
Tον πρώτο σε συχνότητα καρκίνο στον 
γυναικείο πληθυσμό, παγκοσμίως, 
αποτελεί ο καρκίνος του μαστού. 

Στη χώρα μας κάθε χρόνο διαγιγνώσκο-
νται 600-650 νέα περιστατικά καρκίνου 
του μαστού με ελαφριά αυξητική τάση, 
ενώ ελπιδοφόρο είναι το γεγονός πως 
το ποσοστό επιβίωσης μετά τη διάγνωση 
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και είναι 
συγκρίσιμο ή και καλύτερο ακόμα και από 
τις πιο ανεπτυγμένες χώρες με τα καλύ-
τερα συστήματα υγείας. Αυτό αναφέρει 

σε συνέντευξή του στη «Σημερινή» και 
το ένθετο «Υγεία» ο Δρ Εύρος Κιτηρής, 
Γενικός Χειρουργός στο Αρεταίειο και το 
Κέντρο Μαστού Κύπρου. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, ο καρκίνος του μαστού θεωρείται 
γυναικεία υπόθεση, ωστόσο σπανιότερα 

αφορά και τους άνδρες σε ποσοστό 1% 
των νέων περιστατικών, δηλαδή περίπου 
5-6 ετησίως. Όπως μας λέει, πρόκειται 
για τον πιο καλά μελετημένο καρκίνο, με 
σημαντικές ανακαλύψεις και μεγάλη πρό-
οδο των θεραπειών τα τελευταία χρόνια. 
Ο Δρ Κιτηρής μιλά επίσης για το Κέντρο 
Μαστού Κύπρου, που προσφέρει έγκυρη 
και έγκαιρη διάγνωση,  καθώς και απο-
τελεσματική και ολοκληρωμένη θεραπεία 
σε μεγάλο αριθμό ασθενών.
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• Ποιοι παράγοντες προκα-
λούν καρκίνο του μαστού;

• Πώς επηρέασε την πρόλη-
ψη η πανδημία της Covid-19; 





Θωρακίζοντας
το τείχος της ανοσίας
Συνεχίζονται τα ραντεβού για 3η δόση, την ώρα 
που η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με την 
1η δόση έχει φτάσει στο 81,1 % του ενήλικου 
πληθυσμού και το ποσοστό των πλήρως 
εμβολιασμένων είναι στο 78,4 %
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com

Στη θωράκιση του τείχους ανοσίας 
που έκτισε ο πληθυσμός της Κύ-
πρου κατά της Covid-19 ελπίζει 
το Υπουργείο Υγείας, προτού 

έρθει ο χειμώνας και οι χαμηλές θερ-
μοκρασίες. Προς το παρόν, τα στοιχεία 
είναι ενθαρρυντικά καθώς, μέχρι και 
τις 30 Σεπτεμβρίου, ποσοστό 81% του 
ενήλικου πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον 
την 1η δόση του εμβολίου και το 78,1% 
ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα. 
Αναφορικά με τα άτομα 16-17 ετών, 
το ποσοστό όσων εμβολιάστηκαν με 
τουλάχιστον την 1η δόση έφτασε το 
41,1% και 37,1% έχουν λάβει και τις 
2 δόσεις του εμβολίου. Στην ηλικιακή 
ομάδα των 12-15 ετών, τουλάχιστον την 
1η δόση έλαβαν το 26,5%, ενώ ποσοστό 
21,8% ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό 
τους σχήμα.

Ραντεβού για 3η δόση 
Ενισχύοντας την ανοσία συγκεκριμένων 
ομάδων του πληθυσμού, το Υπουργείο 
Υγείας έχει μέχρι στιγμής χορηγήσει 
ενισχυτική δόση σε 12.100 άτομα μέσω 
διαφόρων διαδικασιών (μέσω κινητών 
μονάδων, των κέντρων εμβολιασμού 
ελεύθερης προσέλευσης, εμβολιασμών 
σε νοσηλευτήρια, κ.ο.κ.).

Στο πλαίσιο συνέχισης της διαδικασίας 
αύξησης της ανοσολογικής απόκρισης, το 
Υπουργείο Υγείας από αυτήν την εβδο-
μάδα έθεσε στην διάθεση του κοινού 
την Πύλη Εμβολιασμού για διευθέτηση 
ραντεβού για χορήγηση της τρίτης και 
ενισχυτικής δόσης. Η διαδικασία ακολου-
θείται όπως ακριβώς συνέβη και με τα 
ραντεβού για την πρώτη δόση, δηλαδή 
κατά σειρά προτεραιότητας και ηλικια-
κής ομάδας αρχίζοντας από τους 80 
ετών και άνω. Η συγκεκριμένη ηλικιακή 
ομάδα είχε πρόσβαση για διευθέτηση 
του ραντεβού μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 
και ακολούθως τα ραντεβού άρχισαν 
να διεκπεραιώνονται από την Τετάρτη, 
6 Οκτωβρίου. Παράλληλα συνεχίζο-
νται οι εμβολιασμοί με 3η δόση μέσω 
των κέντρων εμβολιασμού ελεύθερης 
προσέλευσης (walk-in) για τα άτομα 
ηλικίας 80 ετών και άνω. Υπενθυμίζεται 
ότι για την 3η δόση χορηγείται εμβόλιο 
τεχνολογίας mRNA. Οι πολίτες, που 
προσέρχονται στα Κέντρα Εμβολιασμού, 
οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν 
αποδεικτικό ταυτοποίησης (Ταυτότητα, 
Διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής Αλλοδα-
πού, κ.λπ), καθώς και την κάρτα εμβο-
λιασμού τους.
Διευκρινίζεται ότι, μέχρι και τις 14 Οκτω-

βρίου, λόγω τεχνικών αναβαθμίσεων 
στην Πύλη Εμβολιασμού, δεν θα πα-
ρέχεται η δυνατότητα για διευθέτηση 
ραντεβού για 1η δόση και οι πολίτες 
που επιθυμούν να εμβολιαστούν με 
1η δόση μπορούν να εμβολιάζονται 
στα κέντρα εμβολιασμού ελεύθερης 
προσέλευσης. 

SafePass μόνο στους 
πλήρως εμβολιασμένους 
Στο μεταξύ, δεδομένου ότι η εμβολιαστι-
κή κάλυψη τουλάχιστον με την 1η δόση 
έχει φτάσει στο 81,1% του ενήλικου 
πληθυσμού και ταυτόχρονα το ποσοστό 
των πλήρως εμβολιασμένων ενηλίκων 
μέχρι και την Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021, 
παρέμενε στο 78,4%, το Υπουργείο Υγεί-
ας προχώρησε σε επαναξιολόγηση των 
προϋποθέσεων έκδοσης SafePass.
Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο που 
διενεργήθηκε, διεφάνη από τις βάσεις 
δεδομένων ότι περίπου 11.000 άτομα 
έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση, αλλά 
δεν έχουν προχωρήσει στη συνέχεια 
στον εμβολιασμό με τη 2η δόση. Σύμ-
φωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, 
ο εμβολιασμός μόνο με τη μια δόση 
προσφέρει χαμηλότερη κάλυψη, ενώ 
δεν προστατεύει εξίσου αποτελεσματικά 
από τις μεταλλάξεις του ιού. Συνεπώς, 
κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν οι απαραί-
τητες τροποποιήσεις στην προϋπόθεση 
για έκδοση SafePass που αφορά στον 
εμβολιασμό. Συγκεκριμένα, με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, από τις 18 
Οκτωβρίου, μόνο τα πλήρως εμβολια-

σμένα άτομα θα μπορούν να εκδίδουν 
SafePass (εμβολιασμός και με τις δύο 
δόσεις εμβολίου ή με το μονοδοσικό 
εμβόλιο της Janssen). 
Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας προ-
τρέπει τους πολίτες που έλαβαν την 
1η δόση και έχει παρέλθει το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για τη 2η δόση 
(3 εβδομάδες για το εμβόλιο της Pfizer/
BioNTech, 4 εβδομάδες για το εμβόλιο 
της Moderna και 8 εβδομάδες για το 
εμβόλιο της AstraZeneca), να προχω-
ρήσουν μέχρι τις 17 Οκτωβρίου σε 
εμβολιασμό στα κέντρα εμβολιασμού 
ελεύθερης προσέλευσης (walk-in) που 
λειτουργούν παγκυπρίως. 
Όσα άτομα δεν επιθυμούν να προχω-
ρήσουν στη λήψη της 2ης δόσης, από 
τις 18 Οκτωβρίου κι έπειτα, για σκοπούς 
SafePass, θα πρέπει να κατέχουν αρ-
νητικό αποτέλεσμα από εξέταση PCR ή 
rapid test αντιγόνου με ισχύ 72 ωρών. 
Τα άτομα που δεν θα ολοκληρώσουν το 
εμβολιαστικό τους σχήμα μετά την πάρο-
δο των ημερών που απαιτούνται μεταξύ 
της 1ης και της 2ης δόσης, θα πρέπει 
να διενεργούν εξέταση PCR ή rapid test 
αντιγόνου με ιδία έξοδα σε ιδιωτικά 
φαρμακεία ή κλινικά εργαστήρια.
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι προϋποθέ-
σεις έκδοσης SafePass με πιστοποιητικό 
ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 
τους τελευταίους 6 μήνες και με πιστο-
ποιητικό αρνητικού τεστ (PCR ή rapid 
test αντιγόνου) με ισχύ 72 ωρών, δεν 
επηρεάζονται και συνεχίζουν να ισχύουν 
ως έχουν.
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Τον πρώτο σε συχνότητα καρ-
κίνο στον γυναικείο πληθυσμό 
παγκοσμίως, αποτελεί ο καρκί-
νος του μαστού. Στη χώρα μας 

κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 600-650 
νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού 
με ελαφριά αυξητική τάση, ενώ ελ-
πιδοφόρο είναι το γεγονός πως το 
ποσοστό επιβίωσης μετά τη διάγνωση 
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και 
είναι συγκρίσιμο ή και καλύτερο ακόμα 
και από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες 
με τα καλύτερα συστήματα υγείας. 
Αυτό αναφέρει σε συνέντευξή του στη 
«Σημερινή» και το ένθετο «Υγεία» ο Δρ. 
Εύρος Κιτηρής, Γενικός Χειρουργός 
στο Αρεταίειο και το Κέντρο Μαστού 
Κύπρου, ο οποίος μας μιλά επίσης για το 
Κέντρο ή, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, 
το «The Breast Center of Cyprus», που 
στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του 
κατάφερε σε ένα ζεστό και φιλικό πε-
ριβάλλον, με σύγχρονες εγκαταστάσεις 
και τεχνολογικά αναβαθμισμένο ιατρικό 
εξοπλισμό, να προσφέρει έγκυρη και 
έγκαιρη διάγνωση καθώς και αποτελε-
σματική και ολοκληρωμένη θεραπεία 
σε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Πόσα περιστατικά καρκίνου του μα-
στού διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο 
στην Κύπρο; 
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον 
πρώτο σε συχνότητα καρκίνο στον γυ-
ναικείο πληθυσμό. Παγκοσμίως παρου-
σιάζονται περίπου 2 εκατομμύρια νέα 
περιστατικά καρκίνου μαστού ετησίως, 
ενώ 1 στις 8 γυναίκες αναμένεται να 
νοσήσει από καρκίνο μαστού σε κάποιο 
στάδιο της ζωής της. Τα στατιστικά 
στοιχεία στην Κύπρο δεν διαφέρουν 
από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Κάθε 
χρόνο διαγιγνώσκονται 600-650 νέα 
περιστατικά καρκίνου του μαστού με 
ελαφριά αυξητική τάση, ενώ το πο-
σοστό επιβίωσης μετά τη διάγνωση 
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και 
είναι συγκρίσιμο ή και καλύτερο ακόμα 
και από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες με 
τα καλύτερα συστήματα υγείας.

Πόσα νέα περιστατικά αφορούν άν-
δρες και πόσα γυναίκες; 
Ο καρκίνος του μαστού αφορά κυρίως 
γυναίκες, αφού ο μαστός στις γυναίκες 
είναι ένα πλήρες ανεπτυγμένο όργανο 
που δέχεται τις χρόνιες επιδράσεις των 

«Στην Κύπρο το ποσοστό επιβίωσης μετά τη 
διάγνωση παρουσιάζει σημαντική βελτίωση 
και είναι συγκρίσιμο ή και καλύτερο ακόμα 
και από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες με τα 
καλύτερα συστήματα υγείας» 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com 

γυναικείων ορμονών, σε αντίθεση με 
τους άνδρες,  στους οποίους ο μαστός 
είναι ένα υποτυπώδες όργανο. Παρόλο 
που ο καρκίνος του μαστού θεωρείται 
γυναικεία υπόθεση, σπανιότερα αφορά 
και τους άνδρες σε ποσοστό 1% των 
νέων περιστατικών, δηλαδή περίπου 
5-6 ετησίως.

Ποιοι παράγοντες προκαλούν καρκίνο 
του μαστού; Τι πρέπει να προσέχει 
ένας οργανισμός ώστε να έχει λιγό-
τερες πιθανότητες εμφάνισης της 
ασθένειας; 
Οι κυριότεροι παράγοντες που αυξά-
νουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου 
είναι η κληρονομικότητα, η πρώιμη 
εμμηναρχή, δηλαδή η έναρξης της 
περιόδου σε πολύ μικρή ηλικία, η εμ-
μηνόπαυση σε μεγάλη ηλικία, παθήσεις 
του μαστού που θεωρούνται προδι-
αθεσικοί παράγοντες ή προκαρκίνοι, 
όπως η άτυπη υπερπλασία των πόρων 
και η λοβιακή νεοπλασία, καθώς και η 
ακτινοβολία για θεραπεία παθήσεων 
όπως το λέμφωμα. Πέρα από τους πιο 
πάνω παράγοντες, που δεν μπορού-
με με κάποιο τρόπο να μεταβάλουμε, 
υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες 
που μπορούν να τροποποιηθούν και 
έτσι να μειώσουμε την πιθανότητα 
εμφάνισης του καρκίνου του μαστού. 
Τέτοιοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι 
η ηλικία του πρώτου τοκετού μετά τα 
30, η χρήση αντισυλληπτικών καθώς 
και ορμονών υποκατάστασης μετά 
την εμμηνόπαυση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, το αλκοόλ, το κάπνισμα, η 
παχυσαρκία και η πλούσια σε λιπαρά 
δίαιτα. Ο θηλασμός για διάστημα πάνω 
από 6 μήνες, η υγιεινή διατροφή και η 
άσκηση αποδεδειγμένα μειώνουν την 

πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.

Γνωρίζουμε ότι η καλύτερη θεραπεία 
είναι η πρόληψη. Σε ποιες εξετάσεις 
πρέπει να προβαίνουν οι γυναίκες, 
αλλά και οι άντρες, από ποια ηλικία 
και κάθε πόσο να τις διενεργούν; 
Η πρόληψη είναι το ζητούμενο είτε με 
την μορφή της μείωσης του ρίσκου 
για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, 
απομακρύνοντας τους  παράγοντες 
κινδύνου, είτε με τη μορφή της δευ-
τερογενούς πρόληψης,  δηλαδή της 
έγκαιρης διάγνωσης. 
Οι προληπτικές εξετάσεις που έχουν 
καθιερωθεί για την έγκαιρη διάγνωση 
του καρκίνου του μαστού, πέρα από την 
αυτοεξέταση και την κλινική εξέταση, 
είναι η μαστογραφία συνεπικουρού-
μενη τις περισσότερες φορές από το 
υπερηχογράφημα. 
Οι εξετάσεις αυτές θα πρέπει να ξεκι-
νούν για τις γυναίκες από την ηλικία 
των 40 και να επαναλαμβάνονται κάθε 
χρόνο. Κάποιες φορές ενδείκνυται να 
ξεκινούν ακόμα πιο νωρίς αν υπάρχουν 
ατομικοί παράγοντες κινδύνου ή οικο-
γενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού. Η 
τεχνολογική εξέλιξη έχει καταστήσει τις 
σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους 
τόσο ευαίσθητες, που μας επιτρέπουν 
την αναγνώριση του καρκίνου πολύ πιο 
έγκαιρα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Εξακο-
λουθούν όμως να υπάρχουν μορφές 
καρκίνου που δύσκολα αναγνωρίζονται 
στα συμβατικά μέσα, δηλαδή τη μαστο-
γραφία και το υπερηχογράφημα αλλά 
μπορεί να τεθεί η υποψία με τη κλινική 
εξέταση ή να απαιτούνται εξειδικευμέ-
νες εξετάσεις όπως το MRI μαστών.
Όσον αφορά τους άνδρες, που η νόσος 
είναι πολύ σπανιότερη, αρκεί η αυτοε-
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ξέταση και η έγκαιρη αναζήτηση εξειδι-
κευμένης ιατρικής γνωμάτευσης στην 
περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αλ-
λαγή στους μαστούς. Ειδική κατηγορία 
αποτελούν οι άνδρες με κληρονομικό 
καρκίνο μαστού, δηλαδή που φέρουν 
μεταλλάξεις γονιδίων που αυξάνουν 
το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
μαστού όπως το BRACA-1 και 2, οι 
οποίοι θα πρέπει να εντάσσονται σε 
πρόγραμμα συστηματικού ελέγχου.  

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας ασθενής 
όταν διαγνωστεί με καρκίνο του μα-
στού; Ποιες επιλογές έχει; 
Αυτό που πρέπει να γνωρίζει είναι ότι ο 
καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί αποτελεσματικά στη πλειοψη-
φία των περιπτώσεων. Ο καρκίνος του 
μαστού είναι ο πιο καλά μελετημένος 
καρκίνος, με σημαντικές ανακαλύψεις 
και μεγάλη πρόοδο των θεραπειών τα 
τελευταία χρόνια, που μας επιτρέπουν 
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά 
ακόμα και τα πιο σύνθετα προβλήματα 
που στο παρελθόν έμοιαζαν ανίατα.  
Η αντιμετώπιση των ασθενών με καρ-
κίνο μαστού σε εξειδικευμένα κέντρα 
μαστού από ομάδα γιατρών και άλλων 
επαγγελματιών υγείας διαφορετικών 
ειδικοτήτων, προσφέρει μέχρι και 30% 
καλύτερη επιβίωση στις ασθενείς σύμ-
φωνα με τα διεθνή στοιχεία.
Ο όρος «εξειδικευμένο» αναφέρεται, 
πρώτο στην κατάλληλη εκπαίδευση 
και συστηματική ενασχόληση των για-
τρών και άλλων επαγγελματιών υγείας 
στην αντιμετώπιση των παθήσεων του 
μαστού. Δεύτερο, στην ύπαρξη του κα-
τάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και 
μέσων για εφαρμογή των σύγχρονων 
μεθόδων χειρουργικής και ογκολογι-
κής θεραπείας και τρίτο, στον τρόπο 

λειτουργίας του κέντρου με τρόπο που 
να συνάδει με τις απαιτήσεις και προ-
διαγραφές που διέπουν τη λειτουργία 
τέτοιων κέντρων και καθορίζονται από 
διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
Ένα τέτοιο κέντρο αποτελεί το Κέντρο 
Μαστού Κύπρου. 

Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν 
την επιτυχία του Κέντρου Μαστού 
Κύπρου; 
Το Κέντρο Μαστού Κύπρου ή «The 
Breast Center of Cyprus», όπως είναι 
ευρύτερα γνωστό, αποτελεί ένα επίτευγ-
μα που έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη και 
διάθεση προσφοράς προς την Κύπρια 
γυναίκα, με πρωταρχικό στόχο την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς τις γυναίκες με καρκίνο 
μαστού στον τόπο μας. Επιγραμματικά η 
επιτυχία του Κέντρου Μαστού Κύπρου 
οφείλεται στην εξειδίκευση, αξιοποίηση 
της σύγχρονης τεχνολογίας, ομαδική 
δουλειά και ανθρώπινη προσέγγιση. 
Στα σχεδόν 4 χρόνια λειτουργίας του 
Κέντρου καταφέραμε σε ένα ζεστό 
και φιλικό περιβάλλον, με σύγχρο-
νες εγκαταστάσεις και τεχνολογικά 
αναβαθμισμένο ιατρικό εξοπλισμό, 
να προσφέρουμε έγκυρη και έγκαιρη 
διάγνωση καθώς και αποτελεσματική 
και ολοκληρωμένη θεραπεία σε μεγάλο 
αριθμό ασθενών. Το εξειδικευμένο 
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, η 
εφαρμογή πρωτοκόλλων και διεθνών 
προτύπων και η πολυδιάστατη αντι-
μετώπιση από επαγγελματίες υγείας 
πολλών ειδικοτήτων, που συναποφασί-
ζουν μέσω των ιατρικών συμβουλίων 
την εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε 
ασθενή, εγγυώνται την άρτια αντιμε-
τώπιση των ασθενών μας. Είμαστε 

πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουμε 
επιτυχώς ακόμα και τα πλέον σύνθετα 
προβλήματα που αφορούν τον μαστό. Η 
συνειδητή επιλογή μας να ενταχθούμε 
στο ΓεΣΥ έδωσε την ευκαιρία σε όλες 
τις γυναίκες να απολαμβάνουν υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες δωρεάν.  

Πόσοι ασθενείς με καρκίνο του μα-
στού λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες 
στο Κέντρο Μαστού Κύπρου; 
Στο Κέντρο Μαστού Κύπρου κάθε χρόνο 
αντιμετωπίζουμε χειρουργικά 200-
230 νέα περιστατικά καρκίνου μαστού, 
ποσοστό 30-40% του συνόλου των 
περιστατικών που διαγιγνώσκονται 
και αντιμετωπίζονται κάθε χρόνο στη 
Κύπρο, μέσα από μια διεπιστημονική 
προσέγγιση της πάθησης από ομάδα 
εξειδικευμένων γιατρών και άλλων 
επαγγελματιών υγείας. 
Επίσης παρακολουθούμε μεγάλο αριθ-
μό ασθενών που έχουν ολοκληρώσει 
τις θεραπείες τους για το καρκίνο του 
μαστού, προσφέροντας τους κλινική 
εξέταση, μαστογραφία, υπερηχογρά-
φημα, και μέτρηση οστικής πυκνότητας 
με στόχο την έγκαιρη εντόπιση τυχόν 
υποτροπής της νόσου αλλά και την 
αντιμετώπιση προβλημάτων που προ-
καλεί ο ίδιος καρκίνος ή οι θεραπείες 
του καρκίνου. Οι ασθενείς που έχουν 
περάσει από τον καρκίνο του μαστού 
αποτελούν ειδική ομάδα ασθενών που 
επίσης χρήζουν εξειδικευμένης προ-
σέγγισης από ομάδα γιατρών και άλλων 
επιστημόνων υγείας όπως ψυχολόγων 
και φυσιοθεραπευτών που στοχεύει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τι υπηρεσίες προσφέρει το Κέντρο; 
Το Κέντρο Μαστού Κύπρου προσφέρει 
εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν 
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«Στο Κέντρο Μαστού 
Κύπρου κάθε χρό-

νο αντιμετωπίζουμε 
χειρουργικά 200-

230 νέα περιστατικά 
καρκίνου μαστού, 
ποσοστό 30-40% 
του συνόλου των 
περιστατικών που 

διαγιγνώσκονται κάθε 
χρόνο στην Κύπρο»

όλες τις παθήσεις του μαστού με ιδι-
αίτερη έμφαση στον καρκίνο, από την 
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση μέχρι 
τη θεραπεία. Μια γυναίκα μπορεί να 
επισκεφτεί το κέντρο για τον προληπτικό 
της έλεγχο, δηλαδή για να υποβληθεί 
σε μαστογραφία, υπερηχογράφημα 
και να εξεταστεί από ειδικό χειρουργό. 
Στη περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο 
πρόβλημα θα υπάρχει δυνατότητα δι-
ενέργειας βιοψίας με βελόνα άμεσα 
στην ίδια επίσκεψη στη λογική του one 
stop clinic, μειώνοντας το άγχος και την 
ταλαιπωρία των ασθενών.
Επίσης, μια γυναίκα μπορεί να επισκε-
φτεί το κέντρο για διερεύνηση μίας 
βλάβης που εντοπίστηκε είτε στη μαστο-
γραφία είτε στο υπερηχογράφημα που 
έγιναν σε άλλο διαγνωστικό κέντρο. 
Επιπλέον μια γυναίκα ή ένας άνδρας 
μπορεί να επισκεφτεί το κέντρο για 
διερεύνηση αλλοίωσης στον μαστό 
που εντοπίστηκε στην αυτοεξέταση είτε 
στην ψηλάφηση από γιατρό.
Ακόμα, μια γυναίκα  ή ένας άνδρας 
μπορεί να επισκεφτεί το κέντρο για 
αντιμετώπιση ήδη διαγνωσμένης κα-
λοήθους ή κακοήθους πάθησης του 
μαστού, καθώς επίσης για δεύτερη 
γνώμη σχετικά με προτεινόμενη θε-
ραπεία.

Πόσο επηρέασε η πανδημία τους 
ασθενείς με καρκίνο του μαστού στη 
χώρα μας; Θεωρείτε ότι τα περιορι-
στικά μέτρα είχαν αρνητική επίδραση 
στην πρόληψη; 
Λόγω του παρατεταμένου εγκλεισμού 
σε πολλές χώρες το πρόγραμμα πλη-
θυσμιακού ελέγχου επηρεάστηκε, με 
αποτέλεσμα να αναβληθούν προ-
γραμματισμένοι προληπτικοί έλεγχοι, 
καθώς οι προτεραιότητες τόσων των 
συστημάτων υγείας όσο και των πο-
λιτών έχουν διαφοροποιηθεί προσω-
ρινά. Είναι αναμενόμενο λοιπόν ότι η 
πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά, σε 
κάποιο βαθμό, την έγκαιρη διάγνωση 
περιστατικών καρκίνου μαστού με συ-
νέπεια να αντιμετωπίσουμε περιστατικά 
με πιο προχωρημένη νόσο το αμέσως 
επόμενο διάστημα. Προτρέπω λοιπόν 
όλες τις γυναίκες, τώρα που επιστρέ-
φουμε σιγά-σιγά στην κανονικότητά 
μας, να επαναπρογραμματίσουν τους 
προληπτικούς τους ελέγχους για να μη 
χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. 



Με ιδιαίτερη χαρά καλωσο-
ρίζουμε τους αναγνώστες 
της εφημερίδας «Σημερι-
νή» στη δεύτερη σεζόν 

της εκπομπής του ΣΙΓΜΑ «Υγιαίνετε» 
και αυτήν τη φορά δεν θα είναι μόνο 
για 12 επεισόδια και δώδεκα ένθετα, 
αλλά θα σας ενημερώνουμε και θα 
σας πολιορκούμε για θέματα υγείας 
όλον τον χρόνο προστάζοντάς σας: 
«Υγιαίνετε».
Στην πρώτη μας εκπομπή ασχολη-
θήκαμε με ένα θέμα το οποίο  παρα-
κολουθούσαμε από το 2001, οπότε 
ψηφίστηκε η νομοθεσία, μέχρι και 
την υλοποίησή του το 2019, και, για 
να είμαστε ειλικρινείς, σε συγκεκρι-
μένες χρονικές περιόδους μάς θύμιζε 
λίγο το γιοφύρι της Άρτας, «ολημερίς 
το χτίζαμε, το βράδυ γκρεμιζόταν». 
Αναφερθήκαμε, φυσικά, στο Γενικό 
Σύστημα Υγείας.
Στο στούντιό μας φιλοξενήσαμε τον κ. 

Αντρέα Παπακωνσταντίνου, Διευθυντή 
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, 
και τον Δρα Πέτρο Αγαθαγγέλου, καρ-
διολόγο και Πρόεδρο του Ιατρικού 
Συλλόγου. 
Στην εισαγωγή της εκπομπής  γυρί-
σαμε τον χρόνο πίσω και είδαμε το 
πρώτο τηλεοπτικό βιντεάκι που είχε 
παρουσιαστεί για το ΓεΣΥ, ανακαλώ-
ντας στη μνήμη μας τι ακριβώς μάς 
είχε υποσχεθεί. Ζητήσαμε από τους 
καλεσμένους μας να μας κάνουν μία 
αποτίμηση  γι’ αυτά τα δύο χρόνια 
λειτουργίας του. 
Οι φιλοξενούμενοί μας έκαναν μία απο-
τίμηση για την πορεία του και μας είπαν 
πως η υγεία είναι δικαίωμα όλων, όχι 

προνόμιο μερικών, αυτή ήταν η επιδί-
ωξη για να εφαρμοστεί στην Κύπρο το 
Γενικό Σύστημα Υγείας, ένα πρόγραμμα 
πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης 
για όλους τους πολίτες. Κάθε πολίτης 
έχει πρόσβαση και δυνατότητα επιλο-
γής για τις υπηρεσίες οποιουδήποτε 
γιατρού ή νοσηλευτηρίου ή άλλου 
επαγγελματία υγείας, ιδιωτικού ή δημό-
σιου, ανεξαρτήτως της οικονομικής του 
κατάστασης. Ο Οργανισμός Ασφάλισης 
Υγείας έχει αναλάβει την πληρωμή 
όλων των ιατρικών και φαρμακευτικών 
εξόδων. Το ΓεΣΥ είναι καθολικό, κανέ-
νας δεν έχει εξαιρεθεί, είναι ισότιμο, 
αφού η πρόσβαση ανήκει σε όλους, 
αναλόγως των αναγκών της υγείας του 
κάθε πολίτη, είναι αλληλέγγυο, αφού 
σε αυτό συνεισφέρει ο καθένας μας, 
διασφαλίζεται η διαφάνειά του, εξαλεί-
φονται οι μακρές λίστες αναμονής και 
μειώνεται η ταλαιπωρία των ασθενών, 
αφού το σύστημα είναι ενιαίο, και ο 

ασθενής επιλέγει την παροχή υπηρε-
σιών είτε από τα δημόσια είτε από τα 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Οι καλεσμένοι 
μας μάς επισήμαναν ότι αυτό έχει γίνει 
κατορθωτό σε μεγάλο βαθμό, παρά τις 
δυσκολίες και τα εμπόδια που υπήρχαν 
κυρίως στην αρχή. Ειδικά, εν μέσω 
πανδημίας, το ΓεΣΥ συνέβαλε αρκετά 
στη μείωση της εξάπλωσής της. 
Στο ερώτημα ποιες υπηρεσίες δεν πα-
ρέχονται αυτήν τη στιγμή από το ΓεΣΥ 
και ποια η μετεξέλιξή του μελλοντικά, ο 
κ. Παπακωνσταντίνου μάς είπε πως δύο 
είναι οι υπηρεσίες που δεν καλύπτο-
νται, η ανακουφιστική φροντίδα και η 
αποκατάσταση, οι οποίες θα ενταχθούν 
στο ΓεΣΥ τέλος του χρόνου. 
Ιδιαίτερη νύξη έγινε στο γεγονός ότι 
υπάρχουν γιατροί και ασθενείς που 
κάνουν κατάχρηση του συστήματος, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τα παραπεμπτικά. 
Οι καλεσμένοι μας μάς απάντησα πως, 
όταν σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο 
σύστημα υγείας, γνώριζαν ότι, λόγω 
της κουλτούρας μας, θα υπήρχε κατά-
χρηση στο συγκεκριμένο θέμα, όμως 
με την πάροδο του χρόνου και αυτό 
αρχίζει να μην είναι τόσο έντονο και 
δεν απειλεί την οικονομική βιωσιμότητα 
του ΓεΣΥ.
Στην εκπομπή συζητήθηκε και το  σο-
βαρό ζήτημα που δημιουργήθηκε, 
κατόπιν και σχετικής γνωμάτευσης του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
ως προς το κατά πόσον γιατροί που 
παρέχουν υπηρεσίες σε ένα, συμβεβλη-
μένο με το ΓεΣΥ, νοσηλευτήριο, έχουν 
το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες 
ιδιωτικά και να αμείβονται από τους 
ασθενείς.  
Η προστασία της υγείας ήταν και πάντα 
θα είναι η απάντηση για μια καλύ-
τερη ποιότητα ζωής. Μέσα σε δύο 
χρόνια από την εφαρμογή του ΓεΣΥ 
επωφελήθηκαν πέραν των 892.000 
συνανθρώπων μας. 
Το Γενικό Σύστημα Υγείας συνεχίζει 
με καθολική και ισότιμη πρόσβαση 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με 
τη συμμετοχή πέραν του 70% των 
ενεργών ιατρών. Το Γενικό Σύστημα 
Υγείας υπόσχεται ακόμα πολλά, αρκεί 
να υπάρχει και από εμάς και από τους 
γιατρούς σωστή χρήση και όχι κατά-
χρηση. Στόχος; Να ικανοποιήσει κάθε 
ιατρική μας ανάγκη. 
Εμείς φυσικά ευχόμαστε να το έχουμε 
όσο το δυνατόν λιγότερη ανάγκη, γι’ 
αυτό και σας ευχόμαστε να είστε όλοι 
καλά και… υγιαίνετε. 

ΓεΣΥ, δύο χρόνια μετά
Μέσα σε δύο χρόνια από την εφαρμογή του ΓεΣΥ 
επωφελήθηκαν πέραν των 892.000 συνανθρώπων μας 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΘΕΡ
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Τα κυριότερα
 προβλήματα του 

ΓεΣΥ. 
Γίνεται κατάχρηση;



ΟΥΛΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Τι είναι και πώς 
αντιμετωπίζεται
Αποτελεί το πιο συχνό οδοντια-
τρικό πρόβλημα της κύησης και 
εμφανίζεται σε ποσοστό μέχρι και 
σε 70 % των εγκύων 
ΔΡ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΓΙΑΣΕΜΗ ΜΟΥΑΪΜΗ, 
D.M.D. Χειρουργός Οδοντίατρος 

Η εγκυμοσύνη αποτελεί αναμ-
φίβολα μιαν από τις πιο ση-
μαντικές περιόδους στη ζωή 
της κάθε γυναίκας. 

Η περίοδος της εγκυμοσύνης είναι 
παράλληλα και μια περίοδος, κατά την 
οποία  συμβαίνουν πολλές αλλαγές 
στο σώμα, στην ψυχοσύνθεση αλλά 
και στα επίπεδα των ορμονών της 
εγκυμονούσας. 
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης επέρχονται αλλαγές 
στα επίπεδα της οιστραδιόλης και της 
προγεστερόνης, οι οποίες επιφέρουν 
με τη σειρά τους μείωση της άμυνας 
των ούλων και του βλεννογόνου του 
στόματος έναντι της μικροβιακής πλά-

κας με αποτέλεσμα όλη η στοματική 
κοιλότητα να γίνεται επιρρεπής σε 
λοιμώξεις, όπως η ουλίτιδα.
Η ουλίτιδα είναι η ήπια φλεγμονή των 
ούλων, η οποία επηρεάζει τους μα-
λακούς ιστούς γύρω από τα δόντια. 
Η μικροβιακή πλάκα που συσσωρεύ-
εται στην επιφάνεια των δοντιών και 
κυρίως στην περιοχή κοντά στα ούλα 
στον αυχένα των δοντιών είναι η κύρια 
αιτία που προκαλεί την ουλίτιδα, η 
οποία είναι μια καθόλα αναστρέψιμη 
νόσος.
Η ουλίτιδα είναι το πιο συχνό οδο-
ντιατρικό πρόβλημα της κύησης και 
εμφανίζεται σε ποσοστό μέχρι και 
σε 70% των εγκύων. Εάν η ουλίτιδα 

προϋπάρχει της κύησης, συνήθως 
επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της 
κύησης. Η ουλίτιδα της εγκυμοσύνης 
εκδηλώνεται από τον 4ο μέχρι τον 8ο 
μήνα της κύησης.  Μετά τον 8ο μήνα 
της κύησης και μετά τον τοκετό, λόγω 
της μείωσης παραγωγής ορμονών, 
τα συμπτώματα της φλεγμονής των 
ούλων μειώνονται.  
Τα κλινικά συμπτώματα της ουλίτιδας 
είναι ο ερεθισμός των ούλων τα οποία 
έχουν έντονο κόκκινο χρώμα, γίνονται 
ευαίσθητα, η υφή τους μεταβάλλεται 
και καθίσταται πιο μαλακή. Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της ουλίτιδας είναι 
η εντονότατη τάση αιμορραγίας των 
ούλων, η οποία παρατηρείται τόσο κατά 
τη διάρκεια της στοματικής υγιεινής 
όσο και στη μάσηση σκληρής τροφής 
αλλά και αυτόματα. Η ουλίτιδα της 
εγκυμοσύνης προκαλεί αίσθημα πόνου 
και δυσφορίας στην εγκυμονούσα, 
δημιουργώντας πολλές φορές έντονη 
ψυχολογική πίεση. Μπορεί επίσης να 
παρατηρηθεί κακοσμία του στόματος, 
πόνος καθώς και οίδημα (κοκκίωμα 
εγκυμοσύνης), γνωστό στην ιατρική 
ορολογία ως επουλίδα. 
Η επουλίδα είναι ένα μικρό κόκκινο 
ογκίδιο που εμφανίζεται στα πάνω 
ούλα μεταξύ δύο δοντιών (στη μεσο-
δόντια θηλή). Το ογκίδιο αυτό δεν είναι 
ανησυχητικό, είναι τελείως ακίνδυνο 
και ανώδυνο και εξαφανίζεται αμέσως 
μετά την εγκυμοσύνη χωρίς να αφή-
νει κάποιο υπόλειμμα. Σε περίπτωση 
που το ογκίδιο παραμένει μετά την 
εγκυμοσύνη, τότε αφαιρείται από τον 
οδοντίατρο μετά το πέρας της περιόδου 
της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
Εάν η μέλλουσα μητέρα δεν επιδείξει 
την απαραίτητη προσοχή στη στομα-
τική της υγιεινή και η ουλίτιδα δεν 
αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξελιχθεί 
σε μια πολύ πιο σοβαρή μόλυνση που 
ονομάζεται περιοδοντίτιδα, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην 
απώλεια των δοντιών.
Η περιοδοντίτιδα είναι η βακτηριακή 
λοίμωξη των ιστών, των αρθρώσεων 
και των οστών που περιβάλλουν και 
στηρίζουν τα δόντια, γνωστά ως πε-
ριοδόντιο. Η περιοδοντίτιδα είναι μια 
μη αναστρέψιμη νόσος.
Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει 
μάλιστα ότι η περιοδοντίτιδα μπορεί να 

προκαλέσει ακόμα και πρόωρο τοκετό 
και ελλιποβαρή νεογέννητα. 
Η καταλληλότερη στιγμή για να επισκε-
φθεί μια έγκυος τον οδοντίατρο είναι 
στον  δεύτερο τρίμηνο της κύησης, έτσι 
ώστε να γίνει καθαρισμός των δοντιών 
και να μειωθούν τα συμπτώματα της 
ουλίτιδας κύησης. Εννοείται ότι αν η 
εγκυμονούσα πριν μείνει έγκυος επι-
σκέπτεται τον οδοντίατρό της κάθε έξι 
μήνες, κάνει καθαρισμό δοντιών και 
τηρεί τους βασικούς κανόνες στοματι-
κής υγιεινής, τότε θα είναι πιο εύκολη 
η αντιμετώπιση της ουλίτιδας κύησης 
και τα αποτελέσματα του καθαρισμού 
των δοντιών θα είναι ασφαλώς κα-
λύτερα.
Η αντιμετώπιση της ουλίτιδας στην 
εγκυμοσύνη βασίζεται στους βασικούς 
κανόνες στοματικής υγιεινής. Συνι-
στάται σχολαστικό βούρτσισμα των 
δοντιών με μια μαλακή οδοντόβουρ-
τσα και μια φθοριούχο οδοντόκρεμα 
τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα με 
απαλές κυκλικές κινήσεις.
Ενδείκνυται η καθημερινή χρήση οδο-
ντικού νήματος, στοματικού διαλύματος 
κατάλληλου για εγκυμοσύνη, ειδικών 
ζελέ χωρίς χημικά πρόσθετα, καθώς 
και μεσοδόντια βουρτσάκια με τη σύ-
σταση του οδοντίατρου.  
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορ-
ροπημένη διατροφή χωρίς κατανάλω-
ση ζάχαρης μεταξύ των γευμάτων.
Οι τακτικές προγραμματισμένες επισκέ-
ψεις στον οδοντίατρο για καθαρισμό 
δοντιών είναι απαραίτητες, καθώς και 
η αλλαγή της οδοντόβουρτσας κάθε 
3 μήνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βούρτσισμα 
της γλώσσας με οδοντόβουρτσα ή με 
εργαλείο καθαρισμού γλώσσας απο-
μακρύνει τα μικρόβια και μειώνει τη 
κακοσμία του στόματος, συντείνοντας 
ουσιαστικά στη βελτίωση της στομα-
τικής υγιεινής.
Πρέπει να τονιστεί ότι σε κοινωνίες με 
υψηλό βαθμό πρόληψης και οδοντια-
τρικής φροντίδας η εμφάνιση ουλίτιδας 
την περίοδο της εγκυμοσύνης δεν 
είναι συχνή.
Για να διασφαλιστεί η στοματική υγεία 
της νέας μαμάς καλό θα είναι να βασι-
στεί στην πρόληψη, η οποία αποτελεί 
την καλύτερη θεραπεία για τη διατή-
ρηση της στοματικής της υγείας.
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Παρατηρούμε εδώ και καιρό 
πολλούς να ισχυρίζονται ότι 
στον πληθυσμό υπάρχουν οι 
‘θετικοί’ και οι ‘αρνητικοί΄ 

ως προς τους εμβολιασμούς. Επίσης, 
μέτρα που λαμβάνονται οδηγούν σε 
περαιτέρω όξυνση της πόλωσης ανά-
μεσα στον πληθυσμό, με ανυπολόγι-
στες συνέπειες τόσο κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, όσο και μετέπειτα. Οι 
επιστήμονες παγκοσμίως έχουν εδώ 
και καιρό καταλήξει σε τρεις, εν δυ-
νάμει, κατηγορίες, όσον αφορά τις 
στάσεις των πολιτών έναντι των εμ-
βολιασμών.

Α) Αρνητικοί ως προς τον εμβο-
λιασμό (ενίοτε χαρακτηρισμένοι ως 

‘αρνητές’): Βάσει στοιχείων, αυτή η 
ομάδα δεν είναι μεγάλη σε αριθμό. 
Αποτελείται από άτομα που έχουν ισχυ-
ρές πεποιθήσεις έναντι των εμβολίων 
και οι αρνητικές στάσεις τους προε-
κτείνονται και σε άλλα θέματα, όπως 
για παράδειγμα τα μέτρα προφύλαξης 
από τον ιό και η δυσπιστία προς την 
επιστήμη. Είναι επίσης μια ομάδα, που 

πιστεύει και διαδίδει θεωρίες συνω-
μοσίας και είναι έντονη και με δυνατή 
φωνή, κυρίως στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Οι προσπάθειες της Πολιτείας ως προς 
αυτήν την ομάδα πρέπει να στοχεύουν 
στον περιορισμό της ζημιάς από τη 
διάδοση ψευδών ειδήσεων, μέσω της 
έγκαιρης και έγκυρης αντιμετώπισής 
τους. 

Β) Θετικοί ως προς τον εμβολια-
σμό: Αυτή είναι και η ομάδα που έχει 
εμβολιαστεί έγκαιρα και έχει καταλή-
ξει ως προς τη σημαντικότητα των 
εμβολιασμών. 

Γ)  Διστακτικοί ως προς τον εμ-
βολιασμό: Η μεγαλύτερη ομάδα του 
πληθυσμού παρουσιάζει προβληματι-
σμούς και ανησυχίες, οι οποίες χρή-
ζουν κατανόησης. Η συγκεκριμένη 
ομάδα του πληθυσμού πρέπει να είναι 
ο στόχος των δημόσιων παρεμβάσεων 
(public health interventions)  με στόχο, 
όμως, πρώτιστα, να εισακουστούν οι 
ανησυχίες τους. 
Έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο παρέ-
χουν πληροφορίες ως προς το προφίλ 
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των διστακτικών έναντι των εμβολίων: 
άτομα κυρίως νεαρότερης ηλικίας, 
γυναίκες (λόγω και της παραπληρο-
φόρησης που αφορά τις επιπτώσεις 
των εμβολίων ως προς την γονιμότη-
τα), που ζουν σε μη αστικές περιοχές, 
χωρίς παιδιά, με χαμηλότερη κοινωνική 
υποστήριξη και λιγότερη εμπιστοσύνη 
στους θεσμούς είτε αυτοί είναι ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας είτε οι 
κυβερνήσεις κ.λπ. Παρόμοια δεδομένα 
παρουσιάζουν και οι δικές μας έρευνες 
στον κυπριακό πληθυσμό.

Συμπεριφορική 
προσέγγιση
των παρεμβάσεων 
δημόσιας υγείας
Η αλλαγή της συμπεριφοράς (behaviour 
change) είναι ολόκληρη επιστήμη, με 
πολλαπλές προεκτάσεις και παράγο-
ντες, που μπορεί να την επηρεάζουν. 
Θα κάνω μια προσπάθεια να παρου-
σιάσω συνοπτικά τέσσερεις πυλώνες 
στους οποίους θεωρώ ότι τα μέτρα 
πρέπει να στοχεύουν, αν θέλουμε 
πραγματικά να κάμψουμε τη διστα-
κτικότητα έναντι των εμβολιασμών 
(ενίοτε και συγκεκριμένων εμβολίων) 
και οι οποίοι συνοψίζουν τα δεδομένα 
της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. 

Α) Προσβασιμότητα
Είναι η ώρα, να αρθούν όλα τα εμπόδια 
ανάμεσα στον πληθυσμό και τα εμβό-
λια. Πρώτον, η αποκέντρωση του προ-
γράμματος είναι επιβεβλημένη, αφού 
οποιοσδήποτε θα πρέπει να μπορεί 
να εμβολιάζεται οπουδήποτε, με μόνο 
τεκμήριο την παρουσίαση της πολιτικής 
ταυτότητας. Δεύτερον, επιβάλλεται 
να ενισχυθούν οι κινητές μονάδες 
εμβολιασμών με προτεραιότητα α) τα 
μέρη όπου συχνάζει η νεολαία, β) τις 
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
και γ) τις περιοχές όπου παρουσιάζεται 
χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη. Για 
το τελευταίο χρειάζεται το Υπουργείο 
Υγείας να δώσει έμφαση στη συλλογή 
δεδομένων, όχι ανά επαρχία όπως ήδη 
γίνεται, αλλά πιο συγκεκριμένα ανά πε-
ριοχή, ιατρικό κέντρο, προσωπικό ιατρό 
και νοσοκομείο. Τρίτον, επιβάλλεται να 
δοθούν ή να ενισχυθούν μέτρα, όπως 
οι άδειες ασθενείας για εμβολιασμό, οι 
διευκολύνσεις σε άτομα που νιώθουν 
αδιαθεσία μετά τον εμβολιασμό, η 
διευθέτηση της μεταφοράς ατόμων 
που δεν έχουν μέσο μετακίνησης. Πολύ 
θετικό μέτρο είναι τα walk-in κέντρα, 
που πρέπει να ενισχυθούν. 

Β) Αύξηση κινήτρων
Το κίνητρο των μη εμβολιασμένων για 
να εμβολιαστούν πρέπει να ενισχυθεί, 

αφού αποτελεί πρωτεύοντα παράγοντα 
εμβολιασμού. Συνεπώς θα ήταν καλό, 
σε πρώτο στάδιο, η Πολιτεία να συλλέ-
ξει δεδομένα, να ακούσει τις ανησυχίες 
και να τις κωδικοποιήσει ούτως ώστε 
να μπορεί να τις απαντήσει με στο-
χευμένο τρόπο. Αυτό μπορεί να γίνει 
καλώντας επιστήμονες να συλλέγουν, 
για παράδειγμα, δεδομένα μέσω κοι-
νωνικών δικτύων και ομάδων εστίασης 
ταυτόχρονα με τη λήψη μέτρων για 
ενημέρωση των προσπαθειών. Κυρί-
ως, όμως, το Γενικό Σύστημα Υγείας 
πρέπει να κινητοποιηθεί και να ηγηθεί 
της προσπάθειας, παρέχοντας, για 
παράδειγμα, οδηγίες στους προσωπι-
κούς και ειδικούς ιατρούς να εντάξουν 
ολιγόλεπτη συζήτηση για τα εμβόλια 
στις συναντήσεις με τους ασθενείς, να 
αποστείλουν επιστολές, να βρουν τους 
εγγεγραμμένους ασθενείς που είναι 
πιο πιθανόν να μην εμβολιάστηκαν 
(π.χ. όσοι δεν έλαβαν το εμβόλιο της 
γρίπης) κ.ο.κ. Όλη αυτή η προσπά-
θεια πρέπει να γίνει με στρατηγική 
και σχεδιασμό.  
Επίσης, μέτρα που σπρώχνουν τους 
μη εμβολιασμένους να εμβολιαστούν, 

είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, 
αφού δίνουν στους εμβολιασμένους τη 
δυνατότητα να βλέπουν πρακτικά το 
αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους, 
αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε 
αυτά. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει προ-
σοχή, για να μην ενισχύεται η πόλωση 
στον πληθυσμό και σε καμία περίπτωση 
να μην εναπόκειται στην κοινωνία να 
ελέγχει ο ένας τον άλλο, αφού αυτό θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις μετέπειτα. 
Χρειάζονται αντισταθμιστικά μέτρα 
για να μην ενισχυθεί η πόλωση και η 
ένταση στην κοινωνία. 
Αντικίνητρο μπορεί να θεωρηθεί επίσης 
η έλλειψη οργάνωσης ως προς τη 
διαθεσιμότητα για παράδειγμα των 
εμβολίων και γι’ αυτό χρειάζεται ιδι-
αίτερη προσοχή. 

Γ) Ενίσχυση της εμπιστοσύνης
Έναν άκρως σοβαρό λόγο για τη δι-
στακτικότητα έναντι των εμβολίων 
αποτελεί η απώλεια εμπιστοσύνης ως 
προς τους θεσμούς και επιβεβαιώνεται 
με έρευνες που διεξάγουμε και είναι 
προς δημοσίευση σε επιστημονικά 
περιοδικά. Αυτό σημαίνει ότι, αν η 

πηγή της πληροφόρησης δεν χαίρει 
εμπιστοσύνης, τότε το μήνυμα δεν 
θα αξιολογηθεί θετικά. Αν, για πα-
ράδειγμα, ένα άτομο έχει χάσει την 
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, δεν 
μπορεί η πηγή να είναι μόνο αυτή. 
Η διάδοση πληροφοριών μέσω των 
Μ.Μ.Ε. και οι καμπάνιες/εκστρατείες 
ενημέρωσης είναι ένα βήμα, αλλά όχι 
αρκετό, για δύο κυρίως λόγους: α) οι 
γενικές καμπάνιες δεν έχουν συνήθως 
σημαντικά αποτελέσματα και β) η πλη-
ροφόρηση είναι μόνο ένα κομμάτι για 
αλλαγή της συμπεριφοράς αλλά από 
μόνο του έχει μηδαμινή προσφορά. 
Είναι ανάγκη, ως εκ τούτου, η Πολιτεία 
να κινητοποιήσει τους επαγγελματίες 
υγείας, να τους εκπαιδεύσει ως προς 
τον τρόπο διάδοσης πληροφοριών και 
να τους δώσει κίνητρα για να εκτε-
λέσουν αυτό το έργο. Επίσης, οφεί-
λουμε να εμπλέξουμε άτομα, όπως 
νέους, στον σχεδιασμό των μέτρων 
και των παρεμβάσεων, αφού χωρίς 
την εμπλοκή του πληθυσμού-στόχου 
(target population), οποιαδήποτε πα-
ρέμβαση και μέτρο είναι πιθανό να 
βρει αντίσταση. Τέλος, μπορούμε να 
ενημερωθούμε για στρατηγικές, για 
παράδειγμα, που άρχισαν στις Η.Π.Α., 
όπου εργαζόμενοι θετικοί προς τους 
εμβολιασμούς ωθούν συναδέλφους 
του που μπορεί να είναι διστακτικοί. 
Η ‘πηγή’ σε αυτήν την περίπτωση εί-
ναι οικεία και χαίρει εμπιστοσύνης σε 
αντίθεση με τις γενικές καμπάνιες. Το 
ίδιο μπορεί να γίνει σε σχολεία για 
παράδειγμα ή αλλού, όπου συνανα-
στρέφονται νέοι/νέες. 

Δ) Στόχευση
Όπως σημειώσαμε και πιο πάνω, καμία 
γενική καμπάνια δεν δουλεύει το ίδιο 
για όλους. Ως εκ τούτου, χρειάζονται 
στοχευμένα μέτρα που να έχουν ως 
προτεραιότητα συγκεκριμένες ομά-
δες του πληθυσμού όπως οι νέοι, οι 
γυναίκες (κυρίως σε γόνιμες ηλικίες), 
οι μετανάστες και οι άνθρωποι της 
υπαίθρου. 
Κανένα όμως μέτρο από μόνο του 
δεν θα δουλέψει, αν έχουμε τα αφτιά 
κλειστά ως προς τα δεδομένα των 
συμπεριφορικών επιστημών, χωρίς 
σχεδιασμό βάσει μοντέλων που γνω-
ρίζουμε ότι δουλεύουν και χωρίς κα-
τανόηση ότι δεν είναι αντιεμβολιαστής 
όποιος δεν εμβολιάζεται. Από την άλλη, 
δεν είμαστε στο παρά πέντε, αλλά το 
έχουμε ξεπεράσει προ πολλού. Ας 
καταλάβουμε όλοι ότι τα ατομικά δικαι-
ώματα σταματούν εκεί που αρχίζουν τα 
δικαιώματα του διπλανού μας και ότι 
τα δικαιώματα έρχονται πακέτο με τις 
ευθύνες μας έναντι του συνόλου. 
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Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μέ-
ρες μας στην επαρκή και σωστή 
διατροφή κατά την περίοδο της 
εγκυμοσύνης. Τι ρόλο θα μπορού-

σε, όμως, να παίξει η διατροφή της 
γυναίκας πριν από την εγκυμοσύνη; 
Πόσο πιθανό είναι η σύσταση της δι-
ατροφής να επηρεάζει την ικανότητα 
μιας γυναίκας να συλλάβει; 
Η επαρκής προσοχή στην υγιεινή δια-
τροφή είναι ένα τρόπος τόνωσης της 
γονιμότητας και για τα δύο φύλα. Η 
κατανόηση και η επίγνωση των δε-
σμών μεταξύ της διατροφής και της 
γονιμότητας μπορούν να εντοπιστούν 
στον Ιπποκράτη, που υποστήριξε ειδι-
κές δίαιτες τόσο για άνδρες όσο και 
για γυναίκες για τη βελτιστοποίηση 
της γονιμότητας. Αυτό αντικατοπτρί-
ζει την τρέχουσα βάση τεκμηρίων 
που αναγνωρίζει ότι κάθε σύντροφος 
παίζει τον ίδιο ρόλο στη σύλληψη και 
τη γονιμότητα, με την ανδρική υπο-
γονιμότητα να επηρεάζει έως το ένα 
τρίτο των ζευγαριών. Είναι σημαντικό, 

επομένως, και οι δύο σύντροφοι να 
βελτιστοποιήσουν τη διατροφική τους 
κατάσταση πριν από τη σύλληψη. 

Λιπαρά
Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν 
ότι οι γυναίκες που ακολουθούν δί-
αιτες υψηλότερες σε μονοακόρεστα 
λιπαρά έχουν υψηλότερα ποσοστά 
γονιμότητας. 
Για τους άνδρες, οι δίαιτες πλούσιες 
σε αντιφλεγμονώδη ω-3 λιπαρά οξέα 
έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την 
υγεία, την ποιότητα και την κινητικότητα 
του σπέρματος, ενώ η υψηλή πρόσλη-
ψη κορεσμένων και τρανς λιπαρών 
επιδρά αρνητικά στην ποιότητα του 
σπέρματος.
Οι γυναίκες πρέπει να αντικαταστήσουν 
τα κορεσμένα λίπη με μονοακόρεστα, 
συμπεριλαμβανομένου του ελαιολά-
δου, των ελιών, του αβοκάντο και των 
ξηρών καρπών.
Οι άνδρες θα πρέπει να αντικαταστή-
σουν το κορεσμένο λίπος με πολυακό-

Γονιμοτητα και διατροφη

Υπάρχει σύνδεση;

Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει 
η διατροφή της γυναίκας πριν από 
την εγκυμοσύνη; Πόσο πιθανό είναι 
η σύσταση της διατροφής να 
επηρεάζει την ικανότητα μιας 
γυναίκας να συλλάβει;
ΜΑΡΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΣΣΙΩΤΟΥ, 
Διαιτολόγος / Διατροφολόγος -  BSc, Κλινική Διαιτολόγος – MSc, Μέλος ΣυΔιΚυ, 
Αρ. Μητρώου ΣΕΕΤΤΔ (420), Συμβεβλημένη με το ΓΕΣΥ ως Κλινική Διαιτολόγος 

ρεστα λιπαρά, συμπεριλαμβανομένων 
των φυτικών ελαίων, των σπόρων, 
των ξηρών καρπών και των λιπαρών 
ψαριών.

Πρωτεΐνη
Υπάρχουν πολλά στοιχεία που υπο-
δηλώνουν ότι η κατανάλωση περισ-
σότερων φυτικών πηγών πρωτεΐνης 
και λιγότερων ζωικών πηγών μπορεί 
να βοηθήσει στη βελτίωση της ωορ-
ρηξικής υπογονιμότητας. Μια μελέτη 
παρατήρησης σε 18.555 γυναίκες 
έδειξε ότι η πρόσληψη φυτικής πρω-
τεΐνης μείωσε τον κίνδυνο ωορρηξικής 
υπογονιμότητας κατά 50%. 
Οι διαιτητικές συμβουλές θα πρέπει 
να προσαρμοστούν ώστε να περιλαμ-
βάνουν συστάσεις για περισσότερες 
φυτικές, ελάχιστα επεξεργασμένες 
πηγές πρωτεΐνης, όπως τόφου, τέμπε 
(tempeh), φασόλια, φακές, ρεβίθια, 
ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Βιταμίνη D
Τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδο-
μένα υποδηλώνουν ότι η βιταμίνη D 
μπορεί να είναι σημαντική για τη γονι-
μότητα, με υποδοχείς που βρίσκονται 
στις ωοθήκες, τον πλακούντα και το 
ενδομήτριο, καθώς και στους όρχεις 
και το σπέρμα. 
Στους άνδρες, η ανεπάρκεια βιταμίνης 
D έχει αποδειχθεί σε μελέτες παρα-
τήρησης ότι σχετίζεται με χαμηλές 
συγκεντρώσεις τεστοστερόνης στον 
ορό και κακή ποιότητα σπέρματος, 
συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου 
αριθμού σπέρματος, της κίνησης και της 
μορφολογίας. Ωστόσο, τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες μελέτες δεν έχουν δείξει 
βελτιώσεις μετά τη λήψη συμπληρω-
μάτων της βιταμίνης.
Οι διαιτητικές συμβουλές για τη βελ-
τιστοποίηση της πρόσληψης βιταμίνης 
D θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 
όλη τη διαιτητική πρακτική, ειδικά στις 
γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν 
έγκυοι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι 
ακτίνες UVB του ήλιου δεν είναι αρκετά 
ισχυρές για να επιτρέψουν στο σώμα 
μας να παράγει βιταμίνη D. 
Οι διαιτητικές πηγές περιλαμβάνουν 
λιπαρά ψάρια, κρόκους αβγών και 
εμπλουτισμένα τρόφιμα. Για όσους ακο-
λουθούν φυτικές δίαιτες, το εμπλου-
τισμένο φυτικό γάλα και τα γιαούρτια 
μπορούν να είναι χρήσιμες πηγές βι-
ταμίνης D, όπως και τα μανιτάρια που 
εκτίθενται στο ηλιακό φως. 

Σίδηρος 
Η έλλειψη σιδήρου είναι η πιο κοινή 
διατροφική ανεπάρκεια παγκοσμίως. 
Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πριν από 
τη σύλληψη λόγω απώλειας εμμή-
νου ρύσεως, ανεπαρκούς διαιτητικής 
πρόσληψης ή προηγούμενων πολλα-
πλών κυήσεων. Είναι σημαντικό να 
καθοριστεί η κατάσταση του σιδήρου 
πριν από τη σύλληψη τόσο για τους 
άνδρες όσο και για τις γυναίκες, κα-
θώς η ανεπάρκεια και στα δύο φύλα 
μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα 
γονιμότητας. 
Οι διαιτητικές συμβουλές θα πρέπει 
να προσαρμοστούν για να ενθαρρύ-
νουν τις διαιτητικές πηγές μη αιμικού 
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σιδήρου, όπως όσπρια, δημητριακά, 
ξηρούς καρπούς, τόφου και αποξηρα-
μένα φρούτα, καθώς και οδηγίες για 
τη βελτιστοποίηση της απορρόφησης. 
Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση μιας 
πηγής βιταμίνης C με κάθε γεύμα, και 
την αποφυγή κατανάλωσης τσαγιού, 
καφέ και κρασιού με τα γεύματα. 

Φολικό οξύ 
και ψευδάργυρος
Η σχέση μεταξύ ανεπάρκειας φολικού 
οξέος στις γυναίκες και του κινδύνου 
ελαττωμάτων του νευρικού σωλήνα 
των εμβρύων είναι καλά τεκμηριω-
μένη. Οι οδηγίες για τις γυναίκες που 
προσπαθούν να συλλάβουν είναι ένα 
καθημερινό συμπλήρωμα 400mcg 
φολικού οξέως.
Το φολικό οξύ είναι επίσης ένα σημα-
ντικό θρεπτικό συστατικό όσον αφο-
ρά την ανδρική γονιμότητα, καθώς 
χρειάζεται για τη σύνθεση του DNA 
στο σπέρμα. 
Ο ψευδάργυρος είναι σημαντικός για τη 
γονιμότητα τόσο των ανδρών όσο και 
των γυναικών. Στους άνδρες, απαιτείται 
για σπερματογένεση και κινητικότητα 
και στις γυναίκες παίζει ρόλο στην 
ορμονική ισορροπία και την ωορρηξία. 
Οι διαιτητικές πηγές περιλαμβάνουν 
δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς 
καρπούς, σπόρους (ειδικά σουσάμι) 
και φασόλια, καθώς και στρείδια και 
άπαχο κόκκινο κρέας. 
Θα πρέπει να δοθούν συμβουλές για 
τον τρόπο αύξησης της πρόσληψης 
διαιτητικού φολικού οξέος και ψευδαρ-
γύρου, συμπεριλαμβανομένης της λή-
ψης συμπληρωμάτων κατά περίπτωση. 
Τα άτομα θα πρέπει να καταναλώνουν 
πολλά φρούτα και λαχανικά, ιδιαίτερα 
σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
εμπλουτισμένα προϊόντα δημητριακών, 
ξηρούς καρπούς και σπόρους. 

Ιώδιο 
Το ιώδιο είναι απαραίτητο για την 
παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών, 
που είναι απαραίτητες για την επαρκή 
ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη νευρο-
λογική  ανάπτυξη του εμβρύου. 
Στους άνδρες, οι ορμόνες του θυρε-
οειδούς επηρεάζουν την αναπαρα-
γωγική λειτουργία μεταβάλλοντας τα 
επίπεδα τεστοστερόνης στον ορό και 

τα συστατικά ρύθμισης του σπέρματος 
όπως το ασβέστιο, ο ψευδάργυρος και 
το μαγνήσιο. 
Στις γυναίκες, είναι σημαντικό τα απο-
θέματα ιωδίου να είναι επαρκή πριν 
από τη σύλληψη λόγω του ρόλου του 
ιωδίου στην ωρίμανση του ωαρίου. 
Επιπλέον, το έμβρυο εξαρτάται από τα 
αποθέματα μητρικού ιωδίου μέχρι τη 
18η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. 
Οι γυναίκες πρέπει να ενθαρρυνθούν 
να δημιουργήσουν αποθήκες ιωδίου 
αρκετούς μήνες πριν από τη σύλλη-
ψη. Οι πηγές περιλαμβάνουν ψάρια 
και γαλακτοκομικά προϊόντα. Για τους 
χορτοφάγους, είναι σημαντικό να δι-
ασφαλιστεί ότι τα φυτικά γάλατα είναι 
εμπλουτισμένα με ιώδιο. Για όσους δεν 
καταναλώνουν κανονικά ή επαρκή τρό-
φιμα πλούσια σε ιώδιο, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ένα συμπλήρωμα, 
εξασφαλίζοντας ότι δεν υπερβαίνει 
τα 150mcg. 

Βάρος 
Το βάρος της μητέρας πριν από την 

εγκυμοσύνη είναι ένας ισχυρός προ-
γνωστικός παράγοντας της γονιμότητας 
και των αποτελεσμάτων της εγκυμοσύ-
νης. Ο χαμηλός δείκτης μάζας σώματος 
(ΔΜΣ) μπορεί να οδηγήσει σε διατα-
ραγμένο έμμηνο κύκλο (περίοδος) και 
εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, 
πράγμα που σημαίνει αυξημένο κίνδυνο 
μόλυνσης και φλεγμονής. 
Από την άλλη η παχυσαρκία σχετίζε-
ται με τριπλάσιο κίνδυνο ωορρηξικής 
υπογονιμότητας. Αυτό σχετίζεται σε 
μεγάλο βαθμό με αλλαγές στην παρα-
γωγή ορμονών. Μια μελέτη κοόρτης 
σε 33.000 γυναίκες διαπίστωσε ότι 
οι παχύσαρκες γυναίκες πριν από την 
εγκυμοσύνη είχαν αυξημένο κίνδυνο 
διαβήτη κύησης, υπέρτασης, πρόωρου 
τοκετού, καισαρικής τομής και μεγαλό-
σωμα βρέφη. Έρευνες δείχνουν ότι η 
απώλεια βάρους για τις παχύσαρκες 
γυναίκες κατά 5-10% μπορεί να αυξή-
σει τη γονιμότητα. Ωστόσο, η απώλεια 
βάρους για την επίτευξη ενός υγιούς 
ΔΜΣ θα προσφέρει το μεγαλύτερο 
όφελος. 

Οξειδωτικό 
στρες και 
αντιοξειδωτικά 

Το οξειδωτικό στρες δημι-
ουργείται από τις ελεύθερες 
ρίζες και σε σύγκριση με 
τους γόνιμους άνδρες, έως 
και το 25% των στείρων αν-
δρών έχουν βρεθεί να έχουν 
σημαντικά επίπεδα ελεύθε-
ρων ριζών στο σπέρμα τους, 
καθώς και βλάβη στο DNA. 
Στην κατηγορία των αντι-
οξειδωτικών συμπεριλαμ-
βάνονται βιταμίνες όπως η 
C και η Ε, μέταλλα όπως το 
σελήνιο και τα φλαβονοειδή.
Οι καλύτερες πηγές αντιο-
ξειδωτικών είναι με διαφορά 
τα φρούτα και τα λαχανικά, 
ωστόσο οι πολύτιμες ουσίες 
βρίσκονται επίσης στη σοκο-
λάτα και στο κόκκινο κρασί.



Ίσως έχετε αναρωτηθεί: πότε είναι 
η καλύτερη στιγμή στη ζωή για 
να αποκτήσετε ένα μωρό και πότε 
είναι πολύ αργά; Είναι δυνατόν να 

βελτιωθεί η ποιότητα των ωαρίων σας 
για να έχετε καλύτερες πιθανότητες να 
μείνετε έγκυος όποτε εσείς το επιθυ-
μείτε; Η Cryos International, η πρώτη 
ανεξάρτητη τράπεζα σπέρματος και 
ωαρίων στην Κύπρο, συγκέντρωσε 
και σας παραθέτει 5 αλήθειες για 
τα ωάρια και τη γονιμότητα των γυ-
ναικών.

Πόσα ωάρια έχει 
μια γυναίκα;
Οι γυναίκες γεννιούνται με περίπου 
1 έως 2 εκατομμύρια ωάρια, αλλά 
όταν φτάσουν στην εφηβεία, ο αριθ-
μός των ωαρίων μειώνεται μεταξύ 
300.000 και 400.000. Για τις γυναίκες, 
η αρχή της γόνιμης περιόδου τους 
χαρακτηρίζεται από την  ωορρηξία 
και την έμμηνο ρύση. Η γονιμότητα 
αναφέρεται στην περίοδο κατά την 
οποία μια γυναίκα μπορεί να μείνει 
έγκυος και να γεννήσει.

Πόσα ωάρια χάνει κάθε 
μήνα μια γυναίκα;
Αφού μια γυναίκα ξεκινήσει τον εμμη-
νορροϊκό της κύκλο, ένα ωάριο έχει 
ωορρηξία και περίπου 1.000 (μη-

ώριμα) ωάρια χάνονται κάθε μήνα. Ο 
αριθμός των ωαρίων που χάνει μια 
γυναίκα κάθε μήνα δεν επηρεάζεται 
από κάτι που μπορεί να ελεγχθεί. 
Παρόλο που αυτό μπορεί να φαίνεται 
σαν να χάνονται πολλά ωάρια κάθε 
μήνα, μην ανησυχείτε - αυτό ακρι-
βώς είναι σχεδιασμένο να κάνει το 
γυναικείο σώμα.

Μπορεί να μειωθεί 
η γονιμότητα από μια
ηλικία και μετά;
Η γονιμότητα των γυναικών και η 
ποιότητα των ωαρίων μειώνονται με 
την ηλικία. Μια γυναίκα  στη δεκαετία 
των 20 είναι στα καλύτερά της αναπα-
ραγωγικά χρόνια. Στη δεκαετία των 30 
η γονιμότητα μειώνεται σταδιακά, και 
ειδικά μετά την ηλικία των 35 ετών. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
μείωση της γονιμότητας συνδέεται 
με τη  φυσιολογική μείωση του αριθ-
μού των ωαρίων που παραμένουν 
στις ωοθήκες μιας γυναίκας λόγω 
ηλικίας.
Σχετικά με την ποιότητα των ωαρίων, 
κάθε μήνα πριν από την ωορρηξία τα 
ωάρια αρχίζουν να διαιρούνται. Με τα 
πιο ώριμα ωάρια, αυξάνεται η πιθα-
νότητα σφάλματος κατά τη διαδικασία 
διαίρεσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
ωάρια που περιέχουν μη φυσιολογικό 

Η Cryos International μάς παραθέτει 5 αλήθειες 
για τα ωάρια και τη γονιμότητα των γυναικών 

αριθμό χρωμοσωμάτων. Επομένως, οι 
πιθανότητες να αποκτήσετε παιδί με 
αναπτυξιακές ανωμαλίες ή σύνδρομο 
down αυξάνονται με την ηλικία. Έτσι, 
τα πιο δυνατά ωάρια είναι αυτά που 
είναι έτοιμα να ωριμάσουν όταν είστε 
στα 20 σας. Τα ωάρια χαμηλότερης 
ποιότητας είναι αυτά που περιμένουν 
υπομονετικά και παραμένουν καθώς 
μεγαλώνετε.

Πόσα ωάρια έχει 
μια γυναίκα στα 40 της;
Είναι δύσκολο να απαντήσουμε πόσα 
ωάρια έχουν απομείνει σε μια γυναί-
κα όταν φτάσει στην ηλικία των 40 
ετών. Ο αριθμός των ωαρίων που 
απομένουν είναι διαφορετικός από 
γυναίκα σε γυναίκα και επηρεάζεται 
από διάφορους παράγοντες, όπως το 
κάπνισμα. Γενικά, υπάρχει λιγότερο 
από 5% πιθανότητα να μείνετε έγκυος 
ανά κύκλο μέχρι την ηλικία των 40 
ετών. Μερικές γυναίκες γεννιούνται με 
περισσότερα ωάρια και η γόνιμη περί-
οδός τους μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
σε διάρκεια από άλλες. Αν αναρωτιέ-
στε για τη δική σας γονιμότητα, πολλές 
κλινικές γονιμότητας προσφέρουν 
συγκεκριμένες εξετάσεις.

Μπορείς να βελτιώσεις
τη γονιμότητά σου;
Ένας σημαντικός παράγοντας για την 
ποιότητα των ωαρίων είναι, όπως 
αναφέρθηκε, η ηλικία σας. Οι γυναί-
κες στα 20 τους έχουν περίπου τη 
διπλάσια ποσότητα ωαρίων καλής 
ποιότητας σε σύγκριση με τις γυναίκες 
στα 30 τους. Δεν μπορείτε να βελτιώ-
σετε άμεσα την ποιότητα των ωαρίων 
σας, αλλά μπορείτε να βελτιώσετε τη 
γονιμότητά σας. Παράγοντες όπως το 
να μην καπνίζετε, να μην πίνετε με-
γάλες ποσότητες αλκοόλ καθημερινά 
και να διατηρείτε ένα υγιές σταθερό 
βάρος μπορούν να βοηθήσουν στη 
βελτίωση της γονιμότητάς σας. 
Επιπλέον, με τη μέθοδο της κρυοσυ-
ντήρησης ωαρίων σε νεαρή ηλικία 
έχετε τη δυνατότητα να διαφυλάξετε 
τη γονιμότητά σας, διατηρώντας την 
ποιότητα των ωαρίων αμετάβλητη 
στον χρόνο, εάν επιθυμείτε να απο-
κτήσετε παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. 
Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια 
ασφαλής μέθοδος, η οποία μάλιστα 
επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγεί-
ας της Κύπρου, βάσει του Σχεδίου 
Επιδότησης για αντιμετώπιση της 
Υπογονιμότητας.
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5 αλήθειες 
για τη γυναικεία 
γονιμότητα



Ε ίναι γεγονός ότι πολλές φο-
ρές βρισκόμαστε σε τοξικές 
σχέσεις, όμως μπορεί να μην 
το αντιλαμβανόμαστε. Για την 

ακρίβεια είναι πολύ σημαντικό για να 
κτιστεί μια σωστή και υγιής σχέση να 
γνωρίζουμε όλοι τα μοτίβα των τοξι-
κών σχέσεων, να τα αναγνωρίζουμε 
και όταν τυχόν θα βρεθούμε μπροστά 
σε αυτά, στη συνέχεια να πάρουμε 
την απόφαση να ενεργήσουμε σωστά. 
Αφετέρου μια τοξική σχέση βλάπτει το 
ένα ή και τα δύο μέλη που βρίσκονται 
σε μια σχέση, αφού είναι κακό για την 
ψυχική και σωματική τους υγεία. Πώς 
μπορώ λοιπόν να το αναγνωρίσω 
ότι βρίσκομαι σε μια τοξική σχέση; Η 
απάντηση βρίσκεται  στα μοτίβα των 
τοξικών σχέσεων. 
Αρχικά πρώτο μοτίβο το οποίο θέτουμε 
ως ζήτημα είναι μια σχέση, μέσα από 
την οποία νιώθουμε άσχημα συνέχεια. 
Μια σημείωση εδώ, οι τοξικές σχέσεις 
δεν μπορούν να είναι απαραίτητα 
ερωτικές. Μπορούν να είναι φιλικές, 
συναδελφικές, οικογενειακές κ.λπ. Το 
κύριο πρόβλημα εδώ είναι ότι ο ένας 
εκ των δύο συνεχώς στη σχέση που 
έχουν δεν νιώθει καλά.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα 
άτομα που βρίσκονται μόνιμα σε αυ-
τοάμυνα ή προσέχουν τι λένε και τι 
κάνουν, διότι προφανώς λαμβάνουν 
κριτική ή και πολλές φορές απόρριψη, 
η οποία μπορεί να προέλθει από τον 
τρόπο με τον οποίο κινείται, μιλά, 
εκφράζεται το συγκεκριμένο άτομο. 
Ένα άλλο μοτίβο τοξικών σχέσεων 
είναι ότι στη συγκεκριμένη σχέση το 
άτομο θέλει να γίνεται πάντα το δικό 
του. Συχνό μοτίβο το οποίο είναι λες 
και δεν υπάρχει άλλο άτομο στη σχέ-
ση, και όμως το άτομο που βρίσκεται 
στο συγκεκριμένο μοτίβο είναι λες 
και διαγράφεται, δεν εισακούονται 
τα θέλω του και οι ανάγκες του. Συ-
μπερασματικά το ένα άτομο από τα 

δύο θέλει πάντα να περνά το δικό 
του, αγνοώντας το άλλο μέλος της 
σχέσης. Πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε 
ότι βρίσκονται σε ένα μονόλογο.
Εν τω μεταξύ, ένα άλλο μοτίβο τοξι-
κών σχέσεων, στο οποίο πρέπει να 
αναφερθούμε, είναι όταν σε μια σχέση 
το άτομο δεν νιώθει άνετα να εκφρά-
ζει τα δικά του θέλω. Ειδικότερα μέσα 
από μια διαδικασία καταλήγει το ένα 
άτομο της σχέσης να μην εκφράζε-
ται. Δηλαδή ουσιαστικά καταπιέζεται, 
αγνοεί τα δικά του θέλω και μάλιστα 
πολύ πιθανό να βάζει πολλές φορές 
προτεραιότητα τα θέλω των άλλων.
Στη συνέχεια έχουμε τη μηδενική 
προσπάθεια από τον έναν εκ τους 
δύο στη σχέση. Είναι αξιοπρόσεκτο 
ότι αν σε μια σχέση υπάρχει μηδενική 
προσπάθεια από το άτομο που είμαστε 
μαζί του, τότε σίγουρα είναι τοξική.
Ξεχωριστός λόγος όμως πρέπει να 
γίνει στην επιθετικότητα και βία - 
λεκτική ή και φυσική. Πρέπει να το-
νιστεί ότι, όταν υπάρχει βία, το πρώτο 
πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε 
είναι η έξοδός μας από τη συγκεκρι-
μένη σχέση. Δυστυχώς, ο τρόπος με 
τον οποίο λειτουργεί συχνά το άτομο 
που ασκεί τη βία είναι χειριστικός και 
βίαιος .Τα άτομα που είναι θύματα 
νιώθουν παγιδευμένα και δεν είναι 
εύκολο να βγουν από τη σχέση και 
είναι σημαντικό να ζητήσουν βοήθεια 

Μοτίβα τοξικών 
σχέσεων
Πώς μπορώ λοιπόν να 
αναγνωρίσω ότι βρίσκομαι 
σε μια τοξική σχέση; Η απάντηση
βρίσκετε στα μοτίβα των τοξικών σχέσεων
ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ, 
Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ΑνΑΔ

και υποστήριξη για την έξοδό τους 
από τη σχέση.
Φυσικά σε τοξικές σχέσεις συναντάμε 
το «όχι», το οποίο θεωρείται απα-
γορευμένη λέξη, εκεί πράγματι το 
άτομο νιώθει ότι δεν μπορεί να πει 
όχι, αντίθετα πρέπει να λέει ναι στα 
πάντα, άσχετο αν θέλει ή όχι, αν του 
αρέσει ή όχι και αν συμφωνεί ή όχι. 
Μάλιστα, με τον τρόπο που λειτουργεί 
ο σύντροφός του πρέπει πάντα να 
γίνεται το δικό του. Εν τέλει, έτσι δεν 
μπορεί το άλλο άτομο να πει όχι και 
να βάλει τα δικά του όρια.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και σχέ-
σεις που δυστυχώς καλείσαι να είσαι 
μόνος σε μάχες. Το σωστό εδώ είναι 
πως ένα ζευγάρι πρέπει να λειτουργεί 
σαν μια ομάδα είτε βρίσκονται σε 
μάχες προσωπικές ή επαγγελματικές. 
Εάν είμαστε μόνοι στις μάχες μας, 
χωρίς τη  στήριξη και τη βοήθεια του 
συντρόφου μας, τότε η σχέση είναι 
αναμφίβολα τοξική.
Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρ-
χουν και σχέσεις που το ένα άτομο 
δεν ακούει, δεν θέλει να γνωρίζει, 
μειώνει τα συναισθήματα του άλλου 
ατόμου και γενικά το σύνολό του. Για 
την ακρίβεια το άτομο εδώ έχει ως 

επίκεντρο τα δικά του συναισθήματα, 
είναι στον δικό του μικρόκοσμο θα 
λέγαμε. Σε αυτήν την περίπτωση δεν 
τον ενδιαφέρει το πώς νιώθει αλλά 
τείνει να μειώνει τα συναισθήματα 
του συντρόφου του και δεν του δίνει 
σημασία. 
Θα μπορούσαμε να αναλύουμε μοτίβα 
τοξικών σχέσεων για ώρες πολλές. 
Αυτό είναι το πρώτο μέρος ουσιαστικά 
στο οποίο αναφερόμαστε στα μοτίβα 
αυτά. Για τέλος όμως θα θέσουμε 
στο τραπέζι ένα συχνό μοτίβο θα 
λέγαμε.
Υπερβολικός έλεγχος λοιπόν! Στην 
αρχή των σχέσεων άλλωστε αρκετοί 
το εκλαμβάνουν ως κολακευτικό, 
μπορεί να εκληφθεί και ως ένα είδος 
προσοχής, αγάπης, ενδιαφέροντος. 
Σε βάθος χρόνου όμως γίνεται πολύ 
τοξικό. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο το 
οποίο ασκεί τον υπερβολικό έλεγχο 
ουσιαστικά σκοτώνει με αυτόν τον 
τρόπο τη σχέση. 
Μακάρι να μπορούσαμε να αναλύουμε 
για ώρες όλα αυτά τα θέματα. Την 
επόμενη βδομάδα λοιπόν έχουμε 
συνέχεια των τοξικών μοτίβων με 
περισσότερη ανάλυση και περιθώριο 
τροφής για σκέψη.

13   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΤης Κυριακής 10.10.2021

Υπάρχουν και σχέσεις 
που δυστυχώς κα-

λείσαι να είσαι μόνος 
σε μάχες. Το σωστό 

είναι πως ένα ζευγάρι 
πρέπει να λειτουργεί 
σαν μια ομάδα είτε 

βρίσκονται σε μάχες 
προσωπικές ή επαγ-

γελματικές

ΣΕΛ. 4-5 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΩ  
 
ΣΕΛ. 12 στο τρίτο τιτλάκι λείπει 
η λέξη «μια» δηλαδή να γίνει 
«Μπορεί να μειωθεί η γονιμότητα 
από μια ηλικία και μετά;»
 
ΣΕΛ. 13 στην πρόταξη να φύγει 
το «το» δηλαδή να γίνει «Πώς 
μπορώ λοιπόν να αναγνωρίσω ότι 
βρίσκομαι σε μια τοξική σχέση;»



σακχάρου στο αίμα.
Η πρώτη μελέτη, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Σουιμπίνγκ Τσεν της Ιατρι-
κής Σχολής Weill Cornell της Νέας 
Υόρκης, σύμφωνα με τη βρετανική 
«Γκάρντιαν», χρησιμοποίησε οργα-
νοειδή (όργανα εργαστηρίου), διαπι-
στώνοντας ότι πολλά από αυτά, όπως 
καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και 
εγκέφαλος, μπορούν να μολυνθούν 
από τον κορωνοϊό. Η περαιτέρω έρευ-
να έδειξε ότι τα ινσουλινοπαραγωγά 
βήτα-κύτταρα του παγκρέατος είναι 
ευάλωτα στον κορωνοϊό και, όταν 
μολύνονται, παράγουν πλέον λιγότερη 
ινσουλίνη. Δεν είναι ακόμη σαφές για 

πόσο καιρό διαρκούν αυτές οι αλλαγές 
στο πάγκρεας που πυροδοτεί η Covid-
19, αλλά σύμφωνα με τις έως τώρα 
ενδείξεις, η βλάβη δεν είναι μόνιμη 
για όλους τους ασθενείς.
Μία δεύτερη ιταλική μελέτη, με επι-
κεφαλής τον καθηγητή Φραντσέσκο 
Ντότα του Πανεπιστημίου της Σιένα, 
επιβεβαίωσε ότι η Covid-19 επιτίθεται 
στα παγκρεατικά κύτταρα στοχεύο-
ντας στην πρωτεΐνη ACE2. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, οι ασθενείς με 
προϋπάρχοντα διαβήτη ή προδιαβήτη 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυ-
νο παγκρεατικής δυσλειτουργίας εάν 
μολυνθούν από τον κορωνοϊό. Όπως 
ανέφερε ο Ντότα, «οι διαβητικοί ασθε-
νείς -γενικά- δεν είναι πιο επιρρεπείς 
στη λοίμωξη Covid-19, εάν όμως 
μολυνθούν, συνήθως εκδηλώνουν 
πιο σοβαρές επιπλοκές και σοβαρή 
μεταβολική διαταραχή».
Οι νέες μελέτες δείχνουν ότι η Covid-
19 μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα 
να εμφανίσει ένας άνθρωπος διαβήτη 
είτε εάν έχει προδιάθεση σε αυτόν είτε 
ακόμη και τελείως ξαφνικά.

COVID-19 ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ 
Ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος 
βαριάς νόσησης και θανάτου 

νόσου, διαφόρων καρκίνων και άλλων 
παθήσεων με τις οποίες συνδέεται, 
φαίνεται πως το ίδιο συμβαίνει και 
με την Covid. Συνεπώς τώρα είναι η 
κατάλληλη ώρα, όπως πάντα είναι, 
για να κόψει κανείς το τσιγάρο και το 
κάπνισμα», δήλωσε ο Δρ Κλιφτ.

Το κάπνισμα είναι πολύ πιθανό 
να επιδεινώσει τη σοβαρότητα 
της Covid-19 και να αυξήσει 
τον κίνδυνο θανάτου ενός 

ασθενούς, σύμφωνα με μια νέα βρε-
τανική επιστημονική έρευνα, την πρώτη 
που καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα 
συνδυάζοντας παρατηρησιακά και 
γενετικά δεδομένα. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Δρα 
Άσλεϊ Κλιφτ του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο πνευμονολογικό περι-
οδικό «Thorax» (Θώρακας), μελέτησαν 
στοιχεία για 13.446 ανθρώπους που 
είχαν κάνει μοριακό τεστ για κορωνοϊό. 
Οι 1.649 είχαν βγει θετικοί, ενώ στη 
συνέχεια, από αυτούς, οι 968 χρειά-
στηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο και 
οι 444 πέθαναν εξαιτίας της λοίμωξης 
Covid-19. Το 59% των συμμετεχόντων 
δεν είχαν ποτέ καπνίσει, το 37% ήταν 
πρώην καπνιστές και μόνο το 4% τρέ-
χοντες καπνιστές, εκ των οποίων το 
71% κάπνιζαν ένα έως 20 τσιγάρα τη 
μέρα και το 29% περισσότερα από 20. 
Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με τους 
μη καπνιστές, οι τωρινοί καπνιστές 
είχαν κατά μέσο όρο 80% μεγαλύτερη 
πιθανότητα για νοσηλεία και θάνατο 

Η Covid-19 
μπορεί 
να προκαλέσει 
διαβήτη

λόγω της Covid-19.
Στη συνέχεια, βρέθηκε ότι η γενετική 
προδιάθεση στο κάπνισμα σχετίζεται 
με 45% υψηλότερο κίνδυνο λοίμωξης 
Covid-19 και 60% μεγαλύτερο κίνδυνο 
εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω του 
κορωνοϊού, καθώς επίσης σημαντικά 
αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Αν μάλι-
στα υπάρχει γενετική προδιάθεση για 
πολύ συχνό κάπνισμα, τότε υπερδι-
πλασιάζεται ο κίνδυνος μόλυνσης από 
κορωνοϊό, πενταπλασιάζεται ο κίνδυ-
νος νοσηλείας και δεκαπλασιάζεται ο 
κίνδυνος θανάτου από Covid-19.
Όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία στις 
αρχές του 2020, είχαν υπάρξει επί-
μαχες επιστημονικές εκτιμήσεις (και 
από Έλληνες ερευνητές) ότι οι ενεργοί 
καπνιστές κινδυνεύουν λιγότερο να 
καταλήξουν στο νοσοκομείο λόγω 
κορωνοϊού σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό, κάτι που στην πορεία δι-
αψεύστηκε.
«Η ιδέα ότι το κάπνισμα μπορεί να προ-
στατεύει από την Covid-19, ήταν πάντα 
απίθανη. Μια πανδημία πρωτίστως των 
πνευμόνων πρέπει να είναι η ιδανική 
στιγμή για να εστιαστεί το μυαλό των 
ανθρώπων στον έλεγχο του καπνού», 
ανέφεραν οι Δρς Άντονι Λάβερτι και 

Κρίστοφερ Μίλετ του Κολεγίου Imperial 
του Λονδίνου σε σχόλιό τους στο ίδιο 
ιατρικό περιοδικό.
«Τα ευρήματά μας δείχνουν σαφώς 
ότι το κάπνισμα σχετίζεται με κίνδυνο 
βαριάς Covid-19. Όπως το κάπνισμα 
επηρεάζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής 
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Μπορεί να μολύνει τα 
κύτταρα του παγκρέ-
ατος που παράγουν 
την ορμόνη ινσουλίνη 
και να μεταβάλει τη 
λειτουργία τους

Η Covid-19 μπορεί να μο-
λύνει τα κύτταρα του πα-
γκρέατος που παράγουν 
την ορμόνη ινσουλίνη και 

να μεταβάλει τη λειτουργία τους, 
κάτι που πιθανώς εξηγεί γιατί 
ορισμένοι ασθενείς εκδηλώνουν 
διαβήτη για πρώτη φορά μετά τη 
λοίμωξη από κορωνοϊό, σύμφωνα 
με δύο νέες επιστημονικές μελέτες, 
που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συ-
νέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD).
Οι γιατροί βλέπουν ολοένα περισ-
σότερες περιπτώσεις ασθενών με 
Covid-19 που εμφανίζουν διαβήτη 
είτε όσο έχουν τη μόλυνση από τον 
κορωνοϊό είτε μετά την ανάρρωσή 
τους από την εν λόγω λοίμωξη. Οι 
νέες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο 
ιός μπορεί να πλήξει και το πάγκρε-
ας, διαταράσσοντας την ικανότητά 
του να παράγει ινσουλίνη και έτσι 
να ρυθμίζει σωστά το επίπεδο του 



Η πανδημία του νέου κορωνο-
ϊού μείωσε το προσδόκιμο 
ζωής το 2020 περισσό-
τερο απ’ ό,τι οποιαδήποτε 

άλλη χρονιά αφότου τέλειωσε ο Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, αποκαλύπτει 
μελέτη που εκπόνησαν ερευνητές του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 
Το προσδόκιμο ζωής των Αμερικανών 
ανδρών μειώθηκε κατά πάνω από δύο 
χρόνια. Σε 22 από τις 29 χώρες για τις 
οποίες συγκεντρώθηκαν και αναλύθη-
καν δεδομένα, το προσδόκιμο ζωής 
μειώθηκε κατά έξι μήνες και πλέον σε 
σύγκριση με το 2019. Οι χώρες αυτές 
είναι κυρίως ευρωπαϊκές, αλλά και 
κάποιες αμερικανικές, όπως οι ΗΠΑ 
και η Χιλή. Μειώσεις του προσδόκιμου 
ζωής καταγράφηκαν στις 27 από τις 
29. Οι ερευνητές του πανεπιστημίου 

συμπέραναν πως το μεγαλύτερο μέρος 
της μείωσης του προσδόκιμου ζωής 
οφείλεται στους θανάτους εξαιτίας 
της COVID-19.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκε-
ντρώνει το πρακτορείο ειδήσεων 
Ρόιτερς, ως αυτό το στάδιο έχουν 
καταγραφεί σχεδόν 5 εκατ. θάνατοι 
εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί 
ο νέος κορωνοϊός.
«Το γεγονός ότι τα αποτελέσματά μας 
δείχνουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο, οφει-
λόμενο άμεσα στην COVID-19, δείχνει 
πόσο συντριπτικό ήταν το σοκ για πολ-
λές χώρες», τόνισε η Δρ Ρίντι Κασιάπ, 
εκ των βασικών συγγραφέων της 
μελέτης, που δημοσιεύεται στην επι-
στημονική επιθεώρηση International 
Journal of Epidemiology.
Οι μειώσεις του προσδόκιμου ζωής 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ
Το 2020 μειώθηκε περισσότερο 
από κάθε άλλη χρονιά 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Συνδέεται με σχεδόν 6 εκατ. 
πρόωρους τοκετούς ετησίως Ηρύπανση του αέρα σε ανοι-

κτούς και κλειστούς χώρους 
συμβάλλει σε σχεδόν έξι εκα-
τομμύρια πρόωρους τοκετούς 

ετησίως και στη γέννηση σχεδόν τριών 
εκατομμυρίων λιποβαρών μωρών πα-
γκοσμίως κάθε χρόνο, σύμφωνα με μία 
νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη, 
την πιο ολοκληρωμένη του είδους της 
μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές των πανε-
πιστημίων Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο 
και Ουάσινγκτον, με επικεφαλής τον 
επιδημιολόγο δρα Ρακές Γκος, οι οποί-
οι ανέλυσαν στοιχεία για 204 χώρες 
και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», 
εκτιμούν ότι οι πρόωροι και λιποβαρείς 
τοκετοί θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 
περίπου 78%, εάν η ρύπανση του αέρα 
ελαχιστοποιείτο σε ορισμένες περιοχές, 
κυρίως στη ΝΑ Ασία και στην υποσα-
χάρια Αφρική, όπου (η ρύπανση) στους 
εσωτερικούς χώρους είναι πολύ συχνό 
φαινόμενο και τα ποσοστά πρόωρων 
τοκετών τα υψηλότερα στον κόσμο.
Η ρύπανση, λόγω αιωρούμενων και 
εισπνεόμενων μικροσωματιδίων, επη-
ρεάζει από πολλές πλευρές την κύηση. 

Συνεχώς αυξάνονται οι ενδείξεις -από 
μελέτες- ότι η ρύπανση του αέρα αποτε-
λεί βασική αιτία των πρόωρων τοκετών 
και των γεννήσεων μωρών με βάρος 
χαμηλότερο του κανονικού. Ο πρόωρος 
τοκετός είναι η κύρια αιτία θνησιμότητας 
των νεογνών διεθνώς (πάνω από 15 
εκατομμύρια θάνατοι μωρών ετησίως). 
Από την άλλη πλευρά, τα πρόωρα ή 
λιποβαρή μωρά έχουν μεγαλύτερη πι-
θανότητα να εμφανίσουν αργότερα στη 
ζωή τους διάφορα προβλήματα υγείας. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά 
ότι το 92% του πληθυσμού της Γης ζει 
σε συνθήκες ρύπανσης της ατμόσφαιρας, 
ενώ περίπου ο μισός πληθυσμός (49%) 
επιβαρύνεται και με κακής ποιότητας 
αέρα μέσα στο σπίτι, κυρίως από την 
καύση ξύλων, άνθρακα και βιομάζας για 
θέρμανση και μαγείρεμα. Οι 49 από τις 
50 πόλεις με τη μεγαλύτερη ρύπανση 
αέρα στον κόσμο βρίσκονται στο Μπα-
γκλαντές, στο Πακιστάν, στην Κίνα και την 
Ινδία. Το πρόβλημα, όμως, αφορά ακόμη 
και ανεπτυγμένες χώρες, καθώς π.χ. 
στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι η ατμοσφαιρική 
ρύπανση συμβάλλει σε σχεδόν 12.000 
πρόωρους τοκετούς τον χρόνο.

ήταν μεγαλύτερες για τους άνδρες απ’ 
ό,τι για τις γυναίκες στις περισσότερες 
χώρες, με τη μεγαλύτερη πτώση για 
τους άνδρες στις ΗΠΑ: συρρικνώθηκε 
κατά 2,2 χρόνια σε σύγκριση με το 
2019.
Γενικά το προσδόκιμο ζωής μειώ-
θηκε κατά πάνω από έναν χρόνο για 
τους άνδρες σε 15 χώρες και για τις 
γυναίκες σε 11 χώρες. Η πρόοδος 
που είχε επιτευχθεί στη μείωση της 
θνησιμότητας τα προηγούμενα 5,6 
χρόνια διεγράφη.
Στις ΗΠΑ, η αύξηση της θνησιμότητας 
καταγράφηκε κυρίως μεταξύ ανθρώ-
πων σε εργάσιμη ηλικία, κάτω των 60 
ετών. Στην Ευρώπη, οι θάνατοι ανθρώ-
πων άνω των 60 ετών συνέβαλαν 
περισσότερο στην αύξησή της.
Η Δρ Κασιάπ παρότρυνε κι άλλες χώ-
ρες, ειδικά χώρες με χαμηλά και με-
σαία εισοδήματα, να δημοσιοποιήσουν 
δεδομένα για τη θνησιμότητα, ώστε 
να μελετηθεί βαθύτερα ο αντίκτυπος 

της πανδημίας.
«Καλούμε επειγόντως να δημοσιευ-
θούν και να καταστούν διαθέσιμα πιο 
αναλυτικά δεδομένα, για κατανοηθεί 
καλύτερα ο αντίκτυπος της πανδημίας 
παγκοσμίως», τόνισε η ειδικός του 
πανεπιστημίου της Οξφόρδης για δη-
μογραφικά και κοινωνικά ζητήματα.
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