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Ανασκόπηση

Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες

Ηλίας Παπανικολάου1
1

Πνευμονολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Περίληψη: Οι Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες
αναφέρονται σε πολλά ετερογενή μεταξύ τους νοσήματα.
Η πρόοδος που έχει συντελεστεί με την αξονική τομογραφία θώρακος επιτρέπει ώστε όλο και λιγότεροι ασθενείς να
υποβάλλονται σε χειρουργική βιοψία πνεύμονα. Η πρόοδος στην κατανόηση της παθογένειας πολλών εξ`αυτών
των νοσημάτων μέσω και της γενετικής ενδεχομένως να
οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών. Απαραίτητη είναι η συνεργασία μεταξύ πνευμονολόγου, ακτινολόγου και
παθολογοανατόμου. Επίσης απαραίτητη είναι η εκτίμηση
των δύσκολων περιπτώσεων από εξειδικευμένο ιατρό ή
αντίστοιχο κέντρο.

Εισαγωγή

Διεύθυνση επικοινωνίας:
email: ipapanikolaou76@hotmail.com
τηλ.: 26613 606 94

Ο όρος Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες (ΔΠΠ)
έχει επικρατήσει τελευταία στην περιγραφή των παθήσεων του διαμέσου ιστού, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο
όρο Διάμεσες Πνευμονοπάθειες. Ο λόγος είναι ότι οι ΔΠΠ
εκτός από τον διάμεσο ιστό των πνευμόνων (ο οποίος σε
κάποιες από αυτές δε συμμετέχει ιδιαίτερα) προσβάλλουν
συνήθως και άλλες ανατομικές δομές, όπως τους μικρούς
αεραγωγούς, τις κυψελίδες ή τον υπεζωκότα. Ενώ για καιρό
η παθογένεση ορισμένων έστω εξ`αυτών παρέμενε ομιχλώδης και η αντιμετώπισή τους πτωχή, τελευταία η πρόοδος
που έχει συντελεστεί στην αιτιοπαθολογία τους (μεταξύ
άλλων και με μελέτη του ανθρώπινου γονιδιώματος) δημιουργεί ελπίδες για τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους στο
εγγύς μέλλον. Στο παρόν άρθρο θα ανασκοπηθούν οι κυριότερες ΔΠΠ, με έμφαση στα νεότερα δεδομένα που έχουν
προκύψει.
Οι ΔΠΠ ταξινομούνται παραδοσιακά στις Ιδιοπαθείς Διάμεσες Πνευμονίες, στις Δευτεροπαθείς Διάμεσες Πνευμονοπάθειες (από γνωστό αίτιο), στις Κοκκιωματώδεις νόσους
και στα Υπόλοιπα/Ορφανά νοσήματα.
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Ιδιοπαθείς Διάμεσες Πνευμονίες (ΙΔΠ)
(Idiopathic Interstitial Pneumonias)
Η Αμερικανική Θωρακική Εταιρεία (ATS) και η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) εξέδωσαν πρόσφατα νέες οδηγίες σε ότι αφορά την ταξινόμησή τους
(Πίνακας 1) 1.

*: Σε ασθενείς όπου τα δεδομένα είναι ανεπαρκή ή υπάρχει
ασυμφωνία μεταξύ ιστολογικών με ακτινολογικές εξετάσεις: α)
σε ασθενείς που έχουν αρχίσει θεραπεία, β) σε νέες νοσολογικές οντότητες, γ) σε συνύπαρξη 2 ή περισσότερων ιστολογικών
προτύπων, όπως σε νοσήματα του συνδετικού ιστού ή μετά από
λήψη φαρμάκων.

• Τυπικό πρότυπο usual interstitial pneumonia (UIP)
στην αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας (HRCT). Σε αυτές τις περιπτώσεις δε χρειάζεται
χειρουργική βιοψία πνεύμονα.
• Σε ασθενείς, που παρουσιάζουν πιθανό UIP πρότυπο
στη HRCT θα απαιτηθεί βιοψία πνεύμονα και για να
τεθεί η διάγνωση, θα πρέπει η ιστολογική εξέταση να
αναδείξει βέβαιο ή πολύ πιθανό ιστολογικό UIP πρότυπο.
Τυπικό ακτινολογικό UIP πρότυπο: Περιγράφεται
από δικτυωτού τύπου σκιάσεις, που εντοπίζονται κυρίως υποϋπεζωκοτικά στις βάσεις των πνευμόνων, και
συνοδεύονται από κυστικές αλλοιώσεις μελικηρύθρας
(honeycombing) με ή χωρίς βρογχεκτασίες εξ` έλξεως. Θα
πρέπει επίσης να απουσιάζουν ασύμβατα θεωρούμενα
ευρήματα, δηλαδή διάχυτη θαμβή ύαλος, διάχυτοι όζοι,
πυκνώσεις, περιβρογχοαγγειακή κατανομή, εντόπιση σε
άνω και μέσα πνευμονικά πεδία, διακριτές κύστεις και εικόνα μωσαϊκού (Εικόνα 1α). Η διαφορά μεταξύ βέβαιου
και πιθανού προτύπου είναι η απουσία honeycombing
στο δεύτερο (Εικόνα 1β).

Πίνακας 1.
Νεότερη Ταξινόμηση των ΙΔΠ.
Οι ΙΔΠ διακρίνονται περαιτέρω στις (Πίνακας 2):

Πίνακας 2.
Κατηγοριοποίηση των κύριων ΙΔΠ.

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ)(Idiopathic
Pulmonary Fibrosis)
Η ΙΠΙ προσβάλλει συνήθως ανθρώπους στην 6η και
7η δεκαετία της ζωής τους και συνηθέστερα άνδρες. Η
επίπτωση της νόσου κυμαίνεται στις μελέτες από 4.6
έως 16.3 νέα περιστατικά ανά 100,000 άτομα/έτος και
ο επιπολασμός από 2 έως 29 περιπτώσεις ανά 100,000
άτομα. Για τη διάγνωση της νόσου, ενθαρρύνεται η συνεργασία του πνευμονολόγου με τον ακτινολόγο και εάν
ο ασθενής υποβληθεί σε βιοψία πνεύμονα και του παθολογοανατόμου.
Με βάση τις πρόσφατα αναθεωρημένες οδηγίες2, η
διάγνωση της ΙΠΙ απαιτεί:
• Αποκλεισμό άλλης αιτίας (επαγγελματικά νοσήματα,
εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα [ΕΑΚ], νοσήματα
του συνδετικού ιστού) και

Εικόνα 1α.
Δικτυωτό πρότυπο με honeycombing
(τυπικό UIP πρότυπο).

Εικόνα 1β.
Απουσία honeycombing (πιθανό UIP πρότυπο).

Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες.
Το τυπικό ιστολογικό UIP πρότυπο χαρακτηρίζεται
από την ανεύρεση ίνωσης, διαταραχής της αρχιτεκτονικής του παρεγχύματος, ανομοιογενή προσβολή του
πνεύμονα, εστίες ινοβλαστών και απουσία άλλων ευρημάτων (όπως κοκκιωμάτων ή εκσεσημασμένης φλεγμονής). Πολύ πιθανό χαρακτηρίζεται το πρότυπο, όταν
απουσιάζουν είτε η ανομοιογενής προσβολή είτε οι ινοβλαστικές εστίες.
Τονίζεται ότι πλέον, αντίθετα με τις παλαιότερες οδηγίες, δεν απαιτείται για τη διάγνωση η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) και διαβρογχικής βιοψίας.
Το BAL ωστόσο πρέπει να εκτελείται σε μία μειοψηφεία
ασθενών, όταν υπάρχει υπόνοια χρόνιας ΕΑΚ (8% των περιπτώσεων ακτινολογικού UIP προτύπου).
Φυσική πορεία: Η ΙΠΙ χαρακτηρίζεται από προοδευτική σταδιακή επιδείνωση. Κάποιοι ασθενείς όμως θα
εκδηλώσουν άμεσα βαριά επιδείνωση, ενώ άλλοι παραμένουν σταθεροί για χρόνια και επιδεινώνονται αιφνιδίως. Ενδείξεις κακής πρόγνωσης είναι: α) η βαρύτητα και
η προοδευτική επιδείνωση της δύσπνοιας, β) Διαχυτική
ικανότητα CO <40% και πτώση της ≥15% σε 1 έτος, γ)Δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών, που καταλήγει σε κορεσμό
οξυαιμοσφαιρίνης ≤88%, δ)Πτώση στη ζωτικη πνευμονική χωρητικότητα (VC) ≥10% σε 1 έτος, ε) Πνευμονική
υπέρταση, στ) Η έκταση του honeycombing στη CT θώρακος και η προοδευτική επέκτασή του.
Tελευταία έχουν περιγραφεί και συν-νοσηρότητες
της ΙΠΙ, όπως το συνυπάρχον πνευμονικό εμφύσημα, η
υπνική άπνοια, η πνευμονική υπέρταση, η παχυσαρκία
και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).

Θεραπεία της ΙΠΙ
1. Απαγορεύεται έντονα η θεραπεία με κορτικοστεροειδή (ΚΣ), συνδυασμός ΚΣ με αζαθειοπρίνη, ιντερφερόνη και κολχικίνη. Επίσης πρόσφατα ο Αμερικανικός
Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαγό-
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ρεψε την αρκετά διαδεδομένη παλαιότερα θεραπεία
με ΚΣ, αζαθειοπρίνη και Ν-ακέτυλοκυστεΐνη (NAC).
2. Δεν ενδείκνυται η μονοθεραπεία με ΝΑC, πιρφενιδόνη και αντιπηκτικά, πρόκειται όμως για αδύνατη
σύσταση καθώς πιστεύεται πως κάποια μειοψηφεία
των ασθενών μπορεί να ωφεληθεί από αυτά.Πιο
συγκεκριμένα, διχογνωμία επικρατεί σχετικά με τα
ωφέλη της πιρφενιδόνης. Φαίνεται πως επιβραδύνει
την πτώση της FVC κατα 4.4% και αυξάνει την ελεύθερη νόσου επιβίωση, σε ασθενείς με ήπια/μέτρια ΙΠΙ
(FVC>70%, SpO2<90%)3. H σύσταση έως τώρα είναι
πως, εάν ο ασθενής έχει ήπια ΙΠΙ και θέλει και ο ίδιος,
μπορεί να πάρει το φάρμακο κατ`αρχήν για 1 έτος.
3. Ενδείκνυται σαφώς η κατ`οίκον οξυγονοθεραπεία και
η μεταμόσχευση πνεύμονα ή πνευμόνων.
4. Η σύσταση κατά της μηχανικής υποστήριξης ασθενών
με ΙΠΙ είναι ισχνή και συνεπώς δε θα πρέπει να αποκλείονται όλοι οι ασθενείς από αυτήν.
5. Αναπνευστική αποκατάσταση συστήνεται στη πλειοψηφεία των ασθενών (ισχνήσύσταση).
6. Την ίδιας βαρύτητας (ασθενώς θετική) σύσταση απολαμβάνει η χορήγηση ΚΣ στην οξεία παρόξυνση της
ΙΠΙ και η θεραπεία ασυμπτωματικής ΓΟΠ.
7. Ασθενώς αρνητική σύσταση ισχύει για ειδική αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με
ΙΠΙ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα σε μία μελέτη φάσης ΙΙ ένας ανταγωνιστής τυροσινικής κινάσης
(nintedanib) είχε θετικά αποτελέσματα (επιβράδυνση
του ρυθμού πτώσης της FVC, καλύτερη ποιότητα ζωής και
λιγότερες παροξύνσεις)4. Τρεχόντως, το φάρμακο βρίσκεται σε μελέτες φάσης ΙΙΙ.

Μη-Ειδική Διάμεση Πνευμονία (non-specific
interstitial pneumonia, NSIP)
H NSIP έως πρόσφατα θεωρούνταν ένας «προσωρινός» ορισμός και αμφίβολη παθογενετική οντότητα. Πλέ-

Εικόνα 2.
Αξονική και στεφανιαία διατομή πνευμόνων με NSIP: Χαρακτηριστική η περιβρογχοαγγειακή κατανομή και η
απουσία υποϋπεζωκοτικής εντόπισης.
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ον έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστή νόσος, η οποία δύναται να είναι ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής σε νοσήματα του
συνδετικού ιστού, στην ΕΑΚ και σε φάρμακα 1.
Ακτινολογικά στη HRCT θώρακος επικρατούν αλλοιώσεις θαμβής υάλου, επιβάρυνση του διαμέσου
ιστού, βρογχεκτασίες εξ` έλξεως, συχνά με περιβρογχοαγγειακή και όχι υποϋπεζωκοτική κατανομή (Εικόνα 2).
Ηοneycombing συνήθως δεν ανευρίσκεται στην αρχή,
αλλά εμφανίζεται πιο έντονα στην πορεία της νόσου.
Ιστολογικά, χαρακτηρίζεται από ομοιογενή προσβολή
του παργχύματος με φλεγμονή του διαμέσου ιστού και
ίνωση. Η πρόγνωση ποικίλει ευρέως. Η νόσος μπορεί να
βελτιωθεί ή να μείνει στάσιμη με θεραπεία ή να εξελιχθεί σε τελικού σταδίου ίνωση.

Κρυπτογενής Οργανούμενη Πνευμονία
(cryptogenic organizing pneumonia, COP)
Πρόκειται για νόσο υποξείας έναρξης διάρκειας <3
μηνών. Χαρακτηρίζεται από αναπνευστικά και συστηματικά συμπτώματα. Σε 10-30% των περιπτώσεων μπορεί
να υπάρχουν και υπεζωκοτικές συλλογές. Τυπικά απεικονιστικά ευρήματα είναι πυκνώσεις, συχνά μεταναστευτικές, όμως μπορεί να εκδηλώνεται και με περιλοβιδιακούς όζους και θαμβή ύαλο (Εικόνα 4).

Αναπνευστική Βρογχιολίτιδα με Διάμεση Πνευμονία (respiratory bronchiolitis
interstitial lung disease, RB-ILD)
H RB-ILD απαντάται αποκλειστικά σε καπνιστές. Όλοι
οι καπνιστές πάσχουν ουσιαστικά από βρογχιολίτιδα
(RB). Η έκταση της βλάβης είναι εκείνη που οδηγεί ορισμένους σε RB-ILD. Για τη διάγνωση δεν απαιτείται βιοψία πνεύμονα. Απαιτείται ιστορικό καπνίσματος, HRCT
θώρακος με αλλοιώσεις θαμβής υάλου και κεντρολοβιδιακούς όζους (Εικόνα 3) και ΒAL, που να είναι αρνητικό για
λεμφοκυττάρωση και να χαρακτηρίζεται από αυξημένα
σε αριθμό και μέγεθος χρωματισμένα μακροφάγα1.

Εικόνα 3.
Αλλοιώσεις θαμβής υάλου, κεντρολοβιδιακοί όζοι
(σε κύκλο) και εμφύσημα σε ασθενή με RB-ILD.
H πρόγνωση είναι γενικά καλή με τη διακοπή του καπνίσματος. Σε ένα μικρό ποσοστό όμως (10%), το οποίο
είναι σημαντικά μεγαλύτερο στην Αποφολιδωτική Διάμεση Πνευμονία (DIP 30%), η νόσος εξελίσσεται προοδευτικά σε ίνωση παρά τη διακοπή του καπνίσματος και
επηρεάζει σαφώς την επιβίωση.

Εικόνα 4.
Α. Πύκνωση δεξιού κάτω λοβού σε ασθενή με COP.
B. Reverse halo sign.

Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες.
H ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή είναι άριστη,
παρόλο που οι υποτροπές είναι ιδιαίτερα συχνές. Σε μία
υπο-ομάδα ασθενών, παρά τη θεραπεία, παρατηρείται
υπολειπόμενη/εξελισσόμενη ίνωση, ώστε να συνυπάρχουν ινωτικού τύπου NSIP και οργανούμενη πνευμονία.
Πιστεύεται πως συχνά αυτό το πρότυπο υποκρύπτει αδιάγνωστη πολυμυοσίτιδα ή σύνδρομο αντισυνθετασών.

Οξεία Διάμεση Πνευμονία (acute interstitial
pneumonia, ΑΙΡ)
Πρόκειται για το λεγόμενο ιδιοπαθές ARDS, καθώς
και ιστολογικά δεν διαφέρουν (πρότυπο διάχυτης κυψελιδικής βλάβης-diffuse alveolar damage [DAD]). Aκτινολογικά εκδηλώνεται με θαμβή ύαλο ή πυκνώσεις αμφοτερόπλευρα. Παρ`όλο που δίνονται κορτικοστεροειδή,
καμία τεκμηριωμένη θεραπεία δεν υπάρχει και η θνητότητα ξεπερνάει το 50%. Εάν σύγχρονα με την οξεία βλάβη αναγνωρίζονται και αλλοιώσεις τύπου μελικηρύθρας
(UIP) στη HRCT θώρακος, τότε δεν πρόκειται για ΑΙΡ αλλά
για οξεία παρόξυνση ΙΠΙ.

Οξείες Παροξύνσεις
Οξείες Παροξύνσεις (ΟΠ) συμβαίνουν στις χρόνιες
ινωτικές ΙΔΠ, δηλαδή στις IPF και NSIP, αλλά και σε άλλες
χρόνιες ινωτικές νόσους, όπως η χρόνια ΕΑΚ ή δευτεροπαθώς σε νοσήματα του συνδετικού ιστού5. Είναι άγνωστο εάν αποτελούν εκτροπή οφειλόμενη σε υποκλινικό
αίτιο (μη αναγνωρισμένη λοίμωξη) ή στην ίδια τη νόσο.
Ιστολογικά ανευρίσκεται DAD επιπροβαλλόμενο σε πρότυπο UIP ή NSIP, ενώ και πρότυπο οργανούμενης πνευμονίας (ΟΡ) βρίσκεται στην οξεία φάση. Τα κριτήρια για
τη διάγνωση ΟΠ είναι: επιδείνωση από τη σταθερή κα-
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τάσταση, συμβατή ακτινολογική εικόνα και αποκλεισμός
άλλων αιτίων (καρδιακή ανεπάρκεια, λοίμωξη, πνευμοθώρακας κά) (Εικόνα 5). Τα κορτικοστεροειδή, παρ`ότι δίνονται, δεν έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Σπάνιες ΙΔΠ
Ιδιοπαθής Λεμφoειδής Διάμεση Πνευμονία
(lymphoid interstitial pneumonia, LIP)
Θεωρείται κυρίως δευτεροπαθής (π.χ σε αιματολογικές κακοήθειες), ενώ φαίνεται συχνά να συγχέεται με την
NSIP. Παρ`όλ`αυτά συνεχίζει να ταξινομείται στις ΙΔΠ.
Ιδιοπαθής Υπεζωκο-Παρεγχυματική Ινοελάστωση
(Idiopathic Pleuroparenchymal Fibroelastosis)
Eίναι μία νέα οντότητα που εκδηλώνεται σε μέση ηλικία 57 ετών. Χαρακτηρίζεται από πάχυνση του υπεζωκότα
και ελαστωτικού τύπου ίνωση του υποκείμενου παρεγχύματος, ιδίως δε των άνω λοβών, οι οποίοι παρουσιάζουν
απώλεια όγκου και βρογχεκτασίες εξ` έλξεως (Εικόνα 6).
Περίπου 50% των ασθενών έχουν θετικό ιστορικό επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων, ενώ και οι πνευμοθώρακες
είναι συχνοί. 60% των ασθενών παρουσιάζουν εξελισσόμενη νόσο και το 40% θα καταλήξει από αυτή.

Άλλα σπάνια ιστολογικά πρότυπα
Πρόκειται για πρότυπα που έχουν αναγνωρισθεί τελευταία και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ως άνω περιγραφείσα ταξινόμηση ως νέες ΙΔΠ, είτε γιατί μπορεί να
αποτελούν παραλλαγές ήδη γνωστών ΙΔΠ, είτε γιατί ίσως
εκδηλώνονται δευτεροπαθώς σε νοσήματα, όπως η ΕΑΚ
και εκείνα του συνδετικού ιστού.

Εικόνα 5.
Α. Ασθενής με IPF και αλλοιώσεις honeycombing με εμφύσημα.
Β. Ο ίδιος ασθενής σε Οξεία Παρόξυνση IPF όπου επιπροβάλλουν αλλοιώσεις θαμβής υάλου.

14

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013, Τόμος 9, Τεύχος 2

Εικόνα 6.
Πάχυνση του υπεζωκότα και δικτυωτού τύπου σκιάσεις άνω λοβών (PPFE).
Οξεία Ινοποιός και Οργανούμενη Πνευμονία (Acute
Fibrinous and Organizing Pneumonia-AFOP)
Αρχικά είχαν περιγραφεί 17 περιστατικά με AFOP, η
οποία φαίνεται πως μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής σε ΕΑΚ, φάρμακα ή νοσήματα του συνδετικού
ιστού [6]. Κλινικά εκδηλώνεται με οξεία αναπνευστική
ανεπάρκεια. Ακτινολογικά χαρακτηρίζεται από σκιάσεις
κυρίως στους κάτω λοβούς (Εικόνα 7). Ιστολογικά ανευρίσκεται ενδοκυψελιδική εναπόθεση ινικής και πρότυπο
οργανούμενης πνευμονίας. Δεν ανευρίσκονται υάλινες
μεμβράνες του προτύπου DAD-ARDS. Eπομένως, από
παθολογοανατομικής πλευράς θεωρείται ένα πρότυπο
μεταξύ DAD και ΟΡ, ή απλά ένα ζήτημα μεθοδολογίας λήψης ιστού. Σημειώνεται πάντως πως θα πρέπει να αποκλειστούν οι ηωσινοφιλικές πνευμονίες, καθώς σχετίζονται με τέτοια ιστολογική βλάβη. Στην AFOP απουσιάζει
η ιστική ή/και ηωσινοφλία στο περιφερικό αίμα.
΄Άλλα πρότυπα βρογχιολοκεντρικών διαμέσων πνευμονοπαθειών έχουν περιγραφεί, ενδέχεται όμως να σχετίζονται με το κάπνισμα ή με περιβαλλοντική έκθεση.

Συνδυασμός Πνευμονικής Ίνωσης και Εμφυσήματος
Αυτός ο συνδυασμός (Combined Pulmonary Fibrosis
and Emphysema-CPFE), παρ`όλο που έχει περιγραφεί
εδώ και δεκαετίες, τα τελευταία 8 έτη έχει ανασυρθεί
από την αφάνεια. Ο λόγος είναι η εξοικείωση με την αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας (HRCT),
που επιτρέπει πληρέστερη αναγνώριση τόσο του εμφυσήματος όσο και της πνευμονικής ίνωσης.
Το σύνδρομο αυτό είναι άγνωστο προς το παρόν,
εάν παριστά μία ξεχωριστή νοσολογική οντότητα και για
αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ως τέτοια στις τελευταίες
αναθεωρημένες οδηγίες της Αμερικανικής Θωρακικής
και Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Αφορά κυρίως άνδρες, καπνιστές ή πρώην καπνιστές στο 98% των
περιπτώσεων, στους οποίους ανευρίσκεται στη HRCT
θώρακος εμφύσημα στους άνω λοβούς και ακτινολογικό
πρότυπο UIP στους κάτω λοβούς ή εάν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική βιοψία πνεύμονα ιστολογικό πρότυπο UIP (Εικόνα 8)7. Παρ`όλο που το σύνδρομο έχει αναγνωρισθεί κατ`αρχήν σε ασθενείς με IPF, είναι άγνωστο

Εικόνα 7.
Όζοι και πυκνώσεις πνευμονικών βάσεων, με
περιβρογχοαγγειακή και υποϋπεζωκοτική κατανομή.
Συνυπάρχουν πλευριτικές και περικαρδιακή συλλογή.
Ασθενής με Οξεία Ινοποιό και Οργανούμενη Πνευμονία
(AFOP).

Εικόνα 8α.
Ακτινογραφία θώρακος ασθενούς με CPFE όπου
αναγνωρίζονται δικτυωτού τύπου βλάβες στις βάσεις
και υπερδιαυγαστικοί άνω λοβοί.

Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες.
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πως, είτε τα δύο νοσήματα είναι ξεχωριστά και τυχαία
συνυπάρχουν, είτε κάποιοι αιτιολογικοί παράγοντες με
πρώτο το κάπνισμα σε γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα, δημιουργούν το συγκεκριμένο συνδυασμό βλαβών.

Εικόνα 8β.
HRCT θώρακος του ίδιου ασθενούς: εμφύσημα άνω
λοβών.

Παρακολούθηση των ΙΔΠ
Χρήσιμο είναι να γνωρίζει ο κλινικός τα πέντε πρότυπα κλινικής εξέλιξης/πρόγνωσης, που έχουν περιγραφεί
στις ΙΔΠ [1]. Αυτά είναι:
1. Νόσος αναστρέψιμη και αυτο-περιοριζόμενη (όπως
στην αναπνευστική βρογχιολίτιδα με διάμεση πνευμονία). Απαιτείται βραχυχρόνια (σε 3-6 μήνες) παρακολούθηση, για να τεκμηριωθεί η ύφεση.
2. Νόσος αναστρέψιμη με κίνδυνο όμως επιδείνωσης
(π.χ NSIP, αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, οργανούμενη πνευμονία). Βραχυχρόνια όπως πριν αλλά
και μακροχρόνια παρακολούθηση για πιθανές υποτροπές.
3. Νόσος στάσιμη με υπολειπόμενα στοιχεία (π.χ ινωτική NSIP). Μακροχρόνια παρακολούθηση.
4. Nόσος εξελισσόμενη, μη αναστρέψιμη, δυνητικά σταθεροποιούμενη με θεραπεία (π.χ ινωτική NSIP). Μακροχρόνια παρακολούθηση.
5. Νόσος εξελισσόμενη, επιδεινούμενη παρά τη θεραπεία (π.χ IPF). Μακροχρόνια παρακολούθηση/ εκτίμηση για μεταμόσχευση πνεύμονα ή παρηγορητική
αντιμετώπιση.

Η Χρησιμότητα του Βρογχοκυψελιδικού Εκπλύματος (Bal) στη Κλινική Εκτίμηση των Διαμέσων Πνευμονοπαθειών

Εικόνα 8γ.
Διάμεση ίνωση με honeycombing και βρογχεκτασίες
εξ`έλξεως στους κάτω λοβούς (UIP).
εάν αφορά και ασθενείς με ιδιοπαθή μη-ειδική διάμεση
πνευμονία ινωτικού τύπου (NSIP), ενώ έχει περιγραφεί
και σε ασθενείς καπνιστές με διάμεσες πνευμονοπάθειες
στα πλαίσια νοσήματος του συνδετικού ιστού8.
Χαρακτηρίζεται από σχετική διατήρηση των πνευμονικών όγκων σε σχέση με την IPF, ιδιαίτερα χαμηλή διαχυτική ικανότητα CO, χαμηλά επίπεδα οξυαιμοσφαιρίνης
και ανάγκη οξυγονοθεραπείας κατ`οίκον καθώς και μεγάλη επίπτωση πνευμονικής υπέρτασης (περίπου 50%).
Η θνητότητα είναι παρόμοια με την IPF9. Μπορεί να επιπλέκεται από καρκίνο πνεύμονα και οξέα συμβάματα.
Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Παθογενετικά πιστεύεται

Το Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (Bronchoalveolar
Lavage-BAL) εκτελείται κατά τη βρογχοσκόπηση και συνιστάται στην έγχυση φυσιολογικού ορού σε τμηματικό ή υποτμηματικό βρόγχο και την άμεση αναρρόφησή
του, με σκοπό την αποτύπωση της παθοφυσιολογίας του
αναπνευστικού συστήματος σε επίπεδο κυψελίδων. Ο
αρχικός ενθουσιασμός για τη χρησιμότητά του στη διερεύνηση των ΔΠΠ ακολουθήθηκε από σκεπτικισμό και
την ευρεία χρήση της χειρουργικής βιοψίας πνεύμονα.
Πρόσφατα, η Αμερικανική Θωρακική Εταιρεία εξέδωσε
οδηγίες, που προσανατολίζουν στην ορθή χρήση του10.
Επιγραμματικά, τα συμπεράσματα της επιτροπής είναι
τα εξής:
1. Μετά την αρχική κλινική και ακτινολογική προσέγγιση
των ΔΠΠ, στους ασθενείς εκείνους, που δεν παρουσιάζουν βέβαιο πρότυπο συνήθους διάμεσης πνευμονίας (UIP) στη HRCT θώρακος, η κυτταρική ανάλυση
του BAL μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στη διαγνωστική εκτίμηση. Θα πρέπει όμως να συνεκτιμώνται
η πιθανότητα διάγνωσης κατά περίπτωση, η καρδιοπνευμονική επάρκεια του ασθενούς, η αιμορραγική

16

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013, Τόμος 9, Τεύχος 2

του διάθεση και οι επιθυμίες του ιδίου (αλγόριθμος
1).
2. Η αναγνώριση συγκεκριμένου κυτταροφλεγμονώδους προτύπου (λεμφοκυτταρικό, ηωσινοφιλικό ή
ουδετεροφιλικό), παρ`ότι στερούνται ειδικότητας,
συχνά βοηθάει στον περιορισμό της διαφορικής διάγνωσης (αλγόριθμος 2).
3. 	Ένα φυσιολογικό BAL δεν αποκλείει πνευμονική παθολογία σε μικροσκοπικό επίπεδο.
4. Η κυτταρική ανάλυση του BAL από μόνη της δεν
επαρκεί για τη διάγνωση συγκεκριμένων ΔΠΠ, εκτός
από κακοήθειες και κάποιες σπάνιες ΔΠΠ (π.χ κυψελιδική πρωτεΐνωση). Μπορεί όμως να υποστηρίξει τη
διάγνωση σε συνδυασμό με συμβατή κλινική εικόνα

και ακτινολογικά ευρήματα.
5. Η κυτταρική ανάλυση του BAL δεν έχει προγνωστική
αξία, ούτε προβλέπει την ανταπόκριση στη θεραπεία.
H επιτροπή προβαίνει στις ακόλουθες συστάσεις:
Α. Η επιλογή της θέσης όπου θα ληφθεί το BAL προτιμότερο είναι να γίνεται βάσει μίας πρόσφατης HRCT θώρακος (εντός 6 εβδομάδων) και όχι απαραίτητα στις
συνήθεις θέσεις (μέσος λοβός και γλωσσίδα).
Β. Στο συλλεχθέν BAL θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται ποσοτική μέτρηση των κυτταρικών πληθυσμών
(μακροφάγα, ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα). Εάν περισσεύει δείγμα, μπορεί να σταλεί για
μικροβιολογική και κυτταρολογική ανάλυση.

Αλγόριθμος 1.
Προσέγγιση Διάχυτων Πνευμονοπαθειών. *: Διαγνωστική HRCT θώρακος θεωρείται στην IPF, τη Σαρκοείδωση
και την Ιστιοκύττωση Langerhans.

Αλγόριθμος 2.
Διαφορική διαγνωστική προσέγγιση οξείας διάμεσης πνευμονοπάθειας.

Διάχυτες Παρεγχυματικές Πνευμονοπάθειες.
Γ. Δεν συνιστάται ο προσδιορισμός των υποτύπων των
λεμφοκυττάρων ως εξέταση ρουτίνας.
΄Όταν το BAL περιέχει >15% λεμφοκύτταρα, είναι
λεμφοκυτταρικό, >3% ουδετερόφιλα ουδετεροφιλικό,
>1% ηωσινόφιλα ηωσινοφιλικό και >0.5% μαστοκύτταρα
μαστοκυτταρικό. Κυριαρχία των μακροφάγων με έγκλειστα σωματίδια καπνού συναντάται στις DIP, RB-ILD και
στην Ιστιοκύττωση Langerhans.

Σαρκοείδωση
Σε ότι αφορά την αιτιο-παθογένεση της νόσου, σήμερα επικρατεί η άποψη πως κάποιο εξωτερικό άγνωστο
προς το παρόν ερέθισμα, σε γενετικώς προδιατεθειμένα
άτομα, οδηγεί σε Τh-1 κοκκιωματώδη φλεγμονή. ΄Έχουν
ανακαλυφθεί γενετικοί πολυμορφισμοί στα γονίδια του
μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (HLA), στο
γονίδιο της βουτυροφυλλίνης (BTNL-2) και της ανεξίνης
(A-11) που φέρουν προδιάθεση στη νόσο και που αναδεικνύουν συγγένεια της σαρκοείδωσης με τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου11, 12. Επίσης έχει
ανακαλυφθεί η συμμετοχή κυτταρομεμβρανικών υποδοχέων (Νod-like receptors-NLR) μέσω της οδού της τυροσινικής κινάσης13. Ενδείξεις για ενεργοποίηση της φλεγμονής από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης έχουν
επίσης προκύψει14.
Στη διαγνωστική προσέγγιση σε ασθενή με μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια, πριν υποβληθεί σε μεσοθωρακοσκόπηση, θα πρέπει να υποβάλλεται σε βρογχοσκόπηση με χρήση ενδοβρογχικού υπερήχου (EBUS)και
λήψη ιστολογικής διά βελόνης υπό την καθοδήγησή του.
Στον έλεγχο για καρδιακή σαρκοείδωση αρχικά θα πρέπει να εκτιμώνται εκτός από το ιστορικό και τη φυσική
εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχος καρδιάς και
holter ρυθμού και επί υποψίας μαγνητική καρδιάς ή PET
scan και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη15.
Τελευταία έμφαση δίνεται στο αίσθημα κόπωσης,
(fatigue) που αναφέρουν συχνά οι ασθενείς με σαρκοείδωση ακόμα και όταν η νόσος τους είναι σε ύφεση. ΄Ένα
φάρμακο, που φαίνεται να βοηθάει, είναι η υδροχλωρική μεθυλ-φαινιδάτη16. ΄Όταν αναγνωρίζεται πνευμονική
υπέρταση σε ασθενή με σαρκοείδωση, αυτός θα πρέπει
να παραπέμπεται για καρδιακό καθετηριασμό.
Πρόσφατα εκδόθηκαν οδηγίες για την ορθή χρήση της
μεθοτρεξάτης (ΜΤΧ) στη σαρκοείδωση17. Η ΜΤΧ χρησιμοποιείται ως 2ης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς, που δεν
ανταποκρίθηκαν στα κορτικοστεροειδή (ΚΣ) ή ανέπτυξαν
επιπλοκές από αυτά ή προκειμένου να μειωθεί η δόση
τους ή ως 1ης γραμμής, όταν υπάρχει αντένδειξη για
τη λήψη ΚΣ. Η αρχική δόση θα πρέπει να είναι 5-15mg/
εβδομάδα, ενώ απαραίτητη είναι η συγχορήγηση φυλλικού οξέως 5mg/εβδομάδα ή 1mg/ημέρα. Αντενδείξεις
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στη χορήγηση ΜΤΧ είναι η σοβαρή ηπατική και νεφρική
ανεπάρκεια, η μυελοκαταστολή και η ενεργός λοίμωξη.
Επομένως, πριν την έναρξη ΜΤΧ πρέπει να ελέγχεται η
ηπατική βιοχημεία, η νεφρική λειτουργία, μία γενική αίματος και ενδεχόμενα δείκτες HIV, HBV, HCV και δοκιμασία mantoux. Μετά την έναρξη της ΜΤΧ ο έλεγχος πρέπει
να γίνεται αρχικά κάθε 3-6 εβδομάδες και επί σταθεροποίησης κάθε 1-3 και αργότερα κάθε 6 μήνες και να περιλαμβάνει γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, SGOT και
SGPT. Eπί γαστρεντερικών διαταραχών η ΜΤΧ μπορεί να
δοθεί σε 2 δόσεις με διαφορά 12 ωρών, αλλά επί ηπατικής βλάβης θα πρέπει να μειωθεί η δόση ή να διακοπεί
πλήρως και βιοψία ήπατος μπορεί να απαιτηθεί. Είναι
κατάλληλη για μακροχρόνια χρήση, απαγορεύεται όμως
στην εγκυμοσύνη, το θηλασμό και για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από επιδιωκόμενη σύλληψη.

Νοσήματα του Συνδετικού Ιστού
Εν συντομία θα αναφερθούν δύο νεότερες ανακοινώσεις. Σε αρκετές μελέτες τελευταία τονίζεται η κακή
πρόγνωση που έχει, κατ`εξαίρεση προς τις άλλες δευτεροπαθείς σε νοσήματα του συνδετικού ιστού διάμεσες
πνευμονοπάθειες, η σχετιζόμενη με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Συνήθης Διάμεση Πνευμονία (UIP). H πρόγνωση
θεωρείται αντίστοιχη της IPF και αφορά ιδίως άνδρες18.
Φαίνεται από αρκετές πρόσφατες μελέτες πως το
mycophenolate mofetil έχει θέση στη θεραπεία συντήρησης της διάμεσης πνευμονοπάθειας σχετιζόμενης με το
συστηματικό σκληρόδερμα, καθώς επιτυγχάνει σταθεροποίηση ή και βελτίωση με ικανοποιητικό προφίλ ασφαλείας19.

Ορφανά νοσήματα/Λεμφαγγιεολειομυωμάτωση (LAM)
Η LAM είναι μία νόσος που προσβάλλει γυναίκες της
αναπαραγωγικής ηλικίας και σχετίζεται με την οζώδη
σκλήρυνση, μία νόσος που εκδηλώνεται μετά τη γέννηση. Στον πνεύμονα δημιουργεί κύστεις και προκαλεί
συχνά πνευμοθώρακα και χυλοθώρακα, εξωπνευμονικά δε σχετίζεται με αγγειομυολιπώματα νεφρών. Δεν
υπάρχει θεραπεία, παρά μόνο μεταμόσχευση στα τελικά
στάδια. Τελευταία όμως ανακαλύφθηκε πως στη νόσο
συμμετέχουν οι υποδοχείς θηλαστικών για τη ραπαμυκίνη (m-TOR). Συνακόλουθα, φαίνεται πως φάρμακα
που χρησιμοποιούνται σε μεταμοσχευμένους (sirolimus,
everolimus) και είναι αναστολείς αυτών των υποδοχέων
μπορεί να αποτελέσουν στο εγγύς μέλλον θεραπευτική
επιλογή για αυτή τη νόσο20.
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Summary
Diffuse Parenchymal Lung Diseases
I Papanikolaou, Pneumonologist
Diffuse Parenchymal Lung Diseases constitute an heterogeneous group of diseases. The advent of high resolution computed tomography of the chest allows often a
confident diagnosis making surgical lung biopsy less necessary. Progress in the understanding of many of those
diseases through genetics may lead to the development
of new therapies. Cornerstone of the evaluation of such
diseases is the cooperation between the pulmonary physician, the radiologist and the pathologist. Also, difficult
cases should be evaluated by a doctor or a medical facility
specialized in treating these diseases.
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Λέξεις κλειδιά :
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), παράγοντες κινδύνου ΑΕΕ, Γ.Ν. Κατερίνης και
Γ.Π.Ν. Μυτιλήνης ΄΄Βοστάνειο΄΄.

Περίληψη:
Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση των αυξανόμενων παραγόντων
κινδύνου, που σχετίζονται με την πρόκληση των ΑΕΕ, προϋποθέτει τη συστηματική μελέτη τους σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνηθεί η
συσχέτιση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως ηλικία,
φύλο, συνυπάρχοντα νοσήματα και φαρμακευτική αγωγή
με τα Α.Ε.Ε.
Υλικό και μεθοδολογία: Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο νοσοκομεία αντίστοιχων Ελληνικών επαρχιακών πόλεων, στο
Γ.Ν. Κατερίνης και στο Γ.Π.Ν. Μυτιλήνης ΄΄Βοστάνειο΄΄. Η διάρκειά της ήταν 3 μήνες, από 1η Ιανουαρίου 2011 έως και
την 31η Μαρτίου 2011. Πρόκειται για αναδρομική-συγκριτική έρευνα, στην οποία χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική
στατιστική για την ορθή μελέτη, καταγραφή, επεξεργασία
και ανάλυση των στοιχείων αυτών, μέσω του προγράμματος Excel.
Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς, από τους οποίους οι 36 προέρχονταν από το Γ.Ν. Κατερίνης και οι 54 από το Γ.Π.Ν. Μυτιλήνης ΄΄Βοστάνειο΄΄. Από
αυτούς, στην Κατερίνη οι άνδρες ήταν 18 και 18 οι γυναίκες,
ενώ στη Μυτιλήνη οι άνδρες ήταν 25 και 29 οι γυναίκες.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση παραγόντων όπως, σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η κακή υγιεινή ,συγχρόνως με τη λήψη κατάλληλης αγωγής, μπορούν
να μας προστατέψουν από τα αγγειακά επεισόδια.
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Εισαγωγή

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν κλινικό νευρολογικό σύνδρομο που μπορεί να
προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη ή και θάνατο1,2. Επιπλέον τα ΑΕΕ αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες σοβαρής και παρατεταμένης αναπηρίας και επιφέρουν καθοριστικές αλλαγές στη ζωή του ατόμου,
οι οποίες αφορούν την υγεία του αυτή καθαυτή, το
επάγγελμά του, την κοινωνική του ζωή και την ανεξαρτησία του3. Τα αίτια των ΑΕΕ είναι πολλά και συνήθως
έχουν σχέση με βλάβες των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, οι οποίες συνήθως εγκαθίστανται αργά
στο πέρασμα του χρόνου θα πρέπει να υποτιμούμε το
σακχαρώδη διαβήτη, τις υπεριλιπιδαιμίες, τις αρτηριοπάθειες, τις θρομβοφλεβίτιδες, τις καρδιακές βαλβιδοπάθειες και την κακή υγιεινή ,δηλαδή κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, καθιστική ζωή και κακή διατροφή4-6.
Ένας ασθενής που πάσχει από μία από τις ανωτέρω παθήσεις, δεν θα παρουσιάσει υποχρεωτικά ΑΕΕ. Για τον
λόγο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερόμαστε σε «παράγοντες κινδύνου για ΑΕΕ» 7. Ο κάθε παράγοντας από μόνος του αυξάνει τον κίνδυνο για ΑΕΕ. Αν συνυπάρχουν
περισσότεροι από ένας, τότε η πιθανότητα ο ασθενής
να υποστεί ΑΕΕ αυξάνεται γεωμετρικά8.
Η αντιμετώπιση λοιπόν των παραγόντων αυτών,
καθώς και η λήψη των κατάλληλων φαρμάκων στην περίπτωση καρδιοπαθειών, υπέρτασης και διαβήτη, μπορούν να μας προστατέψουν από τα αγγειακά επεισόδια
9. Αυτό προϋποθέτει τη συστηματική μελέτη, καταγραφή και σύγκριση των παραγόντων αυτών, τόσο σε τοπικό-εθνικό επίπεδο, όσο και διεθνές ,στα πλαίσια της
επιστημονικής κοινότητας.

Σκοπός

θνησιμότητα, συνυπάρχοντα νοσήματα, φαρμακευτική
αγωγή και τρόπος χορήγησης της αγωγής) ασθενών με
Α.Ε.Ε., που νοσηλεύτηκαν σε δυο Ελληνικά επαρχιακά
νοσοκομεία, το Γ.Ν. Κατερίνης και το Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης ΄΄Βοστάνειο΄΄.

Υλικό και μεθοδολογία
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς, όπου
οι 36 προέρχονταν από το Γ.Ν. Κατερίνης και οι 54 από
το Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης ΄΄Βοστάνειο΄΄. Συγκεκριμένα,
στην Κατερίνη ήταν 18 άνδρες και 18 γυναίκες, στη Μυτιλήνη οι άνδρες ήταν 25 και 29 οι γυναίκες. Η χρονική
διάρκεια συλλογής δεδομένων διήρκησε από 1/1/2011
– 31/3/2011 και πραγματοποιήθηκε στα αντίστοιχα νοσοκομεία. Για την ορθότερη καταγραφή και μελέτη των
στοιχείων αυτών χρησιμοποιήθηκε ειδική «φόρμα»,
που περιελάμβανε τις εξής παραμέτρους: ηλικία, φύλο,
εθνικότητα, θνησιμότητα, συνυπάρχοντα νοσήματα,
φαρμακευτική αγωγή και τρόπος χορήγησης της αγωγής. Η φόρμα αυτή στηρίχτηκε στα στοιχεία που περιγράφονται στο φάκελο νοσηλείας των ασθενών και στο
φύλλο ημερήσιας νοσηλείας αυτών.(Πίνακας, 1)
Για τη συλλογή των στοιχείων ελήφθη η σχετική
άδεια από την Επιστημονική Επιτροπή των αντίστοιχων
νοσοκομείων, μετά από έγγραφη αίτησή μας και ρητή
διαβεβαίωσή μας, ότι θα τηρηθεί απαραίτητα το απόρρητο των στοιχείων των ασθενών.
Πρόκειται για μία αναδρομική-συγκριτική έρευνα,
στην οποία χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική για την ορθή μελέτη, καταγραφή, επεξεργασία και
ανάλυση των στοιχείων αυτών, μέσω του προγράμματος Excel .

Αποτελεσματα

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων κοινών χαρακτηριστικών (όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα,

ΗΛΙΚΙΑ
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ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Τα ΑΕΕ , όπως ήδη ειπώθηκε, αποτελούν σύμφωνα
και με τη διεθνή βιβλιογραφία πολυπαραγοντική νόσο,

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ

Πίνακας 1.
Αριθμός ασθενών ανάλογα με την ηλικία Γ.Ν. Κατερίνης.

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε δυο επαρχιακά νοσοκομεία στην Ελλάδα .
για την οποία ευθύνονται αλληλοεπιδρώντες γενετικοί
και περιβαλλοντικοί παράγοντες 10-11.
Οι παράγοντες αυτοί μελετήθηκαν και στην ερευνητική εργασία, στην οποία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
΄Όσον αφορά την ηλικία επισημαίνονται τα εξής:
• Στο Γ.Ν. Κατερίνης και οι 36 ασθενείς ήταν άνω των
60 ετών, ποσοστό 100% (σχήμα 1).
• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» οι περισσότεροι ασθενείς δηλαδή 24, ποσοστό 43%, ήταν μεταξύ
80-90 ετών (σχήμα 2).
Ως προς το φύλο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
• Στο Γ.Ν Κατερίνης σε σύνολο 36 ασθενών και οι άνδρες, όπως και οι γυναίκες, ήταν 18, ποσοστό 50%
(σχήμα 3).
• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», σε σύνολο 54
ασθενών, οι άνδρες ήταν 25, ποσοστό 46% και οι γυναίκες 29, ποσοστό 54% (σχήμα 4).

•
•

•

•

•

Αναφορικά με την εθνικότητα των νοσηλευομένων
επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Στο Γ.Ν. Κατερίνης, και οι 36 νοσηλευόμενοι με ΑΕΕ
ήταν Έλληνες, ποσοστό 100% (σχήμα 5).
Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και οι 54 νοσηλευόμενοι με ΑΕΕ ήταν Έλληνες , ποσοστό 100%
(σχήμα 6).΄Ως προς τη θνησιμότητα των ΑΕΕ επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Στο Γ.Ν. Κατερίνης στους άνδρες από τους 18 απεβίωσαν οι 3, ποσοστό 17% και στις γυναίκες από τις 18
απεβίωσαν οι 2, ποσοστό 11% (σχήματα 7,1 & 7,2).
Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» από τους 25
άνδρες απεβίωσαν οι 3, ποσοστό 12% και στις γυναίκες από 29 απεβίωσαν οι 5, ποσοστό 17% (σχήματα 8,1 & 8,2).
Αναφορικά με τα συνυπάρχοντα νοσήματα, παρατηρήθηκαν τα εξής:
Στο Γ.Ν. Κατερίνης, στους άνδρες, τα συχνότερα νοσήματα είναι η αρτηριακή υπέρταση και οι καρδιακές παθήσεις, όπου συναντώνται σε 8 περιστατικά,
ποσοστό 27%. Ακολουθεί ο σακχαρώδης διαβήτης
με 6 ασθενείς και ποσοστό 20%, η δυσλιπιδαιμία με
4 ασθενείς και ποσοστό13%, 3 ασθενείς με παλαιό
ΑΕΕ και ποσοστό 10%, καθώς και 1 ασθενής χωρίς
συνοδά νοσήματα, ποσοστό 3% (σχήμα 9,1).
Αλλά και στις γυναίκες τα συχνότερα συνυπάρχοντα νοσήματα είναι η αρτηριακή υπέρταση, όπου
απαντάται σε 9 περιστατικά, ποσοστό 29% και ο
σακχαρώδης διαβήτης σε 6 ασθενείς, ποσοστό 19%.
Ακολουθούν ο καρκίνος μαστού και οι καρδιοπάθειες με 5 περιστατικά και ποσοστό 19% ,η οστεοπόρωση με 4 περιστατικά και ποσοστό 13%, καθώς
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και 2 ασθενείς χωρίς συνοδό νόσημα, ποσοστό 7%
(σχήμα 9,2).
• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» επίσης, ο σακχαρώδης διαβήτης και η αρτηριακή υπέρταση είναι
τα νοσήματα που συναντώνται συχνότερα, συγκεκριμένα σε 11 ασθενείς, ποσοστό 24%. Ακολουθούν
οι καρδιακές παθήσεις με 10 περιστατικά και ποσοστό 22%, η δυσλιπιδαιμία με 6 περιστατικά και ποσοστό 13% και 3 ασθενείς με παλαιό ΑΕΕ και ποσοστό 8% , καθώς και 4 ασθενείς χωρίς συνοδό νόσημα
και ποσοστό 9% (σχήμα 10,1).
Στις δε γυναίκες, οι καρδιακές παθήσεις απαντώνται
σε 15 περιστατικά και ποσοστό 31% , ο σακχαρώδης
διαβήτης σε 12 περιστατικά και ποσοστό 25%, η αρτηριακή υπέρταση σε 11 περιστατικά και ποσοστό
22%, παλαιά ΑΕΕ απαντώνται σε 5 περιστατικά και
ποσοστό 10% , καθώς και 2 ασθενείς χωρίς συνοδό
νόσημα και ποσοστό 4% (σχήμα 10,2).
΄Ως προς τη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με
ΑΕΕ, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:
• Στο Γ.Ν. Κατερίνης, στους άνδρες, τα συχνότερα
φάρμακα που χορηγήθηκαν ήταν το penrazol (ομεπραζόλη, γαστροπροστατευτικό) σε 13 περιστατικά
και ποσοστό 23%, ακολούθησαν lopressor ( μεταπρολόλη, αντιυπερτασικό) σε 7 περιστατικά και ποσοστό 12%, ivor (νατριούχος βενηπαρίνη, αντιθρομβωτικό) σε 7 περιστατικά και ποσοστό 12% , καθώς
και το Lipitor (στατίνη, ρυθμιστικό φάρμακο των λιπιδίων) σε 6 περιστατικά και ποσοστό 11% (σχήμα
11,1).
Στις δε γυναίκες τα συχνότερα φάρμακα που χορηγήθηκαν ήταν το innohep (νατριούχος τινζαπαρίνη, αντιπηκτικό) σε 11 περιστατικά και ποσοστό
21%, penrazol σε 10 περιστατικά και ποσοστό 19%,
καθώς και το lasix (φουροσεμίδη, διουρητικό) σε 7
περιστατικά και ποσοστό 13% (πίνακας 17, σχήμα
16,2).
• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» επίσης, στους
άνδρες τα συχνότερα φάρμακα που χορηγήθηκαν
ήταν η mannitol (μανιτόλη, ) σε 14 περιστατικά και
ποσοστό 18%, lordin (ομεπραζολη, γαστροπροστατευτικό) σε 10 περιστατικά και ποσοστό 13%, eselan
(ομεπραζόλη, γαστροπροστατευτικό) σε 10 περιστατικά και ποσοστό 13%, fraxiparine (ηπαρίνη, αντιπηκτικό) σε 9 περιστατικά και ποσοστό 12%, καθώς
και degadron (δεξομεθαζόνη, γλυκοκορτικοειδή) σε
9 περιστατικά και ποσοστό 12% (σχήμα 12,1).
Αλλά και στις γυναίκες χορηγήθηκαν συχνότερα
η mannitol σε 15 περιστατικά και ποσοστό 14%,
innohep σε 15 περιστατικά και ποσοστό 14%, lordin
σε 11 περιστατικά και ποσοστό 11%, lasix σε 11 περιστατικά και ποσοστό 11% , καθώς και eselan σε 11
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περιστατικά και ποσοστό 11% (σχήμα 12,2).
Αναφορικά με τους τρόπους χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :
• Στο Γ.Ν. Κατερίνης, στους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε κυρίως η παρεντερική χορήγηση φαρμάκων. Συγκεκριμένα, 35 σκευάσματα χορηγούνταν
παρεντερικά (im. iv. sc.), ποσοστό 49% και 28 από
το στόμα (per os), ποσοστό 39%,ενώ σε 5 ασθενείς
εφαρμόστηκε η τοπική χορήγηση φαρμάκων, ποσοστό 7% και σε 4 ασθενείς η χορήγηση έγινε δια της
αναπνευστικής οδού, ποσοστό 5% (σχήμα 13).
• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», στους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε και πάλι η παρεντερική χορήγηση φαρμάκων. Συγκεκριμένα, 38 σκευάσματα
χορηγούνταν παρεντερικά (im. iv. sc.), ποσοστό 53%
και 27 από το στόμα (per os), ποσοστό 37% , ενώ σε
4 ασθενείς εφαρμόστηκε η τοπική χορήγηση φαρμάκων, ποσοστό 6% και σε 3 ασθενείς η χορήγηση
έγινε δια της αναπνευστικής οδού, ποσοστό 4%
(σχήμα 14).

Συζήτηση
Σε μείζονα , λοιπόν, παράγοντα απειλής της ανθρώπινης ζωής και υγείας έχει εξελιχθεί το Α.Ε.Ε. μια
και αποτελεί τη δεύτερη αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως, σε ηλικίες άνω των 65 ετών 12,13. Τα παραπάνω
επαληθεύονται και με την παρούσα ερευνητική εργασία μιας και, όπως αναφέρθηκε, η ηλικία των ασθενών
στα δύο Ελληνικά επαρχιακά νοσοκομεία Κατερίνης
και Μυτιλήνης ήταν άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα,
στο Γ.Ν. Κατερίνης αφορούσε συνολικά όλους τους
ασθενείς, ποσοστό 100%. Στο Π.Γ.Ν.Ν. Μυτιλήνης άγγιζε σχεδόν όλους τους ασθενείς σε ποσοστό 92,5%.
Αναφορικά για το φύλο, αν και, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα
εγκεφαλικών επεισοδίων από ότι οι γυναίκες, στην Ελλάδα τα ποσοστά διαφοροποιούνται 4,14 .Συγκεκριμένα,
στο Γ.Ν. Κατερίνης άνδρες και γυναίκες με Α.Ε.Ε. καταλαμβάνουν το 50% αντίστοιχα, ενώ στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» οι άνδρες ανέρχονται σε ποσοστό
43% και οι γυναίκες σε 57%!
΄Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι
απορρέουν από νοσήματα που είναι υπεύθυνα για την
εμφάνιση των Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την επιστημονική
βιβλιογραφία, ως επί το πλείστον είναι: η αρτηριακή
υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, σακχαρώδης διαβήτης και οι υπεριλιπιδαιμίες15,16. Σημειωτέον ότι, οι ίδιοι
παράγοντες κινδύνου με τα αντίστοιχα νοσήματα, επισημάνθηκαν και στην παρούσα μελέτη. Στο Γ.Ν. Κατερίνης, η αρτηριακή υπέρταση διαπιστώθηκε στο 29%
των ασθενών, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», στους άνδρες
διαπιστώθηκε αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδης
διαβήτης σε ποσοστό 14% αντίστοιχα και στις γυναίκες
καρδιακές παθήσεις σε ποσοστό 31%.
΄Ως προς τη θεραπεία των Α.Ε.Ε., αυτή ποικίλλει
ανάλογα με τον τύπο του Α.Ε.Ε., τη φάση του και αποσκοπεί στην πρόληψη περαιτέρω σχηματισμού θρόμβου, την αύξηση της αιματικής ροής και την προστασία
των εγκεφαλικών νευρώνων17,18. Τα παραπάνω διαπιστώνονται και στην παρούσα μελέτη, στα δύο Ελληνικά
επαρχιακά νοσοκομεία, της Κατερίνης και της Μυτιλήνης. Η μόνη διαφορά έγκειται στην εμπορική ονομασία
των σκευασμάτων, η οποία σχετίζεται με τις φαρμακευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες
περιοχές.
Ειδικότερα δε στον τρόπο χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής διαπιστώνεται ότι η παρεντερική χορήγηση των φαρμάκων χρησιμοποιείτε ως επί το πλείστον.
Συγκεκριμένα, στο Γ.Ν. Κατερίνης η παρεντερική χορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 47% , έναντι 28% της από
του στόματος χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής
και στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» η παρεντερική
χορήγηση της αγωγής ανέρχεται σε ποσοστό 53% έναντι του 37% της από του στόματος χορήγησης αυτής. Τα
παραπάνω σχετίζονται με την πολιτική του κάθε νοσοκομείου, την εκπαίδευση του προσωπικού του (κυρίως
του νοσηλευτικού) και της στάσης των ιατρών έναντι
της εκάστοτε θεραπευτικής αγωγής γενικότερα19.
Αλλά και τα ποσοστά θανάτων της παρούσας μελέτης συμβαδίζουν με τα διεθνή καταγεγραμμένα ποσοστά, όπου αυτά ανέρχονται στο 10% περίπου των
νοσούντων20,21. Παρατηρείται μόνο μία μικρή διαφοροποίηση, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, στο Γ.Ν. Κατερίνης, όπου το ποσοστό θνησιμότητας των ανδρών ανέρχεται στο 17% και των γυναικών
στο 11%. Αντίθετα, στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 12% στους άνδρες και 17% στις γυναίκες. Παρόλα αυτά η διαφορά,
σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, δεν
μπορεί να αξιολογηθεί ιδιαίτερα, μιας και το ποσοστό
του δείγματος ήταν μικρό. Καλό, λοιπόν, είναι να γίνει
μία ευρύτερη έρευνα, στον ελλαδικό χώρο, που θα καταγράφει τους πραγματικούς δείκτες θνησιμότητας.
΄Ως προς την εθνικότητα των ασθενών, στα ελληνικά νοσοκομεία, όλοι οι πάσχοντες, ανεξαιρέτως άνδρες
και γυναίκες, ήταν Έλληνες, αν και τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια η αύξηση του αριθμού των μεταναστών στην Ελλάδα είναι σημαντική. Γι’ αυτό το λόγο το
τελευταίο εύρημα της παρούσας μελέτης δεν μπορεί να
αξιολογηθεί . Καλό θα είναι να πραγματοποιηθεί, όπως
αναφέρθηκε, μία ευρείας κλίμακας μελέτη σε όλη την
Ελλάδα για την καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, καθώς και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε δυο επαρχιακά νοσοκομεία στην Ελλάδα .
των ΑΕΕ και της θνησιμότητας σε πολίτες της ελληνικής
επικράτειας. Άλλωστε, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης πολλών
μεταναστών από πάρα πολλές χώρες με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά.

Συμπεράσματα
Δυστυχώς, παρότι η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας έχει συμβάλει στην καλύτερη μελέτη της αιτιοπαθογένειας και των «παραγόντων» κινδύνου που σχετίζονται με τα ΑΕΕ, καθώς και
στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών
με ΑΕΕ, εντούτοις ο κίνδυνος ανάπτυξης ενός ΑΕΕ με
όλη τη βαρύτητά του, παραμένει υψηλός22,23. Έτσι λοιπόν η τροποποίηση των «παραγόντων» κινδύνου, που
σχετίζονται με τα ΑΕΕ ,παραμένει η βασικότερη αρχή
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ΑΕΕ 24-26.
Γεγονός που παρατηρήθηκε και στην παρούσα μελέτη,
ότι δηλαδή, μέσα από κατάλληλες προϋποθέσεις και
θεραπευτικές εφαρμογές από τους ειδικούς, η αποκατάσταση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, είναι
εφικτή και έχει άμεσα αποτελέσματα για τον ασθενή.
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Abstract
Ιntroduction: Acknowledging and addressing the growing risk factors associated with the induction of stroke
requires the systematic study both local-national level.
Purpose: The purpose of this study was to investigate
the correlation of specific characteristics such as age,
gender, ethnicity, mortality, co morbid illnesses, medication and method of administration Treatment with SA.
Material And Methodology : The research was conducted in two hospitals respective provincial Greek cities in
Hospital Katherine and G.P.N.N. Mytilene ‘ Vostaneio’.
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The duration was 3 months from 1 January 2011 to 31
March 2011. This is a retrospective comparative study,
which used descriptive statistics to study the proper recording, processing and analysis of these data, using the
software Excel.
Results: The sample consisted of patients, whom 36
were from the Hospital Katherine and 54 from the
G.P.N.N. Mytilene ‘Vostaneio’. From these, Katherine
were 18 men and 18 women, while men in Mytilene
were 25 and 29 women.
Conclusions: Addressing factors such as diabetes mellitus, hyperlipidemia, arterial and cardiac vascular
thrombophlebitis, and poor hygiene (smoking, alcohol
abuse, sedentary lifestyle, poor diet), along with receiving appropriate treatment, can protect us from vascular
events.
Key words: cerebrovascular disease (stroke), stroke risk
factors, G.H. Katherine G.D.H. Mytilene ‘Vostaneio’.
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Αναισθησιολόγος , Εξειδίκευση στη θεραπεία πόνου & παρηγορητική ιατρική
Χειρουργός θώρακος , ΠΜΣ Ογκολογία
θώρακος, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Παθολόγος-Ογκολόγος
Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος & Ιατρείου Πόνου ΓΝΑ « Ο Ευαγγελισμός »

Εισήγηση από την ημερίδα «Αντιμετώπιση
ογκολογικού ασθενή στην Κέρκυρα.
Νέες προοπτικές », 19 Ιανουαρίου 2013 ,
Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας
Καμία πηγή ή φορέας χρηματοδότησης της
παρούσης εργασίας
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Γεωργία Ζαχαρία
Γενική Κλινική Κερκύρας «Αλέξανδρος Μάστορας», Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 491 00,
Κέρκυρα, Τηλ: 2661022945 - 6974654308,
E mail: zizizac@gmail.com
Λέξεις κλειδιά :
καρκινικός πόνος, απιοειδή, παροξυσμικός
πόνος, νευροπαθητικός πόνος, υποστηρικτική αγωγή, παρηγορητική αγωγή.

Περίληψη:
Εισαγωγή: Κάθε μέρα υποφέρουν από καρκινικό πόνο περισσότεροι από 9.000.000 άνθρωποι. Στην Ευρώπη, το 50%
των καρκινοπαθών δεν έχουν αποτελεσματική ανακούφιση
του πόνου τους. Η συχνότητα εμφάνισης καρκινικού πόνου
εξαρτάται από την εστία και το στάδιο της νόσου. Η αντίληψη του πόνου επηρεάζεται από σωματικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και πνευματικούς παράγοντες. Η έννοια του ολικού πόνου αντιπροσωπεύει τις
αλληλεπιδράσεις όλων των παραπάνω παραγόντων στην
αντίληψη του πόνου .
Σκοπός: Αυτό το άρθρο παρουσιάζει όλα τα σύγχρονα
δεδομένα σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκινικού
πόνου με ιδιαίτερη έμφαση στη φαρμακευτική θεραπεία
και θέτει τις αρχές της υποστηρικτικής και παρηγορητικής
αγωγής. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πολύπλευρη προσέγγιση του ασθενή παρουσιάζοντας τις δομές που πρέπει
να είναι διαθέσιμες και τις εναλλακτικές λύσεις που παρέχονται σε ασθενείς και φροντιστές.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική
έρευνα σχετικών αναφορών. Χρησιμοποιήθηκε διαδικτυακή αναζήτηση των αρχείων της εθνικής ιατρικής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ μέσω της διαδυκτιακής πύλης Pubmed .
Περιορίσαμε την έρευνα μας σε πρόσφατες εργασίες από
το 2012 και μετά.
Αποτελέσματα: Η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθος της θεραπείας πόνου . Είναι αποτελεσματική,
σχετικά χαμηλού κινδύνου, χαμηλού κόστους και τα
αποτελέσματα της φαίνονται σχεδόν άμεσα. Επεμβατικές
τεχνικές απαιτούνται μόλις στο 5-10% των ασθενών που
δεν ανακουφίζονται διαφορετικά. Η υποστηρικτική αγωγή
αντιμετωπίζει τα φυσικά συμπτώματα και τις επιπλοκές συνεπεία της νόσου. Ελαττώνει ή προλαμβάνει την τοξικότητα
της θεραπείας. Βελτιώνει την επικοινωνία με τους ασθενείς
και τους βοηθά να κατανοήσουν την έκταση της νόσου και
την πρόγνωση. Αμβλύνει την συναισθηματική επιβάρυνση
των ασθενών και των οικείων τους.
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Βοηθά τους καρκινοπαθείς να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα.
Συμπεράσματα: Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ο καρκινικός πόνος
που δεν ανακουφίζεται προκαλεί μείωση της ποιότητα
ζωής, της λειτουργικότητας, της δραστηριότητας , της
όρεξης, της παραγωγικότητας , του εισοδήματος και της
διάθεσης για συνέχιση της θεραπείας. Επίσης αυξάνει
τα έξοδα του ασθενούς και της οικογένειας του, το
κόστος νοσηλείας, τον αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία, τη διάρκεια νοσηλείας, τον πόνο, τη δυστυχία και
τις ιδέες αυτοκτονίας.

Εισαγωγή
Κάθε μέρα υποφέρουν από καρκινικό πόνο περισσότεροι από 9.000.000 άνθρωποι. Στην Ευρώπη, το 50%
των καρκινοπαθών δεν έχουν αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου τους. Οι λόγοι είναι διάφοροι: Έλλειψη
ενημέρωσης για τις θεμελιωμένες μεθόδους, έλλειψη
συστηματικής διδασκαλίας φοιτητών Ιατρικής και άλλων επαγγελμάτων υγείας, ελλιπής γνώση της παθοφυσιολογίας και των αιτίων του πόνου, κακή επικοινωνία
ιατρού και ασθενούς, έλλειψη επικοινωνίας του ασθενούς με το οικογενειακό του περιβάλλον, διαθεσιμότητα των αναγκαίων αναλγητικών 1.

Ορολογία
Πόνος: Μία δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που σχετίζεται με μία πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη ή περιγράφεται με τους όρους μια
τέτοιας βλάβης.
Αλγαισθησία: Οι νευρωνικές διαδικασίες της κωδικοποίησης και προώθησης των βλαπτικών ερεθισμάτων. Το βλαπτικό ερέθισμα που ανιχνεύεται από τους
αλγοϋποδοχείς.
Μετατροπή: Η διαδικασία που τα επώδυνα ερεθίσματα μεταφράζονται σε ηλεκτρική δραστηριότητα στα
άκρα των αισθητικών νευρώνων.
Μεταβίβαση: Η διαδικασία της μετάδοσης των νευρικών ώσεων δια μέσου του αισθητικού νευρικού συστήματος .
Τροποποίηση: Η διαδικασία κατά την οποία η μεταβίβαση των αισθητικών πληροφοριών τροποποιείται
μέσω ενός αριθμού νευρωνικών επιδράσεων.
Αντίληψη: Η τελική διαδικασία όπου η μετατροπή,
μεταβίβαση και τροποποίηση αλληλεπιδρούν με τη μοναδική ψυχολογία και μνήμη του ατόμου για να δημιουργήσουν την τελική εμπειρία του πόνου.
Αλγοϋποδοχέας: Ένας αισθητικός υποδοχέας που
είναι ικανός να μετατρέψει και να κωδικοποιήσει βλαπτικά ερεθίσματα.

Αλγαισθητικός πόνος: Ο πόνος που προέρχεται
από τη δραστηριοποίηση των αλγοϋποδοχέων. Είναι
ο φυσιολογικός, ο “καλός” – προσαρμοστικός πόνος.
Αποτελεί φυσιολογική και αναστρέψιμη διαταραχή της
λειτουργικής πλαστικότητας. Οι νευρικές οδοί είναι φυσιολογικές και ανέπαφες .
Νευροπαθητικός πόνος: Πόνος που προκύπτει σαν
άμεση συνέπεια μιας βλάβης ή ασθένειας, που επηρεάζει το σωματοαισθητικό σύστημα . Οι μηχανισμοί πρόκλησής του είναι τελείως διαφορετικοί από τους φυσιολογικούς του αλγαισθητικού πόνου. Είναι παθολογικός
πόνος και προϋποθέτει πάντα νευρική βλάβη 2,4.
Ψυχογενής πόνος: Χρόνια επώδυνη διαταραχή σχετιζόμενη με ψυχολογικούς παράγοντες. Αμφισβητείται
κατά πόσο αποτελεί αποκλειστική αιτία πόνου. Αποδεδειγμένα όμως παρουσιάζει αληθινά συμπτώματα 5,6.

Καρκινικός πόνος
Είναι σύνθετος: Μπορεί να είναι αλγαισθητικός,
νευροπαθητικός ή ψυχογενής. Μόνο 20% των ασθενών
εμφανίζει ένα είδος πόνου. Συνήθως παρουσιάζουν
δύο ή περισσότερα είδη ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι
οξύς, χρόνιος ή χρόνιος με παροξύνσεις ( η συνηθέστερη μορφή). Ο παροξυσμικός πόνος αποτελεί παροδική
έξαρση πόνου σε έδαφος σταθερού επίμονου πόνου,
ελεγχόμενου αποτελεσματικά με συστηματική λήψη
οπιοειδών. Χαρακτηρίζεται από ταχεία έναρξη (1-3
min , μικρή σχετικά διάρκεια ( κατά μέσο όρο περίπου
30min), ποικίλη ένταση (σοβαρός έως ανυπόφορος)
και συχνότητα (1-4 φορές την ημέρα). Ο παροξυσμικός
πόνος μπορεί να είναι περιστασιακός, αυτόματος ή να
εμφανίζεται κατά το τέλος της δόσης . Ο περιστασιακός
πόνος εμφανίζεται κάτω από προβλεπόμενες καταστάσεις (κίνηση, βήχας, μάσηση, κατάποση, αφόδευση). Ο
αυτόματος πόνος εμφανίζεται αιφνιδίως άσχετα με την
δραστηριότητα. Πιθανά αίτια αποτελούν ο σπασμός
ή η διάταση κοίλων σπλάχνων. Ο πόνος κατά το τέλος
δόσης οφείλεται σε ανεπαρκή αναλγητική δοσολογία
ή σε μεγάλα μεσοδιαστήματα μεταξύ των δόσεων. Ο
παροξυσμικός πόνος εμφανίζεται στο 65% των καρκινοπαθών. Αποτελεί αρνητικό προγνωστικό σημείο, οδηγεί
σε μειωμένη φυσική δραστηριότητα , σε υψηλότερα
επίπεδα άγχους-κατάθλιψης, σε μικρότερο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών, σε περισσότερες επισκέψεις
στα ΤΕΠ και σε περισσότερες απρογραμμάτιστες επισκέψεις στα ιατρεία 7.
Ποιος είναι ο λόγος που ο καρκίνος προκαλεί πόνο;
Η έκκριση: προσταγλαδινών, κυτοκινών και EGF από
τον όγκο προκαλεί διέγερση των αλγοϋποδοχέων. Επίσης λόγω της παρουσίας μακροφάγων, που αποτελούν
20-30% των κυττάρων του όγκου, παράγονται TNF και
ιντερλευκίνες, που προκαλούν τη διέγερση πρωτογενών αλγαισθητικών νευρώνων.
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Αιτίες καρκινικού πόνου
Η συχνότητα εμφάνισης καρκινικού πόνου εξαρτάται από την εστία και το στάδιο της νόσου. Την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης πόνου παρουσιάζουν
οι νεοεξεργασίες των οστών, του παγκρέατος και του
οισοφάγου ( >80%). Ακολουθούν ο καρκίνος του πνεύμονα, του στόμαχου, των χοληφόρων, του προστάτη,
των ωοθηκών, της μήτρας και του μαστού (71-80%). Λιγότερο συχνά (61-70%) εμφανίζουν επώδυνη συμπτωματολογία οι καρκίνοι του στοματοφάρυγγα, εντέρου,
νεφρών, ουροδόχου κύστης και εγκεφάλου. Τέλος στο
51-60% των λεμφωμάτων , των λευχαιμιών και των
σαρκωμάτων των μαλακών μορίων έχουμε παρουσία
καρκινικού πόνου. Σε ότι αφορά το στάδιο νόσου έχει
παρατηρηθεί ότι, ανεξαρτήτως είδος καρκίνου, 30-40%
των ασθενών εμφανίζουν αλγώδη συμπτωματολογία
ήδη κατά τη στιγμή της διάγνωσης, ενώ το ποσοστό αυξάνει θεαματικά με τη προχωρημένη νόσο (60-100%).
Αιτίες καρκινικού πόνου είναι η παρουσία της νόσου
(60-70%), Οι θεραπείες της νόσου (20%) , αιτίες με άμεση ή έμμεση σχέση με τη νόσο και τις θεραπείες της
(10%) , αιτίες άσχετες με τη νόσο και τις θεραπείες της
(10%) 8.
Οι αιτίες λόγω της παρουσίας της νόσου περιλαμβάνουν οστικές μεταστάσεις, διήθηση νεύρων και πλεγμάτων, διήθηση σπλάχνων, μαλακών μορίων , δέρματος
και βλεννογόνων. Οι αιτίες που οφείλονται στις θεραπευτικές παρεμβάσεις διακρίνονται σε: στοματίτιδα,
φλεβοθρόμβωση και νέκρωση ιστών μετά από χημειοθεραπεία, μετακτινική βλεννογονίτιδα, νευροπάθεια
και μυελοπάθεια, μετεγχειρητική νευροπάθεια .
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Στις άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενες με τη νόσο αιτίες συμπεριλαμβάνονται οι παρενέργειες των φαρμάκων, η εξασθένηση, η αναπηρία, τα θρομβοεμβολικά
επεισόδια, η μεθερπητική νευραλγία , η γαστρική διάταση και η δυσκοιλιότητα .
Αιτίες πόνου μη σχετιζόμενες με τη νόσο μπορούν
να αποτελέσουν η ισχαιμική καρδιοπάθεια, η αρθρίτιδα και η περιφερική αγγειακή νόσος.
Είναι γεγονός ότι η αντίληψη του πόνου επηρεάζεται από σωματικούς , ψυχολογικούς , κοινωνικούς,
πολιτισμικούς και πνευματικούς παράγοντες. Σε αυτό
το σημείο υπεισέρχεται η έννοια του ολικού πόνου (
Εικόνα 1) . Αντιπροσωπεύει αλληλεπιδράσεις των διαφόρων αιτίων στην αντίληψη του πόνου. Είναι αυτό
που περιγράφει ο άρρωστος. Είναι αυτό που πρέπει να
θεραπευτεί 9.

Γενικές αρχές αντιμετώπισης του πόνου
Βασικός παράγοντας είναι η αποδοχή της περιγραφής, που κάνει ο ασθενής. Χρειάζεται προσεκτική εξέταση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων (ιστορικό,
φυσική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις).
Σωστό είναι να γίνεται η αξιολόγηση κάθε είδος
πόνου χωριστά . Θα πρέπει να εκτιμούνται όλοι οι παράγοντες: σωματικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί, πνευματικοί . Αναγκαία είναι και η περιοδική
επανεκτίμηση του ασθενή.
Η θεραπεία πόνου είναι αναπόσπαστο τμήμα ενός
πολυδύναμου σχεδίου ολιστικής φροντίδας. Πρέπει
να είναι ανάλογη της πορείας της νόσου. Πρέπει να
εφαρμόζει το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα έχοντας
τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών θεραπευτικών

Εικόνα 1.
Έννοια του ολικού πόνου.
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σχημάτων ταυτόχρονα. Απαιτεί συνέχεια στη θεραπεία
και επανειλημμένη επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων θεραπευτικών σχημάτων 10.
Οι θεραπευτικές δυνατότητες, που έχουμε στη διάθεση μας, περιλαμβάνουν θεραπεία υποκείμενης
νόσου, φαρμακευτική προσέγγιση ,επεμβατική προσέγγιση (αναισθησιολογική, νευροχειρουργική), μη
φαρμακευτική- μη επεμβατική προσέγγιση (βελονισμός, TENS, φυσιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κ.λπ.), Παρηγορητική (εγχειρήσεις, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία).

Φαρμακευτική αντιμετώπιση του καρκινικού
πόνου
Αποτελεί τον ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας πόνου. Είναι αποτελεσματική ,σχετικά χαμηλού κινδύνου,
χαμηλού κόστους και τα αποτελέσματα της φαίνονται
σχεδόν άμεσα. Επεμβατικές τεχνικές απαιτούνται μόλις
στο 5-10% των ασθενών που δεν ανακουφίζονται διαφορετικά.
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση βασίζεται σε μη
οπιοειδή αναλγητικά, οπιοειδή αναλγητικά, συνοδά
φάρμακα και προληπτικά φάρμακα. Ρυθμίζοντας τη
φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα
εξής: Θα πρέπει να χορηγούμε επαρκή δόση φαρμάκου. Η τιτλοποίηση της δοσολογίας είναι διαφορετική
για κάθε ασθενή. Η χορήγηση πρέπει να είναι συστηματική σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι επί πόνου
με προτίμηση σε σκευάσματα βραδείας αποδέσμευ-

σης. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για
την αντιμετώπιση παροξυσμικού πόνου λαμβάνοντας
δόση διάσωσης με σκευάσματα άμεσης απελευθέρωσης και ταχείας δράσης. Οι ενδομυϊκές ενέσεις αποφεύγονται. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για
τις τυχών παρενέργειες και πώς να τις αντιμετωπίζουν.
Οι οδηγίες είναι πάντα γραπτές. Προτιμάται η χορήγηση από του στόματος, όπου είναι δυνατόν. Υιοθετούμε
κατά προτίμηση απλά αναλγητικά σχήματα. Επιδιώκουμε συχνούς επανελέγχους και τακτικές συνεδρίες επανεκτίμησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας
της θεραπείας. Τα φαρμακευτικά σχήματα, που χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να βασίζονται στην αναλγητική
κλίμακα του Π.Ο.Υ. ( Εικόνα 2).
Τα μη οπιοειδή αναλγητικά περιλαμβάνουν το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, την παρακεταμόλη και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Είναι αποτελεσματικά στην ανακούφιση του ήπιου έως μέτριου
πόνου. Έχουν δράση κυρίως περιφερική, πιθανόν και
κεντρική. Παρουσιάζουν συνεργική δράση με τα οπιοειδή. Εμφανίζουν φαινόμενο οροφής. Δεν προκαλούν
ανοχή ή εξάρτηση. Τα ΜΣΑΦ χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην αντιμετώπιση κάθε χρόνιου πόνου. Οι παρενέργειές τους εξαρτώνται από τη δράση τους στη σχέση
COX2 / COX1. Οι κυριότερες παρενέργειες αφορούν το
γαστρεντερικό σύστημα , τον πηκτικό μηχανισμό ,τους
νεφρούς και το κεντρικό νευρικό σύστημα ( συνήθως
ήπιες και παροδικές). Τα νεότερα ΜΣΑΦ έχουν μηδαμινή δράση στο γαστρεντερικό και στον πηκτικό μηχανισμό. Για τα άλλα συστήματα απαιτείται η ίδια προσοχή
και προφυλάξεις όπως με τα παραδοσιακά ΜΣΑΦ 11,12.
Τα οπιοειδή αναλγητικά αποτελούν τον ακρογωνι-

Εικόνα 2.
Αναλγητική κλίμακα κατά WHO.
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αίος λίθος για την αντιμετώπιση του μέτριου έως σοβαρού πόνου . Είναι αποτελεσματικά , τιτλοποιούνται
εύκολα με μια σχέση ωφέλειας – κινδύνου εξαιρετική.
Παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ναυτία
και δυσκοιλιότητα (οι πιο συχνές), έμετος, γαστρίτιδα,
υπνηλία , σύγχυση (πιθανή ένδειξη για μείωση της δόσης), παραισθήσεις, καταστολή αναπνευστικού (μηδαμινός κίνδυνος στην πραγματικότητα ), ανοχή, σωματική εξάρτηση, ψυχική εξάρτηση και εθισμός (ειδικά οι
τελευταίες παρενέργειες είναι υπεύθυνες για την “Οπιοφοβία” ).
Η σωστή επιλογή οπιοειδούς βασίζεται στη φαρμακοδυναμική , στη φαρμακοκινητική , στο χρόνο ημίσειας ζωής, στην ισχύ και ισοδυναμία του σκευάσματος,
καθώς επίσης στην παθοφυσιολογία , στην ένταση, στα
χαρακτηριστικά του πόνου και σε προηγούμενες εμπειρίες του ασθενή. Τα οπιοειδή αναλγητικά χορηγούνται
από όλες τις οδούς : Διαβλεννογόνια (στοματικό & ρινικό βλεννογόνο), από το στόμα, από το ορθό, διαδερμικά, παρεντερικά (υποδόρια , ενδομυϊκά, ενδοφλέβια
), ενδονωτιαία (επισκληρίδια , υπαραχνοειδώς), ενδοεγκεφαλικά (ενδοκοιλιακά), με χρήση καθετήρων και
συσκευών συνεχούς ή ελεγχόμενης έγχυσης (PCA) 13,14.
Χρησιμοποιώντας οπιοειδή θα πρέπει να έχουμε
υπόψη τα εξής: Η συγχορήγηση με συνοδά φάρμακα
προκαλεί ενίσχυση της δράσης τους, απαιτεί μικρότερη
δόση και παρουσιάζει
μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης ανοχής. Η δόση
είναι όση χρειάζεται ο άρρωστος. Δεν υπάρχει οροφή.
Μόνο περιορισμό αποτελούν οι παρενέργειες . Σε περίπτωση ανάγκης αύξησης δόσης αυτή δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 30% της τελευταίας δόσης, ενώ η μεί-
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ωση δόσης γίνεται σταδιακά όχι μειώνοντας τη δόση
πάνω από 20%. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση στη
φάση της τιτλοποίησης.
Τα συνοδά φάρμακα είναι φάρμακα, που η πρωταρχική τους ένδειξη είναι άλλη από την αντιμετώπιση
του πόνου. Χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
πόνου, που δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα παραδοσιακά αναλγητικά. Επιτρέπουν τη μείωση της δόσης
των αναλγητικών με επακόλουθο την ελάττωση των
παρενεργειών καθώς και την αντιμετώπιση άλλων συμπτωμάτων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν διαφόρων
ειδών φάρμακα: Αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά,
κορτικοστεροειδή, τοπικά αναισθητικά, βενζοδιαζεπίνες, νευροληπτικά, ψυχοδιεγερτικά, αντιισταμινικά, α2
αγωνιστές (κλονιδίνη), νιφεδιπίνη, κεταμίνη, μυοχαλαρωτικά, καλσιτονίνη, διφωσφωνικά, ραδιοϊσότοπα, καψαϊσίνη 15-17.
Στα προληπτικά φάρμακα ανήκουν τα αντιεμετικά,
τα υπακτικά και τα προστατευτικά του γαστρικού βλεννογόνου.

Αναισθησιολογικές τεχνικές
Αναφερόμαστε σε νευρικούς αποκλεισμούς. Διακρίνονται σε περιφερικούς και κεντρικούς. Χρησιμοποιούνται για να αποκλείσουν ή να τροποποιήσουν το
αίσθημα του πόνου κατά τη μεταβίβασή του από την
πηγή του πόνου στο ΚΝΣ. Πιο αποτελεσματικοί στον αλγαισθητικό πόνο (σωματικό και σπλαχνικό). Οι κεντρικοί
νευρικοί αποκλεισμοί περιλαμβάνουν τους ενδονωτιαίους αποκλεισμούς (επισκληρίδιο ή υπαραχνοειδή).

Εικόνα 3.
΄Έννοιες ανακουφιστικής και υποστηρικτικής αγωγής .
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Βασίζεται στη χρήση τοπικού αναισθητικού και οπιοειδούς. Σπανιότερα χρησιμοποιούνται νευρολυτικοί
παράγοντες. Δίνουν τη δυνατότητα τοποθέτησης καθετήρα και σύνδεσης με αντλία. Βέβαια η εμφύτευση καθετήρα εξαρτάται από το προσδόκιμο επιβίωσης (τουλάχιστον 3 μήνες).

Ανακουφιστική – Παρηγορητική αγωγή
Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα! Ο καρκινικός πόνος, που δεν ανακουφίζεται, προκαλεί μείωση της ποιότητα ζωής, της
λειτουργικότητας, της δραστηριότητας, της όρεξης, της
παραγωγικότητας, του εισοδήματος και της διάθεσης
για συνέχιση της θεραπείας. Επίσης αυξάνει τα έξοδα
του ασθενούς και της οικογένειας του, το κόστος νοσηλείας , τον αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία , τη
διάρκεια νοσηλείας, τον πόνο και τη δυστυχία και τις
ιδέες αυτοκτονίας .
Ο Balfour Mount, ένας Καναδός χειρουργός , αρκετά χρόνια πριν εισήγαγε τον όρο Palliative Care. Ο
όρος προέρχεται από το λατινικό Pallium, που σημαίνει
μάσκα-κάλλυμα και τονίζει τον στόχο της Ανακουφιστικής Αγωγής, που είναι να καλύπτει τα συμπτώματα,
τις συνέπειες μίας ανίατης ασθένειας. Στην Ελλάδα η
Palliative Care αποδίδεται με τον όρο ανακουφιστική
αγωγή ή παρηγορητική αγωγή. Ανακουφιστικός είναι ο
ελαφρύνων τα βάρη, ο παρέχων ανακούφιση. Η παγκόσμια κοινότητα έχει αρχίσει πλέον να ευαισθητοποιείται στην παροχή ολιστικής φροντίδας σε ασθενείς με
ανίατες ασθένειες και άρχισε πλέον να γίνεται αντιληπτό ότι η επιστημονική γνώση όφειλε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την ίαση, αλλά και για την ανακούφιση
των ασθενών από τις συνέπειες της νόσου. Η κίνηση
αυτή ονομάζεται hospice movement. H λέξη hospice με
την διπλή έννοια του οικοδεσπότη και του φιλοξενούμενου χρησιμοποιείται από τον 4ο μ.Χ αιώνα και από
την ίδια ρίζα προέρχονται οι λέξεις hospital, hospitality,
hotel.
Όταν αναφερόμαστε στον καρκινικό πόνο, δεν θα
πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την έννοια του ολικού πόνου
(Εικόνα 1). Ο σωματικός πόνος λόγω της νόσου ή ακόμα
και των θεραπειών επιδεινώνεται από την κατάθλιψη ,
το άγχος και το θυμό, που πιθανόν νοιώθει ο καρκινοπαθής. Η κατάθλιψη μπορεί να οφείλεται στην απώλεια
της κοινωνικής θέσης, στην απώλεια της εργασίας και
του εισοδήματος, στην απώλεια του ρόλου στην οικογένεια, σε χρόνια κόπωση, στην αϋπνία, στην απελπισία,
στην πιθανή παραμόρφωση της εικόνας του.
Το άγχος μπορεί να προέρχεται από φόβο για το
νοσοκομείο, φόβο του πόνου, ανησυχία για τα οικονομικά της οικογένειας, φόβο του θανάτου, πνευματική
ανησυχία, αβεβαιότητα για το μέλλον, απώλεια της
αξιοπρέπειας και του ελέγχου του σώματος. Ο θυμός

μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας, των
φίλων, που δε τον επισκέπτονται, τις τυχόν καθυστερήσεις στη διάγνωση, της επαφής με ακατάλληλους γιατρούς, της πιθανής θεραπευτικής ανεπάρκειας και του
εκνευρισμού 18,19.
Περισσότεροι από 9 εκατ. ασθενείς παγκοσμίως
υποφέρουν από πόνο εξαιτίας του καρκίνου ή των
συνεπειών της θεραπείας του. Σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώπιση του παίζουν και οι φροντιστές (careers )
.20,21 Είναι συγγενείς ή φίλοι των καρκινοπαθών. Χρειάζονται όμως και αυτοί ιδιαίτερη προσοχή. Δεν συνειδητοποιούν πάντα ότι συμπάσχουν με τον ασθενή και
είναι οι μόνιμοι ¨γιατροί¨ του με συνεχές ωράριο. Επιλέγουν να μην ασχοληθούν με τις δικές τους ανησυχίες
και ανάγκες. Συχνά αναβάλλουν τα σχέδια τους και προσαρμόζουν τη ζωή τους σύμφωνα με την θεραπεία και
τις ανάγκες του ασθενούς.
Τα παιδιά και οι καρκινοπαθείς αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Τα μικρά παιδιά, παρόλο που μπορεί να μην μιλάνε, καταλαβαίνουν πολλά. Όταν ένα μέλος της οικογένειας πονάει (παππούς, γονιός) νομίζουν
ότι φταίνε, ότι έκαναν κάτι που το προκάλεσε. Οι έφηβοι, όταν ένα μέλος της οικογένειας πονάει, επιλέγουν
να μην εκφράσουν, τα συναισθήματα τους, κλείνονται
στον εαυτό τους. Δεν πηγαίνουν σχολείο ή πέφτει η
απόδοση στο σχολείο, παρατηρούνται παραβατικές
συμπεριφορές.
Οι φροντιστές, είτε μέλη της οικογένειας, είτε φίλοι,
έχουν ανάγκες . Πρέπει να έχουν πληροφόρηση και να
λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με την πρόγνωση του
ασθενή,τις αιτίες, την βαρύτητα και τη διαχείριση των
συμπτωμάτων, την καθημερινή φροντίδα του ασθενή, για το πως θα καταλήξει ο ασθενής, τις αιφνίδιες
αλλαγές στην κατάσταση του ασθενή και τι πρέπει να
κάνουν, τις υπηρεσίες και τις υποδομές που είναι διαθέσιμες.
Η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ασθένειας είναι πρακτική (οικιακή), ψυχολογική, οικονομική και
πνευματική. Η υποστήριξη προς τους φροντιστές δεν
τελειώνει με τον θάνατο του ασθενή, αλλά πρέπει να
συνεχίζει κατά την περίοδο του πένθους 22.
Το 2002 o WHO έδωσε τον ακόλουθο ορισμό για την
ανακουφιστική αγωγή: Ανακουφιστική Αγωγή είναι η
ενεργή, ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών, η οποία
στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής (ή αλλιώς της υποκειμενικής ευδαιμονίας), όταν η αγωγή για
τη θεραπεία της ασθένειας και την παράταση της ζωής
δεν αποτελεί πλέον ρεαλιστικό στόχο.
Η ανακουφιστική αγωγή είναι τμήμα της υποστηρικτικής αγωγής (Εικόνα 3). Ξεκινά τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ίαση με τα
μέσα που διαθέτουμε. Η ανακουφιστική αγωγή παρέχει ανακούφιση από τον πόνο και από άλλα εξαντλητικά
συμπτώματα. Επιβεβαιώνει τη ζωή και αντιμετωπίζει το
θάνατο σαν ένα φυσικό φαινόμενο της ζωής. Δεν επι-
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ταχύνει, ούτε επιβραδύνει το θάνατο. Συμπεριλαμβάνει την ψυχολογική και πνευματική υποστήριξη στην
αντιμετώπιση των ασθενών. Προσφέρει ένα σύστημα
υποστήριξης, ώστε να είναι ο ασθενής στην καλύτερη
δυνατή κατάσταση και να έχει την καλύτερη ποιότητα
ζωής σε συνάρτηση με το στάδιο της νόσου. Χρησιμοποιεί ομάδες που στηρίζουν τον ασθενή και την οικογένεια του. Στην οικογένειά του προσφέρεται, εφόσον ζητηθεί, και ψυχολογική υποστήριξη μετά το θάνατο του
ασθενούς. H κυριότερη επίτευξη της ανακουφιστικής
αγωγής οφείλει να είναι η διασφάλιση της βέλτιστης
ποιότητας ζωής του ασθενούς και της οικογένειάς του .
Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη δημιουργία
διεπιστημονικών ομάδων, που περιλαμβάνουν νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, ιερείς, διαιτολόγους, φυσιοθεραπευτές και εθελοντές .
Η υποστηρικτική αγωγή αντιμετωπίζει τα φυσικά
συμπτώματα και τις επιπλοκές συνεπεία της νόσου.
Ελαττώνει ή προλαμβάνει την τοξικότητα της θεραπείας, βελτιώνει την επικοινωνία με τους ασθενείς και τους
βοηθά να κατανοήσουν την έκταση της νόσου και την
πρόγνωση. Αμβλύνει την συναισθηματική επιβάρυνση
των ασθενών και των οικείων τους.
Βοηθά τους καρκινοπαθείς να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα 23.
Το 1967 ιδρύθηκε στο Λονδίνο το πρώτο Hospice,
το St Christopher’s. Βασικές επιδιώξεις ήταν ο συνδυασμός κλινικής έρευνας και εκπαίδευσης πάνω στην
αντιμετώπιση του πόνου και στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων των ασθενών βασισμένες πάντα σε μια
ολιστική φροντίδα, που ανταποκρίνεται στις φυσικές,
κοινωνικές, ψυχολογικές και πνευματικές ανάγκες των
ασθενών και των οικείων τους 24-26.
Σήμερα υπάρχουν 3200 hospices στις ΗΠΑ, που εξυπηρετούν 900.000 ασθενείς και άλλα 8000 hospices σε
100 χώρες. Και στην Ελλάδα ;…. Εικοσιέξι χρόνια πριν
κατά την τελετή λήξης του πανευρωπαϊκού συνεδρίου
της IASP ο Diego Beltrutti είπε ότι η αντιμετώπισητου
πόνου και η ανακουφιστική αγωγή είναι δείκτης του πολιτισμού ενός λαού.
“Και πρώτο γε διορίευμαι α νομίζω Ιατρικήν είναι,
το δη πάμπαν απαλλάσειν των νοσεόντων τους καμάτους και των νοσημάτων τας σφοδρότητας αμβλύνειν”Ιπποκράτους, Περί Τέχνης.
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Introduction: Every day more than 9,000,000 people
suffer from cancer pain. In Europe, 50% of cancer patients have no effective relief of their suffering. The incidence of cancer pain depends on the site and the stage
of the disease. Perception of pain is influenced by physical, psychological, social, cultural and spiritual factors.
The concept of total pain represents the interactions of
all the above factors in the perception of pain.
Aim: This paper reviews all the current data regarding the management of the cancer pain with emphasis
to the pharmacological therapy and outlines the fundamental of the supportive and the palliative care. The
multidisciplinary approach is focused and exposes the
entire necessary infrastructure with special care to the
patients and their careers.
Method: A systematic literature search was performed to identify relevant reports. Studies and articles
were identified using online searches of The U.S. National Library of Medicine via www.pubmed.com. We limited our bibliographic search to include only the most
recent articles from 2012 and forth.
Results: Drug therapy is the cornerstone of the pain
management. It is effective, relatively low-risk, low-cost
and the results appear almost instantly. Invasive techniques required to just 5-10% of patients not otherwise
relieved. Supportive care addresses the physical symptoms and complications of the disease. Decreases or
prevents the toxicity of treatment. Improves the communication with patients and helps them to understand
the extent of disease and prognosis. Supportive care
helps cancer patients to face psychological and social
problems.
Conclusions: The pain relief is a basic human right.
The cancer pain not relieved causes reduced quality of
life, functionality, activity, appetite, productivity, income
and willingness to continue treatment. It also increases
the cost of the patient and his family, the cost of hospitalization, number of hospital admissions, length of hospitalization, and level of suffering.
Key words: cancer pain, opioids, breakthrough pain,
neuropathic pain, palliative care, supportive care .

Βιβλιογραφία
1. Higginson IJ, Osborne TR. Epidemiology of Pain in
Cancer. In Cancer Pain. Springer London, 2013. pp.
5-24.
2. Kang JH, Bruera E. Neuropathic Component of Pain
in Cancer. In: Cancer Pain. Springer London, 2013. p.

40

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013, Τόμος 9, Τεύχος 2

165-190.
3. Bennett MI, Rayment C, Hjermstad M, et al. Prevalence and etiology of neuropathic pain in cancer patients: a systematic review. Pain.2012; 153(2): 359365.
4. Vadalouca A, Raptis E, Moka E, et al. Pharmacological treatment of neuropathic cancer pain: a comprehensive review of the current literature. Pain Practice.2012; 12(3): 219-251.
5. Shen MJ, Redd WH, Winkel G et al. Associations
among pain, pain attitudes, and pain behaviors in
patients with metastatic breast cancer. Journal of
behavioral medicine.2012; 1-12.
6. Gorin SS, Krebs P, Badr H, et al. Meta-analysis of psychosocial interventions to reduce pain in patients
with cancer. Journal of Clinical Oncology.2012; 30(5):
539-547.
7. Narayana A, Katz N, and Shillington A, et al. Effect
of breakthrough pain on functional status, pain interference, and disability in cancer patients: Findings
from the national breakthrough pain survey. J Clin
Oncol (Meeting Abstracts). 2013; 31(15): S 6627.
8. Mercadante S. Cancer pain under treatment and
prognostic factors. Pain.2012; 153(8): 1770-1771.
9. O’Connor M, Weir J, Butcher I, et al. Pain in Patients
Attending a Specialist Cancer Service: Prevalence
and Association with Emotional Distress. Journal of
pain and symptom management.2012; 43(1): 29-38.
10. Knudsen AK, Brunelli C, Klepstad P, et al. Which
domains should be included in a cancer pain classification system? Analyses of longitudinal data.
Pain.2012; 153(3): 696-703.
11. Fisch MJ, Lee JW, Weiss M, et al. Prospective, observational study of pain and analgesic prescribing in
medical oncology outpatients with breast, colorectal, lung, or prostate cancer. Journal of Clinical Oncology.2012; 30(16):1980-1988.
12. Nabal M, Librada S, Redondo MJ, et al. The role of
paracetamol and nonsteroidal anti-inflammatory
drugs in addition to WHO Step III opioids in the control of pain in advanced cancer. A systematic review
of the literature. Palliative Medicine.2012; 26(4):
305-312.
13. Koyyalagunta D, Bruera E, Solanki D, et al. A systematic review of randomized trials on the effectiveness
of opioids for cancer pain. Pain Physician, 2012;
15(3): 39-58.
14. Caraceni A, Hanks G, Kaasa S, et al. Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: evidencebased recommendations from the EAPC. .The lancet
oncology.2012; 13(2):58-68.
15. Hardy J, Quinn S, Fazekas B , et al. Randomized,
double-blind, placebo-controlled study to assess the
efficacy and toxicity of subcutaneous ketamine in the
management of cancer pain. Journal of Clinical On-

cology.2012; 30(29): 3611-3617.
16. Mitra R., Jones S. Adjuvant analgesics in cancer pain:
a review. American Journal of Hospice and Palliative
Medicine.2012; 29(1): 70-79.
17. Ripamonti CI, Santini D, Maranzano E, et al. Management of cancer pain: ESMO clinical practice guidelines. Annals of oncology. 2012; 23(suppl 7):139-154.
18. Donovan K A, Thompson LM., Jacobsen P B. Pain,
depression, and anxiety in cancer. In Handbook of
Pain and Palliative Care: Bio behavioral Approaches
for the Life Course. Springer, London, 2013. pp. 615637.
19. Bandieri E, Sichetti D, Romero M, et al. Impact of early access to a palliative/supportive care intervention
on pain management in patients with cancer. Annals
of oncology.2012; 23(8): 2016-2020.
20. Harding R, List S, Epiphaniou E, et al. How can informal caregivers in cancer and palliative care be supported? An updated systematic literature review of
interventions and their effectiveness. Palliative Medicine.2012; 26(1): 7-22.
21. Turner D, Adams E, Boulton M, et al. Partners and
close family members of long‐term cancer survivors: health status, psychosocial well‐being and unmet supportive care needs. Psycho‐Oncology.2013;
22(1): 12-19.
22. Mercadante S. Cancer pain. Current opinion in supportive and palliative care. 2013; 7(2): 139-143.
23. Smith TJ, Temin S, Alesi ER, et al. American Society
of Clinical Oncology provisional clinical opinion: the
integration of palliative care into standard oncology
care. Journal of Clinical Oncology. 2012; 30(8): 880887.
24. Antonuzzo A, Lucchesi M, Brunetti I M,et al. Supportive care and not only palliative care in the route
of cancer patients. Supportive Care in Cancer.2013;
21(3): 657-658.
25. Otis-Green S, Ferrell B, Borneman T, et al. Integrating spiritual care within palliative care: an overview
of nine demonstration projects. Journal of Palliative
Medicine.2012; 15(2): 154-162.
26. Cherny NI, Grunberg S, Keefe D, et al. ESMO-MASCC-Integration between medical oncology and supportive care: Two sides of the same coin. Annals of
Oncology.2012; 23(suppl 9):64-65.

΄Ενα “Σύστημα Υγείας” στον Ελληνικό Εμφύλιο 1946 - 1949.

41

Ιστορικό σημείωμα

΄Ενα “Σύστημα Υγείας” στον Ελληνικό
Εμφύλιο 1946 - 1949

Νώντας Φαρμάκης1
1

Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος
ΜΕΘ Νοσοκομείου Κέρκυρας

Περίληψη: Ο Η παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί κύρια
υποχρέωση κάθε κεντρικής διοίκησης – εξουσίας και καταγράφεται ως προτεραιότητα της οργανωμένης κοινωνίας
ακόμη και σε συνθήκες κοινωνικής εξέγερσης. H ανάπτυξη
ενός οργανωμένου συστήματος υγείας στη διάρκεια του
ελληνικού εμφυλίου (1946 – 1949) από τον Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας( ΔΣΕ) ήταν αποτέλεσμα της μη κάλυψης
των αναγκών των μαχητών του ΔΣΕ από την κυβέρνηση της
Αθήνας. Στην προσπάθεια αυτή ο κύριος όγκος των Ελλήνων γιατρών δεν κατέγραψε ιδιαίτερη παρουσία. Προσωπικότητες της ιατρικής με πανευρωπαϊκή απήχηση, όπως
ο Πέτρος Κόκκαλης, και με κοινωνική αναγνώριση, όπως ο
Νώντας Σακελλαρίου, συντέλεσαν στον σχεδιασμό, ίδρυση
και ανάπτυξη της υγειονομικής υπηρεσίας του ΔΣΕ. Η υγειονομική υπηρεσία κάλυψε ανάγκες πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων σχηματισμών υγείας. Το
σύστημα στηρίχτηκε στην εκπαίδευση, στις διακομιστικές
δομές, στις αλληλέγγυες χώρες της σοσιαλιστικής Ευρώπης,
στην φαντασία και την εξαντλητική δουλειά των υγειονομικών. Αυτό το σύστημα υγείας κάλυψε με σχετική επάρκεια
και αξιόλογη αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των μαχητών
του ΔΣΕ και των κατοίκων των ορεινών χωριών της βόρειας
Ελλάδας κατά τον τριετή εμφύλιο πόλεμο.

Εισαγωγή

Λέξεις Κλειδιά
Εμφύλιος, Δημοκρατικός στρατός, Κόκκαλης, Σακελλαρίου, αντάρτικα χειρουργεία, Γράμμος, Βίτσι, Προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση.

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1946 – 1949 τηρεί όλα τα
χαρακτηριστικά των εμφυλίων συρράξεων. Δεν έχει σαφείς
ημερομηνίες κήρυξης – λήξης, δεν υπάρχουν συνθήκες ειρήνης και πράξεις ανακωχής, απουσιάζουν οι κανόνες και
οι εθιμικές τελετουργίες των κλασικών πολέμων και στόχος
των αντιπάλων στρατοπέδων ήταν η ενοποίηση της διχασμένης κοινωνίας χωρίς την παρουσία του ηττημένου 1.
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Τα αντιμαχόμενα μέρη υπήρξαν αφ΄ενός ο κυβερνητικός στρατός με την βοήθεια της χωροφυλακής αλλά
και παραστρατιωτικών – παρακρατικών ομάδων και αφ΄
εταίρου ο ΔΣΕ. Τον ΔΣΕ αποτέλεσαν στελέχη του ΕΑΜ –
ΕΛΑΣ, μέλη του ΚΚΕ αριστεροί πολίτες και όσοι διώχθηκαν κατά τη διάρκεια της “Λευκής τρομοκρατίας” μετά
την συνθήκη της Βάρκιζας. Η βοήθεια στον κυβερνητικό
στρατό σε τεχνογνωσία και υλικό - τεχνικό εξοπλισμό,
υπήρξε αμέριστη αρχικά από την Μ. Βρετανία και αργότερα κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Στο στρατόπεδο του ΔΣΕ, η βοήθεια από την σοσιαλιστική Ευρώπη αφορούσε κυρίως σε υγειονομικό υλικό, στη
διάθεση των νοσοκομείων, στις ανάγκες των μαχητών
και στην παροχή φιλοξενίας κατά την αναγκαστική προσφυγιά των ηττημένων 1,2.
Ο εμφύλιος πόλεμος τυπικά άρχισε στις 30/03/1946,
όταν ομάδα διωκομένων υπό την ηγεσία του φιλόλογου
Αλέξη Ρόσιου επιτίθεται στο αστυνομικό τμήμα Λιτοχωρίου ( σαν απάντηση στις διώξεις που υφίσταντο τα μέλη
του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ) και η λήξη του (τουλάχιστον των στρατιωτικών επιχειρήσεων) με την συντριβή του ΔΣΕ τοποθετείται στις 30/08/1949.
Η εξέλιξη του πολέμου καθώς και οι πολιτικές επιλογές του ΔΣΕ οδήγησαν στη θεώρηση του ορεινού όγκου
της βόρειας Ελλάδα ως ελεύθερου εδάφους και την ίδρυση προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης.
Η δημιουργία της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης, το Δεκέμβρη του 1947, σηματοδοτεί και επίσημα την ύπαρξη δυο πόλων εξουσίας στον ελληνικό
χώρο. Την κυβέρνηση των Αθηνών από τη μια πλευρά και
την κυβέρνηση του ΔΣΕ από την άλλη. Η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση προσπάθησε να λειτουργήσει ως κρατική
οντότητα με την οργάνωση οικονομίας, εκπαιδευτικών
δομών, συστήματος δικαιοσύνης, οργάνωση υγειονομικών υπηρεσιών, κ.α.2
Το σύστημα υγείας της κυβέρνησης των Αθηνών
αποτέλεσε η συνέχεια αυτού που λειτουργούσε από την
εποχή της δικτατορίας του Μεταξά και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κάλυπτε τις ανάγκες του “άλλου κράτους”.
Η νέα κυβέρνηση του ΔΣΕ ήταν αναγκασμένη να δημιουργήσει εκ του μηδενός και εξ ολοκλήρου ένα σύστημα
υγείας.

Η αρχή της σύστασης οργανωμένων υγειονομικών υπηρεσιών σε ενιαίο σχήμα
Η οργανωμένη υγειονομική υπηρεσία του ΔΣΕ αφορά στη δράση του Δημοκρατικού στρατού στη Βόρεια
Ελλάδα. Ο μεγάλος όγκος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο και Μακεδονία άφησε το νότο χωρίς
οργανωμένη υγειονομική συνδρομή. Στην Νότια περιοχή
υπήρχε αρχικά τουλάχιστον μικρή υγειονομική παρουσία
υπό την ευθύνη του γιατρού Τ. Σκυφτή 3.

Αργότερα η ίδρυση κινητού χειρουργείου στο χωριό
Τρίδεντρο7 της Ρούμελης σηματοδοτεί και τον μοναδικό
οργανωμένο υγειονομικό σχηματισμό.
Οι προσπάθειες κάλυψης των αναγκών της επαναστατημένης νότιας Ελλάδας με ευκαιριακές διακομιδές
ασθενών στον οργανωτικά αρτιότερο Βορρά, άφηναν
ακάλυπτο τον πληθυσμό με τραγικά αποτελέσματα 2.3.4.
Η ιδρυση - ανάπτυξη της υγειονομικής υπηρεσίας του
ΔΣΕ χρονολογικά διαιρείται σε τρεις περιόδους.
Α) Πρώτη περίοδος: από τις πρώτες ομάδες ανταρτών
και κατατρεγμένων το καλοκαίρι του 1946 έως την
δημιουργία της προσωρινής κυβέρνησης το Δεκέμβρη του 1947.
Β) Δεύτερη περίοδος: Από τις αρχές του 1948 ως το τέλος της μάχης του Γράμμου 20 /8/1948.
Γ) Τρίτη περίοδος: Από τον ελιγμό προς το Βίτσι
21/8/1948 έως το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων τον Αύγουστο του 1949.4
Αυτός ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος, επειδή λειτουργεί σαν μια αιτιολογική ταξινόμηση του τρόπου σύστασης ενός συστήματος υγείας από τα πρώτα βήματά
του έως την πλήρη ανάπτυξη του, την ευελιξία του και
την όποια αποτελεσματικότητά του.
Η υγειονομική υπηρεσία του ΔΣΕ οργανώθηκε στη
βόρεια Ελλάδα, στους ορεινούς όγκους του Γράμμου –
Βίτσι, ως αναγκαιότητα συνδεδεμένη με την κύρια δραστηριότητα του ΔΣΕ, που αφορούσε στις πολύπλευρες
μάχες που έδινε σε αυτό το γεωγραφικό χώρο.
Με το ξέσπασμα του εμφυλίου η αντιμετώπιση των
τραυμάτων ήταν μάλλον θέμα εμπειρίας των ίδιων των
τραυματιών και των συμπολεμιστών τους. Οι λίγοι καταταγμένοι γιατροί, όπως οι πρώτοι αντάρτες Νίκος Παλιούρας (Κουκουλιός) και ο Βασίλης Δαδαλιάρης4, προσέφεραν ιατρικές υπηρεσίες κυρίως αυτές των πρώτων
βοηθειών, της αξιολόγησης της βαρύτητας των τραυμάτων και της μεταφοράς των βαρέως πασχόντων με την
βοήθεια των ντόπιων. Η φροντίδα των τραυμάτων γινόταν με πρωτόγονα μέσα από την παρακαταθήκη γνώσεων και εμπειριών της κλέφτικης ζωής με χρήση ζεστών
λαδιών και βραστών νερών. Ο κατά τον Σακελλαρίου
“πατέρας της αντάρτικης χειρουργικής” Τζαμαλούκας Γ,
αποστείρωνε πρόχειρα τα στρατιωτικά μαχαίρια για να
δημιουργήσει κατά το δυνατόν ασφαλή χειρουργικά εργαλεία 5.
Με αναφορές που δημοσιεύει η Κατερίνα Λατίφη,
“ η αποστείρωση γίνονταν με βράσιμο των υλικών στην
κατσαρόλα όπου πρόσθεταν και λίγες ψείρες. Αν στο τέλος της διαδικασίας οι ψείρες βρίσκονταν ψόφιες τότε η
αποστείρωση θεωρούνταν επιτυχής” 6.
Αργότερα η ίδρυση του Γενικού αρχηγείου του ΔΣΕ
σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης υγειονομικής περιόδου και την αρχή της δεύτερης. Με πρωτεργάτη τον
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πνευμονολόγο Επαμεινώνδα Σακελλαρίου η υγειονομική
υπηρεσία αρχίζει να παίρνει μια πρώτη μορφή με την
οργάνωση ορεινών χειρουργείων και αναρρωτηρίων.
Στην κατεύθυνση αυτή, επιστρατεύεται η επιστημονική
επάρκεια του λιγοστού ιατρικού προσωπικού, η φαντασία των εμπλεκομένων και η αλληλεγγύη από το εξωτερικό7.
Όταν δημιουργείται η προσωρινή δημοκρατική
κυβέρνηση ( 23/12/1947) με την συμμετοχή ως υπουργού υγείας του καθηγητή χειρουργικής Πέτρου Κόκκαλη1.2.3.6.7.8, οι υγειονομικές υπηρεσίες οργανώνονται.
Ιδρύονται και λειτουργούν νοσοκομεία και εντάσσονται
όλοι οι σχηματισμοί σε ένα ενιαίο σύστημα. Ουσιαστικά
αρχίζει η τρίτη υγειονομική περίοδος, που θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί σαν η ώριμη φάση του υγειονομικού
συστήματος5.

Προϋπάρχουσες δομές και ιδιαιτερότητες
στην οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών
Προϋπάρχουσες δομές στις οποίες στηρίχτηκε ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία της υγειονομικής υπηρεσίας του ΔΣΕ αποτέλεσαν:
1. Οι πρώτοι γιατροί που κατατάχθηκαν στον ΔΣΕ 3
2. Οι πρώτοι αιχμάλωτοι γιατροί 4 που υπηρετούσαν
στον κυβερνητικό στρατό.
3. Οι εθελοντές γιατροί από την ανατολική Ευρώπη και
Κύπρο.
4. Η διεθνιστική βοήθεια με ιατροφαρμακευτικό υλικό,
που τον πρώτο καιρό ήταν μη συστηματοποιημένη.
5. Η χρήση των νοσοκομείων των γειτόνων σοσιαλιστικών χωρών για τις πιο πολύπλοκες καταστάσεις.
6. Τα φάρμακα, το επιδεσμικό και άλλο χρήσιμο υλικό,
που αποτελούσαν μέρος των λαφύρων μετά από μάχες.
7. Οι σπηλιές, τα μαντριά και τα εγκαταλειμμένα σπίτια
ως πρόχειρα αυτοσχέδια αναρρωτήρια 9
8. Η εμπειρία που αναπτύχθηκε από την αντάρτικη ζωή
όσο αφορά σε μέτρα προφύλαξης - αντιμετώπισης
τραυμάτων ή άλλων νοσογόνων καταστάσεων 9.10.
9. Οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας των μαχητών
αλλά και του άμαχου πληθυσμού των γύρω περιοχών,
ανάγκασαν τους πρώτους γιατρούς και νοσοκόμους,
που κατατάχθηκαν στο ΔΣΕ, στην πρόχειρη κατασκευή κινητών ιατρικών μονάδων και την ταχύρυθμη
εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού. Η εμπειρία
που αποκτήθηκε από την διαχείριση των ασθενών
μέσα σε δυσχερείς συνθήκες αποτέλεσε το πιο χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου
συστήματος υγείας.
Ο σχεδιασμός του νέου συστήματος υγείας βρέθηκε
αντιμέτωπος με τις εξής αντικειμενικές δυσκολίες.
1. Την απροθυμία του κύριου όγκου των γιατρών να κα-

2.
3.
4.

5.
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ταταχθούν στον ΔΣΕ 10.
Την ανάγκη διαρκούς κινητικότητας του συνόλου των
εγκαταστάσεων 9.10.
Την έλλειψη πόρων.
Την πρόβλεψη πως ο κύριος όγκος των προς αντιμετώπιση περιστατικών θα ήταν πολυτραυματίες με
την πλέον απαιτητική διαχείριση.
Όλα τα προβλέψιμα αλλά και απρόβλεπτα προβλήματα έπρεπε να διευθετηθούν σε συνθήκες σκληρών
πολεμικών συγκρούσεων .

Οι σχεδιασμοί υπό τις παραπάνω δυσκολίες επέβαλαν :
1 Τη δημιουργία σχολών υγειονομικών στελεχών ικανών να πλαισιώνουν στρατιωτικούς σχηματισμούς,
όταν δεν ήταν εύκολη η εξασφάλιση γιατρών4.
2 Την οργάνωση σχολών νοσοκόμων σε ευρεία κλίμακα8.
3 Την εκπαίδευση των μη χειρουργών στις χειρουργικές
ανάγκες.
4 Την εξασφάλιση των υγειονομικών σχηματισμών από
την πιθανότητα αεροπορικών βομβαρδισμών.
5 Τη δυνατότητα γρήγορης και ασφαλούς διακομιδής
των τραυματιών από την μάχη στους πρόχειρους και
στους σταθερούς σχηματισμούς.
6 Την ευκινησία των υγειονομικών μονάδων ανάλογα
με τις επιχειρησιακές ανάγκες.
7 Την οργάνωση κεντρικής φαρμακαποθήκης με υπεύθυνο φαρμακοποιό, που θα καθόριζε το είδος και τις
ποσότητες των αναγκαίων προμηθειών σε φάρμακα
και υλικά, την αποθήκευσή τους και τη διακίνησή
τους στους υγειονομικούς σχηματισμούς 7.11.
8 Την εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας αίματος με
την οργάνωση ομάδων αιμοδοτών, οι οποίοι θα γνώριζαν την ομάδα του αίματος τους και θα ήταν σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα στα κινητά ή τα άλλα
χειρουργεία προκείμενου να πάρουν μέρος στην διαδικασία της απευθείας μετάγγισης των τραυματιών 8.
9 Την εξασφάλιση μέσων ασηψίας – αντισηψίας - αποστείρωσης για τη μείωση των λοιμώξεων - μολύνσεων -επιμολύνσεων 7.
10 Την οργάνωση της προληπτικής ιατρικής.
11 Την οργάνωση τροφοδοσίας ασθενών και προσωπικού.
12 Τον σχεδιασμό της μετακίνησης ασθενών προς τριτοβάθμιους υγειονομικούς σχηματισμούς του εξωτερικού για αντιμετώπιση ιδιαίτερων καταστάσεων και
για αποκατάσταση.

Πρωτοβαθμια οργανωση της υγειας
Σημαντικό κεφάλαιο στην πρόληψη αποτέλεσε ο σχε-
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διασμός του εμβολιασμού του πληθυσμού με τα γνωστά
για την εποχή εμβόλια και ο εφοδιασμός με ειδικό έντυπο όπου αναγράφονταν το είδος και η ημερομηνία του
εμβολίου.
΄Όπως προκύπτει από τη διάσωση τέτοιων εντύπων
στους μαχητές του ΔΣΕ χορηγούνταν:
• 3 δόσεις τετανικής αντιτοξίνης
• 3 δόσεις εμβολίων έναντι του εξανθηματικού τύφου
• 2 δόσεις αντιτυφικού εμβολίου
• αντιτετανικός ορός
Στο έντυπο υπάρχει μέριμνα καταγραφής και άλλων
μελλοντικών εμβολιασμών 8.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον σχεδιασμό της πληροφόρησης των μαχητών και του πληθυσμού με τους
τρόπους προφύλαξης από ασθένειες, από περιβαλλοντολογικούς κινδύνους, στην παροχή πρώτων βοηθειών και
στη λήψη μέτρων ατομικής – ομαδικής υγιεινής.
Την παραπάνω προσπάθεια εξυπηρέτησε η έκδοση
και διανομή ειδικού φυλλαδίου που απευθυνόταν προς
μαχητές και νοσοκόμους με οδηγίες όπως:8
1. Πρώτες βοήθειες στο τραύμα (αποκάλυψη – επίδεση).
2. πρώτες βοήθειες στην αιμορραγία.
3. τρόποι ακινητοποίησης μελών σε κατάγματα.
4. προφύλαξη - αντιμετώπιση κρυοπαγημάτων.
5. προφύλαξη- αντιμετώπιση ηλίασης.
6. αντιμετώπιση εγκαυμάτων.
7. αντιμετώπιση απώλειας συνείδησης.
8. αντιμετώπιση θύματος παρ΄ ολίγο πνιγμού.
9. τεχνητή αναπνοή.
10. μέτρα υγιεινής ( σε πορείες – καταυλισμούς) κλπ.
Η πρωτοβάθμια υπηρεσία υγείας συμπληρώθηκε με
την ίδρυση σταθμών διαλογής κυρίως στο νοσοκομείο
του Βροντερού.
Με τα μέτρα αυτά επιχειρήθηκε η αποσυμφόρηση

Εικόνα 1.
Ατομικό δελτίο εμβολιασμών.

του επιπέδου δευτεροβάθμιας αντιμετώπισης των ασθενών καθώς και η μείωση των διακομιδών προς τους τριτοβάθμιους σχηματισμούς που λειτουργούσαν στο εξωτερικό.

Δευτεροβάθμια Οργάνωση της Υγείας
Η δευτεροβάθμια περίθαλψη είχε στόχο την αντιμετώπιση της νόσου ή του τραύματος, καθώς και την διακομιδή όσων δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και όσων
έχρηζαν αποκατάστασης στους τριτοβάθμιους σχηματισμούς.
Αυτή η βαθμίδα του συστήματος στηρίχτηκε στα
ορεινά χειρουργεία και αναρρωτήρια, που ξεφύτρωναν
για μικρά χρονικά διαστήματα, στους σταθμούς διαλογής περίθαλψης και προώθησης καθώς και στα οργανωμένα νοσοκομεία 1, 2, 6.
Τέτοια αναρρωτήρια περιγράφονται στις Καρυές
Ολύμπου, στον Λογγά Χασίων, στη Γράμμοστα, στη θέση
άσπρη πέτρα, στον Πυξό, το μικρό νοσοκομείο στο χωριό Ψαράδες 3,4. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των
σχηματισμών ήταν η μεγάλη ταχύτητα διάλυσης και ανασύστασης σε καινούργιες θέσεις που επέβαλαν οι συνθήκες.

Εικόνα 2.
Διακομιδή τραυματία 11.

΄Ενα “Σύστημα Υγείας” στον Ελληνικό Εμφύλιο 1946 - 1949.
Σταθμοί διαλογής λειτούργησαν στη θέση Σγουρός,
στη Σαμαρίνα, στο Κάντσικο, στη Χρυσή και στο Πευκόφυτο.
Τα μεγάλα και οργανωμένα νοσοκομεία ήταν αυτό
του Γράμμου κοντά στο χωριό Γράμουστα στα σύνορα
της Αλβανίας και το νοσοκομείο του βροντερού που λειτούργησε στο Βίτσι το καλοκαίρι του 1948, μετά την διάλυση του πρώτου 1, 2, 3, 4, 6.
Αξιόλογη οργάνωση διέθετε το νοσοκομείο στο Μονόπυλο Καστοριάς.
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το Λαϊκό νοσοκομείο στο
Τύρνοβο κοντά στη Φλώρινα, που κάλυπτε τις ανάγκες
της ευρύτερης περιοχής.

Μέριμνα τροφοδοσίας και ιατροφαρμακευτικού υλικού
Ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός προερχόταν
από 4 πήγες 13. Μέρος του επιδεσμικού υλικού κατασκευαζόταν από τις ίδιες τις υγειονομικές δομές, η φαρμακευτική υποστήριξη προερχόταν από επιτροπές αλληλεγγύης της δυτικής Ευρώπης και από την ανατολική
Ευρώπη προέρχονταν ο κύριος ανεφοδιασμός εμβολίων
και λοιπού υλικού 6.
Τα λάφυρα από τις μάχες τουλάχιστον στην πρώτη
περίοδο αποτέλεσαν αξιόλογη πηγή ανεφοδιασμού2.
Προβλήματα διατροφής των ασθενών δεν περιγράφονται. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την καλή
ποιότητα και την επαρκή ποσότητα του συσσιτίου4. Στην
τροφοδοσία συντέλεσε αποτελεσματικά η διαχείριση της
τοπικής κτηνοτροφίας και γεωργικής παραγωγής 8.9.10.

Οργάνωση διακομιδών
Οργανώθηκαν 7 άξονες διακομιδών, οι οποίοι λειτουργούσαν με την ευθύνη ειδικής υπηρεσίας τραυματιοφορέων 3.4. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιοφορέων
ανερχόταν στους 900 άνδρες5 και γυναίκες. (κυρίως γυναίκες12). Η μεταφορά των ασθενών γινόταν από τετραμελείς ομάδες με φορείο προς τον πλησιέστερο άξονα
για να συνεχιστεί με ζώα ή αυτοκίνητα προς το αναρρωτήρια - ορεινά χειρουργεία – οργανωμένα νοσοκομεία,
ακόμη και με πλωτά μέσα δια των Πρεσπών προς την Αλβανία 3.6.8.10.

αντιμετωπίζονταν στην Αλβανία στο νοσοκομείο Κορυτσάς. ΄Όσοι έχρηζαν ψυχιατρικής υποστήριξης (ιδίως
από ψυχολογικές διαταραχές, που τότε οι αντάρτες τις
ονόμαζαν “πολεμίτιδα” 7 ή ¨φρίξη” 8, κατευθύνονταν στο
Ελμπασάν 6.
Τα οφθαλμολογικά περιστατικά διακομίζονταν στην
Ουγγαρία, τα ορθοπεδικά στη Λαοκρατική δημοκρατία
της Γερμανίας, τα αναπνευστικά νοσήματα και θωρακικά
τραύματα στην Πολωνία και τη Ρουμανία.
Σημαντικό προορισμό ασθενών αποτέλεσε η Γιουγκοσλαβία,4 μέχρις ότου η βοήθειά της εξαρτήθηκε από τις
πολιτικές και ιδεολογικές αλλαγές και συγκρούσεις στον
σοσιαλιστικό ευρωπαϊκό κόσμο3. Αξιοσημείωτη είναι η
προσφορά του νοσοκομείου του Μπούλκες, που διέθετε
οργανωμένη φαρμακευτική υπηρεσία, ακτινολογικό εξοπλισμό και ειδικευμένο ακτινολόγο. Στις υπηρεσίες του
νοσοκομείου του Μπούλκες υπήρχαν καταγεγραμμένοι
οι πάσχοντες από νοσήματα του πνεύμονα 3.45.

Η Εκπαίδευση8, 9
Εκπαίδευση των γιατρών
Την χειρουργική εκπαίδευση όσων γιατρών του ΔΣΕ
δεν ήταν χειρουργοί ανέλαβε προσωπικά ο Π. Κόκκαλης.
Υπάρχουν αναφορές για εκπαίδευση γυναικολόγων και
οδοντιάτρων στη χειρουργική του τραύματος από τον
ίδιο τον καθηγητή.
Σχολή Μεσαίων Υγειονομικών Στελεχών ( ΣΜΣΥ)5
Η άρνηση των γιατρών να καταταγούν στον ΔΣΕ είχε
σαν αποτέλεσμα την ανεπάρκεια ιατρικής στελέχωσης
των αναγκαίων σχηματισμών 12.
Πρώτο μέλημα αποτέλεσε η προσπάθεια δημιουργίας εκπαιδευμένου ιατρικά προσωπικού. Η εκπαιδευτική
αυτή προσπάθεια στηρίχτηκε στη οργάνωση ΣΜΣΥ. Η
σχολή δημιουργήθηκε κοντά στο ορεινό χειρουργείο στο
Βίτσι. Η λειτουργία της βασίστηκε σε τροποποίηση του
προγράμματος αντίστοιχης σχολής που λειτούργησε στη

Τριτοβάθμια περίθαλψη – αποκατάσταση9
Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων
περιστατικών στην τρίτη περίοδο ακολούθησε τον παρακάτω προγραμματισμό.
Τα ιδιαιτέρων αναγκών χειρουργικά περιστατικά
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Εικόνα 3.
Υγειονομικά στελέχη στην είσοδο του ορεινού
νοσοκομείου στο Βίτσι11.
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ΕΣΣΔ μετά την οκτωβριανή επανάσταση. Οι σπουδές διαρκούσαν 5 μήνες και το γνωστικό αντικείμενο αφορούσε κατά κύριο λόγο στην τραυματολογία 4. Οι απόφοιτοι
είχαν και ειδικές ιατρικές δικαιοδοσίες ( πχ περιορισμένη συνταγογράφηση, διάγνωση μετά από ακρόαση κλπ).
Τη σχολή διηύθυνε ο γιατρός Νίκος Μαγκάκης (παθολογοανατόμος) και δίδαξαν οι περισσότεροι γιατροί
του ΔΣΕ. Από τη σχολή αποφοίτησαν 150 στελέχη σε δυο
σειρές σπουδών, οι οποίοι στελέχωσαν επιτυχώς ορεινά
χειρουργεία, νοσοκομεία αναρρωτήρια και διακομιδές3.4.
Αξίζει να σημειωθεί πως από τη σχολή αποφοίτησαν μια
αναισθησιολόγος και μια εργαλειοδότρια χειρουργείου6.10.

Σχολή Νοσοκόμων (ΣΝ)
Ήταν τρίμηνης διάρκειας και αποφοίτησαν 300 νοσοκόμοι σε τρεις σειρές σπουδών. Οι νοσοκόμοι στελέχωσαν την πρώτη γραμμή των ανταρτικών τμημάτων.

Ιατρικά Συνέδρια3.4.5.6.13.14
Τον Φλεβάρη του 1949 έγιναν 2 υγειονομικές συσκέψεις στο Βίτσι. Στην πρώτη πήραν μέρος και αντιπροσωπείες προσωπικοτήτων από την Ευρώπη με επικεφαλής
τον Πολ Ελιάρ και στην δεύτερη συμμετείχαν όλοι οι γιατροί του ΔΣΕ. Κεντρικό θέμα των συνέδρων αποτέλεσε η
ανταλλαγή εμπειριών καθώς και η ορθή χρήση αντιβιοτικών (πενικιλλίνη) και αιθέρα.
Η δύσκολη οργάνωση των παραπάνω συνεδρίων
αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον Πέτρο Κόκκαλη 5.

Μικρή περιγραφή των δύο βασικότερων οργανωμένων νοσοκομείων8.13
Το πρώτο νοσοκομείο του Γράμμου
Το πρώτο μεγάλο νοσοκομείο δημιουργήθηκε με την
ευθύνη του Ε Σακελλαρίου στο Γράμμο υπό την επίβλεψη του εργολάβου Μιχάλη Σουρμελίδη 1, 8, 10.
Η κατασκευή άρχισε τον Απρίλιο του 1948 και τελείωσε τον Μάιο του ίδιου έτους. Το κτίριο είχε πρόσβαση στο
καθαρό νερό του Αλιάκμονα, με συγκλίνον οδικό δίκτυο
για την εύκολη διακομιδή των ασθενών και ήταν καλά καλυμμένο έναντι των αεροπορικών επιδρομών. Ήταν μια
πέτρινη – ξύλινη κατασκευή, με δυνατότητα νοσηλείας
1500 ατόμων, κατά μερικές αναφορές, ενώ κατά άλλες
800 ατόμων 5,9. Η χωροταξική δομή του κτιρίου περιλάμβανε από απλούς βοηθητικούς χώρους μέχρι μονάδα
παραγωγής φυσιολογικού ορού, εργαστήρια αποστείρωσης γαζών, κλιβάνους, 2 χειρουργικές αίθουσες, μαγειρεία, ειδικούς θαλάμους για βαρέως πάσχοντες αλλά και

Εικόνα 4.
Νοσοκομείο στις Πρέσπες 11.
ιδιαίτερα περιστατικά. Επιπλέον ένα θέατρο με ξύλινες
κερκίδες εξυπηρετούσε την ψυχαγωγία ασθενών – προσωπικού. Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων γινόταν
από ηλεκτρογεννήτρια πλησίον του Αλιάκμονα 1, 2.
Το νοσοκομείο εξυπηρέτησε τις ανάγκες 5000 τραυματιών στο χρονικό διάστημα των 72 ημερών λειτουργίας του.

Το νοσοκομείο στο Βροντερό
Το νοσοκομείο άρχισε να οργανώνεται από τα τέλη
του 1948 και λειτούργησε αναπτυγμένο στις αρχές του
1949 στο χωριό Βροντερό στο Βίτσι. Οι δομές του αναπτύχθηκαν σε πολλά κτίρια. Η εγκατάσταση προέβλεπε
μαγειρεία φαρμακαποθήκες και χώρους αποστείρωσης.
Λειτούργησε εξωτερικό ιατρείο – χώρος διαλογής - χειρουργείο μικροεπεμβάσεων – χώρος αλλαγών, ακόμη
και αίθουσα για την ψυχαγωγία των ασθενών. Το νοσοκομείο Βροντερού δέχθηκε μέχρι και 1000 τραυματίες σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν οι συνεχείς βομβαρδισμοί κρίθηκαν επικίνδυνοι για τους ασθενείς, το νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε μια κοντινή σπηλιά, χωρητικότητας
200 ατόμων. Η διαμόρφωση της σπηλιάς αυτής σε νοσοκομείο με χειρουργεία και θαλάμους νοσηλείας αποτέλεσε αντικείμενο αρχιτεκτονικών μελετών. Η λειτουργία
του κράτησε 3 μήνες και διεκπεραίωσε τις περισσότερες
χειρουργικές επεμβάσεις (λόγω της σφοδρότητας των
μαχών αυτή την περίοδο), αλλά και τις περισσότερες διακομιδές προς το εξωτερικό (λόγω του τέλους του πολέμου).
Υπήρχε μέριμνα ολιγόκλινων θαλάμων για τους βαριά
τραυματίες (θάλαμοι 10 κλινών) και οι υπόλοιποι ήταν
30κλίνοι. Ακόμη προβλέπονταν ξεχωριστοί θάλαμοι νοσηλείας για τους πάσχοντες εκ τύφου. Για το 35% των νοσηλευομένων ο μέσος χρόνος νοσηλείας περιγράφεται
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Εικόνα 5.
Σχέδιο του χειρουργείου της σπηλιάς 11.
στις 15 ημέρες 6. Και στα δυο νοσοκομεία λειτούργησε
κεντρική φαρμακαποθήκη με επικεφαλής τον φαρμακοποιό “Μπάρμπα – Λάμπρο” (΄Άγνωστο αν πρόκειται για
ψευδώνυμο)3.4.8.

Οι θεμελιωτές του συστήματος υγείας του
ΔΣΕ6

στη κυβέρνηση Καΐρου 12.
Εντάσσεται στον ΕΛΑΣ14 και ασκεί την ιατρική στο
βουνό αλλά και στις ελεύθερες περιοχές της Ελλάδας,
με παροιμιώδη εφευρετικότητα. Από προσωπική μαρτυρία - αναφορά αντάρτη του ΕΛΑΣ μεταφέρω τον επιτυχή
καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης με την χρήση νεαρού βλαστού καλαμιού σε περίπτωση επίσχεσης ούρων
καθώς και την χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος του
οσχέου χωρίς να διευκρινίζεται αν επρόκειτο περί πλαστικής αποκατάστασης ή μεταμόσχευσης 15.
Η χειρουργική δεινότητα του Κόκκαλη στο βουνό
κατά την αντίσταση και τον εμφύλιο του έδωσε διαστάσεις ενός ήρωα της επιστήμης με αναφορές που σήμερα
δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει με σιγουριά τα όρια
πραγματικότητας και μύθου 6.7.
Ο Κόκκαλης χρημάτισε υπουργός Υγείας και Εκπαίδευσης στη κυβέρνηση του Βουνού (ΠΕΕΑ) με πρωθυπουργό τον Σβώλο14. Για την δράση του στη κατοχή τιμωρήθηκαν από τους Γερμανούς μέλη της οικογενείας
του. Μετά την απελευθέρωση διώκεται και ο ίδιος από
το μετακατοχικό κράτος 5, 7, 12.
Κατά την έναρξη του εμφυλίου πέρασε στον ΔΣΕ και
ανέλαβε στην προσωρινή κυβέρνηση τα υπουργεία Υγείας – Πρόνοιας- Παιδείας. Άμεσα κατανόησε την ανάγκη
ενοποίησης όλων των υπαρχουσών υγειονομικών δομών
σε ένα οργανωμένο σύστημα. Από τις πρώτες αποφάσεις
της προσωρινής κυβέρνησης ήταν αυτή η πρόταση του

Χωρίς την παραμικρή διάθεση να μειωθεί η
προσφορά των υπολοίπων, θα ήταν ατόπημα η απουσία
ειδικής αναφοράς στους δυο πρωτεργάτες και θεμελιωτές του συστήματος υγείας του ΔΣΕ κατά τον εμφύλιο,
δηλαδή η αναφορά στον καθηγητή Πέτρο Κόκκαλη και
τον αρχίατρο του ΔΣΕ Νώντα Σακελλαρίου.
Πέτρος Κόκκαλης
Ο Κόκκαλης γεννήθηκε στη Λιβαδειά το 1896.
Από την Ιατρική σχολή Αθηνών έφυγε για την Ελβετία
και Γερμανία, όπου σπούδασε για 15 χρόνια 5. Αφήνοντας διευθυντική θέση στο νοσοκομείο του Βερολίνου
επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου διορίζεται διευθυντής
χειρουργικών κλινικών στον Ευαγγελισμό και το Αρεταίειο. Από την θέση αυτή χειρουργεί περιστατικά που καταφθάνουν απ΄ όλη την Ευρώπη. Με την είσοδο της Ελλάδας στον Β! Παγκόσμιο πόλεμο αναχωρεί αυτοβούλως
για το μέτωπο και υπηρετεί με τον βαθμό του Αρχιάτρου
της υγειονομικής υπηρεσίας Βάσης Ηπείρου 7.
Κατά την γερμανική Κατοχή, αναφέρεται ότι αρνήθηκε πρόταση των Γερμανών για πρωθυπουργοποίησή του
και απαντά συνυπογράφοντας με άλλους 7 καθηγητές
επιστολή καταπέλτη με τίτλο :“Ήρθατε σαν κατακτητές
καμιά συνεργασία μαζί σας....” 12.
Συνδέθηκε με την οργάνωση “Εθνική Αλληλεγγύη”
και το ΕΑΜ 6.Πριν την ένταξή του στον ΕΛΛΑΣ, αρνήθηκε
πρόταση του Π. Κανελλόπουλου για υπουργοποίησή του
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Εικόνα 5.
Πέτρος Κόκκαλης.
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Π. Κόκκαλη περί της ίδρυσης υγειονομικής υπηρεσίας 10.
Πρωτοστάτησε στη ίδρυση υγειονομικών σχολών, στην
εκπαίδευση νοσοκόμων και γιατρών και ανέλαβε την διεκπεραίωση δύσκολων χειρουργικών περιστατικών με
υποτυπώδη μέσα και σχεδόν ανύπαρκτη βοήθεια.
΄Ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο έφερε εις πέρας με
απολυτή επιτυχία, ήταν η ανάθεση της μετακίνησης
20.000 παιδιών από τις εμπόλεμες ζώνες προς τις Λαϊκές
Δημοκρατίες 4.5.6.9.12.
Μετά την ήττα του ΔΣΕ, ο Κόκκαλης φεύγει διωκόμενος
ως “αντεθνικός” για το Βουκουρέστι. Η εφημερίδα “Το
Βήμα” γράφει σχετικά: “ έγινε άρσις της ιθαγενείας, γιατί
ηργάσθη πάντοτε κατά των συμφερόντων της Ελλάδος,
γινόμενος ενσυνειδήτως όργανον των εχθρών αυτής” 17.
Μεταβαίνει στο Βερολίνο, όπου ξαναρχίζει την χειρουργική και εκλέγεται καθηγητής στην έδρα της χειρουργικής
του πανεπιστημίου “Χούμπολτ”. Ασχολείται σοβαρά με
την πειραματική των μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία
με τον βιολόγο - χειρουργό Βλαντιμίρ Ντεμίχοφ 6.14 στο
Ινστιτούτο Πειραματικής καρδιοαγγειακής χειρουργικής.
Το 1959 εκλέγεται παμψηφεί μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου. Η επιστημονική ομάδα των Ντεμίχωφ - Κόκκαλη πραγματοποίησε πλήθος μεταμοσχεύσεων καρδιάς - πνευμόνων σε ζώα 6.
Πέθανε σε ηλικία 66 χρονών το 1962, όταν ο Μπάρναρντ
λίγα χρόνια αργότερα κάνει πράξη την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς σε άνθρωπο με την συνεργασία του
Ντεμίχοφ και στηριζόμενος στην υποδομή που άφησε
παρακαταθήκη ο Π Κόκκαλης 6.9.14.
Με δυσκολία παραχωρήθηκε άδεια ταφής στην Ελλάδα
και η κηδεία του έγινε γενικό λαϊκό προσκύνημα 10.13.14.
Ο Πέτρος Κόκκαλης ζώντας στον θυελλώδη και πολυτάραχο 20ο αιώνα, έθεσε την επιστήμη του στην υπηρεσία της κοινωνίας. Για το διάσημο χειρουργό ο Γάλλος
καθηγητής Antoine Danchin, που προλογίζει το βιβλίο
της Κατερίνας Λατίφη για τον Π. Κόκκαλη, σημειώνει: “Η
επιστήμη σαν παράγωγο της κοινωνίας δεν υπάρχει από
μόνη της. Είναι μια δραστηριότητα, που εξαρτάται από
την κοινωνία. Ο επιστήμονας σαν άνθρωπος, όταν διαδραματίζονται μεγάλα γεγονότα, δεν μπορεί να πει ότι
δε με αγγίζουν, ότι δεν συμμετέχω, γιατί είμαι επιστήμονας. Δεν καλύπτεται από την επιστήμη του για να μην
ενεργοποιηθεί” 6.
Ο Πέτρος Κόκκαλης όχι μόνο ενεργοποιήθηκε άλλα όπως
αναφέρθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση στη μνήμη του, ο
επαναστάτης της ιατρικής αποδείχτηκε και επαναστάτης
της ζωής 16.17.
Επαμεινώνδας (Νώντας) Σακελλαρίου
Γεννήθηκε στα Κανάλια Καρδίτσας το 1901.
Διορίστηκε ως νέος γιατρός στο Σανατόριο Ασβεστοχωρίου και η επιστημονική του ικανότητα τον επέβαλλε
ως ειδικό Φυματιολόγο 3,4,5. ΄Άσκησε την ιατρική σε μια
εποχή που η φυματίωση θέριζε κυριολεκτικά. Το 1943

προσχωρεί στην Εθνική αντίσταση και στον εμφύλιο
υπήρξε ο Διευθυντής της Υγειονομικής Υπηρεσίας του
ΔΣΕ.
Πρωτοστάτησε με τον Π. Κόκκαλη στην δημιουργία
ενός ενιαίου συστήματος υγειονομικών υπηρεσιών,
αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της ίδρυσης και της
λειτουργίας των δυο μεγαλύτερων νοσοκομείων στο
Γράμμο και το Βίτσι. Συμμετείχε στην οργάνωση της υπηρεσίας διακομιδών και κατέστη κύριος συντελεστής της
δημιουργίας του υγειονομικού συστήματος 2,4,8.
Μετά την ήττα του ΔΣΕ κατέφυγε στο Ουζμπεκιστάν
όπου άσκησε την ιατρική. Επαναπατρίσθηκε το 1975 και
πέθανε το 1994.
΄Έγραψε δυο βιωματικά βιβλία που αποτελούν σημαντικές ιστορικές πηγές έρευνας και μελέτης.

Οι Γιατροί που στελέχωσαν την Υγειονομική
Υπηρεσία του ΔΣΕ
Γιατροι του ΔΣΕ3
1. Κουκουλιός Νίκος
2. Δαδαλιάρης Βασίλης
3. Σακελλαρίου Νώντας
4. Καράμπαμπας Αθανάσιος
5. Νεδελέκος Γ.
6. Δάμκας Χ.
7. Χούζούρης ΣΤ.
8. Νικολέτου - Γκιζέλη Καίτη
9. Ορφανός Α.
10. Γρίβας Δ. (πατέρας του ψυχίατρου Κλεάνθη Γρίβα)
11. Σκυφτής Τ.
12. Μπαρτζιώτας Δ.
13. Κουρδουκλάς
14. Λουκίδης
15. Φυλαχτός Φ.
16. Τζαμαλούκας Γ.
17. Φωτόπουλος
18. Μαγκάκης
19. Κιτσίκης
20. Τράντος
21. Νιτσόπουλος
22. Αποστολίδη
23. Στεφανίδης
24. Ιγνατίου
25. Κουβαράς
Οδοντίατροι
26. Ποτήρη καίτη,
27. Αυγή ( ψευδώνυμο)
Γιατροί εθελοντές
1. Βασιλείου (Οφθαλμίατρος από Κύπρο, πατέρας του
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας)
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2. Τιμπόρ ( Ουγγαρία)
3. Θεόδωρος(ψευδώνυμο) Βουλγαρία
4. Μήτσιος (ψευδώνυμο) Βουλγαρία
5.	Άρης ( ψευδώνυμο)Πολωνία
6. Ιπποκράτης ( ψευδώνυμο) Πολωνία
7. Γιατροί από Αλβανία που δεν σώζονται τα ονόματά
τους.
Συλληφθέντες Γιατροί ΄Έφεδροι του Κυβερνητικού
Στρατού5
Νασιάκος Αθανάσιος, Καραιωσηφίδης, Χατζηδημητρίου, Μπουρέκας, Σκυλάς Δρόσος, Πετρόπουλος Τάκης.
Νοσοκόμες του ΔΣΕ6
Ροδοπούλου Σουλτάνα, Λυμπεροπούλου Ευδοξία,
Γαλάνη Σπυριδούλα, Νοίτση Χρυσάνθη, Τσώτα Σταματία,
Στεργίου Νίκη, Δαλκερανίδου Νίκη, Δατσίκα Στέλλα, Βουνοτρυπίδου Δέσποινα, Παπαπαύλου Αλεξάνδρα, Σαλήμκα – Γκαβέλα Γαλάτεια, Ιωαννίδου Φωτεινή. κ.α.

Συμπεράσματα
1. Η υγειονομική υπηρεσία του ΔΣΕ αναπτύχθηκε πάνω
σε φτωχές έως ανύπαρκτες δομές, χωρίς την βοήθεια
του μεγάλου μέρους του ιατρικού κόσμου της Ελλάδας.
2. Η οργάνωσή της στηρίχθηκε σε ικανές προσωπικότητες της ιατρικής και στην αξιολόγηση των ιδιαίτερων
αναγκών του αντικειμένου, που εξυπηρέτησε.
3. Στην λειτουργία της υγειονομικής υπηρεσίας του
ΔΣΕ καταγράφονται χαρακτηριστικά της σύγχρονης
αντίληψης ενός συστήματος, που αναπτύσσει πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές
καλύπτοντας ανάγκες από την πρόληψη έως την αποκατάσταση.
4. Λόγω της αριθμητικής ανεπάρκειας σε ιατρικό ειδικευμένο προσωπικό, η βιωσιμότητα του εγχειρήματος βασίστηκε στην εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων.
5. Ο σχεδιασμός περιέλαβε και υλοποίησε την εξασφάλιση διακομιστικών σχηματισμών, που αποτέλεσαν
υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών, αλλά και συνδετικό μηχανισμό μεταξύ των δομών της υγειονομικής οργάνωσης με ικανοποιητική αποτελεσματικότητα.
6. Η διαρκής ανάπτυξη του βραχύβιου συστήματος διατηρήθηκε σε συνεχώς βελτιούμενη λειτουργικότητα
καθ ΄όλη την διάρκεια του πολέμου.
7. Η λειτουργία της τριτοβάθμιας περίθαλψης στηρίχτηκε εξ΄ ολοκλήρου στις χώρες της σοσιαλιστικής
Ευρώπης.
8. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος συμπεριέλαβε την εξυπηρέτηση της ψυχαγωγίας και
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του πολιτισμού προς διευκόλυνση της νοσηλείας των
ασθενών και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

SUMMARY
A “Health service system” during the Greek Civil war
1946 - 1949
The provision of health services is the main obligation
for every central government - power and it is recorded as
a priority of an organized society even under conditions
of social uprising. The necessity for the development of
an organized health system, created by the Democratic
Army of Greece (DAG) during the Greek civil war (19461949),was raised by the needs of the battles and the failure of the government of Athens to cover these needs. In
this effort the majority of Greek doctors did not record
any special presence. People from the medical field with
wide appeal such as Peter Kokkalis and social recognition
such as Nondas Sakellariou contributed in designing, establishing and developing of the health service of DAG.
This service covered needs of primary, secondary and tertiary formations of health. The health system was based
on education, transportation system, solidarity among
the countries of socialist Europe, imagination and exhaustive work of health employees. This system covered with
relative adequesy and remarkable efficiency the needs of
the DAG fighters and of the residents in the mountain villages of northen Greece during the three years civil war.
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Πρωτότυπη εργασία

Συγκριτική μελέτη νοσηλευτικής κίνησης του
«Κοργιαλενείου-Μπενακείου Νοσοκομείου Ε. Ε.
Σ.» και του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»
(1931-1936) : πηγές πληροφόρησης του νοσηλευτικού χάρτη της Αθήνας του Μεσοπολέμου.
(Μέρος Β΄)
Νικόλαος Παγκράτης
Κων/νος Τσιάμης
Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή
Ιωάννα Αθανασοπούλου
Δημήτρης Ανωγιάτης-Pelé
ΜΠΣ Ιστορική Δημογραφία, Τμήμα Ιστορίας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé
ΜΠΣ Ιστορική Δημογραφία
Τμήμα Ιστορίας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας
E-mail: pele@ionio.gr

Λέξεις κλειδιά :
Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός, Ιστορική Δημογραφία, Κοργιαλένειο Νοσοκομείο, Μεσοπόλεμος, Νοσολογία.

Περίληψη:
Η εργασία εξετάζει το νοσολογικό φάσμα της Αθήνας στη
διάρκεια του Μεσοπολέμου με τη βοήθεια των αρχείων
δύο μεγάλων φιλανθρωπικών θεραπευτηρίων: του «Κοργιαλενείου – Μπενακείου» Νοσοκομείου του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού και του Θεραπευτηρίου « Ο Ευαγγελισμός» (1931-1936). Από επίσημες εκθέσεις της εποχής διαπιστώνεται ο επιπολασμός επικίνδυνων νοσημάτων για τη
Δημόσια Υγεία αλλά και άλλων ασθενειών που απασχολούν
διαχρονικά την Παθολογία και την Χειρουργική. Η έλευση
των προσφύγων, που στερούνταν κάθε υγειονομικής φροντίδας, επέτεινε την κρίση στις παροχές υγείας ενώ ταυτόχρονα άλλαξε και ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας. Την
περίοδο αυτή, κυριαρχούν τα λοιμώδη νοσήματα ενώ το
φάσμα διευρύνεται και σε άλλες νοσήματα όπως αυτά του
πεπτικού και του αναπνευστικού συστήματος.

Χειρουργικές Κλινικές
Η Χειρουργική Κλινική του «Κοργιαλενείου» αναλαμβάνει περιστατικά σχεδόν ολόκληρου του χειρουργικού νοσολογικού φάσματος, καταγράφοντας χειρουργεία σε όλα
τα όργανα και τα συστήματα του οργανισμού. Αυτό δείχνει
την άρτια οργάνωση του χειρουργικού εξοπλισμού και την
καλή στελέχωση της Κλινικής από ιατρικό προσωπικό, το
οποίο δύναται να αντιμετωπίσει τα περιστατικά, χωρίς να
τα παραπέμπει σε άλλα Νοσοκομεία. Οι εισαγωγές των Χειρουργικών Κλινικών παρουσιάζουν σταθερά αυξητική τάση
σε όλη τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου. Στις Χειρουργικές Κλινικές διενεργούνται επεμβάσεις όλων των συστημάτων, και μάλιστα κατά τα τελευταία έτη της περιόδου
καταγράφονται και πλαστικές εγχειρήσεις.
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Διάγραμμα 17.
Διάγραμμα εισαγωγών ανά φύλο (Κοργιαλένειο).

Διάγραμμα 18.
Διάγραμμα εισαγωγών ανά φύλο (Ευαγγελισμός).

Συγκριτική μελέτη νοσηλευτικής κίνησης του «Κοργιαλενείου-Μπενακείου Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ.»
και του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» ( 1931-1936)
Οι άντρες υπερέχουν στους ασθενείς και τα πιο
συνηθισμένα νοσήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χειρουργοί είναι οι σκωληκοειδίτιδες, οι κήλες
και οι εγχειρήσεις στομάχου. Ακολουθούν οι εγχειρήσεις ήπατος, παγκρέατος, μαστού, ουροποιητικού συστήματος, γυναικείων και ανδρικών γεννητικών οργάνων. Το ποσοστό όχι απλά επιτυχούς επέμβασης αλλά
και ίασης των ασθενών ανέρχεται στο 89,3 % , ενώ οι
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θάνατοι των εγχειρητικών ή μετεγχειρητικών επιπλοκών αντιστοιχούν στο 4,7%. Τα ποσοστά κρίνονται ικανοποιητικά για το επίπεδο των Χειρουργικών Κλινικών,
αν λάβουμε μάλιστα υπόψη το εύρος των επεμβάσεων
που διενεργούνται.
Το θετικό πρόσημο της ίασης κατέχει το μεγαλύτερο
ποσοστό στις εκβάσεις των ασθενών. Οι θάνατοι καταγράφονται κυρίως σε καρκίνους, αιματώματα κεφαλής,

Διάγραμμα 19.
Εκβάσεις χειρουργικών ασθενών (Κοργιαλένειο).

Διάγραμμα 20.
Εκβάσεις χειρουργικών ασθενών (Ευαγγελισμός)..
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διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Τα θετικά
στοιχεία στις εκβάσεις παρατηρούνται και στον Ευαγγελισμό, με τα πεπραγμένα της Κλινικών του να διαθέτουν πιο λεπτομερείς καταγραφές, αναφορικά με την
έκβαση (Διάγραμμα 19 & 20).
Η παράθεση των συγκεντρωτικών στοιχείων, που
διαμορφώνουν τις εγχειρήσεις ταξινομημένες ανά σύστημα, εμφανίζει τη σαφή υπεροχή των χειρουργείων
κοιλίας, έναντι των υπολοίπων συστημάτων και στα
δύο Νοσοκομεία (Διάγραμμα 21 & 22). Αυτό συμβαίνει,
διότι σε αυτή την ανατομική κατηγορία περιλαμβάνονται ασθένειες με εξαιρετικά συχνή παρουσία στη χειρουργική, όπως π.χ. ο καρκίνος εντέρου και στομάχου,
οι γαστροαναστομώσεις, το έλκος δωδεκαδακτύλου, οι
κήλες, οι σκωληκοειδεκτομές και οι χολοκυστεκτομές.
Έπονται τα χειρουργεία θώρακος, τα οποία περιλαμβάνουν επεμβάσεις στους πνεύμονες και στον υπεζωκότα, και οι εγχειρήσεις άνω και κάτω άκρων, στις οποίες
διενεργούνται κυρίως ανατάξεις καταγμάτων, διάνοιξη
φλεγμονών και ακρωτηριασμοί.

Ακτινολογικό Εργαστήριο
Στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Κοργαλενείου διενεργούνται ακτινογραφίες και ακτινοσκοπήσεις όλων
των οργάνων και συστημάτων, σημειώνοντας ανοδική
τάση ανά έτος. Το όργανο που καταγράφεται στις περισσότερες ακτινογραφίες και ακτινοσκοπήσεις είναι ο
πνεύμονας, γεγονός που αποδεικνύει την έξαρση της
φυματίωσης και τον ουσιαστικό ρόλο που κατείχε το εργαστήριο στη διάγνωσή της (Διάγραμμα 23). Η έξαρση
της φυματίωσης επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη και
τη σύγκριση των αντίστοιχων στοιχείων του Εργαστηρίου του Ευαγγελισμού (Διάγραμμα 24). Τα δύο Εργαστήρια παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξητική τάση σε όλες τις
εξετάσεις, ξεχωρίζουν οι ακτινογραφίες και οι ακτινοσκοπήσεις πνευμόνων. Ο μεγάλος αριθμός των διαγνωστικών εξετάσεων για τη φυματίωση και στα δύο Νοσοκομεία υποδηλώνει την επιδείνωση της κατάστασης
σχετικά με τη φυματίωση και αναδεικνύει τη συμβολή
τους στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η νόσος που
αποδιοργάνωνε τις κοινωνικές δομές 20.

Διάγραμμα 21.
Διάγραμμα εγχειρήσεων ανά σύστημα οργάνων (Κοργιαλένειο).

Συγκριτική μελέτη νοσηλευτικής κίνησης του «Κοργιαλενείου-Μπενακείου Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ.»
και του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» ( 1931-1936)

Διάγραμμα 22.
Διάγραμμα εγχειρήσεων ανά σύστημα οργάνων (Ευαγγελισμός).

Διάγραμμα 23.
Συγκεντρωτικό διάγραμμα ακτινογραφιών πνεύμονα (Κοργιαλένειο).
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Διάγραμμα 24.
Συγκεντρωτικό διάγραμμα ακτινογραφιών πνεύμονα (Ευαγγελισμός).

Διάγραμμα 25.
Αριθμός Καλλιεργειών(Μικροβιολογικό Εργαστήριο Κοργιαλενείου).

Συγκριτική μελέτη νοσηλευτικής κίνησης του «Κοργιαλενείου-Μπενακείου Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ.»
και του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» ( 1931-1936)

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου
γίνονται οι σημαντικότερες εξετάσεις αίματος, ούρων,
κοπράνων, ιστών και βιολογικών υγρών, καθώς και
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αναζητήσεις λοιμογόνων παραγόντων (Διάγραμμα 25 &
26). Παρατηρείται μεγάλος αριθμός εξετάσεων για αναζήτηση πλασμωδίων Laveran (ελονοσία), για ανίχνευση
σπειροχαιτών (οροαντίδραση Wasserman για σύφιλη)
και συγκολλητινοαντιδράσεων Widal (σαλμονέλα), γε-

Διάγραμμα 26.
Αριθμός Καλλιεργειών(Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ευαγγελισμού).

Διάγραμμα 27.
Αναζήτηση πλασμωδίων Laveran για ελονοσία (Μικροβιολογικό Εργαστήριο Κοργιαλενείου).
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γονός που επιβεβαιώνει την παρουσία των ανάλογων
λοιμογόνων παραγόντων στον πληθυσμό της Αθήνας
(Διαγράμματα 27-30). Δυστυχώς, στα πεπραγμένα του
Κοργιαλενείου δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τα θετι-

κά ευρήματα επί των εξετάσεων. Οι ίδιες εξειδικευμένες εξετάσεις καταγράφονται και στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο του Ευαγγελισμού, σε μεγαλύτερη όμως
κλίμακα, λόγω της δυναμικότητας του.

Διάγραμμα 28.
Αναζήτηση πλασμωδίων Laveran για ελονοσία (Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ευαγγελισμού).

Διάγραμμα 29.
Εκτέλεση οροαντιδράσεων Wasserman για σύφιλη (Μικροβιολογικό Εργαστήριο Κοργιαλενείου).

Συγκριτική μελέτη νοσηλευτικής κίνησης του «Κοργιαλενείου-Μπενακείου Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ.»
και του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» ( 1931-1936)

59

Διάγραμμα 30.
Εκτέλεση οροαντιδράσεων Wasserman για σύφιλη (Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ευαγγελισμού).

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τη στατιστική των Νοσοκομείων, η συνολική έκβαση της πορείας των ασθενών παρουσιάζει
θετικό πρόσημο, με την ίαση και τη βελτίωση να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Η σταθερή κατάσταση
αφορά κυρίως χρόνιες ασθένειες. Ο θάνατος καταγράφεται σε χρόνια νοσήματα, όπως ο καρκίνος, σε μετεγχειρητικές επιπλοκές, σε λοιμώξεις και σε καρδιαγγειακά νοσήματα. Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων
του «Κοργιαλενείου - Μπενακείου», καθώς και η μελέτη και σύγκριση των ίδιων νοσολογικών παραμέτρων
του θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός», που βασίζεται
στη προϋπάρχουσα εργασία του Π.Μ.Σ. «Ιστορική Δημογραφία», επιτρέπουν μια πιο ασφαλή αναγωγή των
ευρημάτων στο γενικότερο πληθυσμό της μεσοπολεμικής Αθήνας. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι στα δύο
νοσοκομεία νοσηλεύτηκε μεγάλος αριθμός ασθενών
απ’ όλες τις κοινωνικές και οικονομικές βαθμίδες σε όλη
τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. (Πίνακας 1).
Στην παθολογική κλινική της περιόδου που εξετάζεται κυριαρχούν τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος
(20%) και ακολουθούν: λοιμώδη νοσήματα (18%), νόσοι
αναπνευστικού συστήματος (15%), νόσοι καρδιάς και
αγγείων (12%), νόσοι ήπατος και χοληφόρων οδών (8%),

νόσοι ουροποιητικού συστήματος (5%), νόσοι νευρικού
συστήματος (5%), νόσοι οστών – μυών – αρθρώσεων
(4%), νόσοι λεμφικού συστήματος (3%), νόσοι αίματος
και σπλήνας (2%), νόσοι γεννητικού συστήματος γυναικός (1%), νόσοι γεννητικού συστήματος ανδρός (1%),
νοσήματα θρέψεως και αδένων έσω εκκρίσεως (4%),
νόσοι δέρματος (1%), διάφορες ασθένειες (2%).
Στις αντίστοιχες τοπογραφικές ομάδες των παθολογικών κλινικών του «Ευαγγελισμού» παρουσιάζεται,
με μικρές αποκλίσεις, η ίδια εικόνα στην ταξινόμηση,
με βάση την ανατομία και το ποσοστό. Εμφανίζονται
λοιπόν συχνότερα τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος (17,3%) και ακολουθούν: του αναπνευστικού συστήματος (17%), τα λοιμώδη νοσήματα (16%), ήπατος/
χοληφόρων/παγκρέατος (9,2%), ουροποιητικό/γεννητικό σύστημα ανδρών και γυναικών (8,4%), νευρικού
συστήματος (7,6%), καρδιαγγειακό σύστημα (7,2%),
ενδοκρινολογικό σύστημα (3,6%), μυοσκελετικό σύστημα (2,9%), νεοπλάσματα (2,8%), αίματος και σπληνός (2,1%), περιτοναίου (1,5%), δηλητηριάσεις (1,3%),
λεμφικού συστήματος (0,9%), μεταβολικά νοσήματα
(0,8%), δερματολογικά/αφροδίσια νοσήματα (0,5%),
γυναικολογικά νοσήματα (0,3%) και αλλεργίες (0,3%).
Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την γενική παθολογία
του πληθυσμού της Αθήνας με ασφαλή τρόπο. Στις επιμέρους νοσολογικές οντότητες κυριαρχούν η γρίπη, η
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ελονοσία, τα έλκη δωδεκαδακτύλου, ο σακχαρώδης
διαβήτης, η καρδιακή ανεπάρκεια, η χολοκυστίτιδα, η
φυματίωση πνευμόνων και στα δύο νοσοκομεία με μικρές διαφορές στα ποσοστά.
Η χειρουργική κλινική του «Κοργιαλενείου» έχει
σαφώς μικρότερο αριθμό χειρουργείων από τις αντίστοιχες του «Ευαγγελισμού», οι ασθένειες όμως που
αντιμετωπίζονται είναι ίδιες. Οι εγχειρήσεις κοιλίας
έχουν πρωταρχικό ρόλο στην Κλινική και έπονται οι
εγχειρήσεις θώρακος, κεφαλής, γεννητικών οργάνων,
ουροποιητικού συστήματος και οστών. Οι παθήσεις με
το μεγαλύτερο αριθμό εγχειρήσεων είναι η χρόνια και
οξεία σκωληκοειδίτιδα, το έλκος δωδεκαδακτύλου, οι
κήλες και οι εκτομές καρκίνων. Τα είδη και οι τεχνικές
των επεμβάσεων, με βάση τα αρχεία των δύο Νοσοκομείων, συμβαδίζουν ως προς την ιατρική πράξη. Ομοιότητες στο νοσολογικό φάσμα παρατηρούνται και στις
ΩΡΛ κλινικές των δύο νοσοκομείων. Η χρόνια αμυγδαλίτιδα, η σκολίωση ρινικού διαφράγματος και η οξεία
μαστοειδίτιδα καταγράφονται ως οι ασθένειες με τη
μεγαλύτερη συχνότητα. Οι εκβάσεις των ΩΡΛ περιστατικών και στα δύο Νοσοκομεία παρουσιάζουν υψηλά
ποσοστά ίασης και ελάχιστο αριθμό θανάτων.
Από τα παραπάνω στοιχεία είναι σαφές ότι ο νοσολογικός χάρτης της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Με-

σοπολέμου περιέχει πολύ συγκεκριμένες και οριοθετημένες νοσολογικές οντότητες, ταξινομημένες με σχετική
ακρίβεια, αναφορικά με το ανατομικό και παθολογικό
σύστημα, καθώς και με τις επιμέρους ασθένειες.

Summary
Comparative Study of the Patient Flow in the Athens
General Hospital “Korgialenio-Benakio National
Red Cross” and the Regional General Hospital
“Evangelismos” (1931-1936): Source of Information
Regarding the Medical Map of Athens During the
Interwar Period.
Pagratis N., Tsiamis C., Mandyla-Kousouni M., Athanasopoulou J., Anoyatis-Pelé D.
Postgraduate Program “Historical Demography”, Faculty
of History, Ionian University, Corfu
Key-words: Hospital “Evangelismos”, Historical Demography, General Hospital “Korgialenio”, Interwar period,
Nosology.
Abstract
The current paper discusses the spectrum of nosology in
Athens during the Interwar period, with the assistance

Πίνακας 1.
Οι νοσολογικές οντότητες με τη μεγαλύτερη συχνότητα ανά σύστημα στην Αθήνα του Μεσοπολέμου.

Συγκριτική μελέτη νοσηλευτικής κίνησης του «Κοργιαλενείου-Μπενακείου Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ.»
και του Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» ( 1931-1936)
of the archives of two remarkable charitable clinics, i.e.
the General Hospital “Korgialenio-Benakio National Red
Cross” and the Regional General Hospital “Evangelismos”
(1931-1936). Official reports of the period indicate
the prevalence of diseases dangerous to the public
health, as well as of other diseases which have been
concerning Pathology and Surgery diachronically. The
arrival of refugees, who had been deprived of even basic
healthcare, exacerbated the crisis in healthcare services
while at the same time contributing to the alteration
of the epidemiological map of the country. The period
under examination was dominated by infectious
diseases, whereas the spectrum of nosology expanded
further in the form of various other diseases, such as
those concerning the digestive and respiratory systems.
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Ανασκόπηση

Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των OslerWeber - Rendu

Δήμητρα Χαϊνη1
1

Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Ακτινο-διαγνωστικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Περίληψη: Η Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-αγγειεκτασία (Νόσος των Osler-Weber-Rendu) αποτελεί κληρονομική
διαταραχή ανάπτυξης του αγγειακού δικτύου, χαρακτηριζόμενη από βλεννοδερματικές τηλεαγγειεκτασίες και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες σπλαγχνικών οργάνων. Ρινική
επίσταξη και αιμορραγία από το γαστρεντερικό, οφείλονται
σε τηλεαγγειεκτασίες του βλεννογόνου των αντίστοιχων
οργάνων. Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες των πνευμόνων
οδηγούν σε συμπτώματα από το αναπνευστικό και σε παράδοξα εμβολικά επεισόδια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και του ήπατος. Αντίστοιχα επεισόδια του ήπατος
οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια, του εγκεφάλου σε εγκεφαλική αιμορραγία και του Νωτιαίου Μυελού σε παράλυση. Η διάγνωση τίθεται βάσει των τεσσάρων κριτηρίων του
Curaçao. Η απεικόνιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη
διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της νόσου.
Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική για τα επακόλουθα
των τηλεαγγειεκτασιών και επεμβατική (εμβολισμός), από
έμπειρο-εξειδικευμένο επεμβατικό ακτινολόγο, για τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες πνευμόνων και εγκεφάλου. Οι
ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται σε εξειδικευμένα
κέντρα εφ΄όρου ζωής. Οι συγγενείς των ασθενών πρέπει να
διερευνώνται για πιθανή ύπαρξη της νόσου.
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Εισαγωγή
Η Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-αγγειεκτασία (ΚΑΤ)
(νόσος των Osler-Weber-Rendu) αποτελεί μία πολυσυστηματική νόσο, προσβάλλουσα σειρά οργάνων. Αν και η
νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με καστροαφικά συμπτώματα, η διάγνωση δεν είναι πάντοτες ευχερής. Προϋποθέτει την κλινική υποψία, λόγω της ατυπίας και ενίοτε της
αβληχρότητας ή και απουσίας συμπτωμάτων, απαιτεί δε
την συνεργασιακή διερεύνηση από σειρά ειδικοτήτων. Η
ακτινολογία μεταξύ αυτών έχει κεντρικό ρόλο.
Στο άρθρο αυτό ανασκοπείται η Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα της πλέον πρόσφατης.

Ορισμός
Η ΚΑΤ χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσα επίσταξη, τηλεαγγειεκτασίες, και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (ΑΦΔ) σπλαγχνικών οργάνων 1, 2.
Η αρχική περιγραφή της οικογενούς επίσταξης έγινε
από τον Sutton το 18643 και τον Babington το 18654. Το
όνομα νόσος των Osler-Weber-Rendu προήλθε από τα
ονόματα των ερευνητών Henri Rendu5, William Osler6,
και Frederick Parkes Weber7, οι οποίοι συνέβαλαν στη
περιγραφή και την κατανόηση της νόσου.
Η ονομασία ΚΑΤ προτάθηκε από τον Hanes FM το
19098.

Eπιδημιολογία
Η επίπτωση της ΚΑΤ εκτιμάται σε 1 προς 5000 έως 1
προς 10000 άτομα, ανάλογα την γεωγραφική περιοχή 9-11.

Αιτιολογία
Αποτελεί κληρονομική διαταραχή ανάπτυξης του
αγγειακού δικτύου, η οποία συνίσταται στην απουσία
τριχοειδικού δικτύου στην περιοχή των βλαβών, με συνέπεια την άμεση σύνδεση μεταξύ αρτηρίας και φλέβας.
Οι μικρές βλάβες, μεγέθους νύγματος ή κεφαλής καρφίτσας, χρώματος ροζ έως ερυθρού, ονομάζονται τηλεαγγειεκτασίες. Οι μεγαλύτερες βλάβες, μεγαλύτερες από
λίγα χιλιοστά και μερικές φορές διαμέτρου πολλών εκατοστών, ονομάζονται αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες 12.
Η ΚΑΤ κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό, επικρατούντα, χαρακτήρα. Μεταλλάξεις σε τουλάχιστον πέντε
γονίδια εμπλέκονται στην παθογένεσή της. Εντούτοις, το
85% των περιπτώσεων προέρχεται από μεταλλάξεις δύο
γονιδίων (ENG- endoglin and ACVRL1/ALK1). Οι πρωτεΪνες των γονιδίων αυτών επηρεάζουν την υπερ-οικογένεια

TGF-ß, η οποία στέλνει σήματα στα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα. Οι αγγειακές διαταραχές της ΚΑΤ πιστεύεται
ότι προκαλούνται από ανεπαρκή απάντηση σε αγγειογενετικά ερεθίσματα σε συγκεκριμένες θέσεις13.

Κλινική Εικόνα της ΚΑΤ
Η ΚΑΤ αποτελεί προοδευτικά εξελισσόμενη νόσο,
χαρακτηριζόμενη από μεγάλο εύρος συμπτωμάτων, τα
οποία παρουσιάζουν συσχέτιση με την ηλικία, με το προσβαλλόμενο όργανο, το είδος και την έκταση της προσβολής.
Τα συμπτώματα μπορούν να ταξινομηθούν σε εκείνα
που οφείλονται στην ανάπτυξη των τηλεαγγειεκτασιών
και στα συμπτώματα που σχετίζονται με τις αρτιοφλεβώδεις αναστομώσεις στα σπλαγχνικά όργανα.

Ι. Τηλεαγγειεκτασίες
Τηλεαγγειεκτασίες έχουν περιγραφεί στο 74% των
ασθενών, οι μισοί από τους οποίους ήταν ηλικίας μικρότερης των 30 ετών 14. Αναπτύσσονται στα χείλη, γλώσσα,
δάκτυλα, δέρμα, και στο βλεννογόνο της ρινός, του στόματος, και του γαστρεντερικού12. Ο αριθμός τους αυξάνεται με την ηλικία.
Επίσταξη και αιμορραγία από το γαστρεντερικό αποτελούν τις σοβαρότερες εκδηλώσεις των τηλεαγγειεκτασιών.
Επίσταξη
Oφείλεται σε τηλεαγγειεκτασίες του βλεννογόνου
της ρινός. Νυκτερινή αυτόματη επίσταξη αποτελεί την
κλασική εκδήλωση της νόσου.
Η επίσταξη αποτελεί τη συχνότερη και πρωϊμότερη
εκδήλωση της νόσου. Μπορεί να εμφανισθεί κατά την
νηπιακή ηλικία, με μέση ηλικία πρώτης εμφάνισης τα 10
έτη. Η συχνότητά της αυξάνεται με την ηλικία. Το 80–90%
των ασθενών θα παρουσιάσει επίσταξη κατά την ηλικία
των 21 ετών, ενώ τελικά το 90%-96% των ασθενών αναπτύσσει υποτροπιάζουσα επίσταξη14, 15, 16.
Η συχνότητα και η βαρύτητα της επίσταξης κυμαίνεται από περιστασιακά επεισόδια για πολλά χρόνια, μέχρι
πολλά επεισόδια την ημέρα, και σε ορισμένες περιπτώσεις, με αιμοδυναμική διαταραχή λόγω οξείας απώλειας
αίματος16.
Αιμορραγία από το Γαστρεντερικό Σύστημα
Αποτελεί το αρχικό σύμπτωμα σε ενήλικες ασθενείς,
συνήθως άνω των 40 ετών. Μπορεί να εκδηλώνεται ως
σιδηροπενική αναιμία. ΄Όμως, με την αύξηση της ηλικίας παρουσιάζει επιδείνωση, και μπορεί να αναπτυχθεί
οξεία γαστρεντερική αιμορραγία. Οι τηλεαγγειεκτασίες
μπορεί να προσβάλουν ολόκληρο το γαστρεντερικό σύστημα, συχνότερα όμως τον στόμαχο, το δωδεκαδάκτυλο
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και το αρχικό τμήμα του λεπτού εντέρου14, 17, 18. Σπανιότερα, η αιμορραγία από το γαστρεντερικό μπορεί να σχετίζεται με ΑΦΔ και ανευρύσματα, που διαγιγνώσκονται με
αγγειογραφικές μελέτες του γαστρεντερικού δένδρου.
Βλεννοδερματικές τηλεαγγειεκτασίες
Αναπτύσσονται στο 95% των ασθενών. Τυπικά εμφανίζονται μετά την παιδική ηλικία και αυξάνονται με την
ηλικία (30% πριν τα 20 έτη, δύο τρίτα πριν τα 40 έτη). 14, 15
Αν και το ποσοστό ατόμων με τηλεαγγειεκτασίες χεριών,
προσώπου και στοματικής κοιλότητας είναι παρόμοιο με
εκείνο της επίσταξης, η ηλικία εφόδου είναι γενικά 5–30
έτη αργότερα της επίσταξης14, 19. Αιμορραγία μπορεί να
συμβεί, αλλά σπανίως έχει κλινική σημασία. Το κύριο
ενδιαφέρον των βλεννοδερματικών τηλεαγγειεκτασιών
είναι κοσμητικό.

ΙΙ. Αρτηριοφλεβώδεις αναστομώσεις σπλαγχνικών οργάνων
ΙΙα.Πνευμονικές
Αρτηριοφλεβώδεις
Δυσπλασίες
(ΠΑΦΔς)
Τo 50% των ασθενών με ΚΑΤ παρουσιάζει ΠΑΦΔς 20,
21, 22
. Από την άλλη πλευρά, το 80-90% των ασθενών με
ΠΑΦΔ πάσχει από ΚΑΤ, ενώ όλα τα άτομα με πολλαπλές
ΠΑΦΔς θα έχουν στη πραγματικότητα ΚΑΤ 12. Αν και είναι
παρούσες από την παιδική ηλικία εκδηλώνονται συνήθως μετά την 3η δεκαετία της ζωής.
Δύο είναι τα παθοφυσιολογικά επακόλουθα της
ΠΑΦΔ:
1. Διαφυγή φλεβικού αίματος από τα δεξιά προς τα αριστερά.
2. Κατάργηση της λειτουργίας φίλτρου του τριχοειδικού
πλέγματος των κυψελίδων.
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σμούς ή και αέρα προς τη συστηματική κυκλοφορία,
λόγω κατάργησης της λειτουργίας φίλτρου του τριχοειδικού πλέγματος, έχει ως συνέπεια παράδοξα εμβολικά
επεισόδια (παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, επιληψία) και
αποστήματα στο ΚΝΣ 23, 27, 28, 29.
Αυξημένη επίπτωση ημικρανίας έχει επίσης περιγραφεί σε ασθενείς με ΠΑΦΔ30. Η ημικρανία έχει επίσης συσχετισθεί με ενδοκαρδιακή διαφυγή από δεξιά προς τα
αριστερά λόγω ανοικτού βοτάλειου πόρου.
ΙΙα3. Αιμόπτυση και Αιμοθώρακας
Αιμορραγία, λόγω ρήξης εύθρυπτων αγγείων της
ΠΑΦΔ, προς του βρόγχους και την υπεζωκοτική κοιλότητα, προκαλεί αιμόπτυση ή αιμοθώρακα. Θανατηφόρα
αιμορραγία είναι σπάνια (< 8%) και σχετίζεται κυρίως με
κύηση 31,32.
Η διάγνωση της ΠΑΦΔ γίνεται με απεικονιστικές εξετάσεις και κυρίως την υπολογιστική τομογραφία θώρακα33. Η Μαγνητική Αγγειογραφία είναι χρήσιμη για διερεύνηση νέων σε ηλικία σθενών για αποφυγή έκθεσης σε
ακτινοβολία 34. Η αγγειογραφία πνευμόνων είναι απαραίτητη για την διερεύνηση της αγγειο-αρχιτεκτονικής
της δυσπλασίας ενόψει εμβολισμού.
Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει εμβολισμό της προσαγωγού αρτηρίας της ΠΑΦΔ από έμπειρο επεμβατικό
ακτινολόγο 35.

Δύσπνοια, ειδικά στη κόπωση, είναι το συχνότερο
σύμπτωμα ασθενών με ΠΑΦΔ.
Πλατύπνοια (δύσπνοια στην όρθια θέση, που βελτιώνεται, όταν ο ασθενής τίθεται σε κατακεκλιμένη θέση)
και ορθο-υποξία (μείωση O2 στην όρθια θέση σε σχέση
με την κατακεκλιμένη θέση).
Κυάνωση, πληκτροδακτυλία και αντιρροπιστική πολυκυτταραιμία δευτερογενώς στην υποξαιμία.

ΙΙβ. Αρτηριοφλεβώδεις Αναστομώσεις Ήπατος (μία «μη
μου άπτου» βλάβη για τους επεμβατικούς ιατρούς)
Συστηματικός έλεγχος ασθενών με ΚΑΤ με την χρήση
CT έδειξε αγγειακές διαταραχές ήπατος στο 74%36 και
41% σε έλεγχο με τη χρήση υπερήχου37.
Οι δυσπλασίες του ήπατος μπορεί να είναι εστιακές,
όπως ηπατική αρτηρία σε ηπατική φλέβα ή διάχυτες38,39.
Σιωπηρές ηπατικές ΑΦΔς απαντώνται σε περισσότερους
από το ένα τρίτο των ασθενών 36, 38,39, 40, 41 . Οι ηπατικές αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες μπορεί να εκδηλωθούν ως
υψηλής εξώθησης καρδιακή ανεπάρκεια, πυλαία υπέρταση ή χολική νόσος 42.
Η διάγνωση τίθεται με υπολογιστική τομογραφία,
MRI, υπερηχογράφημα Doppler ή αγγειογραφία 43. ΄Ένα
σοβαρό διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα είναι η εστιακή
οζώδης υπερπλασία, η οποία απαντά στην ΚΑΤ σε συχνότητα μεγαλύτερη από τον γενικό πληθυσμό44. Η ακτινολογική απεικόνιση της οζώδους υπερπλασίας μπορεί
να θέσει υποψία για όγκο ήπατος. Εντούτοις, η βιοψία
διά βελόνης του ήπατος αντενδείκνυται σε ΚΑΤ λόγω
του κινδύνου αιμορραγίας. Η αναγνώριση ότι η εστιακή υπερπλασία είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ΄ότι
σε πιθανολογούμενο καρκίνο μπορεί να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση.

ΙΙα2. Νευρολογικά επακόλουθα
Διαφυγή εμβόλων από θρόμβους, μικρο-οργανι-

ΙΙγ. Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Το 10% των περιπτώσεων παρουσιάζει ΑΦΔ του εγκε-

ΙΙα1. Συμπτώματα από το Αναπνευστικό Συστημα
Η διαφυγή φλεβικού, μη οξυγονομένου αίματος, αίματος από τα δεξιά προς τα αριστερά, οδηγεί σε υποξαιμία και τα επακόλουθά της. Όμως, τα συμπτώματα
αναπτύσσονται, όταν το μέγεθος της φλεβικής διαφυγής
υπερβεί το 20% του κλάσματος εξώθησης της καρδίας 23.
Τα συμπτώματα της ΠΑΦΔ μπορεί να είναι: 23, 24, 25, 26
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φάλου 25, 45, 46, 47, 48.
Συνήθως είναι πολλαπλές και σιωπηρές50. Μπορεί
να προκαλέσουν κεφαλαλγία, σπασμούς, ισχαιμία, ή
αιμορραγία51. Ενδοκράνια αιμορραγία δευτερογενής σε
εγκεφαλική ΑΦΔ έχει περιγραφεί ως αρχικό σύμπτωμα
της ΚΑΤ σε νήπια και παιδιά52. Η MRI εγκεφάλου είναι η
πλέον ευαίσθητη εξέταση για τη διάγνωση.
Οι ΑΦΔς του Νωτιαίου Μυελού είναι λιγότερο συχνές
από τις ΑΦΔς του εγκεφάλου και συνήθως εμφανιζονται
με παράλυση και/ή άλγος στη ράχη. Οι περισσότερες διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται την πρώτη δεκαετία
της ζωής 13.

ΙΙΙ. Επιπλοκές ΚΑΤ
ΙΙΙα. Πνευμονική Υπέρταση
Η ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης αποτελεί μία
επιπλέον εκδήλωσς αγγειακής αιτιολογίας της ΚΑΤ. Η
ανάπτυξή της σχετίζεται με πολλούς και διαφορετικούς
παράγοντες, όπως αύξηση της καρδιακής εξώθησης,
λόγω συστηματικής αρτηριοφλεβικής διαφυγής στο
ήπαρ24.
ΙΙΙβ. Φλεβική Φλεβοθρόμβωση
Οι ασθενείς με ΚΑΤ έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης φλεβικής θρόμβωσης. Η αντιμετώπισή της αποτελεί
πρόβλημα, λόγω της αντένδειξης χρήσης αντιπηκτικών
σε ασθενείς με ΚΑΤ53.

Διάγνωση της ΚΑΤ:
Η κλινική διάγνωση της ΚΑΤ βασίζεται στην παρουσία
πολλαπλών ΑΦΔ και/ή τηλεαγγειεκτασιών στις χαρακτηριστικές θέσεις11. Η βάση για τη διάγνωση της ΚΑΤ είναι
τα κριτήρια Curaçao, τα οποία αντιπροσωπεύουν διεθνή
θέση ομοφωνίας και δημοσιεύθηκαν το 2000 54.
Τα κριτήρια αυτά είναι:
(1) Επίσταξη: αυτόματη και υποτροπιάζουσα.
(2) Τηλεαγγειεκτασίες: πολλαπλές στις χαρακτηριστικές
θέσεις, ( χείλη, στοματική κοιλότητα, δάκτυλα, μύτη).
(3) Σπλαγχνικές Βλάβες, Τηλεαγγειεκτασία γαστρεντερικού (με ή χωρίς αιμορραγία), Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες πνευμόνων, ήπατος, εγκεφάλου, νωτιαίου
μυελού
(4) Οικογενειακό Ιστορικό: Διάγνωση ΚΑΤ σε ένα συγγενή πρώτου βαθμού με βάση τα ως άνω κριτήρια.
Βάσει των κριτηρίων αυτών η διάγνωση της ΚΑΤ είναι:
Οριστική, εάν τρία από τα κριτήρια είναι παρόντα.
Πιθανή, εάν δύο από τα κριτήρια είναι παρόντα.
Μη πιθανή, εάν ένα μόνο ή κανένα κριτήριο είναι παρόν.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΚΑΤ (επίσταξη, γαστρενετική αιμορραγία, αναιμία κλπ) είναι ίδια με
την αντιμετώπιση τους και όταν δεν υπάρχει ΚΑΤ.
Η διάγνωση και αντιμετώπιση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών πνευμόνων και εγκεφάλου πρέπει να
γίνεται πριν την ανάπτυξη συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί να είναι καταστροφικά.
Η αντιμετώπιση της ΠΑΦΔ έγκειται στον εμβολισμό
του κλάδου της πνευμονικής αρτηρίας, που αιματώνει
την αγγειακή δυσπλασία, από έμπειρο επεμβατικό ακτινολόγο.
Ο εμβολισμός αποτελεί θεραπευτική επιλογή και
στην αντιμετώπιση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών
του εγκεφάλου.
Διεθνείς Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ΚΑΤ δημοσιεύθηκαν το 2011 55. Εντούτοις, είναι βασισμένες κυρίως σε γνώμες ειδικών και όχι σε μελέτες.

Παρακολούθηση
Ο ασθενής με ΚΑΤ πρέπει να παρακολουθείται από
εξειδικευμένο Κέντρο, εφ΄όρου ζωής, βάσει Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης.

΄Ελεγχος Οικογένειας
Επί διαγώσεως ΚΑΤ, πρέπει να ακολουθεί γονιδιακός
έλεγχος των συγγενών πρώτου βαθμού.
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στον έλεγχο
των συγγενών για τυχόν παρουσία ΠΑΦΔ, λόγω της υψηλής οικογενούς επίπτωσης (>35%).

Πρόγνωση
Αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νοσηρότητας και θανάτου αντιμετωπίζουν:
ΟΙ γυναίκες με ΚΑΤ και κύηση, λόγω πνευμονικής ή
εγκεφαλικής αιμορραγίας ή θρoμβωτικών φαινομένων.
Νεότεροι σε ηλικία ασθενείς λόγω των επιπλοκών
των ΑΦΔ των σπλάγχνων, πνευμονικής εμβολής, εγκεφαλικής αιμορραγίας και φλεβικής θρομβοεμβολής.
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Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia
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Abstract

Κληρονομική Αιμορραγική Τηλε-Αγγειεκτασία (ΚΑΤ) ή Συνδρομο των Osler-Weber-Rendu.

Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (OslerWeber-Rendu syndrome) is an inheritent abnormality of
vascular development, characterized by telangiectasias
of the skin and mucosal surfaces and arteriovenous
malformations of different organs. The symptoms are
correlated to the age with different age onset; Usually,
their first presence is early in life and they are worsening
with age. Epistaxis and gastrointestinal bleeding are
due to telangiectasias. Arteriovenous malformations
(AVMs), depending on the affected organ, may lead to
respiratory symptoms and paradoxic embolic events of
CNS (Pulmonary AVMs), high output heart failure (Hepatic
AVMs), cerebral haemorrhage (Brain AVMs), paralysis
(Spinal AVMs ). Diagnosis is based on the four Curaçao
criteria. Imaging has a central role in diagnosis, follow-up
and management of this syndrome. The management is
conservative for epistaxis and gastrointestinal bleeding,
and invasive for pulmonary and cerebral arteriovenous
malformations (embolization by a specialized intensive
radiologist). The patients should be under follow-up
for life by specialized centers. The relatives should be
examined for possible presence of the disease.
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Ανασκόπηση

Η δημογραφική εξέλιξη στην Κέρκυρα
και οι συνέπειες της.

Βάννα Πανδή-Αγαθοκλή
Δρ. χημικός ερευνήτρια

Περίληψη:
Κατά το χρονικό διάστημα 1940 – 1971 μετανάστευσε από
την Κέρκυρα το 17,7% του πληθυσμού της. Επειδή ως μετανάστες έφευγαν τα άτομα νεαρών ηλικιών, με συνέπεια να
μειωθούν και οι γεννήσεις, απέμεινε στο νησί ο γηρασμένος πληθυσμός. Συνέπεια ήταν να καταγραφούν στο νησί
περισσότεροι θάνατοι από καρκίνους, ισχαιμική καρδιοπάθεια και νόσους των αγγείων του εγκεφάλου από ότι στον
εθνικό μέσο όρο. Συμπερασματικά το πρόβλημα δεν ήταν
επιδημιολογικό αλλά δημογραφικό.

Εισαγωγή

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Βάννα Πανδή-Αγαθοκλή
Δημητρίου Φαληρέως 21
18547 Νέο Φάληρο
Πειραιάς
Τηλέφωνα:
Νέου Φαλήρου: 210-4812594
Κέρκυρας: 26610-31364

Λέξεις κλειδιά :
Δημογραφική γήρανση, Συνέπειες της μετανάστευσης, Στατιστική θανάτων Κέρκυρας.

Σε επιστημονικό Συμπόσιο1, το 1985, είχε καταγραφεί
και ανακοινωθεί ο αριθμός των θανάτων από κακοήθη νεοπλάσματα σε όλους τους νομούς της χώρας, για ένδεκα
έτη, από 1970 – 1980 και είχαν επισημανθεί οι δέκα νομοί με τις περισσότερες περιπτώσεις, υπολογισμένες ανά
100.000 κατοίκους. Οι ίδιοι νομοί είχαν την προτεραιότητα
και στους θανάτους από ισχαιμική καρδιοπάθεια και άλλες
νόσους καρδιάς, καθώς και στους θανάτους από νόσους
αγγείων εγκεφάλου για το 1971.
Η Κέρκυρα το 1975 βρισκόταν στην έβδομη θέση θανάτων από κακοήθη νεοπλάσματα
το 1979
«
ένατη
«
το 1980
«
δέκατη
«
Λόγω της μεγάλης επίπτωσης των τριών αυτών νόσων,
γεννήθηκε το ερώτημα μήπως το πρόβλημα δεν ήταν επιδημιολογικό αλλά δημογραφικό. Πράγματι η μελέτη των
στατιστικών στοιχείων2,3,4 απέδειξε ότι οι εν λόγω νομοί
είχαν και τα μεγαλύτερα ποσοστά γερασμένου πληθυσμού, καθώς και αρνητικής μετανάστευσης.
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Η μετανάστευση είναι ένα κατεξοχήν σοβαρό πρόβλημα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη ζωή του τόπου, που μελετάται από τη Δημογραφία. Η τελευταία
έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της διάρθρωσης των
ανθρώπινων πληθυσμών (κατανομή τους κατά ηλικία,
φύλο κ.λπ.) και της δυναμικής τους (γεννήσεις, θάνατοι, μεταναστευτικές κινήσεις). Βασικό αντικείμενό της
δημογραφίας είναι απλώς η ποσοτική σπουδή των πληθυσμών. Κύριο μέλημά της είναι η στατιστική μελέτη
ομάδων ανθρώπων με χρονικό σημείο αναφοράς το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και αντικείμενο αναφοράς τα μεγέθη των εν λόγω ομάδων και τον ρυθμό
ανάπτυξης ή μείωσής τους. Αυτό γίνεται μέσω της ανάλυσης πληθυσμιακών μεταβλητών, όπως είναι οι γεννήσεις, οι θάνατοι και η μετανάστευση, δεδομένου ότι
αυτοί είναι οι θεμελιώδεις προσδιοριστικοί παράγοντες
οποιουδήποτε πληθυσμού.
Στις μέρες μας λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα παρακολουθούμε ανήσυχοι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που είχε εξελιχθεί στην Ελλάδα πριν από
κάποιες δεκαετίες, αυτό της μετανάστευσης του πληθυσμού μας προς ξένες χώρες, και πιο ειδικά της φυγής
των νέων επιστημόνων.

Ιστορικά
Κατά τις αρχές του 18ου αιώνα η μετανάστευση από
ευρωπαϊκές χώρες ήταν σχεδόν απαγορευμένη, λόγω
του ότι εθεωρείτο ότι εξασθένιζε την οικονομική και
στρατιωτική δύναμη της χώρας προέλευσης. Κατά τον
ίδιο χρόνο, οι χώρες προορισμού και δη η Β. Αμερική,
ενδιαφερόμενες για τον εποικισμό μεγάλων ακατοίκητων εκτάσεων και την καλλιέργειά τους, ελάβαιναν μέτρα ενισχυτικά για τη μετανάστευση. Από την πλευρά
της η Ελλάδα είναι χώρα με μεγάλη μεταναστευτική παράδοση5. Κατά περιόδους τα μεταναστευτικά ρεύματα
κατευθύνθηκαν σ’ όλες σχεδόν τις Ηπείρους.
Κατά την προβιομηχανική δημογραφική περίοδο6,7 ,
που κράτησε περίπου έναν αιώνα (1828-1922), η φυσική κίνηση του ελληνικού πληθυσμού μοιάζει μ’ εκείνη
των σύγχρονων υπανάπτυκτων χωρών, με αρκετά υψηλή γεννητικότητα.
Η παλιννόστηση εκείνων που ζούσαν στο εξωτερικό
ήταν πάντοτε κατώτερη από τη μετανάστευση, που από
το 1840 κατευθύνεται προς τις παραδοσιακές χώρες,
όπου ζούσαν πάντα Έλληνες, στις ελληνικές εμπορικές
παροικίες της διασποράς, δηλ. στην ανατολική Μεσόγειο, Τουρκία, Αίγυπτο και στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, Ρουμανία, Ρωσία κ.λ.π.
Περίπου μέχρι πριν από τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1918) οι Έλληνες μετανάστευαν ατομικά και
ανοργάνωτα στις υπερπόντιες μακρινές χώρες.
Κατά τα πρώτα είκοσι χρόνια του 20ου αιώνα η
υπερπόντια μετανάστευση από την Ελλάδα έλαβε ση-

μαντική έκταση, και εξαφάνισε λόγω του όγκου της
την πατροπαράδοτη μετανάστευση του 19ου αιώνα, η
οποία περιοριζόταν περισσότερο ή λιγότερο στη λεκάνη της Μεσογείου
Η ομαδική και οριστική υπερπόντια μετανάστευση
400.000 ατόμων από το 1900 ως το 1922, αποτελούσε
εντελώς νέο φαινόμενο, τόσο από την άποψη των συνθηκών που το γέννησαν, όσο και από την άποψη των οικονομιών και των κοινωνιών στις οποίες εγκαθίσταντο
οι νέοι μετανάστες8. Οι Έλληνες μετανάστες έφθαναν
εκεί πουλώντας την εργατική τους δύναμη, κυρίως ως
ανειδίκευτοι εργάτες. Η φυγή αυτή είχε σαν συνέπεια
να συγκλονίζει, να υποσκάπτει την υπόσταση του ελληνικού έθνους. Μα η απειλή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, κι’ αυτό συνέβη διότι κάποιος ακούσιος φραγμός
ήλθε να προστατεύσει τον Ελληνισμό. Πρόκειται για
τον αμερικανικό νόμο του 1920, που είναι γνωστός σαν
«νόμος των ποσοστώσεων», γιατί περιόρισε σε μικρά
ποσοστά τη μετανάστευση.
Ο μεσοπόλεμος (1922-40), περίοδος πληθυσμιακής
σταθερότητας και ανασυγκρότησης των δημογραφικών
δυνάμεων, από το 1935 γίνεται μεταβατική περίοδος:
πέρασμα από το παλιό καθεστώς της υψηλής γεννητικότητας και θνησιμότητας στο καθεστώς της μείωσης
των γεννήσεων και των θανάτων.
Οπωσδήποτε, επί εκατό χρόνια, η επίδραση της μετανάστευσης στη γεννητικότητα ήταν πάντοτε αρνητική.
Η μετανάστευση προς τις υπερπόντιες χώρες σταματάει απότομα το 1922, ενώ η παλιννόστηση εντείνεται κάτω από την επίδραση της οικονομικής κρίσης των
ετών 1929-1933.
Από το 1935 αρχίζει ο περιορισμός των γεννήσεων
στις «ανώτερες» σε μόρφωση και εισοδήματα τάξεις
και συνεχίζεται ως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η
πείνα του 1940-41 και οι επεκτεινόμενες ως το 1950
απώλειες εξαιτίας του εμφύλιου πολέμου, μειώνουν
ακόμα περισσότερο τη γεννητικότητα και το ρυθμό της
πληθυσμιακής ανάπτυξης.
Η μεταπολεμική βελτίωση της γεννητικότητας, που
γνώρισαν οι περισσότερες εμπόλεμες και μη χώρες, για
την Ελλάδα υπήρξε χαμηλή και χρονικά περιορισμένη.
Οφείλεται στο δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα
της εικοσαετίας 1953-73, που παρέσυρε πάνω από ένα
εκατομμύριο άτομα. Συγκεκριμένα, ύστερα από τον 2ο
παγκόσμιο πόλεμο το υπερπόντιο μεταναστευτικό ρεύμα βρήκε και πάλι την παλιά του ένταση. Άλλο κύμα μεταναστών, περί τους 250.000 Έλληνες, μετανάστευσαν
στο διάστημα 1953-1964 πάλι προς τις υπερπόντιες χώρες και ιδιαίτερα προς την Αυστραλία. Παράλληλα, από
το 1955 περίπου, όπου υπεγράφησαν διακρατικές συμβάσεις, εντάθηκε και η ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση
κυρίως σε Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία. Μέχρι το 1965
για την τελευταία είχαν αναχωρήσει 220.000 Έλληνες.
Ο αριθμός όλων των καταγραφέντων μεταναστών προς
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το εξωτερικό, από το 1961 μέχρι το 1971, ανέρχεται σε
850.000 άτομα9. Κατ’ αυτή τη δεκαετία σημειώθηκε η
δημογραφική κατάρρευση της ελληνικής υπαίθρου. Ο
αγροτικός πληθυσμός ελαττώθηκε σε όλη την Ελλάδα,
πλην του νομού Αττικής.
Τα αποτελέσματα αυτής της ομαδικής φυγής είναι
ακόμα και μετά από 60 χρόνια αισθητά σε όλη τη χώρα,
για κάποιους δε νομούς καταστροφικά.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και με αυξανόμενους ρυθμούς άρχισαν να επιστρέφουν στην Ελλάδα χιλιάδες μετανάστες, προπάντων από εκείνους που
είχαν ακολουθήσει τα μεγάλα μεταπολεμικά μεταναστευτικά κύματα προς τη Δ. Ευρώπη. Μόνο στο διάστημα 1968-1977 επαναπατρίστηκαν 237.500 άτομα, από
τα οποία τα μισά προέρχονταν από την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Το 1974 το ποσοστό των παλιννοστήσεων
έφτασε το αντίστοιχο των μεταναστεύσεων και τον επόμενο χρόνο το υπερκέρασε.
Το μεταναστευτικό ρεύμα από τη χώρα σταμάτησε
το 1973 από τη διεθνή οικονομική κρίση και τη βελτίωση των μισθών και συνθηκών εργασίας στην Ελλάδα. Η
παλιννόστηση όμως που επακολούθησε, μολονότι μείωσε σημαντικά τις δημογραφικές απώλειες, δεν ανέκοψε ουσιαστικά τη μείωση των γεννήσεων.
Η κατάρρευση της γεννητικότητας και η γήρανση,
που την ακολουθεί, μαζί με τη μετανάστευση είναι το
κυρίαρχο καθεστώς της μεταπολεμικής δημογραφίας.
Από άποψη ποιότητας η μετανάστευση αποδεκατίζει το έθνος από τις ακμαιότερες ηλικίες (από το 19591964 έφυγαν άνω των 300.000 νέοι ηλικίας 18-30 ετών
πάνω σε σύνολο 430.000 μεταναστών)10.
Για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης από την Ελλάδα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις: Σαν θετικά
θεωρούνται:
α) ότι η μετανάστευση έλυσε, έστω και πρόσκαιρα, το
πρόβλημα της ανεργίας και υποαπασχόλησης, που
χαρακτήριζαν την Ελλάδα της μεταπολεμικής περιόδου.
β) Οι μετανάστες με την αποστολή εμβασμάτων προς
τους συγγενείς, που άφηναν πίσω, συνέβαλαν στην
αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και στη
βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών.
γ) Η μετανάστευση λειτούργησε εξομαλυντικά για την
κρατούσα τάξη, γιατί το τμήμα του πληθυσμού, που
πιεζόμενο από βιοτικά προβλήματα, ήταν πιθανό να
διεκδικεί με διάφορους τρόπους τουλάχιστον εργασία, κατέφυγε στο εξωτερικό.
Ως αρνητική επίπτωση καταλογίζεται ότι η μετανάστευση αποστέρησε τη χώρα από ένα σημαντικό σε
όγκο και ζωτικό σε σύνθεση τμήμα του πληθυσμού της.
Οι αρνητικές επιδράσεις πάνω στην πληθυσμιακή εξέλιξη της χώρας ήταν περισσότερο έντονες στις αγροτικές και ακριτικές περιοχές. Σε μερικές μάλιστα ορεινές
περιοχές η μετανάστευση οδήγησε στην κατάρρευση
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της τοπικής οικονομίας (κυρίως της κτηνοτροφίας) και
με τη σειρά της σε νέους εκπατρισμούς και στην τελική
αποψίλωση του πληθυσμού ή και στην ολοκληρωτική
σε μερικές περιπτώσεις ερήμωση χωριών και περιοχών.
Η εικόνα αυτή, που χαρακτηρίζει αρκετές περιοχές της
Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, θα
παραμείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα μη αναστρέψιμη, ίσως και τελεσίδικη.
Παράλληλα με την πληθυσμιακή εξέλιξη η μετανάστευση επηρέασε αρνητικά τη σύνθεση του πληθυσμού
κατά φύλο, γιατί στην περίοδο 1960-1970 απορρόφησε
κυρίως άνδρες και την πυραμίδα ηλικιών, γιατί οι μετανάστες στο μεγαλύτερό τους ποσοστό ήταν ηλικίας
15-45 χρόνων. Αυτή η δημογραφική διαταραχή ευνοεί
την υπογεννητικότητα και οδηγεί σε στασιμότητα, γεροντική σύνθεση του πληθυσμού, ερήμωση περιοχών.
Για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο και ιδίως στο νότιο
τμήμα της εμφανίζονται υψηλά ποσοστά ηλικιωμένων,
η δε Λακωνία κατέχει, από πλευράς πληθυσμιακής γηράνσεως, την πρώτη θέση.
Κατά καθιερωμένη αντίληψη11 η δημογραφική αυτή
γήρανση συγχέεται με την επιμήκυνση της ζωής των
ατόμων εξ’ αιτίας της μείωσης της θνησιμότητας. Σε
επίσημα και ανεπίσημα δημοσιεύματα επαναλαμβάνεται πως αν η αναλογία των ηλικιωμένων αυξάνει αυτό
συμβαίνει, γιατί οι άνθρωποι έγιναν μακροβιότεροι.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως χάρη στην επιστημονική
και κοινωνική πρόοδο ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων φτάνει στα γεράματα. Αυτό όμως δεν θα έφερε καμιά αλλαγή στην αναλογία των γερόντων, αν δεν
ελαττώνονταν οι γεννήσεις. Κατά συνέπεια, μοναδικό
αίτιο γήρανσης του πληθυσμού υπό την συγκεκριμένη
έννοια που αναφέραμε είναι η υπογεννητικότητα.
Συγκριτικά η Ιρλανδία έχασε ανάμεσα 1840 και
1914 το μισό πληθυσμό της και μετά από 60 χρόνια δεν
είχε μπορέσει να συνέλθει.
Το αντιστάθμισμα από την παλιννόστηση επιτείνει
τη δυσμενή πληθυσμιακή εξέλιξη λόγω επιστροφής των
λιγότερο παραγωγικών ηλικιών.
Το βέβαιον είναι ότι η μετανάστευση οφείλεται σε
κακή κοινωνική και οικονομική οργάνωση.

Εισρροή μεταναστών
Μέχρι πρόσφατα η Ελλάδα ήταν κυρίως μια χώρα
αποστολής μεταναστών και οι μεταναστευτικές εισροές ήταν περιορισμένες12. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή από τις αρχές του 20ού αιώνα αναδεικνύει ότι
οι σημαντικότερες μεταναστευτικές εισροές αφορούν
κυρίως την υποδοχή μεταναστών από τα Βαλκάνια
λόγω των Βαλκανικών πολέμων και προσφύγων από τη
Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Περίπου 1,4 εκατομμύρια
Μικρασιάτες πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα κατά τη
δεκαετία του 1920. Ειδικά για την Κέρκυρα, στα Αρχεία
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του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έχει καταχωρηθεί έρευνα του 1951, η οποία περιλαμβάνει κατάσταση ονοματεπώνυμων, ηλικίας, τόπου προέλευσης
προσφύγων για τους συνοικισμούς Γαρίτσας, Αλυκών,
Καρτεριών, Νέου Φρουρίου, Γηροκομείου και Πόλης.
Στον νομό Κερκύρας, τον Οκτώβρη του 1951 υπήρχαν
περίπου 223 οικογένειες προσφύγων, που συμπεριλάμβαναν 870 άτομα, εκ των οποίων οι 220 ήταν ενήλικοι
άρρενες.
Ένα δεύτερο κύμα εξ 150.000 περίπου προσφύγων
από την Κωνσταντινούπολη δέχτηκε η χώρα τη δεκαετία του 1950. Οι περισσότεροι πρόσφυγες ήταν ελληνικής καταγωγής, ενσωματώθηκαν σχετικά γρήγορα στην
κοινωνία υποδοχής και άσκησαν θετική επίδραση στην
οικονομία και το εμπόριο της Ελλάδας. Η περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη της χώρας λειτουργούσε όμως
ανασταλτικά για την προσέλκυση οικονομικών μεταναστών. Οι γεωπολιτικές μεταβολές του 1989 μετέτρεψαν
γρήγορα την Ελλάδα σε χώρα υποδοχής μεταναστών
από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την πρώην
Σοβιετική Ένωση και τον Τρίτο Κόσμο. Η κατακόρυφη και ξαφνική αύξηση της εισροής μεταναστών ήταν
ένα φαινόμενο που βρήκε απροετοίμαστους τόσο την
κυβέρνηση όσο και τους Έλληνες πολίτες. Στον πίνακα
1 φαίνεται η αύξηση των ξένων υπηκόων στα έτη των
απογραφών13.
Από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δεν έχουν
δημοσιευθεί ακόμα τα αποτελέσματα της απογραφής
του πληθυσμού του 2011. Γι’ αυτό η ίδια μόνο εκτίμηση
μπορεί να κάνει και θεωρεί ότι το 2009 το σύνολο του
πληθυσμού της Ελλάδας θα ανερχόταν στα 11.282.751
άτομα. Όμως δημογραφικές μελέτες από ειδικούς7 που
παρακολουθούν την πορεία της πληθυσμιακής εξέλιξης
της Ελλάδας, προβλέπουν, υπό κάποιες προϋποθέσεις,
μια μείωση του πληθυσμού που το 2050 θα φθάσει στα
8.120.000.
Για το 2005 υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός
μεταναστών (περιλαμβανομένων των ομογενών) που
ζούσαν στην Ελλάδα ανερχόταν σε 1,25 εκατομμύρια.

Έτος
1951
1961
1971
1981
1991
2001

Πραγματικός πληθυσμός
7.632.801
8.388.553
8.859.641
9.740.417
10.259.900
10.964.080

Ο αριθμός αυτός αγγίζει το 12% του συνολικού πληθυσμού.

Διαρροή επιστημονικού δυναμικού
Η διαρροή επιστημονικού δυναμικού δεν είναι νέο
φαινόμενο14. Για την ακρίβεια , είναι τόσο παλιό όσο η
επιστήμη. Για παράδειγμα, μέχρι το 300 π.Χ. το κέντρο
προσέλκυσης επιστημόνων ήταν η Αθήνα, κυρίως λόγω
της ύπαρξης της Ακαδημίας του Πλάτωνα (ιδρύθηκε το
388 π.Χ.) και του Λυκείου του Αριστοτέλη (ιδρύθηκε το
335 π.Χ.), που αποτέλεσαν ιστορικά τα πρώτα ιδρύματα
μάθησης και έρευνας στην Ευρώπη για μακρύ χρονικό
διάστημα. Ωστόσο, από το 300 π.Χ. περίπου, το κέντρο
αυτό μετατοπίστηκε στην Αλεξάνδρεια, η οποία άρχισε
να προσελκύει μεγάλο αριθμό επιστημόνων. Έτσι, εμφανίστηκε το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων από
την Ελλάδα στην Αλεξάνδρεια, υπογραμμίζοντας τον
τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η κατεύθυνση των
ροών και αλλάζουν οι ρόλοι.
Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού δεν είναι νέο ούτε για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ένα
πρώτο μεταναστευτικό κύμα εντοπίζεται χρονολογικά
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και διάφοροι άλλοι
διανοούμενοι εγκατέλειψαν τη χώρα συντελώντας έτσι
και στην ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης Ευρώπης.
Άλλοι ερευνητές τοποθετούν την απαρχή του φαινομένου της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στα χρόνια του Εμφυλίου. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά
μια ισχυρή τάση μη επιστροφής αυτών που πήγαιναν
για σπουδές στο εξωτερικό. Η έκταση και η ένταση των
πολιτικών διώξεων, η παρατεταμένη διάρκεια του Εμφυλίου και το συνακόλουθο αίσθημα ανασφάλειας,
σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες απασχόλησης, επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις χώρες
σπουδών, οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις στη μη επι-

Ξένοι υπήκοοι

Ξένοι υπήκοοι %

30.751
54.736
92.568
171.424
167.276
797.093

Πίνακας 1.
Πληθυσμός της Ελλάδας κατά υπηκοότητα στα έτη των απογραφών.

0,4
0,65
1,04
1,75
1,63
7,27
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στροφή.
Ένα άλλο μεταναστευτικό κύμα σημειώθηκε κατά
την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας 1967-74.
Για το 2008 εκτιμάται ότι η μετανάστευση πτυχιούχων αγγίζει όλους τους κλάδους, ενώ περισσότεροι από
3.000 Έλληνες εργάζονται ως καθηγητές σε αμερικανικά
πανεπιστήμια και περίπου 5.000 ως ερευνητές ή καθηγητές σε πανεπιστήμια χωρών – μελών της ΕΕ.
Για το 2011 εκτιμήθηκε ότι εργάζονται στο εξωτερικό 110.000 – 135.000 έλληνες πτυχιούχοι (ή 8,5 – 10,5%
του συνόλου των πτυχιούχων που ζουν στην Ελλάδα).
Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού δείχνει ότι παρόλο που ορισμένες χώρες, όπως η
Ελλάδα, διαθέτουν σε επάρκεια ανθρώπινο δυναμικό
με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, εντούτοις αδυνατούν
να το αξιοποιήσουν για την ανάπτυξή τους. Συνέπεια
της αδυναμίας τους είναι ότι το πολύτιμο αυτό δυναμικό οδηγείται στο να μεταναστεύει περιορίζοντας έτσι
ακόμα περισσότερο τις προοπτικές ανάπτυξής τους.
Στον αντίποδα, οι χώρες στις οποίες εγκαθίστανται αυτοί οι μετανάστες αποκομίζουν τεράστια οφέλη από την
εισροή εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στην
εκπαίδευση του οποίου δεν επένδυσαν οι ίδιες. Η διαρροή αυτή έχει χαρακτηριστεί ως «άδικη τεχνολογική
βοήθεια» ή ως «αντίστροφη μεταφορά τεχνολογίας»,
με την έννοια ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αντί
να είναι οι ωφελούμενες, είναι αυτές, οι οποίες προσφέρουν βοήθεια στις αναπτυγμένες.

Έτος

Πληθυσμός

1940
111.548
1940 εθν. μέσοσ όροσ
1951
105.414
1951 εθν. μέσοσ όροσ
1961
101.770
1961 εθν. μέσοσ όροσ
1971
92.932
1971 εθν. μέσοσ όροσ
1981
99.477
1981 εθν. μέσοσ όροσ
1991
107.592
1991 εθν. μέσοσ όροσ
2001
111.975
2001 εθν. μέσοσ όροσ
2004
118.802
2004 εθν. μέσοσ όροσ
2011
115.473
2011 εθν. μέσοσ όροσ

Κάτοικοι / km2
188,39
56,5
178
57,8
171,87
63,6
156,9
66,5
168
73,8
181,7
77,8
189,1
83,1
200,64
83,89
195
82,95
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Επιπτώσεις στην Κέρκυρα
Στον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι η Κέρκυρα με επιφάνεια 592,1 km2, είχε αρνητική μεταβολή πληθυσμού
για τις τρεις δεκαετίες 1940-1970.
Οπωσδήποτε όμως αυτή η συνολική μείωση του
πληθυσμού κατά - 17,7%, που οφείλεται στη μετανάστευση από το νησί, δημιούργησε μια δημογραφική
αναταραχή οι συνέπειες της οποίας φαίνονται πολύ καθαρά σε μια δημογραφική και επιδημιολογική έρευνα
του νησιού από το 1971 έως το 2001 όπου υπάρχουν τα
στατιστικά στοιχεία.
Σε απόλυτους αριθμούς η μετανάστευση στο εξωτερικό από το Νομό Κερκύρας έχει ως εξής15: Μεταναστεύσαντες 1956 – 1959
μέση ετήσια 181
1962
1.165
1965
3.003
1969
1.166
1971
636
1974
214
1975
190
Την δεκαετία 1961 – 1971 η Κέρκυρα είχε για τελευταία φορά αρνητική μεταβολή στον πληθυσμό της, χάνοντας το 8,7% του.
Στη συνέχεια η Κέρκυρα άρχισε να ανακάμπτει σχετικά γρήγορα, εν συγκρίσει με τα άλλα Ιόνια νησιά. Η
κύρια αιτία της ανακοπής του μεταναστευτικού ρεύματος είναι η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Κέρκυρας

ξένης υπηκ.

1,19%
1,22
1,82
1,85
2,72%
1,63
8,37
6,97

Αύξηση % μεταξύ

1940-1951 = -5,5
= 2,3
1951-1961 = -3,45
= 9,9
1961-1971 = -8,68
= 4,5
1971-1981 = 7
= 11,1
1981-1991 = 8,15
= 5,3
1991-2001 = 4,07
=6
2001-2004 = 6
2004-2011

Πίνακας 2.
Μεταβολές του πληθυσμού της Κέρκυρας.

=2,8
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Έτος
1971
1971 εθν. μέσοσ όροσ
1981
1981 εθν. μέσοσ όροσ
1991
1991 εθν. μέσοσ όροσ
2001
2001 εθν. μέσοσ όροσ

Ετών 0-14
%
23,7
25,36
22,03
23,68
18,11
19
14,63
15,19

Ετών 60 -69
%
11,66
9
10,77
8,60
12,19
10,70
11,75
11,55

Ετών 70 -79
%
7,28
4,79
8,60
6,14
7,28
6,22
9,91
7,99

Πίνακας 3.
Ηλικιακές μεταβολές του πληθυσμού της Κέρκυρας.
και η δημιουργία νέων απασχολήσεων τόσο στον τουριστικό τομέα όσο και σε άλλους κλάδους που έμμεσα
εξαρτώνται από τον τουρισμό.
Έτσι κατά τη δεκαετία 1971 – 1981 παρατηρείται
σταθερή αύξηση που φθάνει μέχρι το 7% , για να κορυφωθεί μέχρι το 8,2% το διάστημα 1981 – 1991. Κατ΄
αυτή τη δεκαετία άρχισε να μεγαλώνει και το ποσοστό
του πληθυσμού ξένης υπηκοότητας, που ξεπέρασε αυτό
του εθνικού μέσου όρου με 8,37% και ήρθε να καλύψει
τα κενά που δημιούργησε η απουσία ελληνικών χεριών.
Η αύξηση του πληθυσμού της Κέρκυρας μεταξύ
1971 – 2001 είναι 19,52%, συμπεριλαμβανομένων και
των ατόμων ξένης υπηκοότητας.
Έτσι μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη είναι ο πιο
πυκνοκατοικημένος νομός της Ελλάδος ανά km2.
Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Κέρκυρας, σύμφωνα με
τις απογραφές των ετών 1971-2001, φαίνεται να υπολείπεται πάντα αυτής του εθνικού μέσου όρου της χώρας, ο οποίος από μόνος του θεωρείται μικρός. Πρώτη
ένδειξη είναι η σταθερή μείωση του παιδικού πληθυσμού (0-14 ετών), που καταγράφεται με την πάροδο
των ετών στον Πίνακα 3 από 23,7% το 1971 έως 14,63%
το 2001 και ξεπερνάει αυτήν του εθνικού μέσου όρου.
Δεύτερη ένδειξη είναι η αύξηση του ποσοστού των
ηλικιών 60-69 ετών από 11,66% σε 11,75% και των ηλικιών 70-79 ετών από 7,28% το 1971 έως 9,91% το 2001.
Όλες δε οι τιμές είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο.

Τρίτη απόδειξη είναι η αύξηση, συν τω χρόνω, των
θανάτων από τις ομάδες των τριών ασθενειών στις
οποίες είναι πιο επιρρεπή τα ηλικιωμένα άτομα: καρκίνους, καρδιοπάθειες και νόσους αγγείων του εγκεφάλου.
Στον Πίνακα 4 παρατηρούμε ότι το ποσοστό θανάτων από κακοήθη νεοπλάσματα στην Κέρκυρα για το
διάστημα 1971 – 1991 είναι πάντα υψηλότερο από του
εθνικού μέσου όρου. Υπάρχει μόνο μια αντιστροφή των
ρόλων για τη δεκαετία 2001– 2011.

Οι θάνατοι από ισχαιμική καρδιοπάθεια και άλλες
νόσους καρδιάς είναι υψηλότεροι για τα 30 χρόνια
από αυτούς του εθνικού μέσου όρου, μειώνονται όμως
κατά το διάστημα 1991-2001, για να υπερβούν πάλι τον
εθνικό μέσο όρο τη δεκαετία 2001-2011.
Όσον αφορά τους θανάτους από νόσους αγγείων
του εγκεφάλου, είναι σταθερά περισσότεροι από αυτούς του εθνικού μέσου όρου για όλο το μελετηθέν
χρονικό διάστημα.

Συμπεράσματα
Με την παρούσα έρευνα επιβεβαιώθηκαν τα ευρήματα του 1985. Η Κέρκυρα όπως και άλλοι νομοί της χώρας εξακολουθεί να υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες
της αποδημίας του πληθυσμού της σε προηγούμενες
δεκαετίες που είναι τα υψηλά ποσοστά θανάτων από
τις τρεις ασθένειες που πλήττουν κατά κύριο λόγο τις
γεροντικές ηλικίες. Επιβεβαιώνεται και πάλι ότι το πρόβλημα δεν είναι επιδημιολογικό αλλά δημογραφικό.

Summary
“The demographic evolution in Corfu and its
consequences”
Vanna Pandi – Agathokli
In the interval between 1940 – 1971, the 17,7% of
population of Corfu has emigrated. As a consequence
of the young age of the emigrants was to decrease the
number of births. In the island has remained people of
the eldest age, and as result of that was the increased
number of deaths, because of cancer, ischemic heart
disease, and other cerebral vascular diseases, among
the average of the rest of Greece.
As a conclusion the problem was not epidemiological
but demographic.

Η δημογραφική εξέλιξη στην Κέρκυρα και οι συνέπειες της.

Έτος

Κακοήθη νεοπλ.

Ισχαιμ. Καρδιοπ.

1956
71,14
1956 εθν. μέσοσ όροσ 90,89
1961
101,2
1961 εθν. μέσοσ όροσ 105,8
1971
147,41
1971 εθν. μέσοσ όροσ 135,23
1981
185,7
1981 εθν. μέσοσ όροσ 167,39
1991
211,9
1991 εθν. μέσοσ όροσ 194,62
2001
208,8
2001 εθν. μέσοσ όροσ 232,22
2004
248,31
2011
220,8
2011 εθν. μέσοσ όροσ 250

140,39
114,75
154,26
110,9
206,6
149,07
251,95
198,36
290,9
290,11
276,3
290,8
303
464
436,4
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Νόσοι αγγ. Εγκεφάλου
130,91
91,97
135,59
83,68
167,86
125,03
275
164,18
236
183,14
226,86
169,54
195,28

Πίνακας 4.
Θάνατοι στην Κέρκυρα ανά 100.000 κατοίκους σε σχέση με αυτούς του εθνικού μέσου όρου .
Key-words
Demographic decreased births
Increased deaths
Βιβλιογραφία
1) Πανδή-Αγαθοκλή Β, «Η μεταπολεμική δημογραφική γήρανση στα Ιόνια νησιά και οι συνέπειές της».
Πρακτικά Συμποσίου του Κέντρου Μελετών Ιονίου,
Ζάκυνθος Οκτ. 1985.
2) Ε.Σ.Υ.Ε. Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος των ετών 1970-1980.
3) Ε.Σ.Υ.Ε. Απογραφές πληθυσμού Ελλάδος 1971,
1981,1991,2001.
4) Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 2008.
5) Κασιμάτη Κούλα «Μετανάστευση-Παλιννόστηση η
προβληματική της δεύτερης γενιάς». Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1984
6) Πολύζος Ν, «Σύντομο ιστορικό της ελληνικής μετανάστευσης» Εποχές Τεύχος 21 Ιαν 1965, σελ 11.
7) Πολύζος Ν, «Δημογραφική πρόκληση, Υπογεννητικότητα και γήρανση στην Ελλάδα». Ίδρυμα Αντιμετώπισης Δημογραφικού Προβλήματος. Β’ Έκδοση,
Αθήνα 1996.
8) Κιτροέφ Αλ,«Η υπερατλαντική μετανάστευση» Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Α’ τόμος εκδ. Βιβλιόραμα.
9) Sivignon Michel «Η δημογραφική εξέλιξις της Ελλά-

δος 1961-1971» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
13 Ιούλ.-Σεπτέμβ. 1972.
10) Ηλιού Ηλίας «Η μετανάστευση: Ευλογία ή κατάρα;»
Εποχές Τεύχος 22 Φεβρ. 1965, σελ. 37.
11) Πολύζος Ν, «Κατακλυσμός γερόντων και γενοκτόνα
υπογεννητικότητα στη χώρα
μας». Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος Φ. 11 (1245) 16
Μαρτ. 1978.
12) Τριανταφυλλίδου Α, - Γρώπα Ρ, (επιμέλεια) «Η Μετανάστευση στην Ενωμένη
Ευρώπη. Εκδ. Κριτική Επιστημονική Βιβλιοθήκη.
Αθήνα 2009.
13) Ρομπόλης Σ, «Η Μετανάστευση από και προς την Ελλάδα, Απολογισμοί και
προοπτικές». Εκδ. Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 2007.
14) Λαμπριανίδης Λ, «Επενδύοντας στη φυγή. Η διαρροή επιστημόνων από την
Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης». Εκδ. Κριτική Επιστημονική
Βιβλιοθήκη Αθήνα 2011.
15) Δελτίο εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου Κερκύρας, «Μετανάστευση» Έτος Α’ τεύχος 1, σελ. 26, Ιαν
– Δεκ. 1977.

Χειρουργικές παρεμβάσεις στην παχυσαρκία.

79

Εισήγηση

Χειρουργικές παρεμβάσεις
στην παχυσαρκία

Κοτταράς Ιωάννης1 ,
Τσάνι Εντριάντα1 ,
Ηλιάδης Χρήστος1
1

Νοσηλευτές ΤΕ, Τμήματος Νοσηλευτικής,
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Περίληψη:
Η παχυσαρκία, ως ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, αποτελεί συνισταμένη τόσο της κληρονομικότητας όσο και του
περιβάλλοντος. Οι συνέπειές της είναι βιολογικές και ψυχοκοινωνικές για τον παχύσαρκο, αλλά και οικονομικές για την
κοινωνία γενικότερα. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η χειρουργική θεραπεία με μία πληθώρα επεμβάσεων όπως είναι οι βαριατρικές επεμβάσεις,
εφαρμόζεται με θεαματικά αποτελέσματα όχι μόνο στην
απώλεια βάρους, αλλά και στην μακροχρόνια διατήρηση
της απώλειας αυτής.

Χειρουργικές Κλινικές

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Τσάνι Εντριάντα
Ιασωνίδου 32
Θεσσαλονίκη, 54632
Τηλ.: 2310203073 & 6986637344
Email: canianastasia@yahoo.com

Λέξεις κλειδιά :
παχυσαρκία, αντιμετώπιση, χειρουργική
αντιμετώπιση, βαριατρικές επεμβάσει

Ως παχυσαρκία νοείται η αύξηση του Βάρους Σώματος
(Β.Σ.), λόγω αύξησης του λίπους που αυτό περιέχει. Όταν
το πλεονάζον βάρος υπερβαίνει κατά 60% ή περισσότερο
το ιδανικό βάρος (περίπου 40-50 κιλά πάνω από το φυσιολογικό), τότε αυξάνουν σημαντικά οι κίνδυνοι για την
υγεία. Αφορά οποιοδήποτε άνθρωπο. Η Π.Ο.Υ. (Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας) έχει χαρακτηρίσει την παχυσαρκία νόσο
από το 1948, με γενετικές, νευροχημικές και ψυχολογικές
προεκτάσεις1. H πιο δημοφιλής μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση και την εκτίμηση του
υπέρβαρου και της παχυσαρκίας σε ενήλικες στην κλινική
πράξη και έρευνα, είναι η κατηγοριοποίηση με βάση τον
ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος). Ο ΔΜΣ ορίζεται ως:
ΔΜΣ= Βάρος (kg)/ Ύψος (m)
Η ερμηνεία του ΔΜΣ όσον αναφορά το % επί του σωματικού βάρους και σε σύγκριση με το πρότυπο(standard)
βάρος ποικίλλει ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και άλλους
παράγοντες 1,2.
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Η παχυσαρκία αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία και έχει
λάβει στις μέρες μας διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας. Αποτελεί μία σύγχρονη μάστιγα τόσο των αναπτυγμένων, όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών παγκοσμίως, που αφορά 1,7 δισ. ανθρώπους. Σημειωτέον
ότι η επίπτωση της παχυσαρκίας των ενηλίκων στις
αναπτυγμένες χώρες αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία
κατά 37%. Σχεδόν ο ένας στους τρεις Αμερικανούς και
ο ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους θεωρείται σήμερα
παχύσαρκος, ενώ πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός
των υπέρβαρων3.
Η χώρα μας, μαζί με άλλες Μεσογειακές χώρες, έχει
τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην παχυσαρκία των ανδρών με ποσοστό 27%,
ενώ στην παχυσαρκία των γυναικών βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 18%4,5.

ποσότητα φαγητού. Σημαντικό ρόλο για την εκδήλωση τυχόν γενετικής προδιάθεσης παίζει το σύγχρονο
περιβάλλον του λεγόμενου δυτικού κόσμου, ενσωματώνοντας τρεις νοσογόνους παράγοντες: τη μειωμένη
σωματική κίνηση, την εύκολη πρόσβαση σε πολλές
παχυντικές τροφές και την τάση μεγάλου ποσοστού
ανθρώπων με ψυχολογικό ή κοινωνικό stress να καταφεύγει στις γευστικές απολαύσεις ως μέσο εκτόνωσης7.
Η παχυσαρκία σχετίζεται και με την αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, τη χρονική κατανομή των γευμάτων στην
ημέρα, τα περιστασιακά γεύματα, την καθιστική εργασία και την έλλειψη επαρκούς σωματικής δραστηριότητας8. Μπορεί επίσης να συμβάλουν στην εμφάνιση
παχυσαρκίας ενδοκρινολογικές διαταραχές, διάφορα
φάρμακα, ακόμη και η διακοπή του καπνίσματος 9,10. Ο
Skelton και οι συνεργάτες του(2006) εξάλλου, πρότειναν μία πιο ολιστική μελέτη της νόσου τόσο σε βιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικό, όσο και σε συμπεριφοριστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο 11.

Σκοπός

Επιπτώσεις της παχυσαρκίας

Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης είναι να
επισημάνει τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία
των ανθρώπων και να προβάλει σύγχρονες μορφές ως
επί το πλείστον χειρουργικής παρέμβασης και αντιμετώπισής της.

Η παχυσαρκία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν
μία αισθητική ιδιομορφία, αλλά ως μία πολυπαραγοντική νόσος, η οποία απαιτεί ολοκληρωμένη θεραπεία
λόγω των καταστροφικών συνεπειών της, τόσο σε βιολογικό όσο και σε κοινωνικοψυχολογικό επίπεδο12.
Η παχυσαρκία έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί πολλά
και σημαντικά προβλήματα στην υγεία, πλήττοντας
καίρια οργανικά συστήματα, όπως το αναπνευστικό,
το καρδιαγγειακό, το μυοσκελετικό, το ενδοκρινικό, το
γαστρεντερικό , το νευρολογικό και κυρίως το ψυχολογικό13. Οι επιπτώσεις της σχετίζονται με νοσήματα καρδιολογικά , παθολογικά, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης
(ΣΔ) τύπου 2 (ινσουλινοεξαρτώμενος ή μη)14, η υπερχοληστεριναιμία15 , τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
(ΑΕΕ)16, η αρτηριακή υπέρταση(Α/Υ)17, ο καρκίνος18 κ.ά.
Τα ψυχολογικά - ψυχοκοινωνικά έχουν να κάνουν με
την αυτοεκτίμηση, λόγω της εικόνας σώματος, που παρουσιάζουν τα παχύσαρκα άτομα, αλλά και γενικότερα
με την κοινωνικοποίησή τους, που προέρχεται από τη
μειωμένη αυτοεκτίμηση τους και τη μειωμένη ικανότητα δραστηριοποίησης τους, τη δυσθυμία και την κατάθλιψη19. Τα γυναικολογικά - μαιευτικά αφορούν κυρίως την αναπαραγωγική διαδικασία, τα δε σεξουαλικά
αφορούν την διάθεση, αλλά και την ίδια τη σεξουαλική
πράξη13,20. Και τα κοινωνικοοικονομικά οφείλονται στη
μειωμένη ικανότητα εργασίας ή και παντελούς αδυναμίας για εργασία, ειδικά στα υπερπαχύσαρκα νέα
ως επί το πλείστον άτομα21, ενώ πολλές φορές η παχυσαρκία ενοχοποιείται και για τον πρόωρο θάνατο των
ανθρώπων. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Υγείας

Υλικό και μέθοδος
Εφαρμόστηκε η μέθοδος αναζήτησης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline, Cinahl, ΙΑΤΡΟΤΕΚ) για
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1995−2010, ενώ
πραγματοποιήθηκε και κλασική αναζήτηση της βιβλιογραφίας σε επιστημονικά συγγράμματα άρθρων και
μελετών από βιβλιοθήκες. Οι λέξεις αναζήτησης που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν «παχυσαρκία», «αντιμετώπιση» «χειρουργική αντιμετώπιση» και « βαριατρικές
επεμβάσεις».

Τα αίτια της παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, γι’ αυτό και ποικίλουν τα αίτια εμφάνισής της.
Γενετικοί, περιβαλλοντικοί, ψυχοκοινωνικοί, ενδοκρινικοί και ορμονικοί παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση της παχυσαρκίας6. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η
γενετική προδιάθεση, με κύριο προδιαθεσικό παράγοντα την κληρονομικότητα (20-30%). Έτσι κάποια άτομα
παχαίνουν περισσότερο από κάποια άλλα με την ίδια
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του 2003 αποτελεί την 10η κύρια επίπτωση ασθένειας, ανικανότητας και θανάτου παγκοσμίως, ενώ στην
ίδια λίστα με σειρά αντίστοιχα 3,7,14 βρίσκονται η
Α/Υ(αρτηριακή υπέρταση), η χοληστερόλη και η φυσική
αδράνεια, που σχετίζονται άμεσα με την παχυσαρκία3.
Από τα παραπάνω καταδεικνύεται πως η επιβάρυνση,
που προκαλεί η παχυσαρκία τόσο στους πάσχοντες
αλλά και στα εθνικά συστήματα υγείας, είναι ιδιαίτερα
σημαντική και απαιτεί άμεση και οριστική αντιμετώπιση.
Λόγω της διαφορετικής φύσης των προβλημάτων
που προκαλούνται από την παχυσαρκία στη μάχη αντιμετώπισής της συμμετέχουν πολλές ειδικότητες, όπως
χειρουργοί, παθολόγοι, διαιτολόγοι, ψυχίατροι κ.ά. Γενικά στις σοβαρές μορφές παχυσαρκίας οι πρόσφατες
φαρμακευτικές παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι
ώστε :
• Να αυξάνουν την ενεργειακή κατανάλωση ( διεγερτικά)
• Να καταστέλλουν τη θερμιδική πρόσληψη (ανορεκτικά)
• Να περιορίζουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
• Να ρυθμίζουν την παραγωγή ινσουλίνης και/ή τη
δράση της 20.

Χειρουργική αντιμετώπιση παχυσαρκίας
Σε πολλές περιπτώσεις τα συντηρητικά θεραπευτικά μέσα (δίαιτες, φάρμακα) δεν έχουν κάποιο μακροχρόνιο ή μόνιμο αποτέλεσμα όσον αφορά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Τα επιστημονικά δεδομένα
της τελευταίας δεκαετίας δείχνουν ότι η χειρουργική
αντιμετώπιση έχει ένδειξη όταν οι άλλες προσπάθειες
έχουν αποτύχει, μια και είναι δύσκολο ένας παχύσαρκος ασθενής να χάσει τουλάχιστον το 10% του βάρους
του και μετά να το διατηρήσει. Έτσι η χειρουργική παρέμβαση αποτελεί τη μόνη λύση για τέτοιες καταστάσεις. Η βαριατρική -προέρχεται από το αγγλικό Bariatric
“Βάρος + ιατρική” χειρουργική, όπως αλλιώς ονομάζεται, αποτελεί, τα τελευταία ειδικά χρόνια, την κύρια
επιλογή αντιμετώπισης για την παχυσαρκία και ειδικά
για τη νοσογόνο22,23. Πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στη
διερεύνηση των χειρουργικών παρεμβάσεων στο πρόβλημα της νοσογόνου παχυσαρκίας.
Η επιστήμη στον τομέα αυτό συνεχώς εξελίσσεται,
αλλά δεν υπάρχει καμιά ομοφωνία σχετικά με τη βέλτιστη θεραπεία, καθώς κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
Η συμβατική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (διατροφή, άσκηση, συμπεριφοριστική παροχή συμβουλών)
συχνά αποτυγχάνει κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θεραπείας 24. Αντίθετα, η βαριατρική χειρουργική
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επέμβαση φαίνεται να είναι σήμερα η μόνη αποτελεσματική θεραπεία για την παχυσαρκία 25. Σ’ αυτό φαίνεται να συμφωνούν και οι ίδιοι οι υποψήφιοι βαριατρικής επέμβασης, οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν
τη διατροφική συμπεριφορά τους και αντιμετωπίζουν
την επέμβαση σαν ένα θαύμα που θα αλλάξει τη ζωή
τους26. Η βαριατρική χειρουργική αναπτύσσεται με
πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να αντιμετωπίσει την επιδημία της νοσογόνου παχυσαρκίας. Οι επεμβατικές διαδικασίες στην βαριατρική χειρουργική ταξινομούνται σύμφωνα με τον Fobi και τους συνεργάτες
του (2005) σε τρεις κατηγορίες 27:
α) Τις περιοριστικές επεμβάσεις
Στόχο έχουν τη μείωση του όγκου του στομάχου με
αποτέλεσμα την μείωση της προσλαμβανόμενης
ποσότητας τροφής, όπως ο γαστρικός δακτύλιος.
Συνήθως αποτελούν αναστρέψιμες διαδικασίες.
(Εικ 1)
β) Τις δυσαπορροφητικές
Σκοπός τους είναι να παρακαμφθεί το μεγαλύτερο
μέρος του στομάχου, ώστε ν’ αποφεύγεται η απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους της προσληφθείσας τροφής. Περιλαμβάνονται όλες οι παραλλαγές
της εντερικής παράκαμψης όπως η γαστρική παράκαμψη (Gastric Bypass). Είναι συνήθως μη αναστρέψιμες διαδικασίες και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις υπέρ – παχύσαρκων ατόμων. (Εικ 2)
γ) Τις συνδυαστικές
Σε αυτές χρησιμοποιείται τόσο ο περιορισμός, όσο
και η δυσαπορρόφηση. Στοχεύουν σε διπλό αποτέλεσμα, τη μείωση πρόσληψης τροφής και τη μείωση της απορρόφησής της. Είναι κατά ένα βαθμό
αναστρέψιμες επεμβάσεις. Σύμφωνα με έρευνα
του Buchwald et al. (2004), το έτος 2002-2003 στις
ΗΠΑ και τον Καναδά, η κατανομή των επεμβάσεων
ήταν25.
• 28,4% οι περιοριστικές επεμβάσεις
• 4,85% οι επεμβάσεις δυσαπορρόφησης
• 65,11% οι συνδυαστικές.
Σε μελέτες συχνά αναφέρεται και μία άλλη
επεμβατική μέθοδος, το ενδογαστρικό μπαλόνι
(BIB). Ανήκει στις περιοριστικές επεμβάσεις.(Εικ 3)
Σύμφωνα με έρευνα, ασθενείς που θεραπεύτηκαν με
αυτή τη μέθοδο έχασαν σημαντικό μέρος του βάρους
τους. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το ενδογαστρικό
μπαλόνι αποτελεί μία αποτελεσματική μακροπρόθεσμη θεραπεία για την παχυσαρκία, με την προϋπόθεση
ότι οι συμπληρωματικές στρατηγικές, όπως η σωματική δραστηριότητα καθιερώνονται για τη διατήρηση
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του βάρους και μετά την αφαίρεση του μπαλονιού28.
Μία ακόμη μέθοδος είναι η λαπαροσκοπική γαστρεκτομή sleeve (μανίκι). Ανήκει στις επεμβάσεις δυσαπορρόφησης.
Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε άτομα που παρουσιάζουν υπερνοσογόνο παχυσαρκία. Η
μέθοδος αυτή είναι εκτελέσιμη, ασφαλής και έχει χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με άλλες Βαριατρικές επεμβάσεις29. (Εικ. 4)
Η επιλογή της κατάλληλης επέμβασης είναι μια
πολύ σημαντική παράμετρος στη διαδικασία απώλειας
βάρους. Η επιλογή θα πρέπει να καθοδηγείται από την
έκταση της παχυσαρκίας του ασθενούς, το ιατρικό ιστορικό του, την ηλικία του ασθενούς, τις διαιτολογικές
προτιμήσεις του και την ίδια την προσωπικότητά του.
Επίσης, η μέθοδος που θα επιλεχθεί θα πρέπει να είναι όχι μόνο αποτελεσματική στην πρόκληση απώλειας
βάρους, αλλά και στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της
απώλειας. Ο βασικότερος ωστόσο παράγοντας είναι η
ασφάλεια του ασθενούς και οι όσο το δυνατόν λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές27.
Μετά τη χειρουργική επέμβαση παρατηρείται σημαντική απώλεια βάρους που συνήθως συνεχίζεται για
12-18 μήνες. Ο ρυθμός απώλειας βάρους επηρεάζεται
από την ηλικία, το φύλο και το προεγχειρητικό πλεονάζον βάρος.
΄Όσο μεγαλύτερο είναι το πλεονάζον βάρος, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η ανά μήνα απώλεια βάρους.
Δώδεκα μήνες μετά την επέμβαση οι ασθενείς χάνουν
περισσότερο από το 1/3 του αρχικού υπερβάλλοντος
βάρους τους, ενώ στους 18 μήνες το βάρος τους προσεγγίζει το ιδανικό τους, με μία απόκλιση 15-20% 21,30 .
Για την επίτευξη του καλύτερου, όσο το δυνατόν,
αποτελέσματος η χειρουργική επέμβαση πρέπει να
συνοδεύεται από αύξηση της φυσικής δραστηριότητας
και τακτική ιατρική παρακολούθηση για ένα αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συνεργασία επίσης και η
συνέπεια του ασθενούς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Εξάλλου, μετά από μία σημαντική απώλεια βάρους, παρατηρείται βελτίωση των νοσημάτων που συνοδεύουν
την παχυσαρκία. Η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης,
το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο και η αρθρίτιδα υποχωρούν
στο 65-85% των περιπτώσεων 31,32.
Έτσι οι ασθενείς ανακτούν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση και έχουν καλύτερη διάθεση και ποιότητα
ζωής 33,34.

Επίλογος
Το συμπέρασμα που απορρέει από όλα τα παραπάνω είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής των ανθρώπων
με την περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, τα πρό-

τυπα διατροφής και τα μεγάλα και πρόχειρα γεύματα
ενοχοποιούνται για την εκδήλωση της παχυσαρκίας23.
Η βαριατρική εξάλλου έχει πάρει το δρόμο της και
αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο, ώστε να είναι
σε θέση να βοηθήσει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο26. Οι παχύσαρκοι ασθενείς εξάλλου
οφείλουν να κατανοήσουν ότι η χειρουργική επέμβαση
αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα στον αγώνα τους κατά
της παχυσαρκίας, που πρέπει να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά οι ίδιοι.

Surgical intervention for obesity
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Summary
The obesity as a multifactorial problem, constitutes
component of heredity and environmental. Her results
are biological and psychosocial for obese people, but
there are also economical problems for the society. The
treatment can be conservative or surgical. The surgical
treatment with a plethora of intervations like biomedical intervention, implements with spectacular results
not only in weight loss but in maintaining long term loss.
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Η εξαετής πορεία της Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας

Βάϊος Κ. Περιτογιάννης1
Θηρεσία Μανθοπούλου1
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Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, Εταιρεία Προαγωγής
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Λέξεις κλειδιά:
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κρίση, ψυχωτικές διαταραχές,
απομακρυσμένες περιοχές, κοινότητα.

Περίληψη: Οι κοινοτικές Ομάδες Ψυχικής Υγείας αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του σύγχρονου
συστήματος κοινοτικής φροντίδας. Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται ως Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ)
σε περιοχές όπου υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση σε
ψυχιατρικές υπηρεσίες, δηλαδή σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη φροντίδα στον τομέα της ψυχικής
υγείας. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση
του έργου της ΚΜΨΥ των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
(ΚΜΨΥ Ι-Θ) κατά τα έξι πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Στη
διάρκεια των 6 χρόνων λειτουργίας της υπηρεσίας μας καταγράφηκαν 10016 θεραπευτικές πράξεις, που αφορούσαν
σε 1264 ασθενείς. Ο αριθμός των ενεργών ασθενών έφτασε
τους 223, από τους οποίους περίπου οι μισοί είναι ηλικιωμένοι. Περίπου ένας στους πέντε ασθενείς λαμβάνει φροντίδα με συστηματικές κατ’ οίκον επισκέψεις, με την ηλικία
να συσχετίζεται με αυτόν τον τύπο φροντίδας. Επίσης οι
εισαγωγές των ψυχωτικών ασθενών, που παρακολουθούσε η μονάδα μας, μειώθηκαν σημαντικά στην πρώτη διετία
λειτουργίας της, ενώ κατά την πρώτη πενταετία η παραμονή των ψυχωτικών ασθενών στη θεραπεία ήταν 67,2%. Με
δεδομένο πως οι ΚΜΨΥ είναι υπηρεσίες χαμηλού κόστους
και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αναμένεται αύξηση της συχνότητας των ψυχικών διαταραχών, ο ρόλος
τους μπορεί να είναι ουσιαστικός στη θεραπεία και στην
πρόληψη. Ωστόσο η υποχρηματοδότηση από την πλευρά
της πολιτείας καθιστά το μέλλον της φροντίδας των ψυχικά
πασχόντων στην κοινότητα αβέβαιο.
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Εισαγωγή
Το πρόγραμμα «Ψυχαργώς» είναι ένα πρόγραμμα
δράσεων με δεκαετή χρονικό ορίζοντα, που στοχεύει
στην ανάπτυξη ενός δικτύου τομεοποιημένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, ώστε να είναι εφικτή
η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Η κωδική του
ονομασία προέρχεται από τη μυθική «Αργώ» και την
επιστροφή του χρυσόμαλλου δέρατος1. Ο συμβολισμός
παραπέμπει στην επιστροφή των ψυχικά ασθενών στην
κοινότητα που επιδιώκει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η
οποία συνδέεται στενά με την αποϊδρυματοποίηση και
την ανάπτυξη της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φροντίδα των ασθενών είναι η
ανάπτυξη πλέγματος υπηρεσιών για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών και την αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων σε κοινοτικό πλαίσιο2.
Η Κοινοτική Ψυχιατρική προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη
λειτουργία κοινοτικών ομάδων ψυχικής υγείας, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του
σύγχρονου συστήματος κοινοτικής φροντίδας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς Β΄ Φάση» ιδρύθηκαν
Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) σε ολόκληρο
τον Ελλαδικό χώρο, οι οποίες καλύπτουν ανάγκες πληθυσμών σε Τομείς Ψυχικής Υγείας (ΤοΨΥ), όπου υπάρχει
δυσκολία στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας,
κυρίως λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας της χώρας,
δηλαδή σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες ορεινές και
νησιωτικές περιοχές. Στη χώρα μας άλλωστε είναι γνωστό ότι οι αγροτικές, σχετικά φτωχές και απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, περιοχές δε λαμβάνουν την
απαιτούμενη φροντίδα στον τομέα της ψυχικής υγείας3.
Βασική επιδίωξη των ΚΜΨΥ είναι η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση τόσο στην έναρξη της νόσου, όσο και
κατά τη διάρκεια υποτροπών, η θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών στον τόπο διαμονής των
ασθενών με την πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων, όποτε απαιτείται, και η συμβουλευτική και υποστηρικτική παρέμβαση στα μέλη της οικογένειας του ασθενούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αγωγή κοινότητας,
με στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, την αλλαγή στάσεων και τη μείωση του
στίγματος για την ψυχική νόσο. Οι ΚΜΨΥ είναι υπηρεσίες χαμηλού κόστους, καθώς χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες δομές του συστήματος της ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας
(Κ.Υ.), Περιφερικά Ιατρεία), είναι εύκολα προσβάσιµες,
ιδιότητα σημαντική για τα άτοµα µε σοβαρές και χρόνιες
ψυχικές διαταραχές, που χρήζουν συνεχούς φροντίδας
και είναι περισσότερο αποδεκτές από άλλες μονάδες
ψυχικής υγείας4. Εκτός από κλινικό έργο έχουν αναπτύξει και ερευνητική δραστηριότητα, παρέχοντας χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες της ελληνικής επαρχίας σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας5, 6.
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η παρουσίαση

του έργου της ΚΜΨΥ των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (ΚΜΨΥ Ι-Θ) κατά τα έξι πρώτα χρόνια λειτουργίας
της, η ανάδειξη της συνεισφοράς της στην παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας στις περιοχές της υπαίθρου των
δύο αυτών νομών και η αναφορά στα προβλήματα και
στις προοπτικές της.

Υλικό - Μέθοδος
Περιοχή ευθύνης - υπηρεσίες
Η ΚΜΨΥ Ι-Θ καλύπτει τις περιοχές της υπαίθρου του
Το ΨΥ των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Η έκταση
της περιοχής ευθύνης φτάνει τα 5000 τ.χλμ και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός υπολογίζεται αδρά σε περίπου 100.000 κατοίκους. Στον Τομέα υπάρχουν αρκετές
δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα αστικά κέντρα,
όπως η ψυχιατρική κλινική και τα εξωτερικά ιατρεία του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τα
εξωτερικά ιατρεία και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα», τα εξωτερικά ιατρεία
του ΙΚΑ και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας. Οι

Εικόνα 1.
Η περιοχή ευθύνης της ΚΜΨΥ Ι-Θ.
Διακρίνονται όλοι οι δήμοι των νομών Ιωαννίνων
και Θεσπρωτίας. Η κινητή μονάδα δραστηριοποιείται
σε όλους τους δήμους των δύο νομών, με εξαίρεση το
δήμο Ιωαννιτών και τμήμα των δήμων Ηγουμενίτσας
και Φιλιατών.

Η εξαετής πορεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας.
ανάγκες της περιφέρειας στο νομό Ιωαννίνων εξυπηρετούνται εδώ και δεκαετίες από το θεσμό του Επισκέπτη
Ψυχιάτρου των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.)7. Στις αστικές περιοχές υπάρχουν επίσης αρκετοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι,
που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Βασικές αρχές λειτουργίας
Η ΚΜΨΥ Ι-Θ υλοποιείται από τη μη κυβερνητική οργάνωση Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου
(ΕΠΡΟΨΥΗ) και λειτουργεί από το Μάρτη του 2007.
Απευθύνεται στους ενήλικες ασθενείς και προς το παρόν
δεν υπάρχει η δυνατότητα για εξέταση και θεραπεία παιδιών και εφήβων. Προτεραιότητα δίνεται στους ασθενείς
με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές, όπως οι
ψυχώσεις, χωρίς να παραλείπεται η φροντίδα ασθενών
με κοινές ψυχικές διαταραχές (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές κ.λ.π.), που είναι αρκετά συχνές και προκαλούν
σημαντική νοσηρότητα. Η ΚΜΨΥ Ι-Θ είναι μια πολυκλαδική ομάδα, που αποτελείται από 12 μέλη διαφορετικών
ειδικοτήτων. Σε εβδομαδιαία βάση επισκέπτεται όλα τα
Κ.Υ. του νομού Ιωαννίνων και δύο Κ.Υ. του νομού Θεσπρωτίας, έχοντας έτσι σταθερή τοπική παρουσία (εικόνα 1).

Συλλογή πληροφοριών
Η αναζήτηση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
στην παρούσα μελέτη έγινε στην ηλεκτρονική βάση και
στα υπόλοιπα αρχεία που τηρούνται από την ΚΜΨΥ Ι-Θ
από την έναρξη της λειτουργίας της. Αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και την πορεία των θεραπευτικών πράξεων, τον αριθμό των εξυπηρετούμενων
ατόμων, τον αριθμό και τις διαγνώσεις των ασθενών, που
παρακολουθούνται συστηματικά από τη μονάδα μας.
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την πλέον εύθραυστη ομάδα ασθενών. Οι διαγνώσεις
των ενεργών ασθενών της μονάδας μας παρουσιάζονται
συνοπτικά στον πίνακα 1.
Διάγνωση

Ποσοστό ασθενών %

Οργανικές ψυχικές
διαταραχές

11,6

Σχιζοφρένεια και συναφείς
ψυχώσεις

22,8

Συναισθηματικές διαταραχές

42,6

Αγχώδεις διαταραχές

8

Άλλες διαγνώσεις

14,8

Πίνακας 1.
Διαγνώσεις ενεργών ασθενών της ΚΜΨΥ Ι-Θ στο
τέλος της 6ετίας.
Μία σημαντική μειοψηφία ασθενών, που φτάνει το
22% περίπου, λαμβάνουν συστηματική φροντίδα, που
στηρίζεται στις κατ’ οίκον επισκέψεις. Η παροχή κατ’ οίκον φροντίδας από την ομάδα μας συσχετίστηκε με την
ηλικία, σύμφωνα με πολύ πρόσφατη μελέτη μας, όπου
φάνηκε πως όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία των ασθενών,
τόσο αυξημένη ήταν η πιθανότητα να λαμβάνουν φροντίδα με επισκέψεις της θεραπευτικής ομάδας στο σπίτι
τους8.
Σε ότι αφορά στη φροντίδα των χρόνιων ψυχωτικών
ασθενών (που, όπως προαναφέρθηκε, είναι προτεραιότητα για όλες τις κοινοτικές ομάδες ψυχικής υγείας),
κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων λειτουργίας
της ΚΜΨΥ Ι-Θ οι εισαγωγές αυτών, που παρακολουθούσε, μειώθηκαν κατά 30,4% σε σχέση με την αμέσως

Αποτελέσματα
Κλινικό έργο
Στη διάρκεια των 6 χρόνων λειτουργίας της υπηρεσίας μας καταγράφηκαν 10016 θεραπευτικές πράξεις,
που αφορούσαν σε 1264 ασθενείς. Η αυξητική πορεία
του αριθμού των θεραπευτικών πράξεων ανά εξάμηνο
λειτουργίας απεικονίζεται στο διάγραμμα1. Με τη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας ο αριθμός των ενεργών
ασθενών (δηλ των ασθενών που παρακολουθούνται σε
τακτική βάση και εκείνων που δεν προσέρχονται τακτικά, αλλά έχουν την ΚΜΨΥ Ι-Θ ως σημείο αναφοράς στη
θεραπεία τους) έφτασε τους 223, από τους οποίους περίπου οι μισοί (105, ποσοστό 47%) είναι ηλικιωμένοι. Από
τους ηλικιωμένους αυτούς ασθενείς το 60% είναι πολύ
ηλικιωμένοι (άνω των 75 ετών) και αντιπροσωπεύουν

Διάγραμμα 1.
Ανά εξάμηνο αριθμός θεραπευτικών πράξεων κατά
την πρώτη εξαετία.
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προηγούμενη διετία9. Ακόμη πιο πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας 5ετούς μελέτης σχετικά με
την παραμονή στη θεραπεία των ψυχωτικών ασθενών
που παρακολουθεί η ΚΜΨΥ Ι-Θ, και τη δέσμευση τους
στη λήψη της αντιψυχωτικής φαρμακευτικής αγωγής.
Πιο συγκεκριμένα, σε ένα δείγμα 74 ασθενών βρέθηκε
πως το ποσοστό παραμονής στη θεραπεία ήταν 67,2%,
συγκρίσιμο με διεθνείς αναφορές και μάλιστα από μελέτες μικρότερης διάρκειας, που διεξήχθησαν σε αστικές
περιοχές, όπου η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι
ευκολότερη10. Επίσης, αντικείμενο μελέτης έχει αποτελέσει η σωματική νοσηρότητα αυτών των ασθενών και η
προώθηση της φροντίδας της γενικής υγείας τους11.

΄Άλλες δράσεις
Η μονάδα μας έχει συμμετάσχει με ομιλίες και παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού στην
περιοχή ευθύνη της σε συνεργασία με τις κατά τόπους
υπηρεσίες της Βοήθειας στο Σπίτι. Ακόμη έχει διοργανώσει ημερίδα το Δεκέμβρη του 2007 στα Γιάννενα με
θέμα την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
ασθενών κατά την παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας
στην κοινότητα. Τέλος, έχει διοργανώσει με επιτυχία το
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων, τον Οκτώβρη του 2011 στο Μέτσοβο. Τα πρακτικά του συνεδρίου
έχουν εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.mpuioa.gr).

Συζήτηση
΄Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο όγκος δουλειάς της υπηρεσίας μας διαρκώς
αυξάνεται (διάγραμμα 1). Κατά την τελευταία διετία η
αύξηση του αριθμού των θεραπευτικών πράξεων ξεπέρασε το 33%. Ανάμεσα στους λόγους που προκάλεσαν
τη μεγάλη αυτή αύξηση θεωρούμε ότι είναι η οικονομική κρίση, που στρέφει όλο και περισσότερους ασθενείς
στο δημόσιο σύστημα υγείας και ειδικότερα στην επαρχία στα Κ.Υ., όπου βρίσκεται η κατά τόπους έδρα μας και
από τα οποία δεχόμαστε τις περισσότερες παραπομπές
ασθενών. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση από τον
Ιανουάριο ως τον Οκτώβρη του έτους 2011 σημειώθηκε
αύξηση των επισκέψεων στα Κ.Υ. κατά 22%12. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αναμένουμε ακόμη πιο αυξημένη
προσέλευση ασθενών στο άμεσο μέλλον, καθώς η οικονομική κρίση δυστυχώς συνεχίζεται. ΄Ένας άλλος λόγος
είναι πως έπειτα από 6 χρόνια λειτουργίας ο πληθυσμός
της περιοχής ευθύνης μας γνωρίζει και μας αποδέχεται,
ενώ η συνεργασία μας με τους φορείς της ΠΦΥ βρίσκεται
σε καλό επίπεδο. Με τη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας
ο αριθμός ασθενών, που παρακολουθεί τακτικά ή κατά

διαστήματα η ΚΜΨΥ Ι-Θ, έφτασε τους 223. Σύμφωνα με
τους ειδικούς ο μέγιστος αριθμός ασθενών, που μπορεί
μία κοινοτική ομάδα ψυχικής υγείας να έχει στην ευθύνη της, ώστε να παρέχει πολυεπίπεδη φροντίδα, είναι
200-25013. Οι αριθμοί επομένως δείχνουν ότι η ΚΜΨΥ
Ι-Θ πλησιάζει αυτό το όριο και συνεπώς απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση και επανεκτίμηση των περιστατικών
μας, ώστε κάποιοι από τους ρυθμισμένους ασθενείς να
παραπεμφθούν στην ΠΦΥ ή να παρακολουθούνται λιγότερο εντατικά. Ο αριθμός των ασθενών και η σύνθεση
αυτών μεταβάλλονται διαρκώς, καθώς καθημερινά προσέρχονται για εξέταση νέα περιστατικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η θεραπεία ολοκληρώνεται.
Οι ψυχωτικοί ασθενείς αποτελούν σημαντικό ποσοστό (22,8%) των σταθερά παρακολουθούμενων από την
ΚΜΨΥ Ι-Θ ασθενών. Αν σε αυτούς προσθέσουμε τους
ασθενείς με διπολική διαταραχή (11 ασθενείς), τότε το
ποσοστό των ασθενών με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές
νόσους, που παρακολουθεί η μονάδα μας, φτάνει το
27,8%. Οι διαταραχές αυτές, αν και λιγότερο συχνές από
τις ήπιες ψυχικές διαταραχές, προκαλούν μεγάλη νοσηρότητα και αναπηρία στους ασθενείς και είναι προτεραιότητα των κοινοτικών ομάδων ψυχικής υγείας διεθνώς13.
Το νοσηλευτικό προσωπικό και οι επισκέπτριες υγείας
έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση της σωματικής υγείας των ψυχωτικών ασθενών. Φέρνουν σε επαφή
τους ασθενείς με το προσωπικό της ΠΦΥ και μεριμνούν
για τη σωστή λήψη της αγωγής και την εφαρμογή των
ιατρικών οδηγιών. Αυτή η προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι οι ψυχωτικοί ασθενείς συχνά αποκλείονται από το σύστημα υγείας, λόγω της συμπτωματολογίας τους και των γραφειοκρατικών διαδικασιών14.
Η στενή συνεργασία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας
και των γενικών γιατρών μπορεί να προωθήσει τη φροντίδας υγείας και τη δευτερογενή πρόληψη σε ψυχωτικούς
ασθενείς με σωματικά νοσήματα15. Ειδικά για τους ψυχωτικούς ασθενείς οι κοινωνικοί λειτουργοί της μονάδας,
πέρα από τα συνήθη καθήκοντα τους, ασχολούνται με
πρακτικά ζητήματα, όπως η έκδοση βιβλιαρίων υγείας,
ακόμη και επιδομάτων αναπηρίας και άλλων παρόμοιων
θεμάτων, που είναι ουσιαστικά για τη φροντίδα των ψυχωτικών ασθενών. Αυτό γίνεται συχνότερα το τελευταίο
διάστημα, διότι για διάφορους λόγους (αλλαγές στην
τοπική αυτοδιοίκηση, έλλειψη χρηματοδότησης κ.λ.π.)
οι αντίστοιχοι συνάδελφοι από τις δημοτικές υπηρεσίες,
όπως η Βοήθεια στο Σπίτι, δεν μπορούν να συμμετέχουν
στις διαδικασίες αυτές ή σε ορισμένες περιπτώσεις οι
υπηρεσίες έχουν συρρικνωθεί ή καταργηθεί.
Σημαντικό μέρος της δουλειάς μας αφορά σε ηλικιωμένους ασθενείς, η φροντίδα των οποίων στηρίζεται
στις κατ’ οίκον επισκέψεις. Οι ηλικιωμένοι συνιστούν ένα
υποσύνολο με πολλαπλές ιατρικές και ψυχοκοινωνικές
ανάγκες. Συχνά βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση,
ενώ σε διάφορα πρακτικά ζητήματα, όπως η μετακίνηση
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και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, μπορεί να έχουν
δυσκολίες. Όπως είναι αναμενόμενο δε, παρουσιάζουν
μεγαλύτερα ποσοστά σωματικής νοσηρότητας από τους
νεότερους. Σύμφωνα με πρόσφατη επιδημιολογική
έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας16 ο πληθυσμός
της υπαίθρου στην Ήπειρο, εκεί δηλ. όπου δραστηριοποιείται η μονάδα μας, αποτελείται κατά μεγάλο ποσοστό, που φτάνει το 32%, από ηλικιωμένους.

Ακάλυπτες ανάγκες και προοπτικές
Οι ανάγκες του πληθυσμού της ελληνικής επαρχίας
για παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας είναι οπωσδήποτε
μεγάλες για να καλυφθούν πλήρως από τις υπάρχουσες
ΚΜΨΥ. Οι νομοί των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας δεν
αποτελούν εξαίρεση. Σε ότι αφορά στην ΚΜΨΥ Ι-Θ η ως
τώρα εμπειρία έχει δείξει πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για
παράδειγμα, από την ανάλυση των στοιχείων της βάσης
δεδομένων, που τηρεί η μονάδα, έχει προκύψει ότι ένας
μεγάλος αριθμός ασθενών είναι ηλικιωμένοι, επομένως
κρίνεται σκόπιμη η επιπλέον εκπαίδευση των μελών της
θεραπευτικής ομάδας σε θέματα ψυχογηριατρικής και
ενημέρωσης-υποστήριξης των φροντιστών των ηλικιωμένων ασθενών. Έχει αναφερθεί άλλωστε πως για ορισμένες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι προληπτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης δεν έχουν επαρκώς αναπτυχθεί17. Επίσης, ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των
περιστατικών και των θεραπευτικών πράξεων επιβάλλει
την καλύτερη διαχείριση του χρόνου και του ανθρώπινου
δυναμικού της θεραπευτικής ομάδας. Για ασθενείς που
η θεραπεία τους ολοκληρώνεται, όπως σε περιπτώσεις
καταθλιπτικών και αγχωδών διαταραχών, εφαρμόζεται
προσεκτική, σταδιακή διακοπή της θεραπείας με στενή
παρακολούθηση ενδείξεων υποτροπής. Ωστόσο πολλοί
ασθενείς, ειδικά με ψυχωτικές διαταραχές, χρειάζονται
χρόνια φροντίδα προς αποφυγή υποτροπών. Επίσης
νέα περιστατικά παραπέμπονται συνεχώς και πρέπει να
ενταχθούν σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Σταθερός στόχος είναι η διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε
υψηλό επίπεδο με ταυτόχρονη προστασία του προσωπικού από την κόπωση και τη φθορά, δεδομένου ότι σε
μονάδες ψυχικής υγείας παρατηρούνται υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) με σοβαρές
συνέπειες για την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας
και για τα ίδια τα μέλη του προσωπικού18.
Η συνεργασία με τους φορείς της ΠΦΥ είναι πάντα
πρώτη προτεραιότητα, καθώς από εκεί προέρχεται ο
μεγαλύτερος αριθμός παραπομπών ασθενών στην υπηρεσία μας. Επίσης, οι γιατροί της ΠΦΥ έχουν ανάγκη τη
συνεργασία με υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας
για την ορθή διάγνωση και την εφαρμογή της ενδεδειγ-
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μένης θεραπείας σε πολλές περιπτώσεις ασθενών με
λιγότερο σοβαρές από τις ψυχώσεις παθήσεις, όπως οι
καταθλιπτικές διαταραχές. Οι επαγγελματίες της ΠΦΥ
είναι συνήθως οι πρώτοι που θα απευθυνθούν οι ασθενείς με κατάθλιψη, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει χρόνια
σωματική νόσος ή όταν στην κλινική εικόνα κυριαρχούν
σωματικά συμπτώματα. Η παρουσία υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα κέντρα υγείας επιτρέπει την άμεση παραπομπή των καταθλιπτικών ασθενών για διάγνωση και
θεραπεία. Ακόμη, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για εκπαίδευση των γενικών γιατρών σε θέματα ψυχικής υγείας19.
Τέλος παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας της θεραπείας
σε περιπτώσεις που έχει αναληφθεί από τους κλινικούς
της ΠΦΥ, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του
θεραπευτικού αποτελέσματος, ειδικά σε επιπλεγμένες
περιπτώσεις20, 21. Η διασύνδεση της ΠΦΥ με τις τοπικές
υπηρεσίες ψυχικής υγείας επιτρέπει την εφαρμογή του
μοντέλου της συνεργατικής φροντίδας για τη θεραπεία
των καταθλιπτικών διαταραχών, που φαίνεται ότι είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αυτό το επίπεδο22.
Η μεγάλη πρόκληση για την ψυχική υγεία στη χώρα
μας σήμερα δεν είναι άλλη από την οικονομική κρίση.
Πολλά έχουν γραφτεί για τις επιπτώσεις της κρίσης στην
ψυχική υγεία των πολιτών 23-25, αλλά και στο ίδιο το σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες των δημόσιων
νοσοκομείων26. Η σχέση εξάλλου της φτώχειας με τις
ψυχικές διαταραχές είναι τεκμηριωμένη και θεωρείται
αμφίδρομη, δηλαδή ότι οι άνθρωποι, που ζουν στα όρια
της φτώχειας, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν ψυχικά νοσήματα και αντίστροφα, όσοι πάσχουν
από ψυχικό νόσημα, έχουν αυξημένες πιθανότητες να
βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας ή να παραμείνουν σε
τέτοιες συνθήκες27. Επιπλέον, στην Ελλάδα οι πολίτες
τελευταία απομακρύνονται από τις υπηρεσίες υγείας,
συχνά για λόγους αποστάσεων και δυσκολίας στην πρόσβαση28. Από τους ειδικούς εκφράζεται η άποψη ότι οι
χώρες με χαμηλό εισόδημα μπορούν να στηρίζονται στη
φροντίδα ψυχικής υγείας, που βασίζεται στην κοινότητα
και στην πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας29, και
αυτό βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση της χώρας μας.
Συνεπώς δείχνει αυτονόητη η διατήρηση και ενίσχυση
χαμηλού κόστους υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που από
τη φύση τους αίρουν τους γεωγραφικούς περιορισμούς
πρόσβασης, όπως είναι οι ΚΜΨΥ.
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Community Mental Health Teams are an essential
component of contemporary community-based mental
health care. In Greece, the Mobile Mental Health Units
(MMHUs) operate in areas where access to psychiatric
services is limited, such as in remote mountainous and island areas, which do not receive adequate mental health
care. We present the clinical work of the MMHU of the
prefectures of Ioannina and Thesprotia during the first six
years of operation. Six years after establishment of our
unit a number of 10016 patients’ examination has been
recorded, involving a total of 1264 patients. A total of 223
patients are currently in regular follow-up, and almost half
of them are elderly. Age has been associated with homebased care, which involves one in five patients. During the
first two years of operation of the MMHU I-T psychotic
patients’ admissions were significantly reduced, while by
the end of five years of establishment, psychotic patients’
engagement rates were 67.2%. MMHUs are low-cost services and they can impact significantly on treatment and
prevention of mental disorders in the community, rates of
which are expected high due to economic crisis. However,
reduced funding renders the future of community mental
health services uncertain.
Key-words: mobile mental health units, community,
remote areas, psychotic disorders, economic crisis.
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Περίληψη: Η εφηβεία είναι η αναπτυξιακή εκείνη περίοδος
της ζωής του ανθρώπου που παρουσιάζει ειδικές βιολογικές αλλαγές (ορμονικές) στο σώμα του παιδιού ( αλλαγές,
που έχουν παράλληλα και ψυχοσωματικές επιπτώσεις) και
τελειώνει ψυχολογικά με την τελική γενετήσια ολοκλήρωση
και αυτόνομη ωρίμανση του ατόμου.

Εισαγωγή
Τι είναι αυτό, που ονομάζουμε Εφηβεία; Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εφηβεία είναι η αναπτυξιακή εκείνη περίοδος της ζωής του ανθρώπου, που ξεκινάει με ειδικές βιολογικές αλλαγές (ορμονικές) στο σώμα του παιδιού
( αλλαγές, που έχουν παράλληλα και ψυχοσωματικές επιπτώσεις) και τελειώνει ψυχολογικά με την τελική γενετήσια
ολοκλήρωση και αυτόνομη ωρίμανση του ατόμου.
Είναι η φάση κατά την οποία ο νέος άνθρωπος προσπαθεί μέσα από τη διαδικασία της αναζήτησης του εαυτού
του να αυτονομηθεί και να ενηλικιωθεί. Δηλαδή η εφηβεία
αποτελεί το πέρασμα στον κόσμο των μεγάλων3,8. Η εφηβεία μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ηφαίστειο, που, όταν
εκραγεί και κοπάσει, αφήνει πίσω του μια εικόνα εντελώς
διαφορετική. «Τα νιάτα είναι μία θεότητα με χίλιες μορφές» κατά τον Mauriac η «η εφηβεία αποτελεί ένα μέρος
της ζωής μας, που ξεπερνά το παν» κατά τον Pasternak.
Οι περισσότεροι ορίζουν την εφηβεία με βάση την ηλικία.
Όμως οι απόψεις διίστανται όσον αφορά τα χρονικά όρια
αυτής της περιόδου. Μερικοί ερευνητές, εκτός της ηλικίας,
προσπαθούν να την ορίσουν με βάση κυρίως τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές, που υφίσταται το
άτομο στη γνωστική του εξέλιξη και στα οξέα ερωτήματα,
ως προς τη διαμόρφωση της ταυτότητός του σ’ αυτή την
περίοδο8. Ιδιαίτερο ρόλο στον επιστημονικό ορισμό της
εφηβείας παίζουν και οι κοινωνικοπολιτιστικοί και ιστορικοί παράγοντες, που την επηρεάζουν.
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Ηλικιακά η εφηβεία ορίζεται ως εξής:
•11- 19 έτη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (WHO).
•11- 21 έτη σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία.
Στις κοινωνίες των περισσοτέρων χωρών το ανώτερο
ηλικιακό όριο, μετά το οποίο το άτομο αντιμετωπίζεται
νομικά ως ενήλικας, είναι τα 18 έτη. Διακρίνουμε την:
πρώιμη εφηβεία:
11 - 14 ετών
μέση εφηβεία:
15 – 17 ετών
όψιμη εφηβεία:
> 17 ετών
Τα ορόσημα της ανάπτυξης του εφήβου κατά τις ηλικιακές αυτές περιόδους περιλαμβάνουν τη σωματική,
σεξουαλική και ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη14.

Σταθμοί σωματικής ανάπτυξης
Σε σωματικό επίπεδο επιτελούνται σημαντικές ορμονικές αλλαγές, διαφορετικές μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών, οι οποίες καθορίζουν την εμφάνιση των ταχύτατων, εντυπωσιακών σωματικών αλλαγών και των
δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Το άτομο
αποκτά την ικανότητα αναπαραγωγής4.

Σταθμοί ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης
Ψυχικά ο έφηβος κατακτά την ανεξαρτησία, εγκαταλείποντας το προστατευμένο περιβάλλον της οικογένειας. Ξυπνά το ερωτικό ενδιαφέρον, ξεκινά η σεξουαλική
ζωή. Αποκτά την ικανότητα δημιουργίας ώριμων σχέσεων με ερωτικούς συντρόφους, συνομήλικους και συνανθρώπους γενικότερα. Σε ψυχολογικό επίπεδο η εφηβεία
θεωρείται ως περίοδος μεγάλης αναστάτωσης και κρίσης
ταυτότητας. Είναι η ηλικία της επανάστασης. Το 1955 ο
Erickson περιέγραψε τη δημιουργία ταυτότητας ως το
κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου της ζωής, ενώ
οι κοινωνικοί επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως διαφορετική ‘κουλτούρα,’ που έχει λίγα κοινά χαρακτηριστικά
με την υπόλοιπη κοινωνία(Coleman 1961).
Ύστερα από μία σχετικά ήρεμη παιδική ηλικία το παιδί αρχίζει να αγωνίζεται για ανεξαρτησία από το προστατευόμενο περιβάλλον της οικογένειας. Αποκτά έτσι σταδιακά κάποια αυτονομία και ανεξαρτησία, προσπαθεί να
έχει την αίσθηση μιας διαφορετικής δικής του προσωπικότητας. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ο
έφηβος κυριαρχείται συχνά από αισθήματα ανασφάλειας, που οδηγούν σε φόβους, εκρήξεις θυμού και γενικά
αντιδραστική συμπεριφορά. Γενικά η εφηβεία είναι μία
περίοδος έντονων και αντιφατικών συναισθημάτων2,11.
Τα χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής μας τα δίνει
μία έφηβη, 20 ετών : «Η εφηβεία, στην αρχή τουλάχιστον, είναι σαν να σε έχουν στείλει εκπαιδευτικό ταξίδι

με το ζόρι. Εσύ στην αρχή δε θέλεις να πας, αντιδράς,
χτυπιέσαι, ωρύεσαι, αλλά τελικά δε σου περνάει και πας.
Μετά σιγά - σιγά αρχίζει να σου αρέσει και στο τέλος σου
αρέσει τόσο πολύ, περνάς τόσο καλά, που δε θέλεις να
γυρίσεις πίσω. Έτσι κατάλαβα την εφηβεία μου, όχι όμως
και οι γονείς μου. Οι γονείς στην εφηβεία ζούσαν σε συνεχή κατάσταση σοκ. Συνεχώς έκπληκτοι για την περίεργη συμπεριφορά μου. Συνεχώς προβληματισμένοι για το
πώς έπρεπε να μου συμπεριφερθούν και συνεχώς αβοήθητοι στα άπειρα και αναπάντητα ερωτήματά τους για
το τι τελικά μου συνέβαινε και είχα αλλάξει τόσο πολύ.
Αναρωτιέμαι πώς τελικά τα κατάφεραν και επιβίωσαν σ’
αυτή την τόσο ταραγμένη περίοδο, ώστε να έχουμε σήμερα αυτή την υπέροχη σχέση αγάπης»14.
Κατά την περίοδο αυτή της ζωής του ο έφηβος εμπλέκεται σε ομάδες συνομηλίκων του ίδιου φύλου. Στα πλαίσια αυτών των ομάδων δημιουργεί φιλικές και αργότερα
σεξουαλικές σχέσεις, οι οποίες τον υποστηρίζουν στην
προσπάθειά του για ανεξαρτησία από τους γονείς, ρυθμίζουν το άγχος του, υποστηρίζουν την αυτοεκτίμησή
του και καθορίζουν νέα κριτήρια και πρότυπα συμπεριφοράς.
(Μανωλόπουλος 1987). H εξερεύνηση και ο πειραματισμός είναι χαρακτηριστικά της12. Η σταδιακή αυτή
ανάπτυξη είναι απαραίτητη μέχρι το άτομο να γίνει ανεξάρτητο και αυτόνομο και να εξελιχθεί σε ώριμο ενήλικο.
Χρειάζεται να αναπτύξει μία ρεαλιστική, αλλά και
αποδεκτή εικόνα για το σώμα του και τον εαυτό του. Να
αποκτήσει ικανοποιητικό έλεγχο των γενετήσιων ορμών
του, αλλά και ικανότητα να εκφράσει τα ερωτικά του συναισθήματα, όταν χρειαστεί, αφού σ’ αυτή τη χρονική
περίοδο της ζωής του ξυπνά το ερωτικό ενδιαφέρον του,
ξεκινά η σεξουαλική ζωή του12,13,14.
Επειδή οι αυξανόμενες γνωστικές δεξιότητες απαιτούν προσαρμογή και οι αυξανόμενες εκπαιδευτικές
απαιτήσεις αποτελούν πρόκληση, καθήκον του εφήβου
είναι να καθορίσει τους επαγγελματικούς στόχους και να
προβληματιστεί για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν. Τέλος πρέπει να αποδεχτεί ένα σύστημα κοινωνικών και ηθικών αξιών, που θα του επιτρέψει να σταθεί
μέσα στην κοινωνία και θα αναλάβει πλέον την ευθύνη
για τη συμπεριφορά του4.

Ορόσημα ανάπτυξης σχετικά με τη σωματική
και σεξουαλική ανάπτυξη
Οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στον έφηβο σχετικά με τη σωματική αύξηση αφορούν κυρίως το μυοσκελετικό και το γεννητικό σύστημα. Εφηβεία σημαίνει
ανάπτυξη (adolescendia, από το ρήμα adolesco, που σημαίνει αυξάνω, μεγαλώνω)3 και, αν κυριολεκτούσαμε, θα
έπρεπε να το λέγαμε αυτό από τη γέννηση του παιδιού
μέχρι την ωριμότητα. Γιατί όμως χρησιμοποιούμε τη λέξη
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αυτή μόνο για την εφηβεία; Γιατί όταν λέμε ότι το παιδί
μεγαλώνει, εννοούμε ότι το παιδί έχει αφήσει πίσω του
τη φάση της προστατευόμενης παιδικής ηλικίας, γίνεται
ανεξάρτητο και μπορεί να φροντίσει μόνο του τον εαυτό
του. Καμιά φορά τα παιδιά στην ηλικία αυτή τα λέει ο
λαός ‘ξεπεταρούδια,’ γιατί δοκιμάζουν τα φτερά τους8,4
και επι πλέον η ανάπτυξη την περίοδο αυτή έχει ταχύτατους ρυθμούς.
Η Γαλλίδα ψυχολόγος Francoise Dolto περιγράφει την
εφηβεία «σαν μία δεύτερη γέννηση, που γίνεται προοδευτικά ή για θάνατο της παιδικής ηλικίας. Πρέπει να
αφήσουμε σιγά- σιγά τον προστατευτικό πλακούντα»,
γράφει, «το να αποχωριστούμε από την παιδική ηλικία, το να εξαφανίσουμε το παιδί μέσα μας, είναι μία
μεταλλαγή. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι
πεθαίνουμε. Η εφηβεία είναι επίσης μία κίνηση γεμάτη
δύναμη, υποσχέσεις και ζωή, που μοιάζει με το νερό που
αναβλύζει»8.
Η ανάπτυξη επιταχύνεται απότομα σε όλα τα μέρη
του σώματος. Είναι έντονη και ραγδαία, περισσότερο
στην περιφέρεια του σώματος, παρά στον κορμό. Αλλαγές παρατηρούνται επίσης και στα χαρακτηριστικά του
προσώπου και των δύο φύλων. Παρόλο που και στα δύο
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φύλα παρατηρείται αυτή η αλλαγή, στα κορίτσια παρατηρείται ένα στρώμα υποδόριου λίπους και είναι αυτό
που προκαλεί τη στρογγυλότητα και την απαλότητα των
καμπυλών του προσώπου και του σώματος.
Αντίθετα η ανάπτυξη του αντρικού υποδόριου λίπους
είναι πολύ λιγότερο εμφανής και η ανάπτυξη των μυών
και των οστών φαίνεται καθαρά. Έτσι οι άντρες έχουν
ένα πρόσωπο περισσότερο γωνιώδες απ’ ότι οι γυναίκες. Παρατηρείται επίσης και μία γρήγορη ανάπτυξη του
σκελετού. Η φωνή στα αγόρια γίνεται βαθύτερη. Αλλαγές
παρατηρούνται επίσης και στην εξωτερική εμφάνιση του
σώματος και των δύο φύλων.
Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι εμφανίζεται η τριχοφυΐα του σώματος, ιδίως της εφηβικής και της μασχαλιαίας περιοχής και στα δύο φύλα. Έτσι το παιδικό σώμα
μεταμορφώνεται σε σώμα ενηλίκου, μετά από μία περίοδο αυξητικής αιχμής, το καλούμενο ‘αυξητικό τίναγμα,’
ή spurt growth.
Αυτό το ‘αυξητικό τίναγμα’ διαταράσσει τη βασική
ισορροπία και προκαλεί στους εφήβους ένα ενοχλητικό
αίσθημα μειονεξίας. Αυτή την περίοδο ο έφηβος ενδιαφέρεται κυρίως για την εικόνα του σώματός του και τις
αλλαγές που του συμβαίνουν. Οποιαδήποτε παρέκκλιση

Εικόνα 1.
Ορόσημα ανάπτυξης σχετικά με τη σωματική και σεξουαλική ανάπτυξη .

96

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013, Τόμος 9, Τεύχος 2

βιώνει στο σωματικό επίπεδο, όπως παχυσαρκία, πρώιμη ή καθυστερημένη σωματική ανάπτυξη, μπορεί να έχει
σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ποικίλλων ψυχολογικών
αντιδράσεων2,7,10. «Οι αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη ζωή
σου στην εφηβεία», γράφει μία 18χρονη έφηβη, «είναι
πολλές και σημαντικές. Ορισμένες φορές μπορεί να σε
εκπλήσσουν ευχάριστα και άλλες να σου δημιουργούν
ερωτηματικά, άγχος ή ακόμη και φόβο. Το σώμα σου μεταμορφώνεται και ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο, την
οικογένειά σου και τους άλλους αλλάζει. Αυτή είναι μία
από τις ενδιαφέρουσες περιόδους της ζωής σου, γεμάτη
εμπειρίες και συναρπαστικές πρωτόγνωρες στιγμές. Το
μόνο, που ίσως πρέπει να προσέξεις είναι να μην εκτεθείς σε κινδύνους μέσα από την προσπάθειά σου να κατακτήσεις την ανεξαρτησία σου»14.
Η εφηβεία φυσιολογικά ξεκινάει στα κορίτσια από
την ηλικία των 8-14 ετών και στα αγόρια από την ηλικία
των 9-145 ετών(γενικά τα κορίτσια προηγούνται κατά δύο
περίπου έτη). Η διαδικασία των μεταβολών της εφηβείας
διαρκεί συνολικά 4–7 έτη. Η αυξητική αιχμή της εφηβείας διαρκεί κατά μέσο όρο 24-36 μήνες. Κατά την περίοδο
της εφηβείας τα κορίτσια αυξάνουν περίπου 23.5cm σε
ύψος και 20.7kg σε βάρος, ενώ τα αγόρια αυξάνουν περίπου 26.4 cm σε ύψος και 18kg σε βάρος. Τι σημαίνει
όμως αυτή η ανάπτυξη; Μέχρι τώρα είχαμε να κάνουμε
με ένα παιδί, που μεγάλωνε σιγά–σιγά και ξαφνικά έχουμε εντυπωσιακές ποιοτικές αλλαγές, που θα το διαφοροποιήσουν και θα του δώσουν τα αντρικά ή τα γυναικεία
του χαρακτηριστικά1,2,5,6. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με
την έναρξη της ήβης.
Η ήβη είναι η περίοδος, που χαρακτηρίζεται ως η
σταδιακή έναρξη της ώριμης αναπαραγωγικής ορμονικής δραστηριότητας, η οποία εστιάζεται στο κεντρικό
νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα στον υποθάλαμο
και την υπόφυση και προκαλείται από τις ορμόνες1,14. Η
ήβη είναι μία ένδειξη ότι αρχίζει η εφηβεία. Το σώμα του
παιδιού μεστώνει και είναι έτοιμο για αναπαραγωγή. Και
στα δύο φύλα η ήβη επισημαίνεται από τα δευτερεύοντα
σεξουαλικά χαρακτηριστικά, δηλαδή την ανάπτυξη του
στήθους, το τρίχωμα της ηβικής χώρας, την τριχοφυΐα
του προσώπου, μασχάλης και την ανάπτυξη των εξωτερικών γεννητικών οργάνων1,5,14. (εικόνα 1)

Οι ορμονικές μεταβολές της εφηβείας
Αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση των γοναδοτροπινών (FSH, LH),την αύξηση των ορμονών του φύλου
(οιστρογόνα, τεστοστερόνη) και τέλος την αύξηση της
αυξητικής ορμόνης και των σωματομεδινών. Οι θυρεοειδικές ορμόνες παραμένουν σταθερές. Η διαδικασία
ωρίμανσης των ορμονών περιλαμβάνει πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τμημάτων του εγκεφάλου
και των οργάνων της αναπαραγωγής. Αυτές οι αλλαγές

θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν τα επόμενα 2-6
χρόνια, με την εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου, δηλαδή εκείνων που θα το διαφοροποιούν σε αγόρι ή κορίτσι1,5,14. Βάσει αυτών την ήβη τη
διακρίνουμε σε τρία στάδια: Το προηβικό, το ηβικό και το
μεταηβικό. Το προηβικό στάδιο περιλαμβάνει την πρώτη
ένδειξη της σεξουαλικής ωρίμανσης, δηλαδή τα πρωτογενή σεξουαλικά χαρακτηριστικά και ολοκληρώνεται με
την πρώτη εμφάνιση της ηβικής τριχοφυΐας. Σ’ αυτή τη
φάση η ικανότητα για αναπαραγωγή είναι ουσιαστικά
αδύνατη. Κατά τη διάρκεια του ηβικού σταδίου επιταχύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης των ορμονών, τα αγόρια
εμφανίζουν την πρώτη ακούσια εκσπερμάτιση και στα
κορίτσια εμφανίζεται η έμμηνος ρύση.
Κατά το μεταηβικό στάδιο έχουμε επιβράδυνση των
ορμών και ολοκλήρωση των δύο σεξουαλικών χαρακτηριστικών, πρωτογενών και δευτερογενών, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η γονιμοποίηση 1,2,4,5,6, (Πίνακας 1)

Συσχέτιση των σταδίων εφηβικής ανάπτυξης
(ΣΕΑ) με σταθμούς της εφηβείας
Έμμηνος ρύση :στάδιο Tanner 3-4, Αυξητική αιχμή:
κορίτσια: στάδιο Tanner 2-3, αγόρια: στάδιο Tanner
3-41,4,5. (Εικόνα 2)

Χαρακτηριστικά ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης
στα στάδια της εφηβείας
Η εφηβεία ηλικιακά χωρίζεται σχηματικά σε στάδια,
τα οποία περιγράφουν τους μηχανισμούς που τη διέπουν.
Το αρχικό στάδιο, από τα έντεκα έως τα δεκατέσσερα έτη, σηματοδοτεί αλλαγές στη συμπεριφορά του
παιδιού. Τα πρώτα χρόνια της εφηβείας έχουν χαρακτηρισθεί ως περίοδος «φυσιολογικής τρέλας. « Η φυσική
επαναστατικότητα των εφήβων προέρχεται κατά μεγάλο
μέρος από την ανάγκη τους να διαφέρουν από τους γονείς τους και να προσδιορίσουν τη δική τους ταυτότητα.
Για πολλούς γονείς η αγένεια κατέχει την πρώτη θέση
στον κατάλογο των παραπόνων των γονέων για τους εφήβους. Οι γονείς παύουν να αναγνωρίζουν το χαρακτήρα
του παιδιού τους. Ο έφηβος παρουσιάζεται αινιγματικός,
απαιτητικός, ανυπόμονος και εριστικός. Όταν δεν ικανοποιούνται άμεσα οι ανάγκες του, γίνεται επιθετικός και
οι αντιδράσεις του είναι απρόβλεπτες. Συχνά παρατηρείται παλινδρόμηση και ο έφηβος μιμείται τη συμπεριφορά μικρότερου παιδιού, γίνεται το μωρό της μαμάς του
και αναζητεί τη φροντίδα της.Παρουσιάζει:
• Μοναχικότητα, παρατήρηση της αλλαγής της σωματικής εικόνας: «είμαι φυσιολογικός;»
• Αποζητά την υποστήριξη της οικογένειας.
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Αύξηση
διαμέτρου

Αύξηση μεγέθους
Σκοτεινόχροο όσχεο

5

Πολλές, σκούρες, βοστρυχωτές τρίχες–
επέκταση στους μηρούς

Μέγεθος
ενηλίκου
5

Μέγεθος ενηλίκου

Σ
τ
ά
δ
ι
ο

Τρίχωση εφηβαίου

Μαστοί

1

Πλήρης απουσία

Προεφηβική εμφάνιση

2

Αραιές, μακριές,
ανοικτόχρωμες τρίχες κατά
μήκος των μεγάλων χειλέων

Μικρό έπαρμα

3

Λίγες, σκούρες, βοστρυχωτές
τρίχες

Αύξηση του μεγέθους των μαστών
και της θηλαίας άλω χωρίς
διαχωρισμό τους

4

Πολλές, σκούρες,
βοστρυχωτές τρίχες–
επέκταση στην ηβική
σύμφυση

Η άλως και η θηλή προβάλλουν με
σαφή διάκριση από τον υπόλοιπο
μαστό

5

Πολλές, σκούρες,
βοστρυχωτές τρίχες–
επέκταση στους μηρούς

Πλήρης ανάπτυξη. Η θηλή προέχει
και η άλως έρχεται στο ύψος της
περιφέρειαςτου μαστού

Πίνακας 1.
ΑΓΟΡΙΑ -ΚΟΡΙΤΣΙΑ.
Ωρίμανση γεννητικού συστήματος (δευτερεύοντων χαρ/κων του φύλου).
Στάδια εφηβικής ανάπτυξης (ΣΕΑ) - tanner stages
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• Εξιδανίκευση του/της«συντρόφου», πλατωνικός
έρωτας.
• Εγωκεντρικότητα, φανταστικό ακροατήριο
• ΄Έλλειψη διορατικότητας - επικέντρωση στο παρόν.
Σε αυτό το πρώτο στάδιο οι παρέες είναι με άτομα
του ίδιου φύλου. Τα αγόρια αναπτύσσουν έντονες
φιλίες με τα αγόρια, το ίδιο και τα κορίτσια, λένε τα
μυστικά τους, συγκρίνονται.
Στο μέσο στάδιο, από τα δεκατέσσερα έως τα δεκαεπτά έτη, εμφανίζεται καθαρά ο ανταγωνισμός με τους
γονείς, οι οποίοι παύουν να είναι αντικείμενα θαυμασμού, ενώ η παρέα τους θεωρείται ανιαρή και τα αστεία
τους ανούσια. Ο έφηβος αρνείται να τους συνοδέψει σε
εξόδους, ή να συμμετάσχει σε οικογενειακές γιορτές και
συγκεντρώσεις. Αντίθετα, εκδηλώνεται ο θαυμασμός για
κάποιον άλλο σημαντικό ενήλικο, ο οποίος χρησιμεύει
ως γονεϊκό υποκατάστατο. Αυτό το θετικό ρόλο μπορεί
να παίξει ο μεγαλύτερος φίλος ή ο δάσκαλος, καθώς ο
έφηβος αναζητεί τη στήριξη, που δεν μπορεί να πάρει
από το γονιό, σε κάποιον φίλο. Φτιάχνουν προσωπικές σεξουαλικές θεωρίες. Στα κορίτσια αρχίζει η έμμηνος ρύση. Το πώς αυτή η λειτουργία θα γίνει αποδεκτή
εξαρτάται κυρίως από τις συζητήσεις γύρω από το θέμα,
που έχουν κάνει με τη μητέρα τους. Τα αγόρια ανακαλύπτουν τον αυνανισμό. Σε αυτό το στάδιο εκδηλώνονται
οι παράφοροι έρωτες, καταστάσεις έντονου πάθους και

μικρής διάρκειας. Ο σύντροφος, ενώ είναι φαντασιακά
παρών, στην πραγματικότητα κρατιέται σε απόσταση
ασφαλείας.
Ο έφηβος μένει πολλές ώρες μόνος του στο δωμάτιό
του. Νοιώθει μοναξιά, αλλά συγχρόνως είναι και δημιουργικός. Ζητά απάντηση σε φιλοσοφικά ερωτήματα και
υπαρξιακές αναζητήσεις.
• «Ποιος είμαι;»
• Μη συμμόρφωση – αμφισβήτηση ενηλίκων
• Συναναστρέφεται συνομήλικους του/της
• Αρέσει να ανήκει σε «παρέα» συνομηλίκων
• Παρουσιάζει ενδιαφέρον για το άλλο φύλο, συχνά σεξουαλική δραστηριότητα.
• Υπάρχει πειραματισμός – έλεγχος «ορίων»
• Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου (σε θέματα ασφάλειας, διατροφής, σεξουαλικής δραστηριότητας, βίας,
παραβατικότητας).
• «Προσωπικός μύθος» : θεώρηση ότι τυχόν αρνητικές
συνέπειες, που συμβαίνουν στους άλλους, δεν πρόκειται να συμβούν στον ίδιο/α.
Στο τελικό στάδιο, από τα δεκαεπτά έως τα είκοσι
έτη, έχουμε τη σταθεροποίηση της ταυτότητας. Οι έντονες συγκρούσεις παύουν, η ταυτότητα ολοκληρώνεται,
οι απαιτήσεις της ενήλικης ζωής οδηγούν τον έφηβο να
προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Οι ετεροφυλικές
σεξουαλικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια

Πίνακας 2.
Συσχέτιση των σταδίων εφηβικής ανάπτυξης (ΣΕΑ) με σταθμούς της εφηβείας

Εφηβεία, η περίοδος της βιολογικής και της συναισθηματικής ωρίμανσης.
(και μπορεί να καταλήξουν σε αρραβώνα και σε γάμο),
ενώ επέρχεται η συμφιλίωση με τους γονείς. Οι έφηβοι
ζητούν τη βοήθειά τους για την επιλογή σπουδών και
επαγγέλματος. Έτσι παύει ο ανταγωνισμός και οι γονείς
γίνονται σύμμαχοι και φίλοι.
• Χωρισμός από την οικογένεια
• Αντιμετώπιση του μέλλοντος (μόρφωση, εργασία, ενδιαφέρον για κοινωνικά θέματα)
• Ωριμότητα στη σχέση με το άλλο φύλο9,10, 14,15,16.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ηλικία έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την
ηλικία έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας είναι:
• Εκπαίδευση της μητέρας
• Θρησκευτικότητα της οικογένειας
• Ηλικία έναρξης της εμμηνορρυσίας
• Οικογενειακή σταθερότητα στα 14 έτη ζωής
• Αρμονικές γονεϊκές σχέσεις .
• Σχολική επιτυχία.

Συμπέρασμα
Η εφηβεία, είναι η περίοδος ανάμεσα στην παιδική
και ενήλικη ζωή. Τα ορόσημα της ανάπτυξης του εφήβου
περιλαμβάνουν τη σωματική, σεξουαλική και ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.
Η εφηβεία θεωρείται η κατεξοχήν ηλικία της σεξουαλικής αφύπνισης, διεκδίκησης και ωρίμανσης του σεξουαλικού ρόλου του ατόμου. Πρόκειται για μία φάση
που χαρακτηρίζεται από μεγάλες ορμονικές, βιολογικές,
σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές. Το σώμα του
εφήβου αφυπνίζεται βιολογικά και σεξουαλικά και οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την ψυχολογική και συναισθηματική του κατάσταση. Βασικό χαρακτηριστικό της εφηβείας είναι η αναζωπύρωση της σεξουαλικότητας.
Ο έφηβος, μέσα από συγκρούσεις, κυρίως με το γονεϊκό περιβάλλον, προσπαθεί να ισχυροποιήσει το δικό
του Εγώ. Αμφισβητεί, αντιδρά και αναζητά καινούργιους
στόχους. Ο πιο σημαντικός στόχος της εφηβείας είναι η
διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου, η ωρίμανση
και η ανεξαρτητοποίηση του, ώστε να μπορέσει στην συνέχεια να διαμορφώσει το άτομο ουσιαστικές και βαθιές
διαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις, που θα τον κάνουν ικανό να παλεύει στη ζωή του .
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
για το περιοδικό «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδος»
Τα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι το επίσημο επιστημονικό όργανο της «Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας» και σκοπό έχει τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση των
ιατρών της Β.Δ. Ελλάδας και των Επτανήσων σε θέματα που
αφορούν το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων. Για το σκοπό
αυτό δέχεται άρθρα βασικής έρευνας, κλινικά, κλινικοεργαστηριακά. επιδημιολογικά ή άλλης φύσεως που αφορούν όλες τις
ιατρικές ειδικότητες (κλινικές και εργαστηριακές). Τα άρθρα
μπορούν να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Ενημερωτικά άρθρα: Αφορούν θέματα όπου υπάρχουν
πρόσφατες εξελίξεις, ενεργό ερευνητικό ενδιαφέρον και πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις. Υποβάλλονται στο περιοδικό κατόπιν συνεννόησης ή πρόσκλησης από τη Συντακτική
Επιτροπή. Η έκταση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5-10 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές
τις 20.
Ανασκοπήσεις: Γράφονται από έναν ή δύο συγγραφείς διαφορετικής όμως ειδικότητας που είναι ιδιαίτερα γνώστες του
θέματος ώστε να προσφέρουν πλήρη υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση. Καλύπτουν το θέμα συνολικά και διαχρονικά με
ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στα νεότερα δεδομένα. Η έκταση δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 15 - 25 δακτυλογραφημένες σελίδες
και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις 60.
Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν πειραματικό, κλινικό, κλινικό εργαστηριακό ή επιδημιολογικό χαρακτήρα. Η έκταση τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 12 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι
βιβλιογραφικές παραπομπές τις 30. Η δομή των πρωτότυπων
εργασιών είναι η παρακάτω: Περίληψη αυτοτελής ως 200 λέξεις που περιλαμβάνει το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα κυριότερα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Μια βραχεία Εισαγωγή
που περιέχει τα τελευταία δεδομένα του θέματος και το σκεπτικό που οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση. Το Υλικό και οι
Μέθοδοι της μελέτης. Τα Αποτελέσματα και τη Συζήτηση όπου
περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα της μελέτης.
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σ’ αυτές περιγράφονται
σπάνιες κλινικές εικόνες ή περιπτώσεις με ενδιαφέρον από
άποψη εκδήλωσης, διαγνωστικής προσπέλασης ή αντιμετώπισης. Η έκταση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 δακτυ
λογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις
15. Η δομή τους περιλαμβάνει Περίληψη, σύντομη Εισαγωγή,
Περιγραφή της Περίπτωσης και βραχεία Συζήτηση.
Γράμματα προς τον εκδότη: Περιλαμβάνουν σχόλια, κριτική ή απαντήσεις σε ήδη δημοσιευμένα άρθρα του περιοδικού
ή πολύ βραχεία ανάλυση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η έκταση τους δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 3 - 4 δακτυλογραφημένες σελίδες συμπεριλαμβανομένων
3-4 βιβλιογραφικών παραπομπών.
Οδηγίες για τη σύνταξη των χειρογράφων: Τα άρθρα που
υποβάλλονται για κρίση πρέπει να είναι γραμμένα στη νεοελληνική δημοτική με μονοτονικό σύστημα. Ο φιλόλογος διορθωτής του περιοδικού έχει το δικαίωμα για γλωσσικές τροποποιήσεις χωρίς να αλλοιώνει το ύφος του συγγραφέα. Οι εργασίες
πρέπει να αποστέλλονται σε τρία αντίγραφα, δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα και περιθώρια στις δύο πλευρές.

Οι εξής ενότητες αρχίζουν σε καινούργια σελίδα. Η σελίδα
τίτλου που περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα
των συγγραφέων στην ονομαστική, το ίδρυμα από που προέρχεται, την επιστημονική εκδήλωση που πιθανόν ανακοινώθηκε,
το ίδρυμα ή οργανισμό απ’ όπου πιθανόν χρηματοδοτήθηκε η
σχετική έρευνα, το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνα
του συγγραφέα με τον οποίο γίνεται η αλληλογραφία. Η σελίδα
της περίληψης που συμπεριλαμβάνει 3 - 7 λέξεις κλειδιά. Το κείμενο της εργασίας. Η σελίδα της περίληψης στην αγγλική που
περιλαμβάνει και τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα απ’
όπου προέρχεται η εργασία και τις λέξεις κλειδιά στην αγγλική.
Η σελίδα με τις ευχαριστίες προς πρόσωπα, ιδρύματα κ.λ.π. Οι
βιβλιογραφικές παραπομπές. Η σελίδα με τους υπότιτλους των
εικόνων, οι πίνακες και οι εικόνες. Οι πίνακες αριθμούνται με
αραβικούς αριθμούς και έχουν βραχύ επεξηγηματικό τίτλο του
περιεχομένου τους και τις συντμήσεις που τυχόν εμφανίζονται
στο κάτω μέρος. Τα σχήματα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας υπό μορφή φωτογραφιών ή πρωτοτύπων. Στην πίσω, επιφάνεια του σχήματος πρέπει να υπάρχει ο αριθμός, ένδειξη του
πάνω μέρους και ένδειξη της εργασίας στην οποία ανήκει π.χ.
το όνομα του πρώτου συγγραφέα. Πίνακες και σχήματα πρέπει
να στέλλονται σε τριπλούν.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Ακολουθείται το σύστημα
Vancouver. Στο κείμενο παρατίθενται υπό μορφή αριθμού με
την σειρά που εμφανίζονται. Στην βιβλιογραφία εμφανίζονται
όλες οι παραπομπές και μόνο αυτές με τον αριθμό που έχουν
στο κείμενο. Στα αρχικά των συγγραφέων και στις συντμήσεις
δεν μπαίνουν τελείες. Τα ονόματα των συγγραφέων χωρίζονται
με κόμμα. Οι συντμήσεις των περιοδικών γίνονται με βάση το
Index Medicus.
Παράδειγμα βιβλιογραφικών παραπομπών: Άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό: Stewaret JF, Tattersall ΜΗ, Woods
RL et. al. Unkown primary adenocarcinoma: incidence of
overinvestigation and natural history. Br Med J 1979; 1Q 1530
- 1533.
Οι εργασίες που υποβάλλονται για κρίση προς δημοσίευση
στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδος» συνοδεύονται από ένα
γράμμα που δηλώνει ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό ή δεν βρίσκονται υπό κρίση για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για πιθανή δημοσίευση στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ.
Ελλάδος». Εφόσον η εργασία εκπληρώνει όλες τις παραπάνω
οδηγίες, αποστέλλεται από τη Συντακτική Επιτροπή σε δύο
από τους κριτές του περιοδικού. Ανάλογα με την κρίση, η εργασία απορρίπτεται ή γίνεται δεκτή χωρίς μεταβολές ή δεκτή
με μεταβολές σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών. Όταν η
εργασία τυπωθεί αποστέλλεται δοκίμιο για διορθώσεις στους
συγγραφείς. Διορθώσεις που επιτρέπονται αφορούν μόνο τυπογραφικά λάθη. Οποιαδήποτε άλλη διόρθωση δεν γίνεται
δεκτή. Επίσης συμπληρώνεται από τους συγγραφείς έγγραφο
παραγγελίας ανατύπων.
Οι εργασίες που δημοσιεύονται στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ.
Ελλάδος» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού.
Η αναδημοσίευση, μερική ή ολική, επιτρέπεται μόνο μετά από
γραπτή άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.

