπής και η ώρα του λόγου! Και μεταξύ των δύο η αγία και 
ιερή διάκριση! Να ξέρω, δηλαδή, πότε να μιλήσω και πότε να σιωπήσω 
ΔΡ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κλινικός Ψυχολόγος-Σωματικός Ψυχοθεραπευτής  

δυο συμβαλλομένων μερών και δεν 
διευκολύνει τη σχέση. Ας επιστρέψουμε 
στο ζευγάρι μας. Δηλαδή πιστεύεις ότι 
το κάνει εσκεμμένα; - Δεν ξέρω. Πρώτη 
φορά νιώθεις ότι δεν γίνεσαι κατανο-
ητή; - Αυτό ένιωθα και με τους γονείς 
μου. Εκεί έμαθες να μη μιλάς; - Μα 
αφού κανείς δεν με άκουγε, κανείς 
δεν με καταλάβαινε. Έτσι σιωπούσα!.. 
Οι γονείς μου φώναζαν και εγώ σι-
ωπούσα. - Πόσες φορές να της πω 
ότι εγώ δεν είμαι ούτε ο πατέρας της, 
ούτε η μάνα της. Τα ίδια κάνει και με 
τα παιδιά μας. Εδώ υπεισέρχονται 
πρωτογενή τραύματα, που συχνά δι-
αφεύγουν του συνειδητού ή γίνονται 
μόνο νοητικά κατανοητά. Η νοητική 
κατανόηση κάποιας δυσκολίας, κάποιου 
προβλήματος, κάποιου τραύματος, 
ως ένα βαθμό μόνο, μπορεί να μας 
βοηθήσει. Πολύ συχνά, εκεί και όπου 
νοητικά κατανοούμε κάτι, την ώρα που 
θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο 
της… λογικής, πετιέται το συναίσθημα 
και η «λογική» περνά στα αζήτητα. Η 
ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στο 
να αλλάξουν τα εδραιωμένα πρότυπα. 

Όσο και να είναι χιλιοειπωμένο, θα 
αναφέρω και πάλι ότι για τα τραύματά 
μας δεν έχουμε καμία ευθύνη. Έχουμε 
όμως ευθύνη να τα αποδεχτούμε και 
να αναλάβουμε την προσπάθεια για 
τη θεραπεία τους. Κάποτε ως παιδιά 
μάς έπνιγαν και τα θέλω και τη φωνή 
μας. Τώρα;.. Όντως το παρελθόν ποτέ 
δεν είναι… παρελθόν. Το επικοινωνι-
ακό πρότυπο αυτού του ζευγαριού, 
όσο και να φαίνεται, δεν είναι ακραίο. 
Παρατηρείται, ίσως όχι στον ίδιο βαθ-
μό, σε πολλές σχέσεις. Συντροφικές, 
φιλικές, γονιών με παιδιά, αλλά και 
επαγγελματικές. Όπου ο λόγος και η 
σιωπή, με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο, παίρνουν ανταγωνιστική μορφή, 
το κόστος είναι μεγάλο. Οι σχέσεις 
φθείρονται. Γίνονται ενεργοβόρες. Και 
αντί να πολλαπλασιάζουν την ενέργεια 
που τους καταβάλλουμε και να μας την 
επιστρέφουν στο πολλαπλάσιο, όντως 
μας πίνουν το αίμα. Το σώμα πληρώνει 
το κόστος. Σε αυτό, στο σώμα, ανήκει 
και ο τελευταίος… λόγος. Σωματικά 
συμπτώματα και ασθένειες θα κάνουν 
μια ύστατη προσπάθεια να μας υπο-
δείξουν ότι πήραμε λάθος δρόμο. Σε 
άλλες περιπτώσεις, η σιωπή του ενός  
συγκρούεται με τη σιωπή του άλλου. 
Η ενέργεια της σχέσης και εδώ φθίνει. 
Τελικός αποδέκτης πάλι το σώμα. Σε 
αυτήν την ενεργοβόρο διελκυστίνδα 
χάνουν όλοι. Συνεπώς υπάρχει η ώρα 
της σιωπής και η ώρα του λόγου! Και 
μεταξύ των δύο η αγία και ιερή διάκρι-
ση! Να ξέρω, δηλαδή, πότε να μιλήσω 
και πότε να σιωπήσω. Η σιωπή είναι 
πολυσήμαντη, είναι λόγος άναρθρος! 
Σιωπώ για να ακούσω καλύτερα. Δίνω 
χρόνο και χώρο στον συνομιλητή μου 
για να αναπτύξει καλύτερα τις σκέψεις 
του, τα αιτήματά του, τα συναισθήματά 
του και οτιδήποτε αισθάνεται ότι του 
είναι απαραίτητο για να νιώσει καλύτε-
ρα και να γίνει πιο κατανοητός. Σιωπώ 
γιατί ακούω με μεγάλη προσοχή και 
ενδιαφέρον. Σιωπώ και η σιωπή μου, 
με μη λεκτικά μηνύματα, ενθαρρύνει 
τον συνομιλητή μου να συνεχίσει. Η 
σιωπή όμως μπορεί να είναι και απα-
ξίωση. Το δίλημμα, λοιπόν, δεν είναι 
μόνο, να πω ή να μην πω κάτι, αλλά 
πώς να το πω. Και όταν αποφασίσω να 
το πω, να το εκφράσω στην ένταση τού 
θέλω μου, αλλιώς δεν θα... ακουστώ 
και θα έχω θυμό έναντι του άλλου. Και 
εδώ, η ένταση, δεν μεταφράζεται σε 
δυνατή φωνή, είναι έκφραση του πόσο 
ισχυρό είναι το θέλω μου. Λόγος που 
δεν εκφέρεται παίρνει την ανάποδη 
πορεία, καταπίνεται, γίνεται κόμπος 
στο λαιμό και μας πνίγει. Γίνεται βάρος 
στο στομάχι και πάγωμα στα έντερα! 
Η καρδιά φοβάται, παγώνει και συρ-
ρικνώνεται!.. 

ΨυχοΛοΓια   12
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Έχετε νιώσει ποτέ πως θέλετε 
να δημιουργήσετε; Να κτίσετε; 
Να προχωρήσετε, να κάνετε 
αλλαγές αλλά είναι λες και 

υπάρχει ένα αόρατο νήμα και δεν σας 
αφήνει να συνεχίσετε τη ζωή σας; 
Ακολουθούν, λοιπόν, 10 μηχανισμοί 
που μας κρατούν στάσιμους, τους 
οποίους και θα αναλύσουμε.
Ο πρώτος μηχανισμός είναι ότι πάντα 
βάζω τον εαυτό μου τελευταίο. Αυτό 
μπορούμε να το ονομάσουμε και ως 
συνήθεια, δηλαδή πάνω από τον ίδιο 
μας τον εαυτό μαθαίνουμε να βάζουμε 
μπροστά τις συνήθειες και τα θέλω 
των άλλων, αφήνοντας τον εαυτό 
μας πολύ πίσω. Αυτό εν μέρει δεν 
σημαίνει πως δεν συνεισφέρουμε 
σαν άνθρωποι στον κόσμο, στη φύση. 
Απλούστατα, πάντα δίνουμε σημασία 
σε ανάγκες τρίτων. 
Ακολούθως έχουμε τα άτομα τα οποία 
θέλουν να ελέγχουν άλλα άτομα  και 
καταστάσεις,  όμως στην τελική το μόνο 
που μπορούμε σίγουρα να ελέγξουμε 

σε αυτό το σύμπαν είναι μόνο τον εαυτό 
μας και κανέναν άλλον. 
Συνεχίζοντας λοιπόν με τους μηχανι-
σμούς που μας κρατούν στάσιμους, 
αναπτύσσουμε το θέμα της τελειομανί-
ας. Αρκετοί νομίζουν πως είναι ωραίο 
και ελκυστικό να είσαι τελειομανής. 
Τελειομανία σημαίνει πως τα θέλω 
όλα στην εντέλεια. Όσες φορές και 
αν δούμε κάτι που έχουμε δουλέψει, 
πάντα πάμε πίσω και βρίσκουμε κάτι το 
οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε και 
να αλλάξουμε. Εν τέλει όμως πρέπει 
να αναπτύξουμε την ικανότητα να κτί-
σουμε κάτι καλό, αλλά από την άλλη 
η τελειομανία μας δεν μας αφήνει να 
προχωρήσουμε σε κάτι καινούριο.
Εν τω μεταξύ κάτι που πρέπει να ση-
μειωθεί, είναι η εστίαση στο χειρότε-
ρο. Υπάρχουν άτομα που ό,τι και να 
συμβεί, πλάθουν στο μυαλό τους το 
χειρότερο σενάριο πριν καν σκεφτούν 
τα πράγματα όπως έχουν είτε βάζουν 
κακή ενέργεια στο εν λόγω κλίμα, 
δημιουργώντας φόβο και ανασφάλεια. 

10 μηΧΑνΙσμΟΙ 
πΟΥ μΑσ κρΑτΟΥν 
στΑσΙμΟΥσ
Αν υπάρχουν αυτά τα μοτίβα στη ζωή μας πρέπει να δουλευ-
τούν, ούτως ώστε να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας και να 
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τους στόχους και τα όνειρά μας 
ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ, Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, 
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ΑνΑΔ

Με πιο απλά λόγια, βρίσκουν νόημα 
να ζουν με το χειρότερο σενάριο. Το 
σημαντικό εδώ, όμως, που πρέπει να 
σκεφτόμαστε κάθε φορά που πάει να 
γίνει αυτό, είναι ότι τις περισσότερες 
φορές αυτό που φοβόμαστε δεν γίνεται 
πραγματικότητα!
Αντίθετα υπάρχουν και οι άνθρωποι 
που το ‘’παίζουν’’ εκ του ασφαλούς. 
Εδώ πρέπει να πούμε ότι γεννιόμα-
στε με τη δεξιότητα να ρισκάρουμε, 
άλλωστε εάν δεν ρισκάρουμε δεν 
πετυχαίνουμε τίποτα στη ζωή μας. 
Μέσα από την πορεία της ζωής όμως 
εκπαιδευόμαστε από το περιβάλλον 
μας να φοβόμαστε να πάρουμε ρίσκα, 
να τολμήσουμε για να πετύχουμε στην 
ουσία αυτά που θέλουμε. Άρα όσοι το 
‘’παίζουν’’ εκ του ασφαλούς ποτέ δεν 
βγαίνουν εκτός της ζώνης άνεσής 
τους για τον απλούστατο λόγο ότι οι 
ίδιοι βρίσκονται σε αυτήν τη  λεγόμενη 
ζώνη, έτσι δεν υπάρχει τρόπος να 
πετύχουν κάτι μεγαλύτερο αλλά και 
καλύτερο στη  ζωή τους. 

Επόμενος μηχανισμός είναι τα άτομα 
που αμφισβητούν τους εαυτούς τους, 
τις ικανότητές τους αλλά και τα τα-
λέντα τους. Είναι πολύ συχνό μοτίβο 
στις μέρες μας αυτό όπου το άτομο 
δεν πιστεύει στον εαυτό του έτσι και 
τον αμφισβητεί. Όταν όμως γίνεται 
αυτό, όλα αυτά μας κρατάνε πίσω 
από το να προχωρήσουμε και έτσι 
δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις, 
όπως η χαμηλή αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση.
Κατόπιν έχουμε την αναβλητικότητα, η 
οποία πηγάζει από τους αυτοματισμούς 
μας, δηλαδή είναι ο τρόπος που είμαστε 
προγραμματισμένοι από το περιβάλλον 
μας και από το υποσυνείδητό μας, γι’ 
αυτό και θεωρούμε ότι πάντα υπάρχει 
χρόνος για όλα. Μάλιστα μια μάζα 
ανθρώπων πιστεύουν ότι κάτω από 
πίεση και περιορισμένο χρόνο για να 
κάνουν κάτι, έχουν ένα πιο δημιουργικό 
αποτέλεσμα, όμως αυτά είναι παιχνίδια 
του μυαλού, είναι μια συνταγή λανθα-
σμένη που μας κρατά πίσω.
Άλλος ένας μηχανισμός που πρέπει να 
αναφέρουμε είναι οι εθισμοί. Εθισμοί 
είναι αλκοόλ, ναρκωτικά, σεξ, φαγητό 
κ.λπ. Το μυαλό σε τέτοιες καταστάσεις 
λοιπόν είναι κολλημένο στον εκάστοτε 
εθισμό. Άρα η έγνοια του συγκεκριμέ-
νου ανθρώπου είναι να εξασφαλίσει 
άμεσα αυτό που έχει ανάγκη.
Θα ήταν παράλειψη εάν δεν αναφε-
ρόμασταν στην παραμονή κάποιων 
ανθρώπων στις τοξικές σχέσεις. Το 
συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι τεράστιο, 
για το οποίο και θα υπάρξει ξεχωριστό 
άρθρο, όμως στην παρούσα φάση θα 
πούμε ότι μια τοξική σχέση αποτελείται 
από μια σχέση δύο ή και περισσότερων 
ατόμων, που είναι επιβλαβής σε ένα ή 
σε περισσότερα άτομα. Η παραμονή σε 
μια τοξική σχέση αρκετές φορές μάς 
παρασύρει σε μονοπάτια στα οποία 
χάνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και 
αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν 
μας αφήνει να εξελιχθούμε.
Ένας τελευταίος μηχανισμός στον οποίο 
πρέπει να κάνουμε αναφορά είναι τα 
άτομα τα οποία αναζητούν έγκριση από 
άλλους. Είναι ένα μοτίβο, στο οποίο  
το άτομο δεν είναι  αρκετά σίγουρο 
για τον εαυτό του, έτσι αναζητά την 
έγκριση και την επιβεβαίωση από  το 
περιβάλλον του. 
Τέλος, αν υπάρχουν αυτά τα μοτίβα στη  
ζωή μας πρέπει να δουλευτούν, ούτως 
ώστε να απελευθερώσουμε τον εαυτό 
μας και να μπορέσουμε να διεκδική-
σουμε τους στόχους και τα όνειρά μας. 
Είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν με 
τη σωστή καθοδήγηση και δουλειά με 
τον εαυτό μας. Είναι χαρά μου όποιος 
θα ήθελε να μάθει περισσότερα να 
επικοινωνήσει μαζί μου.



ΕΡΕΥΝΑ   14 Της Κυριακής25.07.2021

Η συχνή κατανάλωση τροφών με 
άφθονα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (υπάρ-
χουν σε αρκετά ψάρια και θαλασσινά) 
μειώνει τόσο τη συχνότητα όσο και 
την ένταση των πονοκεφάλων και 
των ημικρανιών, σύμφωνα με μια νέα 
μελέτη Αμερικανών επιστημόνων, η 
οποία δίνει βάσιμη αισιοδοξία σε πολ-
λούς ανθρώπους που υποφέρουν από 
επίμονους πονοκεφάλους. Αντίθετα τα 
ωμέγα-6 αυξάνουν την πιθανότητα των 
πονοκεφάλων και ημικρανιών.

Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτού-
του Γήρανσης των ΗΠΑ στη Βαλτιμόρη 
και του Πανεπιστημίου της Β. Καρολίνα, 
με επικεφαλής τον δρα Κρίστοφερ 
Ράμσντεν, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό πε-
ριοδικό “British Medical Journal” (BMJ), 
μελέτησαν 182 ασθενείς με μέση ηλι-
κία 38 ετών (το 88% γυναίκες), που 
είχαν ημικρανίες για πέντε έως 20 
ημέρες μέσα στον  μήνα (κατά μέσο 
όρο τις μισές ημέρες του μήνα) και επί 

περίπου πέντε ώρες την ημέρα.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυ-

χαία σε τρεις ομάδες και ακολούθησαν 
διαφορετική διατροφή επί 16 εβδο-
μάδες. Τα άτομα που κατανάλωναν 
πολλά ωμέγα-3 εμφάνισαν κατά μέσο 
όρο λιγότερους κατά 1,3 ώρες πονο-
κεφάλους την ημέρα, ενώ είχαν και 
δύο ημέρες λιγότερες με πονοκέφαλο 
μέσα στον μήνα. Όσοι έτρωγαν τροφές 
με πολλά ωμέγα-3 και, παράλληλα, με 
λίγα ωμέγα-6, είδαν ακόμη μεγαλύτερη 
βελτίωση, καθώς είχαν 1,7 λιγότερες 
ώρες πονοκέφαλο μέσα στη μέρα και 
τέσσερεις λιγότερες μέρες με πονο-
κέφαλο μέσα στον μήνα. Αυτό δείχνει 
ότι ο καλύτερος συνδυασμός είναι 
να υπάρξει ταυτόχρονα αύξηση των 
ωμέγα-3 και μείωση των ωμέγα-6 
λιπαρών οξέων. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
πονοκέφαλοι γίνονται λιγότερο συχνοί, 
αλλά επίσης πιο σύντομοι και λιγότερο 
επώδυνοι.

«Οι αλλαγές στη διατροφή μπορούν 

ΔΙΑΙΤΕΣ ΜΕ ΩΜΕΓΑ-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Βοηθούν στη μείωση των πονοκεφάλων

ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA
Η απουσία ήπιων 
παρενεργειών
δεν σημαίνει ότι 
δεν «δουλεύουν»

Σύμφωνα με μελέτες, η έλ-
λειψη ήπιων παρενεργειών 
δεν πρέπει να προκαλεί καμία 
ανησυχία ότι το εμβόλιο δεν 

«δουλεύει» και ο οργανισμός δεν έχει 
ανταποκριθεί 

Η εκδήλωση ήπιων παρενεργειών 
μετά από ένα mRNA εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού μπορεί να αποτελεί σημάδι 
ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ενερ-
γοποιήθηκε, αλλά η έλλειψη τέτοιων 
αντιδράσεων δεν πρέπει να προκαλεί 
καμία ανησυχία ότι το εμβόλιο δεν 

πολύ σπάνιες περιπτώσεις που, παρά 
τον εμβολιασμό, κάποιος αρρωσταί-
νει με Covid-19, τα συμπτώματά του 
διαρκούν λιγότερο και είναι πιο ήπια, 
απ’ ό,τι αν ήταν ανεμβολίαστος.

Η έρευνα έγινε σε σχεδόν 4.000 
υγειονομικούς, εκ των οποίων 204 
διαγνώστηκαν θετικοί για κορωνο-
ϊό. Πέντε είχαν πλήρως εμβολιαστεί 
με mRNA εμβόλιο Pfizer/BioNTech ή 
Moderna, άλλοι 11 είχαν κάνει μόνο 
μία δόση ή είχαν περάσει λιγότερες 
από δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη 
δόση όταν μολύνθηκαν, ενώ 156 ήσαν 
ανεμβολίαστοι.

Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι 
ανεμβολίαστοι ασθενείς ήσαν άρρω-
στοι με Covid-19 επί τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες, έναντι μόνο μιας εβδομά-
δας που έμειναν οι εμβολιασμένοι. Επί-
σης οι τελευταίοι είχαν 58% μικρότερη 
πιθανότητα να έχουν πυρετό και πέ-
ρασαν κατά μέσο όρο σχεδόν δυόμισι 
λιγότερες μέρες στο κρεβάτι, σε σχέση 
με τους ανεμβολίαστους. Ακόμη το 
μέσο ιικό φορτίο των εμβολιασμένων 
ήταν κατά 40% μικρότερο.

«Αν κανείς εμβολιαστεί, έχει πιθανό-
τητα περίπου 90% να μην αρρωστήσει 
με Covid-19. Αλλά ακόμη κι αν αυτό 
συμβεί, θα έχει λιγότερο κορωνοϊό 
μέσα του και η ασθένειά του θα εί-
ναι πιθανότατα πιο ήπια», δήλωσε 
ο ερευνητής δρ Τζεφ Μπέρτζες του 
Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

να προσφέρουν κάποιαν ανακούφι-
ση στα εκατομμύρια των ανθρώπων 
που υποφέρουν από ημικρανίες και 
πονοκεφάλους. Οι τροφές που τρώμε 
μπορούν να επηρεάσουν τον πόνο», 
δήλωσε ο Ράμσντεν.

Οι ημικρανίες, μια νευρολογική πά-
θηση, είναι από τις συχνότερες αιτίες 
χρόνιου πόνου, χαμένων ωρών εργα-
σίας και μειωμένης ποιότητας ζωής. 
Περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια 
άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από 
χρόνια ημικρανία (τουλάχιστον 15 ημέ-
ρες τον μήνα) και πάνω από το 90% 

των ασθενών δεν μπορούν να εργα-
στούν ή να λειτουργήσουν φυσιολογικά 
στη διάρκεια μιας κρίσης ημικρανίας, η 
οποία μπορεί να διαρκέσει από τέσσε-
ρεις ώρες έως τρεις ημέρες.

Οι γυναίκες 18 έως 44 ετών είναι 
κατ’ εξοχήν επιρρεπείς σε ημικρανίες. 
Εκτιμάται ότι σχεδόν μία στις πέντε 
γυναίκες στις ανεπτυγμένες χώρες 
υποφέρει από ημικρανίες κατά καιρούς. 
Τα υπάρχοντα φάρμακα συνήθως προ-
σφέρουν μερική μόνο ανακούφιση και 
επίσης μπορούν να προκαλέσουν παρε-
νέργειες, όπως υπνηλία ή εθισμό.

«δουλεύει» και ο οργανισμός δεν έχει 
ανταποκριθεί. Αυτό είναι το καθησυχα-
στικό συμπέρασμα μιας νέας έρευνας 
Αμερικανών στρατιωτικών γιατρών και 
επιστημόνων.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, 
σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, 
μελέτησαν το επίπεδο αντισωμάτων 
σε 206 υγειονομικούς και των δύο 
φύλων, με μέση ηλικία 42 ετών πριν, 
και μετά τον εμβολιασμό τους με Pfizer/
BioNTech. Συσχέτισαν στη συνέχεια τα 

αντισώματα με τις αντιδράσεις του ορ-
γανισμού κάθε εμβολιασμένου. Όπως 
και στις κλινικές δοκιμές, το συχνότερο 
σύμπτωμα μετά το εμβόλιο ήταν ο 
πόνος στο μπράτσο (91% μετά την 
πρώτη δόση και 82% μετά τη δεύτερη) 
και στη συνέχεια η κόπωση (42% και 
62% αντίστοιχα) και οι μυϊκοί πόνοι 
(28% και 52% αντίστοιχα).

Δεν υπήρχε όμως καμία συσχέτιση 
ανάμεσα στα συμπτώματα και στα 
επίπεδα των αντισωμάτων μετά από 
ένα μήνα. Εμβολιασμένοι χωρίς παρε-
νέργειες είχαν παρόμοια αντισώματα 
με εκείνους που είχαν πιο έντονη αντί-
δραση του οργανισμού τους μετά τον 
εμβολιασμό. Οι ερευνητές ανέφεραν 
πως αυτό πρέπει να καθησυχάσει τους 
ανθρώπους ότι η έλλειψη των όποιων 
παρενεργειών σημαίνει πως το εμβόλιο 
είναι αναποτελεσματικό.

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι τα με-
τα-εμβολιαστικά συμπτώματα ήσαν 
αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία 
και το βάρος. Επίσης ήσαν πιο συχνά 
στις γυναίκες και μετά τη δεύτερη δόση. 
Αν κάποιος είχε κάποιες παρενέργειες 
μετά την πρώτη δόση, ήταν πιθανότερο 
να έχει και μετά τη δεύτερη, ενώ η 
μεγαλύτερη ηλικία σχετιζόταν με χα-
μηλότερα επίπεδα αντισωμάτων.

Μια δεύτερη αμερικανική μελέτη, 
που δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό 
ιατρικό περιοδικό «The New England 
Journal of Medicine», βρήκε ότι στις 

….



διευθύνεται από τον Ειδικό  Επεμβα-
τικό  Καρδιολόγο Δρα Majid Kalani, με 
το προσωπικό του να διαθέτει υψηλή 
επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτι-
ση, όπως και πολυετή εμπειρία. Ο Δρ 
Majid Kalani, MD, PhD αποφοίτησε 
από το Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκ-
χόλμη της Σουηδίας και ολοκλήρωσε 
την εκπαίδευσή του στην επεμβατική 
καρδιολογία στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο Karolinska στη σουηδική 
πρωτεύουσα. Ο Δρ Kalani έχει εμπειρία 
και εξειδίκευση σε διάφορα πεδία της 
επεμβατικής καρδιολογίας, συμπε-
ριλαμβανομένων των επεμβάσεων 
της στεφανιαίας αρτηρίας και των 
εμφυτεύσεων καρδιακών συσκευ-
ών (βηματοδότες, απινιδωτές κ.λπ.). 
Ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του στην 
Καρδιοαγγειακή Ιατρική στο Ινστιτούτο 
Karolinska και διατηρεί εκεί τη θέση 
του Ειδικού Ερευνητή, διευθύνοντας 
αρκετά ερευνητικά προγράμματα στον 
τομέα του διαβήτη και των καρδιαγγει-
ακών παθήσεων. Επίσης, ο Δρ Kalani 
κατείχε τη θέση του Διευθυντή στο 
Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Danderyd στη Στοκχόλ-
μη από το 2007 έως το 2011, πριν 
εγκατασταθεί στην Κύπρο. 
Ο Δρ Γεώργιος Παναγή, Ειδικός Επεμ-
βατικός Καρδιολόγος, είναι αναπόσπα-
στο μέλος της ομάδας και ενισχύει το 
τμήμα μετά από ενδεκαετή εξειδίκευση 
στη  Σουηδία.
Το Επεμβατικό/Καρδιολογικό (Cath/

Lab) Τμήμα προσφέρει ένα ευρύ φά-
σμα υπηρεσιών, όπως:
• Στεφανιαία αγγειογραφία και αγγει-

οπλαστική (PCI), συμπεριλαμβανο-
μένης και θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή), 
αγγειοπλαστικής, που σημαίνει 
άνοιγμα της κλειστής αρτηρίας 
της καρδιάς με μπαλονάκι και ει-
σαγωγή stent.

• Διαγνωστικοί τρόποι για την εκτίμηση 
της στεφανιαίας νόσου, όπως FFR, 
iFR και Ενδοαγγειακό Υπέρηχο.

• Εξαιρετικά προηγμένες τεχνικές 
επεμβατικής για σύνθετες και 
ασβεστοποιημένες στεφανιαίες 
νόσους, αθηρεκτομή περιστροφής 
και λιθοτριψία Shockwave.

• Εμφύτευση καρδιακών βηματοδοτών 
και απινιδωτών (ICD), συμπεριλαμ-
βανομένου ενός μονού και διπλού 
θαλάμου, και θεραπεία καρδιακού 
επανασυγχρονισμού (CRT).

• Καθετηριασμός Δεξιάς Καρδιάς.
• Περικαρδιοκέντηση για τη θεραπεία 

του ταμπόν ή σημαντική περικαρ-
διακή συλλογή.

Το Επεμβατικό/Καρδιολογικό (Cath/
Lab) Τμήμα έρχεται να προστεθεί σε 
νέες ειδικότητες που πλαισιώνουν 
τις ογκολογικές του υπηρεσίες του 
Γερμανικού Κέντρου, όπως το Τμήμα 
Γαστρεντερολογικών και Πνευμονολο-
γικών Ενδοσκοπήσεων και τη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας.
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Τo Τμήμα Επεμβατικής Καρδι-
ολογίας έχει προστεθεί στο 
φάσμα των διακεκριμένων 
υπηρεσιών του Γερμανικού 

Ογκολογικού Κέντρου  
 Με την υπόσχεση οι άνθρωποι που 
το στελεχώνουν να δίνουν πάντα τον 
καλύτερο εαυτό τους και με προτεραι-
ότητά του την παροχή της καλύτερης 

δυνατής φροντίδας σε όλα τα επίπε-
δα, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο 
εξελίσσεται με νέες ειδικότητες που 
πλαισιώνουν τις ήδη διακεκριμένες 
υπηρεσίες του.  
Πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα 
μηχανήματα για διαγνωστικές και 
επεμβατικές διαδικασίες, το Επεμβα-
τικό/Καρδιολογικό (Cath/Lab) Τμήμα, 

Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας 
στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο

Η ανεπαρκής έκθεση στην υπε-
ριώδη ακτινοβολία UVB του ήλιου 
σχετίζεται πιθανότατα με αυξημέ-
νο κίνδυνο καρκίνου του παχέος 
εντέρου, ιδίως στους άνω των 45 
ετών, σύμφωνα με μια νέα διεθνή 
επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
Τίμοθι Μακέι του Πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό για θέματα δη-
μόσιας υγείας “BMC Public Health”, 

ανέλυσαν στοιχεία για 186 χώρες, 
συσχετίζοντας τα επίπεδα της UVB 
σε κάθε χώρα με τον αριθμό των 
περιστατικών ορθοκολικού καρκίνου 
(παχέος εντέρου).

Διαπιστώθηκε ότι η μικρότερη 
έκθεση σε UVB σχετίζεται σημαντι-
κά με περισσότερες διαγνωσμένες 
περιπτώσεις αυτού του καρκίνου 
σε όλες τις ηλικίες. Ο κίνδυνος εί-
ναι μεγαλύτερος για τα άτομα άνω 
των 45 ετών, άσχετα με άλλους 
παράγοντες κινδύνου. Οι ερευνητές 

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UVB
Ανεπαρκής έκθεση αυξάνει 
τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου 

εκτιμούν ότι η μικρότερη έκθεση σε 
UVB μειώνει τα επίπεδα της βιτα-
μίνης D, η έλλειψη της οποίας στον 
οργανισμό έχει ήδη συσχετισθεί 
με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο 
του παχέος εντέρου. Μελλοντικές 
μελέτες θα εξετάσουν κατά πόσον 
η λήψη πρόσθετης βιταμίνης D για 
να διορθωθεί η ανεπάρκειά της, 
μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά 
στην πρόληψη του εν λόγω συχνού 
καρκίνου.

Χώρες με μικρή έκθεση στη UVB 
είναι κυρίως οι βόρειες (Νορβηγία, 
Δανία, Καναδάς κ.ά.), ενώ χώρες 
με μεγάλη έκθεση είναι τα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα, το Σουδάν, η 
Νιγηρία, η Ινδία κ.ά.
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