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Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης
–– 11ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, 17-19 Οκτωβρίου, Πάτρα
Άρθρο Σύνταξης
–– Γιατροί Παροτρύνουν να Σταματήσουν οι Περιττές Εμφυτεύσεις Stents
Ερευνητική Μελέτη
–– Διοίκηση και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Εφαρμογή αρχών διοίκησης στη στελέχωση
του τμήματος επειγόντων περιστατικών: Ποιοι συνδυασμοί ανθρώπινης συμπεριφοράς πρέπει
να προτιμώνται, ποιοι να αποφεύγονται και γιατί
Κλινική Μελέτη
–– Διαταραχές Ύπνου σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας σε Αγροτικό Πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος

AΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

–– Αξιολόγηση της Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού στα Χρόνια της Οικονομικής Κρίσης
Ανασκόπηση
–– Nεότεροι Προβληματισμοί στη Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου Παχέος Εντέρου
Ενδιαφέρουσα Περίπτωση
–– Aναφυλακτικό σοκ κατά την Aιμοκάθαρση Eμφανιζόμενο ως “Σύνδρομο Κούνης”
Γνωστό Άγνωστο
–– Υφολική Αφαίρεσις Μήτρας
Γράμμα στον Διευθυντή Σύνταξης
–– Καρκίνος του Μαστού στην Εγκυμοσύνη και Ακτινοθεραπεία
Ειδικό Άρθρο
–– Το Δάκρυ της Κρίσης και της Απόγνωσης να Γίνει Πατρίδα
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INSTRUCTION TO AUTHORS

General
ACHAIKI IATRIKI (Ach Iatr) is a peer-reviewed
journal launched in 1975 and constitutes the official
publication of the Medical Society of Western Greece
and Peloponnesus, which was founded in Patras in 1912
and, is the most long-lived Medical Society in Greece,
after the Medical Society of Athens. It publishes papers of
members of the Society. Contributions from non members
and international scientists are also welcomed. Papers
written in English language are particularly supported
and encouraged.
These articles deal with scientific developments from
all fields of medicine. The priority in acceptance of
manuscripts for publication is given for original, high
scientific and academic quality manuscripts. The journal
considers papers written in proper Greek language with
complete and detailed abstract, authors, departments,
key words, and correspondence details in English. The
first author of the paper accepted for publication should
understand that the Editorial Committee retains the right
to make corrections especially grammatical or syntactical,
which do not change the text of the manuscript, when
these are deemed necessary.

Peer review process
All articles submitted to the ACHAIKI IATRIKI, after
an initial assessment by the editors, undergo a thorough
peer review process utilising a double-blind system involving two or more reviewers, before a final decision
is taken by the Editorial Committee.

Conflict of interest
The authors should disclose at the time of submission any
financial arrangement they may have with a company
whose product figures prominently in the manuscript
or with a company making a competing product. For
review articles or editorials, the authors should not have
any financial interest in a company or its competitor that
makes a product discussed in the article.

Patient photos, name, initials, or hospital numbers,
should not be included in video footage, recordings,
written descriptions, photographs, and pedigrees unless
the information is essential for scientific purposes. In
this case, written informed consent for publication in
print and electronic form from the patient or relatives is
necessary. If such consent is made subject to any conditions, the editorial committee must be made aware of
all such conditions. Written consents must be provided
to the editor on request.

Statement of Human and Animal Rights
In manuscripts describing human research the authors
must indicate clearly that all experimental procedures
were carried out in accordance with the ethical standards
of the responsible institutional committee for human
experimentation and with the Helsinki Declaration of
1975, as revised in 2000. When reporting on animal
research, the authors should also indicate that procedures
followed the institutional and national guides for the care
and use of laboratory animals.

Ethics
Manuscripts containing original material are accepted
for consideration for publication with the understanding
that neither the article nor part of the article has been
or will be published elsewhere before appearing in the
journal. (This restriction does not apply to abstracts;
published abstracts, however, should not exceed 300
words). If any of the manuscript’s figures or tables have
previously been published elsewhere, permission for
their use must be obtained from the copyright holder.
Accepted papers become the permanent property of the
Medical Society of Western Greece and Peloponnesus
and may not be reproduced in whole or in part without
the written consent of the Society. Statements and suggestions published in manuscripts are under the authors
responsibility and do not reflect the opinion of the editor
and associates.

Types of papers

Informed Consent

The journal publishes the following type of papers:

Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent which should be
documented in the paper.

1. Editorials: up to 4 typed double spaced pages with
no more than 10 contemporary references. Editorials
are solicited by the Editor.
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2. Comprehensive Reviews: Up to 10 typed doublespace pages
3. Clinical or experimental papers: Up to 10 typed
double space pages
4. Case reports: Up to 6 typed double-space pages
with no more than 10 references.
5. “The general Practitioner”: Physicians, irrespectively if they are in private practice or work in an
institution, are strongly encouraged to submit for
publication any interesting case or subject which he
has encountered in his everyday practice of unusual,
strange, peculiar or even humorous course and ending, up to 5 typed double spaced pages.
6. Nursing and allied disciplines: Every scientist
working in nursing or allied sciences is encouraged to
submit papers of no more than 5 types double-space
pages.
7. Student and other news: medical students and
students of other health disciplines are also strongly
encouraged to submit thoughts, views or even scientific work up to 5 typed double spaced pages.
ACHAIKI IATRIKI also publishes letters to the editor,
interesting images, scientific quizzes, vignettes and the
news of the society of western Greece and Peloponnesus.

Manuscript format
1. First page: Include a brief and descriptive title of
the article, the author’s full names with academic
degrees, hospital and academic affiliations and the
name, address, telephone, fax, and e-mail of the
author responsible for correspondence.

PRODUCTION:

TECHNOGRAMMA med
380, Messogeion Ave., GR–15341 Ag. Paraskevi, Athens, Greece
Tel.: +30 210.6000.643 - Fax: +30 210.600.22.95, e-mail: techn@hol.gr

2. Second page: Include a brief, structured abstract of
no more than 200 words as follows: Objective and
background, methods, results and conclusion in case
of clinical or experimental articles. List 3-5 key words
for indexing.
3. Following pages: Include introduction, material and
methods, results and discussion for clinical or experimental studies. For case reports include, introduction,
report of the case, discussion, conclusion.
4. Include any relevant table or figure.
5. The last page: Include numbered references in the
order in which they are cited in the text according
to the Vancouver system as the following examples.
Listing all authors when there are six or fewer; when
there are seven or more, list the first three names,
followed by “et al.”:
• Journal article: Zavras GM, Papadaki PJ, Kokkinis
SE, et al. Kounis syndrome secondary to allergic
reaction following shellfish ingestion. Int J Clin
Pract 2003; 57:622-624.
• Textbook: Hudson R. Cardiovascular Pathology, 1st
edition. Edward Arnold (publisher) Ltd, London,
1965; 1341- 1350.
• Book chapter: Opie LH. Mechanism of cardiac
contraction and relaxation. In: Braunwald E, editor. Heart Disease, 5th ed. Philadelphia: Saunders;
1997; 360-393.

Paper Submission
Submit papers electronically to the following address:
ngkounis@otenet.gr
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THE MEDICAL SOCIETY OF THE WESTERN GREECE AND PELOPONNESUS (IEDEP)

The Medical Society of Western Greece and Peloponnesus (IEDEP) resulted from the enlargement of the Patras
Medical Association, which is the most long-lived Medical
Society in Greece, after the Medical Society of Athens.

from the Peloponnese, other areas of Greece and abroad.

The Medical Society of Patras was founded in Patras
in 1912, aiming to provide further training for doctors,
engage its members in the discussion and scientific
study of public health issues, and build closer relations
among its members.

In 1986, it established the Medical Awards for Pathology,
Surgery, and the History of Medicine, while it recently
established a Primary Health Care Award.

In 1969, it expanded to include physicians from neighbouring Medical Societies (Aegio, Amaliada, Pyrgos,
Agrinio, Zakynthos and Cephalonia) changing its name
to Medical Society of Western Greece (IEDE). In 2003,
it expanded further to include all medical associations in
the Peloponnese, and was thus renamed as the Medical
Society of Western Greece and Peloponnesus (IEDEP).
From the very start, it set its objectives and activities
apart from those of the Medical Association (the medical union).
The IEDEP focuses mainly on the organisation of scientific events (Roundtables, Meetings, Lectures, Conferences, etc.) in Patras and periodically in other cities in
its jurisdiction.
Since 1975, the IEDEP publishes the peer reviewed
journal ACHAIKI IATRIKI, in collaboration with doctors

The IEDEP contributed significantly to the creation and
establishment of the Medical School of the University of
Patras (1975), with which it cooperates closely.

In the same year, it undertook the initiative of establishing a Museum of Medicine in the premises of the Old
Hospital of Patras; the project is still under construction.
In 1994, the IEDEP introduced the institution of the
Pan-Peloponnese Medical Congress, co-organized with
medical associations throughout the Peloponnese, and
held every two years with great success.
It has also introduced two other conferences, the Achaikes Imeres Pathologias (Achaia Medical Days) and the
Achaikes Imeres Chirourgikis (Achaia Surgical days),
every second year alternately.
In addition, throughout the year, in collaboration with
various specialties, departments and institutions, it organizes many other scientific and social events and tours in
Greece and abroad, to allow its members to meet, communicate, and build close relations. It confers awards
to colleagues in its jurisdiction who have distinguished
themselves through their contribution to medical science.
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The IEDEP is based in Patras and is managed by a 13-member Board with a three-year term, elected from a single
ballot. The newly elected board 2013-2016, is:


Directors of the Medical Society of Western Greece and Peloponnesus
THE 13-MEMBER BOARD
President:
Ioannis Tsolakis, Vascular Surgery
Vice president:
Panagiotis Theodoropoulos, Medicine and Renal Diseases
General secretary:
Helen Gelastopoulou, Public Health and Epidemiology
Assistant secretary:
George Tsiros, General Practice
Treasurer:
Konstantina Trigka, Renal Diseases
Members:
Konstantinos Chrysanthopoulos, Physician
Ioannis Giannopoulos, ENT Surgeon
Charalambos Gogos, Medicine and Infectious Diseases
Nicholas Harokopos, Pulmonary Diseases
Nicholas Kounis, Cardiology
Ioannis Lentzas, General Practice
Dimitrios Lianas, General Practice
Georgios Mantzouranis, General Practice
Past Presidents of IEDEP
Nikolaos Lagoumintzis (1975-1981)
Aristidis Ntontis (1981-1984)
Athanasios Diamadopoulos (1984-1990)
Spiros Papoutsakis (1990-1991)
Ioannis Karaindros (1992-1998)
Andreas Mitropoulos (1999-2004)
Sotirios Koureleas (2004-2006)
Charalambos Gogos (2006-2013)

AΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΙΕΔΕΠ)


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AΧΑΪΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διευθυντής Σύνταξης
Koύνης Νικόλαος, Καρδιολόγος
Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης
Τσολάκης Ιωάννης, Αγγειοχειρουργός
Χρυσανθόπουλος Κωνσταντίνος, Παθολόγος
Βοηθοί Διευθυντή Σύνταξης
Κάκκος Σταύρος, Αγγειοχειρουργός
Λεωνίδου Λυδία, Παθολόγος
Μέλη
Γελαστοπούλου Ελένη, Ιατρός - Επιδημιολόγος
Καραΐνδρος Ιωάννης, Παθολόγος
Μητρόπουλος Ανδρέας, Ρευματολόγος
Τσίρος Γεώργιος, Γενικός Ιατρός
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AΧΑΪΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Καθηγητής Αλεξανδρίδης Θεόδωρος, Πάθολόγος–Ενδοκρινολόγος, Πάτρα
Καθηγητής Αλεξόπουλος Δημήτριος, Καρδιολόγος, Πάτρα
Διευθυντής Αλιβιζάτος Βασίλειος, Χειρουργός, Πάτρα
Διευθυντής Ασημακόπουλος Γεώργιος, Παθολόγος, Σπάρτη
Ομότιμος Καθηγητής Γαρταγάνης Σωτήριος, Οφθαλμίατρος, Πάτρα
Καθηγητής Γκούμας Πάνος, ΩΡΛαρυγγολόγος, τ. Αντιπρύτανης, Πάτρα
Καθηγητής Γώγος Χαράλαμπος, Παθολόγος–Λοιμωξιολόγος, Πάτρα
Λέκτορας Δαούσης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Πάτρα
Καθηγητής Δουγένης Δημήτριος, Καρδιοθωρακοχειρουργός, Αντιπρύτανης, Πάτρα
Καθηγητής Ζούμπος Νικόλαος, Παθολόγος–Αιματολόγος, τ. Πρύτανης, Βόλος
Διευθυντής Καρβελάς Φώτιος, Χειρουργός, Πάτρα
Καθηγητής Καλφαρέντζος Φώτιος, Χειρουργός, Πάτρα
Καρόγιαννης Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Καρδιολόγος, Πάτρα
Διευθυντής Κοροβέσης Παναγιώτης, Ορθοπαιδικός, Πάτρα
Διευθυντής Κροκιδάς Γεώργιος, Παιδίατρος, Πάτρα
Καθηγητής Μανταγός Στέφανος, Παιδίατρος, Πάτρα
Ομότιμος Καθηγητής Μαραζιώτης Θεόδωρος, Νευροχειρουργός, Πάτρα
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Άργος
Καθηγητής Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Νευρολόγος, Πάτρα
Λέκτορας Σολωμού-Λιόση Έλενα, Αιματολόγος, Πάτρα
Επίκουρος Καθηγητής Νταβλούρος Περικλής, Καρδιολόγος, Πάτρα
Καθηγητής Σταυρόπουλος Μιχάλης, Χειρουργός, Πάτρα
Διευθυντής Φερέτης Διονύσιος, Οφθαλμίατρος, Πάτρα
Διευθυντής Χριστόπουλος Παναγιώτης, Νευρολόγος–Ψυχίατρος, Πύργος
Διευθύντρια Φραγκούλια Αγγελική, Παθολόγος, Πάτρα
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Γενικά

Η Αχαϊκή Ιατρική (Αχ Ιατρ) είναι περιοδικό με κριτές (Peer - reviewed journal) και αποτελεί το επίσημο
περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και
Πελοποννήσου. Δημοσιεύει εργασίες που υποβάλλονται
από τα μέλη και μη μέλη της εταιρείας.
Οι εργασίες αφορούν όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής
και επιλεκτικά συναφείς επιστήμες που συμβάλλουν
στην ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις που
αφορούν στη διάγνωση, στην πρόληψη και στη θεραπεία
των διαφόρων νόσων.

Είδη Εργασιών
Η ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ δημοσιεύει τα πιο κάτω είδη
εργασιών:
1. Άρθρα σύνταξης: μέχρι 4 διπλού διαστήματος δακτυλογραφημένες σελίδες με μέχρι 10 σύγχρονες
βιβλιογραφικές παραπομπές. Τα άρθρα σύνταξης
γράφονται με πρόσκληση του Διευθυντού Σύνταξης.
2. Ανασκοπήσεις: μέχρι 10 δακτυλογραφημένες σελίδες
διπλού διαστήματος.
3. Κλινικές και πειραματικές εργασίες: μέχρι 10 δακτυλογραφημένες σελίδες διπλού διαστήματος.
4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: μέχρι 6 δακτυλογραφημένες σελίδες διπλού διαστήματος με μέχρι 10
βιβλιογραφικές παραπομπές.

Επίσης δημοσιεύονται επιστολές προς τη σύνταξη,
quizzes, γνωστά άγνωστα και τα νέα της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.

Δομή εργασιών
Τα δακτυλογραφημένα χειρόγραφα κάθε εργασίας πρέπει
να έχουν την εξής δομή:
1. Πρώτη σελίδα: περιλαμβάνονται ο τίτλος της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων με την ειδικότητά
τους, τα νοσοκομεία, κλινικές ή εργαστήρια ή άλλα
ιδρύματα όπου πραγματοποιήθηκε η εργασία ή εργάζονται οι συγγραφείς και η πόλη. Επίσης στο κάτω
μέρος της σελίδας η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνο, e-mail ή fax του πρώτου συγγραφέα προς
επικοινωνία).
2. Δεύτερη σελίδα: αυτή περιλαμβάνει την περίληψη
της εργασίας και 3-5 λέξεις ευρετηρίου. H περίληψη
πρέπει να αποτελείται από λιγότερες από 200 λέξεις
και στην περίπτωση των κλινικών ή πειραματικών
εργασιών να είναι δομημένη στις εξής τέσσερις
επώνυμες παραγράφους: Eισαγωγή, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. Χρησιμοποιείται το πρώτο
Πρόσωπο (ερευνήσαμε, βρήκαμε συμπεραίνουμε
κ.λπ.).
3. Οι επόμενες σελίδες: αυτές περιλαμβάνουν την
οργάνωση του κυρίως κειμένου με εξής διάταξη:
Eισαγωγή, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση.

5. Ο θεραπευτής γιατρός: κάθε γιατρός άσχετα εάν
εργάζεται ελεύθερα ή είναι γιατρός ασφαλιστικού
ιδρύματος ή νοσοκομείου ενθαρρύνεται να υποβάλει προς δημοσίευση, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που αντιμετώπισες στην καθημερινή του πράξη με
ασυνήθη, περίεργη, απρόβλεπτη, παράξενη ή ακόμη
χιουμοριστική εξέλιξη. Μέχρι 5 δακτυλογραφημένες
σελίδες διπλού διαστήματος.

4. Ακολουθούν οι τυχόν πίνακες και εικόνες σε ξεχωριστές σελίδες με υπότιτλους στο κάτω μέρος του
κάθε πίνακα ή εικόνας.

6. Νοσηλευτικά και άλλα: Eπιστήμονες από συναφείς
επιστήμες υγείας ενθαρρύνονται να υποβάλλουν
εργασίες μέχρι 5 δακτυλογραφημένες σελίδες διπλού
διαστήματος.

5. Περίληψη στα αγγλικά: H αρχική περίληψη στα
ελληνικά πρέπει να μεταφράζεται στα αγγλικά μαζί
με τον τίτλο εργασίας, συγγραφείς, introduction,
material and methods, results, discussion, conclusion.

7. Φοιτητικά και άλλα: Οι φοιτητές της Ιατρικής και
των άλλων τμημάτων των επιστημών υγείας ενθαρρύνονται να υποβάλλουν σκέψεις, απόψεις αλλά και
εργασίες ακόμη, μέχρι 5 δακτυλογραφημένες σελίδες
διπλού διαστήματος.

6. H τελευταία σελίδα: Aυτή περιλαμβάνει τη βιβλιογραφία όπως στα πιο κάτω παραδείγματα κατά
το σύστημα Vancouver. Τα ονόματα των περιοδικών γράφονται με την καθιερωμένη στον index
medicus σύντμηση. Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να

Στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις η οργάνωση του
κυρίως κειμένου είναι: Eισαγωγή, Περιγραφή της
περίπτωσης, Συζήτηση.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

περιλαμβάνονται. Αν οι συγγραφείς είναι μέχρι έξι
παρατίθενται όλα τα ονόματα, εάν είναι εφτά ή περισσότεροι παρατίθενται μόνο τα τρία πρώτα ονόματα
και ακολουθεί, “et al.”, π.χ. Karnoub AE, Dash AB,
Vo AP, et al. Mesenchymal stem cells within tumour
stroma promote breast cancer metastasis. Nature
2007; 449:557-563.
Α) Άρθρα σε περιοδικά:
1. Siegel-Axel Dl. Cervastatin: A cellular and molecular
drug for the future? Cell Mol Life SCI 2003; 60:144164.
B) Bιβλία:
2. Hudson R. Cardio vascular Pathology, 1st edition.
Edward Arnold (Publishers) Ltd, London, 1965;
1341-1350.
Γ) Κεφάλαια σε βιβλία:
3. Οpie LH. Mechanism of cardiac contractions and
relaxation. In: Braunwald E, editor. Heart disease,
5th ed. Philadelphia: Saunders; 1997;360-393.

Ελληνική Βιβλιογραφία
H αναφορά στην Ελληνική βιβλιογραφία είναι υποχρεωτική. Η διερεύνηση της Ελληνικής βιβλιογραφίας μπορεί
να γίνει, γι’ αυτούς που διαθέτουν H/Y με modem, με
απευθείας σύνδεση με τη βάση δεδομένων ΒΙΒΙ της
ΙΑΤΡΟΤΕΚ που είναι εγκατεστημένη στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών. Προϋπόθεση για την απευθείας χρησιμοποίηση της ΒΙΒΙ είναι η καταβολή ετήσιας συνδρομής στην
ΙΑΤROTEK (Σισίνη 5, Αθήνα 115 28) για απόκτηση
σχετικού κωδικού αριθμού και σύνδεση με το δίκτυο
Hellas Pack του ΟΤΕ (Μέγαρο ΟΤΕ, β´ πτέρυγα, 3ος
όροφος, Γραφείο 17, Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι,
τηλ. 210-6118990).
Υποβολή των εργασιών
Οι εργασίες υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα αλλά
και εργασίες στην Αγγλική γλώσσα μπορεί να γίνουν
αποδεκτές.
Οι εργασίες αποστέλλονται στον Διευθυντή Σύνταξης
του περιοδικού Καθηγητή Νικόλαο Κούνη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ngkounis@otenet.gr.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΙΕΔΕΠ)

Η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλλάδος-Πελοποννήσου
(ΙΕΔΕΠ) προήλθε από τη διεύρυνση της Ιατρικής Εταιρείας Πατρών η οποία μετά την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
είναι η μακροβιότερη Ιατρική Εταιρεία της χώρας μας.
Η Ιατρική Εταιρεία Πατρών ιδρύθηκε το 1912 στην
Πάτρα με σκοπό την επιμόρφωση των ιατρών, τον προβληματισμό των μελών της σε θέματα δημόσιας υγείας
και τη μελέτη αυτών από επιστημονικής πλευράς καθώς
και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της.
Το 1969 γίνεται η πρώτη διεύρυνση για να περιλάβει
στους κόλπους της και το Ιατρικό δυναμικό των όμορων Ιατρικών Συλλόγων (Αιγίου, Αμαλιάδας, Πύργου,
Αγρινίου, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας) μετονομαζόμενη σε Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος (Ι.Ε.Δ.Ε.).
Το 2003 έγινε η δεύτερη διεύρυνση για να περιλάβει
όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της Πελοποννήσου
και έτσι μετονομάστηκε σε Ιατρική Εταιρεία Δυτικής
Ελλάδος–Πελοποννήσου (Ι.Ε.Δ.Ε.Π.).

Η ΙΕΔΕΠ συνέβαλλε σημαντικά στην ίδρυση και εγκατάσταση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
(1975) με την οποία συνεργάζεται στενά.
Το 1986 θέσπισε την Προκήρυξη Ιατρικών Βραβείων
επί θεμάτων Παθολογίας, Χειρουργικής, Ιστορίας της
Ιατρικής καθώς και πρόσφατα βραβείο Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
Τον ίδιο χρόνο ανέλαβε πρωτοβουλία για την ίδρυση
Μουσείου της Ιατρικής στους χώρους του Παλαιού Νοσοκομείου Πατρών το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Το 1994
η ΙΕΔΕΠ ξεκίνησε τον θεσμό του Παμπελοποννησιακού
Ιατρικού Συνεδρίου με συνδιοργανωτές τους Ιατρικούς
Συλλόγους ολόκληρης της Πελοποννήσου και γίνεται
κάθε δύο χρόνια με μεγάλη επιτυχία.
Επίσης έχει καθιερώσει κάθε χρόνο να γίνονται εναλλάξ
οι Αχαϊκές Ημέρες Παθολογίας και Αχαϊκές Ημέρες
Χειρουργικής.

Η ΙΕΔΕΠ έχει σαν κύρια δραστηριότητα την πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων (Στρογγυλές τράπεζες, Ημερίδες, Διαλέξεις, Συνέδρια κ.λπ.) στην έδρα της
και περιοδικώς σε άλλες πόλεις της δικαιοδοσίας της.

Εκτός αυτών σε συνεργασία με διάφορες ειδικότητες,
κλινικές και φορείς διοργανώνει πλήθος άλλων επιστη
μονικών εκδηλώσεων όλο τον χρόνο καθώς και κοινωνικές εκδηλώσεις, εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδος
για τη γνωριμία, επικοινωνία και σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των μελών της. Απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε
συναδέλφους της δικαιοδοσίας της οι οποίοι διέπρεψαν
με την εν γένει προσφορά τους στην ιατρική επιστήμη.

Από το 1975 η ΙΕΔΕΠ εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ με συνεργασία ιατρών από την
Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα.

Έχει έδρα την Πάτρα και διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας που εκλέγεται από
ενιαίο Ψηφοδέλτιο.

Από την αρχή έχει διαχωρίσει τους στόχους της και τις
δραστηριότητες με αυτές του Ιατρικού Συλλόγου (του
καθαρά συνδικαλιστικού Ιατρικού οργάνου).
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (2013-2016) που προέκυψε πρόσφατα είναι:


Πρόεδρος:
Τσολάκης Ιωάννης, Αγγειοχειρουργός
Αντιπρόεδρος:
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, Νεφρολόγος
Γενικός Γραμματέας:
Γελαστοπούλου Ελένη, Ιατρός Επιδημιολόγος
Ειδικός Γραμματέας:
Tσίρος Γεώργιος, Γενικός Ιατρός
Ταμίας:
Τρίγκα Κων/να, Νεφρολόγος
Μέλη:
Γιαννόπουλος Ιωάννης, Ωτορινολαρυγγολόγος
Γώγος Χαράλαμπος, Παθολόγος
Κούνης Νικόλαος, Καρδιολόγος
Λέντζας Ιωάννης, Γενικός Ιατρός
Λιάνας Δημήτριος, Γενικός Ιατρός
Μαντζουράνης Γεώργιος, Γενικός Ιατρός
Χαροκόπος Νικόλαος, Πνευμονολόγος
Χρυσανθόπουλος Κων/νος, Παθολόγος
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Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης
Letter from the Editor

Νικόλαος Κούνης, MD, FESC, FACC

11ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο,
17-19 Οκτωβρίου, Πάτρα
11th Panpeloponnese Medical Congress,
October 17-19, Patras, Greece
Η έκδοση του παρόντος τεύχους της ΑΧΑΪΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ συμπίπτει με τις εργασίες του 11ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου που λαμβάνει
χώρα στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του
Πανεπιστημίου της Πάτρας στις 17-17 Οκτωβρίου
2014. Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου
(ΙΕΔΕΠ) σε συνεργασία με όλους τους Ιατρικούς
Συλλόγους της περιοχής. Όπως θα δείτε και από το
πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει καταξιωμένους ομιλητές με ένα άριστο επιστημονικό πρόγραμμα
που περιλαμβάνει 10 στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις,
debate, προφορικές και ανηρτημένες ανακοινώσεις.

Η ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ενθαρρύνει τους παρουσιαστές των ανακοινώσεων, αλλά και τους ομιλητές,
να υποβάλλουν τις εργασίες ή ομιλίες τους προς δημοσίευση. Μετά από κρίση θα επιλεγούν οι άριστες.
Όλα τα άρθρα του περιοδικού μπορεί να τα διαβάσει
και να τα ιδεί όποιος το επιθυμεί στην ιστοσελίδα
του Google είτε μεμονωμένα είτε μέσα στα τεύχη
του περιοδικού. Επίσης τα άρθρα αυτά υπάρχουν σε
πολλά παγκόσμια sites και ελπίζουμε ότι σύντομα
θα περιληφθούν και στο PubMed. Σας προσκαλούμε
λοιπόν να έλθετε στην Πάτρα όπου θα συναντηθούμε
για να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και επιστημονικούς προβληματισμούς.
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Άρθρο Σύνταξης

Physicians Urge End to Unnecessary
Stent insertions
Γιατροί Παροτρύνουν να Σταματήσουν
οι Περιττές Εμφυτεύσεις Stents
Nicholas G Kounis MD, FACC, FAHA,
FESC
Professor Emeritus Southwestern Greece
Institute of Education and Technology,
Patras, Greece

Correspondence:
Nicholas G Kounis, 7 Aratou street,
Patras 26221, Greece,
Tel.: +30 2610 279579, Fax: +30 2610 279579,
e-mail: ngkounis@otenet.gr

In the NEWS section of British Medical Journal1 it was reported
that cardiologists in India have been accused of inserting stents and
other devices to patients who do not need them. However, this is not
new “news” but it is an old repeated custom! Sharmila Devi reporting
in Lancet2 on the unnecessary stent implantations in USA emphasized
the risk of complications on stable patients. It is surprising that only
50% of stent insertions were appropriate, 38% uncertain and 12%
inappropriate and that one US physician implanted 30 stents in one
single day for a slow-roasted pig barbeque!
Stents are indeed sophisticated and life saving devices but they
need careful patient selection, careful patient history of drug reactions and hypersensitivities and individualized implantations3. By
inserting stent, physician must bear in mind, of an antigenic complex
of metal alloy together or not with polymer and eluted drugs comes
directly in touch with the sensitive coronary endothelium. This area
constitutes an ideal surrounding for endothelial damage and dysfunction, together with hemorheologic changes and turbulence as well as
platelet dysfunction, coagulation and fibrinolytic disturbances, at least
until re-endothelialization has taken place4. This complex combined
with concominant oral antiplatelet drugs and environmental exposures
might result in either coronary restenosis or, fortunately rare, devastating stent thrombosis5.
In an effort to avoid and prevent such a daunting complication bioresorbable stents (BRS) have been developed recently. These stents
provide drug release and vessel patency until the vessel has healed
and the stent then degrades into non-toxic compounds. The scaffolds
are required to last from 6 to 12 months to allow the healing process
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to take place and thereafter the presence of the stent
cannot provide any advantageous effects, hence the
bioresorbable stent is the most logical approach for the
fourth stenting revolution in our effort to avoid stent
thrombosis. Presently, BRS come in either metallic
or polymeric form. There are many different types of
polymer, each of which are made of different composites which give them varying degradation times. One
of the most ubiquitous type of polymer is poly (D,
L-lactic-co-glycolic) acid polymer, which is found in
many medical devices, including absorbable sutures,
orthopaedic implants and soft-tissue implants. However, late reports have shown that, although rarely, these
bioresorbable scaffold components can induce local
foreign body reactions and hypersensitivity reactions.
During poly (D, L-lactic-co-glycolic) acid degradation,
acidic degradation products such as lactic and glycolic
acid accumulate and decrease the pH in the surrounding tissue. This can trigger inflammatory and foreign
body reactions in vivo. Upon clinical application,
these reactions resulted in obvious symptoms, such
as suddenly emerging pain, swollen tissues, and even
persistent fistula6. In general, the host tissue reacts to
an implant by initiating an inflammatory response that
consists of blood clot formation and the recruitment
of macrophages, neutrophils, and lymphocytes to the
site of implantation via several steps7. Indeed, poly
(D, L-lactic-co-glycolic) acid has been associated
with local foreign-body reactions8, hypersensitivity
reactions9 and synovitis10 especially in orthopedics.
The systemic hypersensitivity reactions to poly (D,
L-lactic-co-glycolic) acid screws used in orthopedics
has been proven by positive skin tests and necessitated
to remove the screw9.
Stent manufacturing companies may offer lecture
fees, “barbeques”, picnics’ etc for influencing physicians, but they have taken protective and defensive
means by issuing official warnings and detailed information, emphasizing the indications and contraindications for stent implantation.
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I am wondering, how many of us have read and
noticed manufactures’ information sheets enclosed
in the commercial package of new generation stents
which state clearly that are contraindicated for use in
patients with hypersensitivity to any stent component11.
Therefore is up to the physician’s moral duty to decide.
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Emergency Department (ED) is considered to be the most special and crucial part of a general hospital facing a
big variety of undiagnosed cases on 24-hour basis. Furthermore, functionally and spatially, per se, it consists of
a mosaic heterogeneous specialities and departments resulting in a creation of a highly unsteady and aggressive
environment. Therefore ED requires effective styles of human behaviour by its staff in order to cope with all the
above-mentioned difficulties. Taking all these into account, we used for the first time a method of management
called managerial grid, which is based on particular characteristics of human behaviour and identifies 5 different
behavioural styles. By putting into practice such styles on ED’s staffing, we created a table with appropriate and
inappropriate personnel. Recognition and selection such suitable behavioural styles and avoidance of unsuitable
styles will contribute greatly, not only to the patient by serving him better, but also to the economy by saving valuable resources. Ach Iatr 2014; 33:89-94.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) θεωρείται το
πιο κρίσιμο και ιδιαίτερο κομμάτι ενός Γενικού Νοσοκομείου
που αντιμετωπίζει σε 24ωρη βάση πλήθος αδιάγνωστων περιστατικών είτε περιπατητικών είτε με ασθενοφόρα. Επιπλέον,
λειτουργικά και χωροταξικά από τη φύση του συνιστά ένα
μωσαϊκό ετερόκλητων ειδικοτήτων και τμημάτων με σκοπό
είτε την από μέρους, είτε την από κοινού αντιμετώπιση των
επειγόντων περιστατικών. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ασταθούς και συγκρουσιακού
περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου το ΤΕΠ απαιτεί αποτελεσματικούς συνδυασμούς ανθρώπινης συμπεριφοράς του προσωπικού του για να ανταπεξέρχεται στις παραπάνω δυσκολίες.
Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, χρησιμοποιήσαμε για
πρώτη φορά από το Μάνατζμεντ τη μέθοδο ταυτοποίησης
της ανθρώπινης συμπεριφοράς των R. Blake και J. Mouton
(Grid Management) που αναγνωρίζει βασικά 5 διαφορετικά
στυλ ανθρώπινης συμπεριφοράς, βασισμένα στο ενδιαφέρον
για τον άνθρωπο και το αποτέλεσμα που με τη σειρά τους
προκύπτουν από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εφαρμόζοντας την παραπάνω μέθοδο
στη στελέχωση του ΤΕΠ, δημιουργήσαμε ένα πίνακα με τους
κατάλληλους και ακατάλληλους συνδυασμούς του. Παρά την
έλλειψη επαρκούς αντικειμενικότητας του άρθρου αυτού,
είναι ολοφάνερο ότι η επιλογή αποτελεσματικών στυλ συμπεριφοράς και ταυτόχρονα η αποφυγή αναποτελεσματικών
στο ΤΕΠ θα συμβάλλει το μέγιστο, αφενός μεν στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του ασθενούς, αφετέρου δε στην εξοικονόμηση
πολύτιμων πόρων της οικονομίας. Αχ Ιατρ 2014; 33:89-94.
Λέξεις κλειδιά: Διοικητική σχάρα, μάνατζμεντ, μεθοδολογία Grid,
στυλ ανθρώπινης συμπεριφοράς, τμήμα επειγόντων περιστατικών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το άρθρο αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά
να εφαρμοστούν αρχές Διοίκησης στο προσωπικό
ενός οργανισμού όπως είναι το Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών ενός Δημόσιου Νοσοκομείου. Προς το
σκοπό αυτό από τη Διοικητική Επιστήμη επιλέχτηκε
η θεωρία της διοικητικής σχάρας, περισσότερο γνωστής ως GRID μάνατζμεντ, επειδή είναι μια μέθοδος
μετρήσιμη, ευρέως διαδεδομένη στον κόσμο των επιχειρήσεων, εύκολη, αναπαραγώγιμη και προσφέρεται

για συστηματική ανάλυση, συγκριτική αξιολόγηση
και βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, από δε
τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου επιλέχτηκε το
ΤΕΠ λόγω των ιδιαιτεροτήτων του και προπαντός της
αστάθειας του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτό
λειτουργεί. Σκοπός των παραπάνω είναι να αναδυθούν
λυσιτελείς, δόκιμοι και αποτελεσματικοί συνδυασμοί
ανθρώπινης συμπεριφοράς των εργαζόμενων στο
ΤΕΠ προς όφελος πάνω απ’ όλα του ασθενούς. Στον
αντίποδα εξυπακούεται ότι βρίσκονται οι συνδυασμοί
που πρέπει να αποφεύγονται.
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Επινοήθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά από τους
Robert Blake και Jane Moutonτο 19641,2 και πρακτικά συνιστά μοντέλο-εργαλείο ταυτοποίησης της
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι Blake και Mouton
αξιολογώντας 2 βασικές συνιστώσες της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, αφενός μεν το ενδιαφέρον για τον
άνθρωπο και αφετέρου δε το ενδιαφέρον για το
αποτέλεσμα, δημιούργησαν ένα πίνακα ή ορθότερα
μια σχάρα (grid) όπου στον άξονα χ παρουσιάζεται το
ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα και στον άξονα ψ το
ενδιαφέρον για τον άνθρωπο (Πίνακας 1) σε μια κλίμακα αξιολόγησης από 1 έως 9, όπου το 1 αντιστοιχεί
στο χαμηλότερο ενδιαφέρον και το 9 στο υψηλότερο.
Αναλόγως του βαθμού ενδιαφέροντος (κλίμακα
1-9) προς τον άνθρωπο και το αποτέλεσμα από τον
παρακάτω πίνακα προκύπτουν συνολικά 81 συνδυασμοί (στυλ) ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κάθε μια
συμπεριφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, καταγράφεται ως ζευγάρι αριθμών όπου ο πρώτος αποτελεί τη βαθμολογία-σκορ του ενδιαφέροντος για
το αποτέλεσμα και ο δεύτερος τη βαθμολογία-σκορ
του ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο. Παραδείγματος
χάριν ένα στυλ συμπεριφοράς (8,1) σημαίνει μεγάλο
ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα και μικρό έως ανύπαρκτο για τον άνθρωπο, ενώ ένα στυλ (1,8) σημαίνει
το αντίστροφο. Από τα 81 στυλ συμπεριφοράς (9×9)
αντιπροσωπευτικά θεωρούνται τα εξής 5: 1) Ο τύπος
(1,1), 2) Ο τύπος (1,9), 3) Ο τύπος (9,1), 4) Ο τύπος
(9,9) και 5) Ο τύπος (5,5).

Άξονας Ψ - Ενδιαφέρον για άνθρωπο (1-9)

Πίνακας 1. (Τροποποιημένο μοντέλο)
(1,9)

(9,9)

(5,5)

(1,1)

(9,1)
Άξονας X – Ενδιαφέρον για αποτέλεσμα (1-9)

Ο τύπος (1,1). Παλιά ονομασία «πτωχευμένο
στυλ» και νυν «αδιάφορο στυλ». Με το χαμηλότερο
ενδιαφέρον προς τον άνθρωπο και το αποτέλεσμα, ο
εργαζόμενος με αυτό το στυλ παραιτημένος απ’ όλα
αποφεύγει οτιδήποτε που απαιτεί υπευθυνότητα, που
μπορεί να οδηγήσει σε μπελάδες και λάθη έχοντας ως
μοναδική προτεραιότητα να διαφυλάξει απλά τη θέση
του και την αρχαιότητά του. Έτσι πράττει το ελάχιστο
δυνατό στη δουλειά του αφήνοντας τον χρόνο να
περνάει αδιάφορα ενόσω περιμένει τη λύτρωση που
εν προκειμένω είναι η συνταξιοδότησή του.
Ο τύπος (1,9): Παλιά ονομασία «στυλ ευχάριστης
συνύπαρξης» και νυν «εξυπηρετικό στυλ». Με ζενίθ
τον άνθρωπο και ναδίρ το αποτέλεσμα, ο εργαζόμενος
με αυτό το στυλ κάνει τα πάντα πολλές φορές και
σε βάρος του αποτελέσματος-στόχου, προκειμένου
οι συνάδελφοί του να μένουν ικανοποιημένοι από
πλευράς ασφάλειας, άνεσης και περιβάλλοντος με την
ελπίδα ότι αυτοί θα αυξήσουν την απόδοσή τους. Έτσι
το προκύπτον αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας
φιλικής εργασιακής ατμόσφαιρας χωρίς κατ’ ανάγκη
αυτή να είναι και πολύ παραγωγική.
Ο τύπος (9,1): Παλιά ονομασία «στυλ εξουσίαςυπακοής» και νυν «αυταρχικό στυλ».Με επίκεντρο
την επίτευξη αποτελέσματος – στόχου και στο ναδίρ το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, ο εργαζόμενος
με αυτό το στυλ συγκεντρώνεται αποκλειστικά στην
επίτευξη αποτελεσμάτων και μόνον αδιαφορώντας
πλήρως για τους συναδέλφους του τους οποίους απλά
χρησιμοποιεί ως μέσον και«εμπόρευμα»προκειμένου
να γίνει η δουλειά. Εδώ η πίεση είναι σε μόνιμη βάση,
ανθρώπινη επικοινωνία δεν υπάρχει και σε περίπτωση αντίλογου και σύγκρουσης χρησιμοποιούνται εν
ανάγκη και καταχρηστικά εκτός των άλλων και μέσα
τιμωρίας. Το στυλ αυτό βασίζεται στη θεωρία Χ του
Douglas McGregor3 όπου ο ανθρώπινος παράγοντας
θεωρείται αμελητέος και χρησιμοποιείται συνήθως είτε
σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής είτε σε διαχείριση κρίσεων. Από ιστορικής
σκοπιάς μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια της περίφημης
Μακιαβελικής φράσης «Προτιμώ να με φοβούνται
από το να με αγαπούν».
Ο τύπος (9,9): Παλιά ονομασία «στυλ με ομαδικό
πνεύμα» και νυν «στυλ με σύνεση». Με το μέγιστο
ενδιαφέρον τόσο προς το αποτέλεσμα όσο και προς τον
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άνθρωπο, ο εργαζόμενος με αυτό το στυλ κατορθώνει
να πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα-στόχο
μέσω της μάξιμουμ παρακίνησης-υποκίνησης του ανθρώπινου παράγοντα η οποία επιτυγχάνεται με την
απόλυτη συνεργασία, την ενθάρρυνση της ομαδικής
εργασίας και παράλληλα την αφοσίωση και την αυτοδέσμευση των μελών της ομάδας να αισθάνονται
αναπόσπαστο και δημιουργικό κομμάτι της ίδιας της
επιχείρησης. Το στυλ αυτό έχει βασιστεί και εμπνευστεί από τη θεωρία Ψ του Douglas McGregor όπου ο
ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο αρκεί
να παρακινηθεί.
Ο τύπος (5,5): Παλιά ονομασία «στυλ με συμβιβασμούς ή στη μέση του δρόμου» και νυν παγιωμένη-ισχύουσα κατάσταση (status quo). Κρατώντας
ίσες αποστάσεις τόσο από το αποτέλεσμα όσο και
από τον άνθρωπο, ο εργαζόμενος με αυτό το στυλ
ισορροπεί μεταξύ των αναγκών των συναδέλφων του
και της επίτευξης αποτελέσματος, εφαρμόζοντας συμβιβαστικές πρακτικές προκειμένου να διατηρείται το
παρόν καθεστώς χωρίς πολλά προβλήματα. Έτσι και οι
εργαζόμενοι να μη δυσαρεστούνται και η δουλειά να
βγαίνει όπως-όπως. Το στυλ αυτό χαρακτηρίζεται από
μετριοπάθεια και διπλωματικότητα και εφαρμόζεται
κατά κόρον από τους πολιτικούς.
Τέλος δέον να σημειωθεί ότι η παραπάνω Grid
Μεθοδολογία με τα αναφερθέντα 5 στυλ συμπεριφοράς στηρίχτηκε σε 6 χαρακτηριστικά της ανθρώπινης
συμπεριφοράς και τα οποία είναι η πρωτοβουλία, η
αναζήτηση στοιχείων, η υποστήριξη ιδεών, η λύση
των συγκρούσεων, οι αποφάσεις και η κριτική. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα 2 στυλ συμπεριφοράς
το οπορτουνιστικό και το πατερναλιστικό, με το πρώτο
να υποδύεται οποιοδήποτε στυλ αρκεί να επιτυγχάνεται ίδιον όφελος και το δεύτερο να εναλλάσσεται
μεταξύ του (1,9) και του (9,1). Επίσης προστέθηκε
και έτερο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς αυτό της ελαστικότητας-προσαρμοστικότητας
ενώ από εκπαιδευτικής πλευράς η Grid Μεθοδολογία
μετονομάστηκε σε: «Η Δύναμη για την αλλαγή» (The
Power to Change).4
Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά ΤΕΠ5

Το ΤΕΠ είναι το πιο κρίσιμο και νευραλγικό

κομμάτι ενός νοσοκομείου μιας και:
α) Υποδέχεται και αντιμετωπίζει σε 24ωρη βάση
αδιάγνωστα έκτακτα περιστατικά παθολογικής ή
τραυματιολογικής αρχής, κάθε ηλικίας και κάθε
κλίμακας βαρύτητας που προσέρχονται είτε με
ασθενοφόρα είτε περιπατητικά.
β) Διακινεί ανά εφημερία μεγάλο αριθμό ασθενών
ίσου περίπου με τον αριθμό των νοσηλευτικών
κλινών του νοσοκομείου και που επί των ημερών
μας, λόγω κρίσης, ο αριθμός αυτός ολοένα αυξάνεται.
γ) Χωροταξικά και λειτουργικά συνιστά μωσαϊκό
ετερόκλητων τμημάτων και ειδικοτήτων (παθολογικά, χειρουργικά, απεικονιστικά κ.λπ.) με κοινό
στόχο είτε την από μέρους είτε την από κοινού
αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
δ) Απαιτεί πρόσφορο συντονισμό τόσο με το ΕΚΑΒ
όσο και με το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και νυν ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, Υγειονομικοί
Σχηματισμοί πρώην ΙΚΑ κ.λπ.).
Σε αντιδιαστολή με τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου (κλινικές, εργαστήρια κ.λπ.), λόγω της φύσης
της επείγουσας ιατρικής φροντίδας που παρέχεται
στο ΤΕΠ, η πίεση, η ένταση και οι συγκρούσεις είναι
καθημερινό φαινόμενο, ενώ ο χρόνος είναι ζωή και
εγκέφαλος.
Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι σε αυτό και ιδίως οι
γιατροί εκτός των άλλων (άρτια εκπαίδευση, καλή
γνώση του αντικειμένου και επαγγελματισμό) οφείλουν
με αλλαγή της νοοτροπίας τους (παιδείας) να μπορούν:
• Να παίρνουν γρήγορα αποφάσεις.
• Να εργάζονται κάτω από πίεση.
• Να ιεραρχούν τις πράξεις τους.
• Να εφαρμόζουν πρωτόκολλα εργασίας.
• Να είναι ψύχραιμοι.
• Να είναι σε εγρήγορση.
• Να επιζητούν και να επιδιώκουν πάση θυσία την
εργασιακή ειρήνη.
• Να είναι οργανωτικοί.
• Να έχουν αμφίδρομη ή τουλάχιστον να είναι δεκτικοί σε κάποια μορφή αναπληροφόρησης (feedback).
• Και τέλος και το πιο σημαντικό (εκ των ων ουκ
άνευ): Να συνεργάζονται και να εργάζονται ως
μέλη ομάδας.
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Λυσιτελείς συνδυασμοί grid συμπεριφοράς
στο ΤΕΠ
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
ενός Δημόσιου Νοσοκομείου
Υλικό και Μέθοδος

O συγγραφέας του παρόντος άρθρου σκεπτόμενος
με όρους GRID, δηλαδή ταυτοποίησης της ανθρώπινης
συμπεριφοράς στα 5 παραπάνω στυλ {(1,1), (1,9),
(9,1), (9,9), (5,5)}, και αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία του σε νοσοκομεία και την παρούσα
7χρονη θέση του ως Προϊσταμένου ΤΕΠ- του πλέον
μάχιμου τμήματος ενός Νοσοκομείου, εκτίμησε την
αποτελεσματικότητα κάθε δυνατού συνδυασμού στυλ
ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως αυτή εκφράζεται
από το σύνολο των εργαζομένων στο ΤΕΠ με ιδιαίτερη έμφαση τους γιατρούς του σ’ όλη την ιεραρχική
κλίμακα, συμπληρώνοντας κατά τη κρίση του τον
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2). Κατά την συμπλήρωση
του εν λόγω πίνακα χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω
κωδικοποίηση: +1= αποτελεσματικός συνδυασμός,
0=αδιάφορος συνδυασμός, -1=αναποτελεσματικός
συνδυασμός.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι:
1. Ο τύπος (5,5) είναι ο πιο αποτελεσματικός τόσο
ως προϊστάμενος όσο και ως υφιστάμενος μιας και
συγκεντρώνει 4 (+1) ως προϊστάμενος και 5 (+1)

Πίνακας 2. GRID και ΤΕΠ.
GRID
Δ/ΝΤΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
9,9
9,1
5,5
1,9
1,1

1,1
0
+1
+1
0
-1

GRID
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΙΑΤΡΟΙ
1,9
5,5
9,1
+1
+1
-1
-1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
-1
+1
+1
-1

9,9
+1
0
+1
+1
0

ως υφιστάμενος. Η εξισορρόπηση να «βγαίνει» η
δουλειά με ανεβασμένο ηθικό φαίνεται ότι αποδίδει
ικανοποιητικά.
2. Ο τύπος (1,9) έρχεται δεύτερος σε αποτελεσματικότητα αφού συγκεντρώνει 3 (+1) ως προϊστάμενος
και 4 (+1) ως υφιστάμενος. Η προσπάθειά του για
επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω κινητοποίησης του
ανθρώπινου παράγοντα φαίνεται να «σκοντάφτει»
πλήρως στην ακαμψία, τον εγωκεντρισμό και την
αρνητική αναπληροφόρηση του (9,1) και εν μέρει
στη «βαρεμάρα» και αποχή από τον (1,1).
3. Ο τύπος (9,9) ακολουθεί με 3(+1) τόσο ως προϊστάμενος όσο και ως υφιστάμενος. Αδυνατεί να
υπερισχύσει ολοσχερώς μιας και η προσπάθειά
του για αυτοδέσμευση προσκρούει στην απάθεια
και αδιαφορία του (1,1) και στην απαξίωση του
ανθρώπινου παράγοντα από τον (9,1).
4. Προτελευταίος έρχεται ο τύπος (1,1) με τελευταίο
τον (9,1) που συγκεντρώνει και την πιο αρνητική
βαθμολογία. Το τελευταίο δεν είναι και τόσο
παράξενο μιας και ο χώρος του ΤΕΠ είναι χώρος
λίαν ευαίσθητος, χώρος κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρικός και ομαδικός, χώρος που χαρακτηρίζεται
από ύψιστο βαθμό συνεργασίας και αλληλεγγύης
και ως εκ τούτου χώρος λεπτών ισορροπιών που
ανά πάσα στιγμή από ένα διοικητικό-ανθρώπινο
«καπρίτσιο» μπορεί να τιναχτεί στον αέρα με
ολέθρια αποτελέσματα για τον άρρωστο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Από όλα τα παραπάνω δύναται να εξαχθούν τα
παρακάτω:
• Το ΤΕΠ συγκριτικά με άλλους «οργανισμούςτμήματα» του νοσοκομείου που λειτουργούν σε
σταθερό περιβάλλον, διαφέρει επειδή λειτουργεί
σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ως εκ τούτου
απαιτεί οργανικό τύπο οργάνωσης6 και όχι ιεραρχική δομή εξουσίας.
• Λόγω της καθημερινότητάς του που κυριαρχείται
από εντάσεις, πιέσεις και συγκρούσεις το δευτερεύον στυλ συμπεριφοράς7 τείνει να επικρατεί του
πρωτεύοντος.
• Λόγω της φύσης του (Ο άνθρωπος και ο χρόνος
στο επίκεντρο) απαιτεί αρμονική ατμόσφαιρα και
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βέλτιστη συνεργασία, ευελιξία και ομαδικότητα
που επιτυγχάνεται μέσω της όσον μεγαλύτερης
κατά το δυνατόν κινητοποίησης του ανθρώπινου
παράγοντα.
• Ως εκ τούτου στυλ ή GRID συμπεριφοράς με
ψηλό το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο (π.χ. ≥5)
θεωρούνται αποτελεσματικά για την απόδοση
ενός τέτοιου οργανισμού.
• Στυλ συμπεριφοράς με ψηλό μόνο το ενδιαφέρον για την απόδοση (π.χ. 9,1) εις βάρος του
ανθρώπινου παράγοντα και παραβλέποντάς τον
πρέπει να αποφεύγονται. Ίσως να είναι χρήσιμα
σε ακραίες καταστάσεις όπως σε εφαρμογή
επιχειρησιακών σχεδίων τύπου Σώστρατος (για
σεισμούς) κ.λπ.
• Στυλ με χαμηλούς δείκτες ενδιαφέροντος τόσο για
τον άνθρωπο όσο και για την απόδοση (π.χ. 1,1)
δεν είναι εντελώς απορριπτέα αρκεί να συνδυάζονται είτε με προϊσταμένους με ψηλό ενδιαφέρον
απόδοσης και άρα εξουσίας-υπακοής, είτε με
υφισταμένους με ψηλό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Καλό θα ήταν όμως τέτοια στυλ συμπεριφοράς να αποφεύγονται στο ιατρικό και μάχιμο
νοσηλευτικό προσωπικό στο ΤΕΠ. Απεναντίας σε
χαμηλής βαθμίδας και ευθύνης προσωπικό (π.χ.
βοηθοί θαλάμων κ.λπ.) μπορούν να εφαρμοστούν.
• Τέλος το άρθρο αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό,
εκφράζει τη προσωπική άποψη του συγγραφέα
του και προκειμένου να εξαχθούν πιο ασφαλή και
αντικειμενικά συμπεράσματα απαιτείται η συμπλήρωση κατάλληλων ερωτηματολογίων απ’ όλους τους
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εμπλεκόμενους στο ΤΕΠ εργαζόμενους, ασθενείς και
συνοδούς. Η έλλειψη ωστόσο επαρκούς αντικειμενικότητας δεν του στερεί το καινοτόμο δικαίωμα
για εφαρμογή στοιχείων Μάνατζμεντ στη λειτουργία
ενός πολυπαθούς Τμήματος όπως είναι το ΤΕΠ
προκειμένου ο τελικός χρήστης (ασθενής) να είναι
σε τελική φάση και ο πλέον ωφελημένος, πράγμα
που είναι και το ζητούμενο. Οίκοθεν νοείται, ότι
το τελευταίο με τη σειρά του προσφέρει παράλληλα
και εξοικονόμηση πόρων, προλαμβάνοντας λάθη,
παραλείψεις και διενέργεια περιττών εξετάσεων που
η αντιμετώπισή των θα κόστιζε ένα σωρό χρήματα
στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
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Κλινική Μελέτη
Clinical Study

Διαταραχές Ύπνου σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας
σε Αγροτικό Πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος
Sleep Disorders in elderly Rural Population of Western Greece
ABSTRACT

Sleep Disorders in elderly Rural Population of Western Greece
George Merekoulias1, Elizabeth Sahount1, Ioanna Chalimou2, Paraskeui Loukopoulou2, Dimitrios Lianas1
1

Training Coordination Department of General Medicine, 2Department οf General Medicine,
“Saint Adrews” State General Hospital of Patras, Patras, Greece

Objectives and background: Sleep disorders are commonly underdiagnosed and are significant source of concern
in the geriatric population. The aim of this study is to estimate the burden of sleep disorders in the elderly population in a rural area of western Greece and to investigate correlations to comorbitidies and medication. Materials
and methods: In January 2014 the Greek version of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire was
handed over by the research team in all the persons over 65 years of age that visited the Health Center of Halandritsa
in Western Greece. The prevalence of sleep disorders was investigated using the PSQI, and additional information
regarding age, gender, height, weight, and medical history were also collected during an interview. Morbidity was
divided into 5 major and 11 subcategories, while medical treatment was also categorized into 15 drug groups.
Results: 60 women (53.6%) and 52 men (46.4%) with mean age 74±6.8 years and average BMI 28.6±3.7 were
examined. Poor sleep quality was found in 62 persons (55.4%), 38 women and 24 men. The incidence was 63.3%
in the female population and 46.2% among men. Hypertension was found in 63.4%, dyslipidemia in 35.7%, coronary artery disease in 28.1%, diabetes mellitus in 14.3%, COPD in 13.4%, depression in 7.1%. The most common
class of drugs are diuretics (25.9%), ACEI (26.8%) and statins (24.1%). Sleep disturbances were associated with
antidepressant drugs (p<0.05) while COPD was associated with sleep disturbances (p<0.05) as well as congestive
heart failure and arrhythmias(p<0.05). About 13% of people with sleep disorders receives treatment (antidepressants - hypnagogic). BMI was not associated with the presence of sleep disorders while increasing age and female
gender appears to be related (p<0.05). Conclusion: The morbidity pattern of the elderly population of the area
under study does not differ from the expected one, according to bibliography. Sleep disorders are very common in
the elderly, and our results are in agreement with previous reports. Their presence should be investigated, especially
with the presence of certain comorbidities, in order to be properly addressed taking into account their medication.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Οι διαταραχές ύπνου συχνά υποδιαγιγνώσκονται
και αποτελούν σημαντική αιτία ανησυχίας στο γηριατρικό
πληθυσμό. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ο προσδιορισμός
του φορτίου των υπνικών διαταραχών σε ηλικιωμένα άτομα σε
μια αγροτική περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και η διερεύνηση
πιθανής συσχέτισης με σύνοδες παθήσεις και φαρμακευτική
αγωγή. Υλικό και μέθοδοι: Τον Ιανουάριο του 2014
η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI) χρησιμοποιήθηκε από την ερευνητική
ομάδα σε όλα τα άτομα άνω των 65 ετών που επισκέφτηκαν το
Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία
διαταραχών ύπνου μελετήθηκε χρησιμοποιώντας το PSQI
ερωτηματολόγιο, και επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
την ηλικία, το φύλο, το ύψος, το βάρος και το ιατρικό ιστορικό
συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η νοσηρότητα
κατανεμήθηκε σε 5 κατηγορίες και 11 υποκατηγορίες, καθώς
επίσης και η φαρμακευτική αγωγή κατηγοριοποιήθηκε σε 15
κατηγορίες φαρμάκων. Αποτελέσματα: Εξεταστήκαν
60 γυναίκες (53,6%) και 52 άνδρες (46,4%) με μέση ηλικία
74±6,8 έτη και μέσο ορό ΔΜΣ 28,6±3,7. «Κακής» ποιότητας
ύπνος ανευρεθεί σε 62 άτομα (55,4%), 38 θήλεα και 24 άρρενες. Η συχνότητα ήταν 63,3% στο γυναίκειο πληθυσμό και
46,2% στον αντρικό πληθυσμό. Υπέρταση παρουσίαζε το
63,4%, δυσλιπιδαιμία το 35,7%, στεφανιαία νόσο το 28,1%,
σακχαρώδη διαβήτη το 14,3%, ΧΑΠ το 13,4%, κατάθλιψη το
7,1%. Οι συνηθέστερες κατηγορίες φαρμάκων ήταν οι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου-ΑΜΕΑ (26,8%) τα διουρητικά
(25,9%), και οι στατίνες (24,1%). Παρατηρήθηκε συσχέτιση
μεταξύ διαταραχών ύπνου και λήψη αντικαταθλιπτικής
αγωγής (p<0,05), καθώς επίσης και συσχέτιση τους με ΧΑΠ
(p<0,05), συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και αρρυθμίες
(p<0,05). Περίπου το 13% των ατόμων με διαταραχές ύπνου
λαμβάνει θεραπεία (αντικαταθλιπτικά-υπναγωγά). Ο ΔΜΣ δεν
φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, σε αντίθεση
με την αύξηση της ηλικίας και το θήλυ φύλο που φαίνεται
να επιδρούν στην ποιότητα του ύπνου (p<0,05). Συμπεράσματα: Η νοσηρότητα του γηριατρικού πληθυσμού στη
συγκεκριμένη περιοχή που μελετήθηκε δεν διαφέρει από την
αναμενόμενη, σε σχέση με τη βιβλιογραφία. Οι διαταραχές του
ύπνου παρατηρούνται συχνά σε άτομα τρίτης ηλικίας και τα
αποτελέσματά μας έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα της
βιβλιογραφίας. Η παρουσία τους δεν πρέπει να υποεκτιμάται
και πρέπει πάντα να διερευνάται η συσχέτιση τους με σύνοδες
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παθήσεις, ώστε να χορηγείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική
αγωγή. Αχ Ιατρ 2014; 33:95-103.
Λέξεις κλειδιά: Αγροτική περιοχή, γηριατρικός πληθυσμός,
διαταραχές ύπνου, δείκτης ποιότητος ύπνου Pittsburgh

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι διαταραχές ύπνου συχνά υποδιαγιγνώσκονται
και αποτελούν σημαντική αίτια ανησυχίας στο γηριατρικό πληθυσμό1. Ποικίλοι παράγοντες μπορούν
να συμβάλλουν σε διαταραχές ύπνου σε ένα μεγάλο
ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων, συμπεριλαμβανόμενων συνταξιοδότησης, προβλημάτων υγείας, θανάτου
συζύγου/μελών οικογενείας, καθώς και αλλαγών
στον κιρκάδιο ρυθμό2. Αλλαγές στις συνήθειες του
ύπνου μπορεί να αποτελούν μέρος της φυσιολογικής
διαδικασίας γήρανσης, ωστόσο, πολλές από αυτές τις
διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με παθολογικές
καταστάσεις3,4.
Επιπλέον, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής, εξαιτίας παρατεταμένης αϋπνίας, καθώς και σωματικών,
ψυχολογικών και νοητικών προβλημάτων4, οι διαταραχές του ύπνου εμπλέκονται με αυξημένη θνησιμότητα. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των καταναλωμένων
φαρμάκων τείνει να αυξάνεται με την ηλικία, γεγονός
που οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα
και παρενέργειες όπως πτώσεις5, νοητική έκπτωση
και συχνά διαταραχές ύπνου6.
Όταν ένα άτομο αναφέρει σημαντική και παρατεταμένη διαταραχή ύπνου, συνήθως απευθύνεται
αρχικά στον θεράποντα του για εκτίμηση. Αυτή η
εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει ιατρικό ιστορικό,
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, φυσική εξέταση,
εργαστηριακό έλεγχο και έλεγχο νοητικών λειτουργιών. Σε περίπτωση αδυναμίας του θεράποντα να
προσδιορίσει την υποκείμενη αιτία της διαταραχής
του ύπνου, η αναφορά σε ένα ψυχίατρο ή σε κλινικό
εξειδικευμένο σε διαταραχές ύπνου είναι απαραίτητη. Σε αυτό το σημείο, μια πιο επιστάμενη εξέταση
πραγματοποιείται προκειμένου να αποκλεισθούν
πιθανοί συνυπάρχοντες παράγοντες και προκειμένου
ο κλινικός να επιτύχει τη διάγνωση. Ο καθορισμός
της αιτίας των διαταραχών ύπνου είναι επιτακτικός,

καθώς προσφέρει στον ασθενή και τον κλινικό διαφορετικές προοπτικές θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Πολλαπλές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τον
προσδιορισμό των διαταραχών ύπνου7 είτε στην κοινότητα είτε σε νοσηλευόμενους8. Ένα ερωτηματολόγιο
εφαρμοσμένο και με πολυετή εμπειρία9 σε άτομα
τρίτης ηλικίας είναι ο δείκτης ποιότητος ύπνου του
Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI)10.
O PSQI είναι απλός στη χρήση και βρίσκει ευρεία
κλινική και ερευνητική εφαρμογή στην ψυχιατρική και
στην ιατρική γενικότερα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί
σαν μέθοδος έλεγχου για την ομαδοποίηση των ασθενών σε άτομα με «καλής ποιότητας ύπνο» και άτομα
με «κακής ποιότητας ύπνο». Σε γενικά κλινικά πλαίσια
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διακριτικό εργαλείο
διάγνωσης σημαντικών διαταραχών ύπνου, αλλά και
σαν εργαλείο για την παρακολούθησή τους. Στην
ψυχιατρική, ο PSQI προσδιορίζει άτομα που έχουν
αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν διαταραχή ύπνου
παράλληλα με τα λοιπά ψυχιατρικά του συμπτώματα.
Επιπρόσθετα, ο κλινικός προσανατολίζεται από το
ερωτηματολόγιο σε συγκεκριμένες δυσλειτουργίες
του ασθενούς που απαιτούν επιπρόσθετη διερεύνηση.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ο προσδιορισμός
του φορτίου των υπνικών διαταραχών σε ηλικιωμένα
άτομα σε μια αγροτική περιοχή της Δυτικής Ελλάδος,
χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο PSQI και η
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης με σύνοδες παθήσεις
και φαρμακευτική αγωγή.
ΜΕΘΟΔΟΙ

Πληθυσμός μελέτης και σχεδιασμός μελέτης

Τον Ιανουάριο του 2014 η ελληνική έκδοση του
ερωτηματολογίου PSQI χρησιμοποιήθηκε από την
ερευνητική ομάδα σε όλα τα άτομα άνω των 65 ετών
που επισκέφτηκαν το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας στη
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Δυτική Ελλάδα, αφού προηγήθηκε σύντομη παρουσίαση του σκοπού του ερωτηματολόγιου και κατόπιν
δήλωσης ότι οι απαντήσεις θα τηρηθούν απόρρητες. Οι
συμμετέχοντες στους οποίους ζητήθηκε η συμμέτοχη
στη μελέτη έδωσαν την εγγραφή συγκατάθεση τους.
Όλοι οι κάτοικοι αστικών κέντρων εξαιρέθηκαν από
τη μελέτη. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 95% (114
από τα 119 δείγματα) και 2 άτομα εξαιρέθηκαν λόγω
ελλιπών πληροφοριών.
Η παρουσία διαταραχών ύπνου μελετήθηκε χρησιμοποιώντας το PSQI ερωτηματολόγιο, και επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο, το
ύψος, το βάρος και το ιατρικό ιστορικό συλλέχτηκαν
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Η νοσηρότητα κατανεμήθηκε σε 5 κατηγορίες και
11 υποκατηγορίες, καθώς επίσης και η φαρμακευτική
αγωγή κατηγοριοποιήθηκε σε 15 κατηγορίες φαρμάκων. Οι βασικότερες κατηγορίες νοσημάτων και οι

υποκατηγορίες τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1
και οι κατηγορίες φαρμάκων στον Πίνακα 2.

Πινάκας 1. Κατηγορίες νοσημάτων στον πληθυσμό που
μελετήθηκε.
Βασικές κατηγορίες
Υποκατηγορίες
Καρδιαγγειακό νόσημα
Υπέρταση
Στεφανιαία Νόσος
Άλλο

Στατιστική

Αναπνευστικό νόσημα

ΧΑΠ

Νευρολογικό νόσημα

Άνοια
Κατάθλιψη
Άλλο

Μεταβολικό νόσημα

Διαβήτης
Δυσλιπιδαιμία

Μυοσκελετικό νόσημα

Αρθρίτιδα
Άλλο

ΧΑΠ: Χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Δείκτης ποιότητος ύπνου του Pittsburgh

Το PSQI ερωτηματολόγιο είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που σχεδιάστηκε από τους Buysse
et al το 1989. Διαφοροποιεί τον ύπνο σε «καλής»
και «κακής» ποιότητας υπολογίζοντας επτά παραμέτρους: υποκειμενική εκτίμηση ποιότητας ύπνου,
καθυστέρηση έλευσης ύπνου, διάρκεια ύπνου, διάρκεια πραγματικού νυχτερινού ύπνου και διαταραχές
ύπνου, χρήση υπναγωγών φαρμάκων και καθημερινές
δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα.
Ο ασθενής αξιολογεί μονός του κάθε μια από τις επτά
παραμέτρους ύπνου. Η διαβάθμιση των απαντήσεων
κυμαίνεται από 0 έως 3, με το 3 να αντιπροσωπεύει
την αρνητική απάντηση με βάση την κλίμακα Likert.
Άθροισμα 5 ή μεγαλύτερο αντιπροσωπεύει άτομο με
«κακής» ποιότητα ύπνο.
Ανάλυση περιγραφική και συσχετίσεως εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας το SPSS λογισμικό – έκδοση
17.0. Έλεγχος κανονικής κατανομής των μεταβλητών
πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης KolmogorovSmirnov και τα επακόλουθα στατιστικά tests επιλέχτηκαν με βάση το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Για κάθε
ανάλυση εφαρμόστηκε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που μελετήθηκε και
το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Εξεταστήκαν 60
γυναίκες (53,6%) και 52 άνδρες (46,4%) με μέση

Πινάκας 2. Κατηγορίες φαρμάκων στον πληθυσμό που μελετήθηκε.
Διαβήτης
Καρδιαγγειακά νοσήματα
Ψυχιατρικά νοσήματα
Ινσουλίνη
Αναστολείς διαύλων ασβεστίου
Αντικαταθλιπτικά
Μετφορμίνη
B-Αποκλειστές
Αγχολυτικά-Υπναγωγά
Σουλφονυλουρίες
Διουρητικά
Γλιταζόνες
Α-ΜΕΑ
Στατίνες
Αντιπηκτικά (Ανταγωνιστές
Βιταμίνης Κ / Αντιαιμοπεταλιακά)

Άλλα
Αναστολείς αντλίας πρωτονίων
Αναστολείς των H2-υποδοχέων
β2 αγωνιστές
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ηλικία 74 ± 6,8 έτη και μέσο ορό ΔΜΣ 28,6 ± 3,7.
«Κακής» ποιότητας ύπνος ανευρεθεί σε 62 άτομα
(55,4%), 38 θήλεα και 24 άρρενες. Η συχνότητα
ήταν 63,3% στο γυναίκειο πληθυσμό και 46,2% στον
αντρικό πληθυσμό. Υπέρταση παρουσίαζε το 63,4%,
δυσλιπιδαιμία το 35,7%, στεφανιαία νόσο το 28,1%,
σακχαρώδη διαβήτη το 14,3%, ΧΑΠ το 13,4%, κατάθλιψη το 7,1% (Πίνακας 4). Οι συνηθέστερες κατηγορίες φαρμάκων ήταν οι αναστολείς μετατρεπτικού
ενζύμου-ΑΜΕΑ (26,8%) τα διουρητικά (25,9%),
και οι στατίνες (24,1%) (Πίνακας 5). Παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ διαταραχών ύπνου και λήψη
αντικαταθλιπτικής αγωγής (p<0,05), καθώς επίσης
και συσχέτιση τους με ΧΑΠ (p<0,05),συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια και αρρυθμίες (p<0,05). Περίπου
το 13% των ατόμων με διαταραχές ύπνου λαμβάνει
θεραπεία (αντικαταθλιπτικά-υπναγωγά). Ο ΔΜΣ
δεν φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου,
σε αντίθεση με την αύξηση της ηλικίας και το θήλυ
φύλο που φαίνεται να επιδρούν στην ποιότητα του
ύπνου (p<0,05) (Πίνακας 6).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η αϋπνία αποτελεί προέχον πρόβλημα της τρίτης
ηλικίας. Οι διαταραχές ύπνου σε ηλικιωμένους συχνά
θεωρούνται λανθασμένα ως φυσιολογικές στα πλαίσια
της διαδικασίας γήρανσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία
περισσότερο από το 50% των ηλικιωμένων πάσχει
από αϋπνία11,12, γεγονός που επιβεβαιώνεται με τα
αποτελέσματα της τρέχουσας μελέτης (55,3%). Οι
ηλικιωμένες γυναίκες είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν αϋπνία σε σχέση με ηλικιωμένους άνδρες13,
καθώς επίσης η αύξηση της ηλικίας επιτείνει τις
διαταραχές ύπνου σύμφωνα με προοπτικές μελέτες14.
Τα ανωτέρω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και από
την τρέχουσα συγχρονική μελέτη. Στη βιβλιογραφία
ο δείκτης μάζας σώματος συσχετίζεται με αυξημένη
πιθανότητα δυσκολίας κατά την έναρξη του ύπνου σε
άνδρες, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις γυναίκες15.
Στη παρούσα μελέτη ο ΔΜΣ δεν συσχετίστηκε με τις
διαταραχές ύπνου.
Ανασκοπώντας τους παράγοντες που επηρεά-

Πινάκας 3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που μελετήθηκε
Φύλο
Αριθμός
Μέση Ηλικία±SD
Mέσος ΔΜΣ±SD
Άρρεν
52
75 ±7.3
27.6 ±2.5
Θήλυ
60
74.5 ±6.5
29.5 ±4.3

Κακή ποιότητα ύπνου
24(21.4%)
38(33.9%)

Πινάκας 4. Χρονιές παθήσεις και ποιότητα ύπνου στον πληθυσμό που μελετήθηκε

Νόσημα
Υπέρταση
Δυσλιπιδαιμία
Στεφανιαία Νόσος
Διαβήτης
ΧΑΠ
Νευρολογικά
Αλλά καρδιολογικά
Κατάθλιψη
Αρθρίτιδα
Άνοια
Αλλά

Σύνολο

Καλή ποιότητα
ύπνου
%

Κακή ποιότητα
ύπνου
%

n

%
(συνολικού πληθυσμού)

Επίπεδο σημαντικότητας
Pearson
Chi-Square

43,7
55
53,1
50
20
21,4
10
12,5
50
50
41

56,3
45
46,9
50
80
78,6
90
87,5
50
50
59

71
40
32
16
15
14
10
8
4
2
44

63,4
35,7
28,6
14,3
13,4
12,5
8,9
7,1
3,6
1,8
39,3

NS
NS
NS
NS
0,039
NS
0,043
0,058
NS
NS
NS

NS: όχι στατιστικά σημαντικό.
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Πινάκας 5. Κατηγορίες φαρμάκων και ποιότητα ύπνου στον πληθυσμό που μελετήθηκε
Κατηγορίες φαρμάκων

Καλή
Κακή
ποιότητα ποιότητα
ύπνου
ύπνου
%
%

Α-ΜΕΑ
Διουρητικά
Στατίνες
B-ανταγωνιστές
Αναστολείς διαύλων ασβεστίου
β2 αγωνιστές
Αντιπηκτικά Βιταμίνης K ανταγωνιστές
Αντιαιμοπεταλιακά
Αναστολείς αντλίας πρωτονίων
Αγχολυτικά-Υπναγωγά
Μετφορμίνη
Αντικαταθλιπτικά
Αναστολείς υποδοχέων ισταμίνης
Ινσουλίνη
Σουλφονυλουρίες
Γλιταζόνες

50
41,4
51,9
55,6
60
14,3
33,3
46,2
40
20
70
11,1
50
50
0
0

50
58,6
48,1
44,4
40
85,7
66,7
53,8
60
80
30
88,9
50
50
100
100

n
30
29
27
18
15
7
12
13
10
10
10
9
4
2
1
1

Σύνολο
%
(συνολικού
πληθυσμού)
26,8
25,9
24,1
16,1
13,4
11,7
10,7
11,6
8,9
8,9
8,9
8,0
3,6
1,8
0,9
0,9

Επίπεδο
σημαντικότητας
Pearson Chi-Square
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
0,035
NS
NS
NS
NS

NS: όχι στατιστικά σημαντικό.
Πινάκας 6. Σχέση μεταξύ ΔΜΣ, ηλικίας και PSQI score
(Spearman rho correlation coefficient)
PSQI
ΔΜΣ
Ηλικία
Φύλο

rho

p

0.002
0.242
0.221

NS
0.01
0.019

NS: όχι στατιστικά σημαντικό.

ζουν την ποιότητα του ύπνου στους ηλικιωμένους,
βλέπουμε ότι σε πιο ειδικές μελέτες, οι διαταραχές
ύπνου συσχετίστηκαν με καρδιαγγειακά προβλήματα
όπως υπέρταση, στηθάγχη και καρδιακή ανεπάρκεια
υπό φαρμακευτική αγωγή με διουρητικά και άλλα
φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και
υπναγωγά και υπακτικά16. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά
ασθενείς λαμβάνουν κατά μέσο ορό περίπου 5-9
καθημερινά φαρμακευτικά σκευάσματα, μερικά από
τα όποια μπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα του
ύπνου και να συσχετίσουν με γενικευμένη καταβολή.

Υπναγωγά (π.χ. αμιτριπτυλίνη) και νευροληπτικά (π.χ.
χλωροπρομαζίνη, κλοζαπίνη) μπορεί να προκαλέσουν
εξασθένηση φυσικής κατάστασης και καθημερινή
κατάπτωση. Οι β-ανταγωνιστές, κυρίως τα λιπόφιλα
συστατικά (π.χ. μετοπρολόλη, προπρανολόλη), δύναται
να προκαλέσουν δυσκολία στην έναρξη του ύπνου,
καθώς και αυξημένο αριθμό αφυπνίσεων και «ζωηρά»
όνειρα. Η μακροχρόνια χρήση υπναγωγών συχνά
αλλάζει τη φυσιολογική λειτουργιά ύπνου- αφύπνισης λόγω στερητικών συμπτωμάτων και ημερήσιας
νωθρότητας. Η θεοφυλλίνη και η καφεΐνη δρουν ως
διεγερτικά μειώνοντας το συνολικό χρονικό διάστημα
του ύπνου. Η επίδραση της καφεΐνης μπορεί να διαρκέσει 8-14 ώρες και μπορεί να είναι πιο παρατεταμένη
σε ηλικιωμένους ασθενείς λόγω μειωμένης κάθαρσης
κρεατινίνης και μειωμένης ηπατικής λειτουργίας.
Η νικοτίνη ως διεγερτικό του κεντρικού νευρικού
συστήματος, επιδρά στον ύπνο με τρόπο παρόμοιο
με την καφεΐνη17.
Άλλες αιτίες διαταραχών ύπνου σε γηριατρικούς
ασθενείς αποτελούν τα παρακάτω:
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• Ο χρόνιος πόνος (π.χ. οστεοαρθρίτιδα, μεταστατικές νόσοι) αποτελεί συχνά αιτία για πτωχής ποιότητας ύπνο σε ηλικιωμένα άτομα. Η οστεοαρθρίτιδα
προκαλώντας δυσκαμψία κατά τη διάρκεια της
νύκτας κάνει δύσκολη και επώδυνη την κίνηση18.
• Η καρδιακή ανεπάρκεια που σχετίζεται με ορθόπνοια και παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια
καθώς και νυκτουρία οδηγεί συχνά σε νυκτερινές
αφυπνίσεις19.
• Αναπνοή Cheyne-Stokes (άπνοια κατά τη διάρκεια
του ύπνου) σχετιζόμενη με καρδιακή ή εγκεφαλική
αιτία (θεραπεία αυτής της διαταραχής με διεγερτικά
του αναπνευστικού συστήματος ή με τη χρήση
οξυγονοθεραπείας κατά τη διάρκεια της νύκτας
βελτιώνουν συχνά την ποιότητα του ύπνου)20.
• Ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) παρουσιάζουν νυκτερινή επιδείνωση της
υποξαιμίας, κυρίως κατά τη διάρκεια του REM
ύπνου21,22.
• Συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό,
συμπεριλαμβανομένης καλοήθους υπερτροφίας
προστάτη, μπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα
του ύπνου23.
• Ασθενείς με νόσο Parkinson παρουσιάζουν συχνά
αυξημένη συχνότητα για ούρηση και δυσκολία στην
έγερση και την κατάκλιση στην κλίνη, οδηγώντας
σε διακεκομμένο ύπνο21.
• Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ)24,25.
• Δυσκοιλιότητα16.
• Κνίδωση26.
Η συγκεκριμένη μελέτη, παρά το μικρό δείγμα
ασθενών, αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ ΧΑΠ και
διαταραχών ύπνου, καθώς και τη σχέση των διαταραχών αυτών με ταχυαρρυθμίες, ανεπάρκεια αριστερής
κοιλίας και κατάθλιψη. Από τις χρησιμοποιούμενες
κατηγορίες φαρμάκων μόνο τα αντικαταθλιπτικά
φάνηκαν να σχετίζονται με δυσμενή ποιότητα ύπνου.
Οι διαταραχές ύπνου είναι χαρακτηριστικές στην
κατάθλιψη, συνεπώς είναι αναμενόμενες σε ηλικιωμένους ασθενείς που λαμβάνουν αντικαταθλιπτική
αγωγή, κυρίως σε περιπτώσεις που η θεραπεία είναι
ανεπιτυχής και απαιτείται συχνά τροποποίηση της
θεραπευτικής αγωγής27.
Οι κυρίαρχες ασθένειες στο συγκεκριμένο αγρο-
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τικό πληθυσμό είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες σε
προηγούμενες μελέτες, με κυρίαρχη την αρτηριακή
υπέρταση (63,4%)28,29.
Η δυσλιπιδαιμία (35,7%) παρατηρείται με χαμηλότερα ποσοστά στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
σε σχέση με τη βιβλιογραφία (70-90%)30–32. Η παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός
ότι ένα 35% των ενηλίκων έχει άγνοια της υπερχοληστερολαιμίας του30.
Η συχνότητα της στεφανιαίας νόσου στον ηλικιωμένο αυτό πληθυσμό (28,1%), παρά τη σχετικά
υψηλή συχνότητα εμφάνισής της γενικά στον ελληνικό πληθυσμό, είναι ανάλογη με τη συχνότητα στη
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα διεθνώς32,33.
Όσον αφορά το σακχαρώδη διαβήτη το ποσοστό
εμφάνισής του ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα (14,3%)
σε σχέση με τις αναφορές (15-29%)34,35. Το γεγονός
αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην αγροτική προέλευση του πληθυσμού36.
Η επίπτωση της ΧΑΠ αντιστοιχεί σε ποσοστό
13,4%, σύμφωνο με προηγούμενες μελέτες στις οποίες
κυμαίνεται από 5% έως 20%, με μεγαλύτερη επίπτωση
στα πιο ηλικιωμένα άτομα και στους άνδρες37–39. Στη
συγκεκριμένη μελέτη η διάφορα μεταξύ ανδρών και
γυναικών δεν ήταν σημαντική.
Τέλος, σχετικά με την επίπτωση της κατάθλιψης
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό (7,1%)
είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες μελέτες στη συγκεκριμένη περιοχή (45%)40. Ωστόσο ο
πληθυσμός που εξετάστηκε ήταν διαφορετικός και
αναφερόταν σε αστικές περιοχές και κέντρα υγείας.
Μια μελέτη στη Γερμάνια αναφέρει επίπτωση κατάθλιψης σε ποσοστό 6,6%, ωστόσο συμπτώματα
κατάθλιψης μπορεί να αγγίζουν το ποσοστό 30%41.
Η νοσηρότητα του γηριατρικού πληθυσμού στη
συγκεκριμένη περιοχή που μελετήθηκε δεν διαφέρει
από την αναμενόμενη, σε σχέση με τη βιβλιογραφία.
Οι διαταραχές του ύπνου παρατηρούνται συχνά σε
άτομα τρίτης ηλικίας και τα αποτελέσματα μας έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας.
Η παρουσία τους δεν πρέπει να υποεκτιμάται και
πρέπει πάντα να διερευνάται η συσχέτιση τους με
σύνοδες παθήσεις, ώστε να χορηγείται η ενδεδειγμένη
φαρμακευτική αγωγή.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η υγεία αποτελεί το ύψιστο ατομικό και κοινωνικό αγαθό. Σε
κάθε ευνομούμενη πολιτεία, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης
του συστήματος υγείας, απαιτούνται στρατηγικές παρέμβασης που μπορούν να οδηγήσουν στη συνεχή καλυτέρευσή
του. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αξιολόγηση της
υπάρχουσας υγειονομικής κατάστασης του πληθυσμού, με τη
βοήθεια των δεικτών υγείας, και την αναγνώριση των βασικών
προβλημάτων υγείας, με τελικό σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων στρατηγικών παρέμβασης για την αποτελεσματική
αντιμετώπισή τους. Οι δείκτες υγείας συνοψίζουν δεδομένα, τα
οποία έχουν συλλεχθεί για να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά
με το σχεδιασμό και τη διοίκηση των προγραμμάτων υγείας.
Μπορεί να είναι χρήσιμα εργαλεία για καθορισμένες ανάγκες,
για να εποπτεύουν και να αποτιμούν την εφαρμογή και την
επίπτωση ενός προγράμματος. Η διεθνής χρηματοπιστωτική
κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία της Ελλάδας,
επιδεινώνοντας τα υφιστάμενα προβλήματα. Ο τομέα της
υγείας έχει πληγεί σοβαρά από την οικονομική κατάσταση.
Αχ Ιατρ 2014; 33:104-120.
Λέξεις κλειδιά: Οικονομική κρίση, δείκτες υγείας, προβλήματα
υγείας, δείκτες θνησιμότητας, νοσηρότητα, μεταρρύθμιση του
συστήματος υγείας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υγεία κατά τον Russell σημαίνει «κατάσταση
πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι απλώς την απουσία της αρρώστιας ή
της αναπηρίας». Σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία στα
πλαίσια της αναδιοργάνωσης του συστήματος υγείας
απαιτούνται στρατηγικές παρέμβασης που μπορούν να
οδηγήσουν στη συνεχή καλυτέρευση του. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η αξιολόγηση της υπάρχουσας
υγειονομικής κατάστασης του πληθυσμού, με τη βοήθεια των δεικτών υγείας, και την αναγνώριση των
βασικών προβλημάτων υγείας, με τελικό σκοπό την
ανάληψη συγκεκριμένων στρατηγικών παρέμβασης
για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους1.
Οι δείκτες υγείας συνοψίζουν δεδομένα, τα οποία
έχουν συλλεχθεί για να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά
με το σχεδιασμό και τη διοίκηση των προγραμμάτων
υγείας. Μπορεί να είναι χρήσιμα εργαλεία για καθορι-

σμένες ανάγκες, για να εποπτεύουν και να αποτιμούν
την εφαρμογή και την επίπτωση ενός προγράμματος.
Δείκτες Υγείας

Προκειμένου να αξιολογηθούν αντικειμενικά τα
αποτελέσματα από τα παραπάνω μέτρα, οι επιστήμονες
διαμόρφωσαν κοινά αποδεκτούς δείκτες αποτύπωσης
της κατάστασης υγείας ενός πληθυσμού. Αυτοί είναι
oι δείκτες θετικής υγείας και αρνητικής υγείας2.
1. Δείκτες θετικής υγείας

Αυτοί διαιρούνται σε αντικειμενικούς και υποκειμενικούς δείκτες:
1.1- Οι αντικειμενικοί είναι: α) o δείκτης γεννητικότητας (γεννήσεις σε 1.000 κατοίκους). Ο δείκτης
αυτός μειώθηκε κατά την τριακονταετία 1950-1980
από 20 σε 16 γεννήσεις και στη συνέχεια σημείωσε
ραγδαία πτώση, φθάνοντας το 2001 στο επίπεδο των

106

ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014

9 γεννήσεων ανά 1000 κατοίκους. Κατά την τελευταία
πενταετία (2005-2010) ο δείκτης ανέκαμψε ανεπαίσθητα και προσεγγίζει ήδη τις 10 γεννήσεις (ελληνική
εταιρεία δημογραφικών μελετών, 2008). β) Δείκτης
ολικής γονιμότητας: Ο μέσος όρος ζωντανών παιδιών
που θα γεννήσει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της
ζωής της. Ο ολικός δείκτης χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο αντικατάστασης
των γενεών, που στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρείται
ότι είναι 2.1, στην Ελλάδα δε ο δείκτης αυτός από
τη δεκαετία του ’80 έχει πτωτική τάση και φτάνει
στις μέρες μας να είναι μόλις 1.51 (Πίνακας 1). γ)
Προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή τα αναμενόμενα έτη
ζωής ενός ατόμου κάτω από φυσιολογικές συνθήκες
(Πίνακας 2, 3).
1.2- Οι υποκειμενικοί είναι: α) η ευεξία του ατόμου. Ορίζονται γενικοί δείκτες (βάρος, ύψος, ηλικία),
δείκτες γενικής συμπεριφοράς (κάπνισμα, αλκοόλ,
ναρκωτικά), περιβαλλοντικοί δείκτες (ρύπανση ατμόσφαιρας), κ.λπ. β) η ποιότητα ζωής «άριστο επίπεδο

της ψυχικής, σωματικής, κοινωνικής λειτουργικότητας
των σχέσεων και των αντιλήψεων για την υγεία, τη
φυσική κατάσταση, την ικανοποίηση από τη ζωή και
την ευεξία»3.
Οι κλίμακες ποιότητας της ζωής4,5 είναι: α) γενικές
κλίμακες, όπως η Short Form 36 (SF-36), η Nottingham Health Profile, η QALY (έτη ζωής με βάση την
πoιότητα), η WHOQOL (World Health) περιλαμβάνει
στοιχεία όπως η σωματική υγεία, η ψυχική ικανοποίηση, η ανεξαρτησία, η ασφάλεια, η οικονομική θέση,
κ.ά., β) ειδικές για κάθε κατάσταση.
2. Οι δείκτες αρνητικής υγείας

Οι δείκτες αρνητικής υγείας περιλαμβάνουν τους
δείκτες θνησιμότητας (αριθμός και αιτία θανάτων)
(Πίνακας 4-7) και νοσηρότητας (αριθμός και αιτίες
νοσηλείας σε νοσοκομεία) (Πίνακας 8, 9) κάθε χώρας.
Πίνακας 2. Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση.
Έτος
Άρρενες
Θήλεις
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

Πίνακας 1. Δείκτες ολικής γονιμότητας.
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1990
1980

1,51
1,51
1,51
1,41
1,40
1,33
1,30
1,28
1,27
1,25
1,26
1,39
2,23

78,1
77,7
77,5
77,0
77,1
76,8
76,6
76,5
76,2
75,9
75,5
75,5
75,4
75,6
75,1

82,8
82,8
82,5
82,0
82,0
81,7
81,5
81,3
81,1
81,0
80,5
80,6
80,4
80,8
80,4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2012.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2012.
Πίνακας 3. Προσδόκιμο Ζωής ανά φύλλο (2011).
Υγεία
Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση: άνδρες
Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση: γυναίκες

Μονάδες
Χρόνια
Χρόνια

2003
76.5
81.2

2004
76.6
81.3

2005
76.8
81.6

2006
77.2
81.9

2007
77.1
81.8

2008
77.7
82.3

2009
77.8
82.7

Πηγή: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile- greece_20752288-table-grc ΟΟΣΑ (18/1/2012).
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Πίνακας 4. Βρεφική θνησιμότητα και ακαθάριστος δείκτης
θνησιμότητας.
Έτος

Βρεφική
θνησιμότητα

Ακαθάριστος δείκτης
θνησιμότητας

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

3,80
3,10
2,65
3,55
3,70
3,80
4,06
4,02
5,12
5,10
5,43

9,70
9,60
9,60
9,80
9,50
9,50
9,50
9,60
9,50
9,40
9,60

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία 2012.
Πίνακας 5. Νεογνική θνητότητα.
Μονάδα
Νεογνική θνησιμότητα
Ανά 100.000

2003
4

2.1- Η θνησιμότητα είναι βιολογικό φαινόμενο με
πολλές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Η
μελέτη της θνησιμότητας είναι απαραίτητη για την
εκτίμηση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού και
τη διαμόρφωση της πολιτικής δημόσιας υγείας6. Η
μελέτη της θνησιμότητας, σε συνδυασμό με τη μελέτη
της αναπαραγωγικότητας, αποτελεί τη βάση για την
εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού στο μέλλον,
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση
της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας.
Ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας: Οι θάνατοι,
κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανά πληθυσμό
1000 κατοίκων.
Βρεφική θνησιμότητα: Η αναλογία των θανάτων
των βρεφών ηλικίας κάτω του 1 έτους κατά τη διάρκεια
του έτους αναφοράς, στον αριθμό των γεννήσεων ζώ-

2004
4.1

2005
3.8

2006
3.7

2007
3.5

2008
2.7

2009
3.1

Πηγή: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-greece_20752288-table-grc ΟΟΣΑ (18/1/2012).
Πίνακας 6. Αδρός δείκτης θνητότητας ανά ΥΠΕ. Απογραφή 2006.
Όνομα
1η Αττικής
2η Πειραιώς - Αιγαίου
3η Μακεδονίας
4η Μακεδονίας - Θράκης
5η Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
7η Κρήτης
6η Πελοποννήσου - Ιονίων νήσων - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου

Πληθυσμός
3131719
1170928
677842
2010929
1235901
569776
1821680

Θάνατοι
25186
10458
7293
19489
14301
5854
22416

Δείκτης
8,04
8,93
10,76
9,69
11,57
10,27
12,31

Υγειονομικός χάρτης Ελλάδας. Πηγή: http://live3.ygeianet.gov.gr/healthstatsapps/healthstats/main.aspx
Πίνακας 7. Δείκτες θνητότητας ανά αιτίες (ηλικίες 30-70/100.000 κατοίκους) για την Ελλάδα και την Ε.Ε.
Ελλάδα
Ε.Ε.
Όλες οι περιπτώσεις το 2008
325
….
Καρκίνος το 2008
137
…..
Καρδιοαγγειακά νοσήματα και διαβήτης το 2008
109
Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα το 2008
11
….
AIDS το 2000 και το 2009
2,8
1,8
2,6
9,6
Φυματίωση το 2000 και το 2010
0,8
0,7
8,6
6,8
Πηγή: Παγκόσμια οργάνωση υγείας (WHO) 2012 http://www.who.int/healthinfo/EN_ WHS2012_Part3.pdf.
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Πίνακας 8. Δείκτες νοσηρότητας ανά αιτίες (ηλικίες 30-70/100.000 κατοίκους) για την Ελλάδα και την Ε.Ε.
Ελλάδα
Ε.Ε.
AIDS επίπτωση το 2000 και το 2009
….
….
26
AIDS επιπολασμός το 2000 και το 2009
73
79
132
Φυματίωση επίπτωση το 2000 και το 2010
7,6
4,6
56
Φυματίωση επιπολασμός το 2000 και το 2010
9,8
5,7
77

18
257
47
63

Πηγή: Παγκόσμια οργάνωση υγείας (WHO) 2012 http://www.who.int/healthinfo/EN_ WHS2012_Part3.pdf.
Πίνακας 9. Νοσηρότητα λοιμωδών νοσημάτων στην
Ελλάδα.
Λοιμώδη νοσήματα
2000 2010 2011
Αιμορραγικοί πυρετοί, ιογενείς
0
263
101
Αλλαντίαση
3.137
0
0
Ανεμοβλογιά με επιπλοκές
547
5
3
Βρουκέλλωση
1
97
100
Γρίπη (επιβεβαιωμένη
εργαστηριακά)
0
3334 1504
Ηπατίτιδα οξεία Α’
0
58
42
Ηπατίτιδα οξεία Β’
0
34
39
Λεγιονέλλωση
0
9
18
Λεπτοσπείρωση
0
24
20
Λύσσα
50
0
0
Μηνιγγίτιδα ιογενής
13
201
156
Μηνιγγίτιδα βακτηριακή
0
155
140
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος
1
56
47
Πανώλη
396
0
0
Παρωτίτιδα
181
2
1
Πολιομυελίτιδα
258
0
0
Σαλμονέλωση
32
299
475
Σιγκέλλωση
0
33
47
Σύφιλη συγγενής
0
1
3
Τέτανος
234
5
11
Φυματίωση
17
487
478
Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ-ΥΥΚΑ (2012).

ντων, στο ίδιο έτος. Η αναλογία εκφράζεται ανά 1000
γεννήσεις ζώντων (Πίνακας 4). Από το πίνακα αυτό
συμπεραίνουμε ότι η βρεφική θνησιμότητα μειώνεται
διαρκώς την τελευταία δεκαετία, ενώ η θνησιμότητα
των Ελλήνων παραμένει σταθερή.
2.2- Νοσηρότητα: το μοντέλο νοσηρότητας θα
μπορούσε να προσδιοριστεί στις πλούσιες χώρες ως
η παθολογία ενός γερασμένου, πλούσιου, αστικού
πληθυσμού, μεγαλωμένου σε συνθήκες τάξης και

Πίνακας 10. Δείκτης γήρανσης (ποσοστό του ηλικιακά
νεώτερου πληθυσμού ηλικίας 0-14, έναντι του γεροντικού
πληθυσμού, 65 ετών και άνω).
Δείκτης γήρανσης
2010
133,8
2009
131,9
2008
130,5
2007
130,2
2006
129,6
2005
127,4
2004
124,4
2003
121,5
2002
117,9
2001
113,6
2000
108,6
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2012.

αφθονίας, ενώ αντίθετα στις αναπτυσσόμενες χώρες
ως η παθολογία ενός νεανικού, φτωχού και αγροτικού
πληθυσμού, μεγαλωμένου σε συνθήκες πείνας και
αστάθειας.
Επιπολασμός: αριθμός ατόμων που νοσούν μια
συγκεκριμένη στιγμή προς τον αριθμό ατόμων πληθυσμού την ίδια χρονική στιγμή. Λαμβάνει τιμές από
0 έως 1. Τι πληροφορίες παρέχει ο Επιπολασμός; Βοηθά να υπολογίσουμε την πιθανότητα να πάσχει ένας
ασθενής από μια νόσο. Αξιολογεί την επίδρασης μιας
ασθένειας στη δημόσια υγεία. Βοηθά τους κλινικούς
ιατρούς να πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη
διάγνωση ώστε να ελέγξουν τη διαγνωστική αξία μιας
εξέτασης και να επιλέξουν ανάμεσα σε θεραπείες.
Επίπτωση είναι μέτρο ρυθμού εμφάνισης νέων
περιπτώσεων. Δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την ανάπτυξη της νόσου σε σχέση με προηγηθείσες εκθέσεις
σε παράγοντες κινδύνου. Αξιολογεί τα προληπτικά
προγράμματα (γιατί περιγράφει τη ροή από την κατά-
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σταση του υγιούς στην κατάσταση του ασθενούς) και
τέλος εκτιμά τον κίνδυνο και προβλέπει τη μελλοντική
πορεία της νόσου.
Όσο αναφορά τη νοσηρότητα λοιμωδών νόσων
παρατηρούμε ότι σε διάστημα 11 ετών κάποιες νόσοι
σχεδόν εξαλήφθησαν (π.χ. αλλαντίαση, ανεμοβλογιά, λύσσα) και κάποιες εμφανιστήκαν εκεί που δεν
υπήρχε καταγεγραμμένο κρούσμα (π.χ. Αιμορραγικός
πυρετός, βρουκέλλωση, μηνιγγίτιδα, λεπτοσπείρωση,
κ.λπ.) (Πίνακας 9).
Βασικά προβλήματα υγείας του Ελληνικού πληθυσμού.
Αξιολόγηση τους σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε.

Στις αναπτυγμένες χώρες, όμως, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, τα σημαντικότερα
προβλήματα υγείας σχετίζονται κυρίως με το σύγχρονο
τρόπο ζωής, τα τροχαία ατυχήματα, την κατάχρηση
αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών, το εργασιακό
stress, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, το κάπνισμα
και τη βία. Σε μεγάλες ηλικίες, τόσο η επίπτωση όσο
και ο επιπολασμός της καρδιαγγειακής νόσου αυξάνονται. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα προκαλούν το
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70% όλων των θανάτων μετά την ηλικία των 75 ετών7.
Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των θανάτων στις
γυναίκες και στους άνδρες ≥65 ετών οφείλονται σε
κάποια εκδήλωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Οι καρδιαγγειακές ασθένειες αποτελούν σημαντική
αιτία αναπηρίας στους ηλικιωμένους. Ας δούμε τα
επιμέρους προβλήματα.
1- Η γεννητικότητα παρουσιάζει μείωση σε σχέση
με την Ε.Ε. Παρόλα ταύτα το 2009 το ποσοστό τείνει
να πλησιάσει το μέσο όρο της Ε.Ε. (Διάγραμμα 1).
2- Το προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση είναι
ελάχιστα αυξημένο, και ανήλθε σε 80.6 χρόνια το
2010 ενώ στην ηλικία των 65 ετών ελάχιστα μειωμένο
(Διάγραμμα 2, 3). Ωστόσο, το προσδόκιμο ζωής στην
Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από ό, τι σε πολλές
χώρες του ΟΟΣΑ (όπως Ιαπωνία, Ελβετία, Ισπανία
και την Ιταλία), όπου το προσδόκιμο ζωής υπερβαίνει
πλέον 82 χρόνια.
3- Η νεογνική θνησιμότητα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη έναντι της Ευρώπης των 27 (Διάγραμμα
4). Παρουσιάζει όμως σταθερή μείωση. Η βρεφική
θνησιμότητα έχει ελαφρά μείωση και είναι περίπου

Διάγραμμα 1. Ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. [Πηγή: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)].
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Διάγραμμα 2. Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση και για τα δύο φύλλα στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. [Πηγή: http://
ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=920
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή)].

Διάγραμμα 3. Προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών και για τα δύο φύλλα στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. [Πηγή:http://
ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=920
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].
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Πίνακας 11. Διαφορά κόστους ανά νοσηλευόμενο ασθενή τη διετία 2010-2011.
Μέσο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή
ΥΠΕ
Μ.Ο. 2010
Μ.Ο. 2010
Μέσο κόστος νοσηλείας Μέσο κόστος νοσηλείας
(νοσηλευθέντες) (νοσηλευθέντες)
ανά ασθενή 2010
ανά ασθενή 2011
1η
47.848
54.474
1.397
1.165
η
23.092
25.031
1.500
1.446
2
η
20.704
22.617
1.037
986
3
η
25.784
29.310
1.226
910
4
η
17.718
19.165
952
768
5
η
30.214
31.359
1.046
913
6
η
12.105
12.440
1.228
1.091
7
Σύνολα
177.465
194.398
1.228
1.057

Διαφορά
-16,64%
-3,56%
-4,89%
-25,80%
-19,36%
-12,71%
-11,18%
-13,89%

Πηγή: ΥΥΚΑ-ESY.net (2012).

ίδια με την Ε.Ε. (Διάγραμμα 5). Όσο αναφορά την
θνητότητα από διάφορες ασθένειες (Διαγράμματα
7-15) βλέπουμε ότι στις παθήσεις του κυκλοφορικού,
του αναπνευστικού και του νευρικού συστήματος
ξεπερνάμε κατά πολύ το μέσο Ευρωπαϊκό όρο, με
τάσεις μείωσης στο χρόνο, ενώ αντίθετα στην ισχαιμική καρδιοπάθεια, στο διαβήτη, στους καρκίνους,
στις ψυχιατρικές παθήσεις, το μειωμένο ποσοστό
στην Ελλάδα είναι εμφανές. Οι θάνατοι από AIDS,

από ναρκωτικά και από αυτοκτονίες (Πίνακας 12)
είναι κατά πολύ μειωμένοι απ’ ότι στην Ευρώπη
(Διαγράμματα 14, 15).
4- Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία αντιπροσώπευαν το 10.2% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2010,
πάνω από το μέσο όρο του 9.5% σε Χώρες του ΟΟΣΑ,
αλλά κάτω από το 10.6% το 2009 (Word Bank list
of economies, 2011). Η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω
από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ όσον αφορά τις δαπάνες

Διάγραμμα 4. Νεογνική θνησιμότητα στην Ελλάδα. Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή:http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)].
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Διάγραμμα 5. Βρεφική θνησιμότητα στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. [Πηγή:http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/
echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)].

Διάγραμμα 6. Νοσοκομειακά κρεβάτια/100.000 κατοίκους. Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή: http://ec.europa.eu/
health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή) (19/10/2012)].
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Διάγραμμα 7. Τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος ανά 100.000 κατοίκους.
Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_if
rame=true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)].

Διάγραμμα 8. Τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από ασθένειες του νευρικού συστήματος ανά 100.000 κατοίκους.
Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_if
rame=true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].
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Διάγραμμα 9. Τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από ισχαιμική καρδιοπάθεια ανά 100.000 κατοίκους. Σύγκριση με
μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=tr
ue&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].

Διάγραμμα 10. Τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από διαβήτη ανά 100.000 κατοίκους. Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε.
[Πηγή: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650
&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].
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Διάγραμμα 11. Τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος ανά 100.000 κατοίκους.
Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_if
rame=true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].

Διάγραμμα 12. Τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από νεοπλασματικές ασθένειες ανά100.000 κατοίκους. Σύγκριση
με μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή:http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=
true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].
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Διάγραμμα 13. Τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από ψυχιατρικές ασθένειες ανά 100.000 κατοίκους. Σύγκριση με
μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή:http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=tru
e&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].

Διάγραμμα 14. Αριθμός θανάτων από A.I.D.S ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα. Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή:http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650&w
idth=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].
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Διάγραμμα 15. Αριθμός θανάτων από ναρκωτικά στην Ελλάδα τη δεκαετία 2000-2010. Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε.
[Πηγή: http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=65
0&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].
Πίνακας 12. Αριθμός αυτοκτονιών ανά 100.000 στην ομάδα 50-54 χρονών.
Έτος
Ελλάδα
Ε.Ε.

2000
5,8
17,7

2001
4,1
18,1

2002
2,6
19

2003
5,4
18,7

2004
3,4
18,9

2005
3,9
18,8

2006
4,6
18,5

2007
3,9
17

2008
4,8
17,8

2009
5,9
18,6

2010
6
18,2

Πηγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsd (EUROSTAT)
(19.10.2012).

υγείας ανά κάτοικο (2914 USD το 2010 σε σύγκριση
με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 3268 USD το 2010).
5- Αριθμός Υγειονομικών: Υπάρχουν ενδείξεις
υπερπροσφοράς γιατρών και μειωμένης προσφοράς
νοσηλευτών στην Ελλάδα (6.1 γιατροί/1000 κατοίκους
το 2010, μέσος όρος ΟΟΣΑ 3.1 & 3.3 νοσηλευτές/1000
κατοίκους το 2009, έναντι 8.7 στις χώρες του ΟΟΣΑ).
6- Αριθμός νοσηλευτικών κλινών MRI, CT scan:
Ο αριθμός (Διάγραμμα 6), ανέρχεται σε 4.1/1000
κατοίκους το 2009, πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ
(3.4). Η αναλογία αυτή δεν έχει μειωθεί κατά την
τελευταία δεκαετία. O αριθμός των αξονικών και

μαγνητικών τομογράφων είναι πολύ μεγαλύτερος
από ό, τι στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ (34.3
CT/εκατομμύριο πληθυσμού το 2010, μέσος όρος
ΟΟΣΑ 22.6 και 22.6 MRI/εκατομμύριο πληθυσμού,
μέσος όρος ΟΟΣΑ 12.5).
7- Παράγοντες κινδύνου:
7.1- Κάπνισμα: Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων από όλες
τις Χώρες του ΟΟΣΑ8, με ποσοστό 31,9% το
2009, σε σύγκριση με ένα μέσο όρο του ΟΟΣΑ
(21,1%). Επίσης οι Έλληνες κρατούν τα σκήπτρα
και στην Ε.Ε. με δεδομένο ότι το 2004 ανέφερε
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ότι καπνίζει σχεδόν ο μισός πληθυσμό της χώρας
(39%) ηλικίας 12-64 ετών.
7.2- Αλκοόλ: Από το 2000 και μετά η κατανάλωση
οινοπνευματωδών ποτών στην Ελλάδα κυμαίνεται
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την Ε.Ε.
Περίπου 1 στους 5 Έλληνες δηλώνει ότι πίνει
περισσότερο από 4 μερίδες οινοπνευματωδών
ποτών την εβδομάδα (Διάγραμμα 16).
Επιπτώσεις στην υγεία από την οικονομική κρίση

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση είχε τεράστιο
αντίκτυπο στην οικονομία της Ελλάδας, επιδεινώνοντας τα υφιστάμενα προβλήματα. Το ποσοστό
ανεργίας το β΄ τρίμηνο του 2012 ήταν 23,6%, έναντι
22,6% του προηγούμενου τριμήνου και 16,3% του
αντίστοιχου τριμήνου του 2011. Ειδικότερα, η αύξηση της ανεργίας κατά 1% συνεπάγεται αύξηση στο
δείκτη θνησιμότητας κατά 2,18 (δηλαδή 2,18 θανάτους/100.000)9. Το έλλειμμα ως % του ΑΕΠ ανήλθε
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το 2011 σε -9,4%, ενώ το εξωτερικό δημόσιο χρέος
ανήλθε στο 170,6% του ΑΕΠ. Ο τομέα της υγείας
έχει πληγεί σοβαρά από την οικονομική κατάσταση.
Η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην υγεία των
Ελλήνων αντικατοπτρίζεται μέσα από εκθέσεις οι
οποίες περιλαμβάνουν επιδημιολογικούς δείκτες,
στοιχεία για εισαγωγές στο νοσοκομεία (Γράφημα),
και εκθέσεις σχετικά με προβλήματα ψυχικής υγείας
και την κατάσταση των ευάλωτων ομάδων.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου
Υγείας, δαπάνες μειώθηκαν από 5.4 δισεκατομμύρια
ευρώ το 2010 σε 4.4 δισ. το 2011 και αναμένεται νέα
μείωση το 2013, με στόχο την εξοικονόμηση σχεδόν
1 δισ. ευρώ (Πίνακας 11).
Όσο αναφορά τη ποιότητα των παροχών υγείας
παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των εισαγωγών
στα δημόσια νοσοκομεία (τουλάχιστον 24% το 2010
σε σύγκριση με το 2009) και αύξηση 9% του μέσου
μηνιαίου αριθμού νοσηλευθέντων (192562 το 2011

Διάγραμμα 16. Κατανάλωση αλκοόλ λίτρα/άτομο. Σύγκριση με μέσο όρο Ε.Ε. [Πηγή:http://ec.europa.eu/health/
indicators/echi/list/echi_14.html#main?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=920 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (19/10/2012)].
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Επίσης εμφανίζονται ψυχικές διαταραχές (ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη), υιοθέτηση μη υγιεινού τρόπου
ζωής με αυξανόμενη κατανάλωση τροφής χαμηλής
διατροφικής αξίας, καπνού και οινοπνεύματος14.
Πρόσφατη έρευνα σε 26 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έδειξε ότι η αύξηση της ανεργίας κατά 1%
συνδέεται με παράλληλη αύξηση των αυτοκτονιών
κατά 0,79%. Αντίθετα, η ίδια έρευνα ανέδειξε μείωση της θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα κατά
1,39%13.
Συμπεράσματα

Γράφημα. Κίνηση εσωτερικών ασθενών στα νοσοκομεία
τη διετία 2010-2011. [Πηγή: ESY.net (24/2/2012)].

vs 177465 το 2010), ενώ η μέση διάρκεια νοσηλείας
ανά ασθενή το 2011 σε σχέση με το 2010 μειώθηκε
κατά 4% (Πίνακας 11). Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση
18% του μέσου μηνιαίου αριθμού των εργαστηριακών εξετάσεων (12776732 το 2011 vs 10798714 το
2010), καθώς και αύξηση 8% του μέσου μηνιαίου
αριθμού των χειρουργείων (39271 το 2011 vs 36410
το 2010). Όσο αναφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας παρατηρήθηκε αύξηση 22% της κίνησης στα
Κέντρα Υγείας (7689247 το 2011 vs 6305459 το 2010),
με το 69% της ετήσιας κίνησης να αφορά επισκέψεις
που έγιναν για εξέταση και το 31% να αφορά συνταγογραφήσεις. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι επίσης η
αναμονή έχει αυξηθεί.
Σε σύγκριση με το 2007 -δηλαδή, πριν από την
οικονομική κρίση- το 2009 παρατηρήθηκε αύξηση
των ατόμων που αναφέρουν ότι δεν είχαν πάει σε
οδοντίατρο, παρά το αίσθημα ότι ήταν απαραίτητο10.
Οι ανθρωποκτονίες και τα περιστατικά βίας αυξήθηκαν κατά 17% το 2009 από ότι το 2007, στοιχεία
του 2010 αναφέρουμε 25% αύξηση σε σύγκριση με
το 200911,12.
Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε σε κρούσματα
HIV σε ναρκομανείς στα τέλη του 2011. Οι νέες
μολύνσεις συνδέονται με την αύξηση της πορνείας.
Αντίθετα φαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων με AIDS πέφτει από το 2008 και μετά13.
Η χρήση ηρωίνης φέρεται να αυξήθηκε κατά 20%
το 2009, από 20.200 περιστατικά σε 24.100.

Τα δεδομένα τα οποία συλλεχτήκαν είναι μέχρι και
το 2010. Νεότερα δεδομένα δεν έχουν ανακοινωθεί.
H κρίση όμως προχωρεί και έχουμε φτάσει στο 2014.
Ενδιαφέρον θα ήταν να τα επεξεργαστούμε ώστε να
έχουμε μία ολοκληρωμένη άποψη για την επίπτωση
της οικονομικής κρίσης στους Έλληνες.
Βασιζόμενοι στις παραπάνω διαπιστώσεις, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αδιαμφισβήτητα η
Ελλάδα εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα όσον αφορά στο
επίπεδο υγείας του πληθυσμού (που προσδιορίζεται
από συγκεκριμένους δείκτες) με την πάροδο των ετών.
Συγκριτικά όμως με άλλες ευρωπαϊκές χώρες υστερεί,
γεγονός που υποδεικνύει την αναγκαιότητα αλλαγής
και επαναπροσανατολισμού των συστημάτων υγείας
και του σχεδιασμού πολιτικής υγείας στη χώρα μας.
Η καταγραφή της ποιότητας ζωής είναι πολύπλοκη
και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αντικειμενικών
επιπέδων κατάστασης υγείας, φιλτραρισμένα από την
υποκειμενική αντίληψη και προσδοκία των ίδιων των
ατόμων. Τα «εργαλεία καταγραφής» σχεδιάστηκαν με
στόχο την ανίχνευση διαφορετικού τομέα το καθένα.
Υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στον τομέα της
υγείας των πολιτών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
όπως αύξηση των αυτοκτονιών, της κατάθλιψης των
ψυχιατρικών νοσημάτων, της βίας και των ανθρωποκτονιών, του AIDS, κ.λπ.
Παρατηρείται μία μεταστροφή ζήτησης προσφοράς
υγειονομικής περίθαλψης από τον ιδιωτικό τομέα στο
δημόσιο τομέα.
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Nεότεροι Προβληματισμοί στη Χειρουργική
Αντιμετώπιση του Καρκίνου Παχέος Εντέρου
Controversies in Colorectal Cancer Surgical Treatment
ABSTRACT

Controversies in Colorectal Cancer Surgical Treatment
Fotios Karvelas, Petros Katralis, Georgios Pilihos, Maria Zerva, Georgios Kazantzis, Georgios Bonanos
“Saint Andrews” State General Hospital, Patras, Greece

Colorectal Cancer is the third most common cancer and it is the second cause of death caused by cancer. 90% of
colorectal cancer derives from a transformed polyp. The topographic distribution is 30% in rectum, 25% in sigmoid,
6% in descending colon, 11% in transverse colon and 26% in cecum and ascending colon, with a greater appearance
of cancer in the left colon. Usually, cancer of right colon appears as a big mass accompanied by anemia, whereas
cancer of left colon appears with defecation disorders, mainly constipation and episodes of ileus. Surgical treatment
remains the basic and main method of treatment in colorectal cancer. Accordingly to the site of the tumor, the suitable procedure is decided. Therefore there is right colectomy, transversectomy, left colectomy, sigmoidectomy, low
anterior resection for the upper tertile of rectum and abdominoperineal resection or local excision for the lower
tertile. Our guide is the excision of the basic nutrient vessel, with the lymphatic tissue that accompanies the vessel.
Surgery remains the basic and main treatment of colon cancer. Tumor excision in the first stages of the disease (I and
II) consists the only choice offering almost complete cure to the patient. In later stages it offers reduction of tumor
load which in combination with chemotherapy-radiotherapy increases overall survival and the disease free survival.
Surgical treatment must be based in some principles. Surgical margins must extend at least 5cm away from the tumor
for the colon cancer, whereas for rectal cancer and especially for the lower tertile, the margins should be 2cm away,
in order to be safe. Another principle that should be followed in advanced cancers that invade adjacent organs (small
intestine, uterus, urinary bladder, parietal peritoneum), is the synchronous excision of the adjacent organ. Lymphatic
dissection should be suitable and this is obtained by excising the main nutrient vessel that feeds the tumor from its
origin. The basic vessels are the right colic artery, the middle colic and the left colic artery, the sigmoid arteries and
the mesorectum arteries. Although that it seems that all these subjects of right treatment of colorectal cancer are solved,
there are a lot of questions that are posed and there are controversial answers. In our article we will try to present
the modern opinions contributing in the best possible treatment of this common disease. Ach Iatr 2014; 33:121-126.
Key words: Colorectal Cancer, bowel preparation, liver metastasis, local excision, lymphatic dissection,
laparoscopy, preoperative antibiotics, surgical margins
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καρκίνος παχέος εντέρου είναι ο τρίτος πιο συχνός καρκίνος
και αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Το 98%
των καρκίνων εντέρου προέρχεται από κάποιον εξαλλαγέντα
πολύποδα. Η τοπογραφική κατανομή είναι 30% στο ορθό,
25% στο σιγμοειδές, 6% στο κατιόν, 11% στο εγκάρσιο
και 22% στο τυφλό και ανιόν, με σαφή υπεροχή προσβολής
κυρίως αριστερά. Συνήθως οι καρκίνοι δεξιού κόλου εκδηλώνονται ως μεγάλη μάζα συνοδευόμενη από αναιμία, ενώ
αριστερά με διαταραχές κενώσεων ιδίως δυσκοιλιότητα και
επεισόδια ειλεών. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι κυρίως
η κολεκτομή και ανάλογα με την τοπογραφική κατανομή του
καρκίνου γίνεται: Δεξιά κολεκτομή, εγκαρσιεκτομή, αριστερή
κολεκτομή, σιγμοειδεκτομή, χαμηλή προσθία εκτομή για τα
άνω τριτημόρια του ορθού και κοιλιοπερινεϊκή εκτομή για
καρκίνο κάτω τριτημορίου ορθού. Οδηγός μας πάντοτε είναι
η εκτομή του βασικού τροφοφόρου αγγείου μαζί με το λεμφικό ιστό που συνοδεύει το αγγείο. Η χειρουργική παραμένει
πάντοτε η βασική και κύρια αντιμετώπιση του καρκίνου του
παχέος εντέρου. H εκτομή του όγκου στα πρώτα στάδια της
νόσου (Ι και ΙΙ) αποτελεί τη μόνη επιλογή προσφέροντας
σχεδόν πλήρη ίαση στον ασθενή. Στα επόμενα στάδια προσφέρει μείωση του καρκινικού φορτίου που σε συνδυασμό με
χημειο-ακτινοθεραπεία αυξάνει κατά πολύ την επιβίωση και
τον χρόνο ελεύθερο νόσου. Η χειρουργική αντιμετώπιση θα
πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές. Πρέπει τα
όρια εκτομής να εκτείνονται τουλάχιστον 5 cm πέραν του όγκου
για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ για τον καρκίνο του
ορθού και ιδίως για το κάτω τριτημόριο το όριο ασφαλείας θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm. Άλλη αρχή που θα πρέπει να
ακολουθείται στους προχωρημένους καρκίνους που διηθούν
παρακείμενα όργανα (όπως λεπτό έντερο, μήτρα, ουροδόχο
κύστη, τοιχωματικό περιτόναιο) είναι η ταυτόχρονη εκτομή
και του παρακείμενου οργάνου. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός
θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος και αυτός επιτυγχάνεται
εκτέμνοντας το κύριο τροφοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί τον
όγκο από την έκφυση του. Τα βασικά αγγεία είναι η δεξιά
κολική, η μέση, η αριστερή κολική αρτηρία, οι σιγμοειδικές
αρτηρίες και τα αγγεία του μεσοορθού. Παρόλο που φαίνεται
ότι όλα τα ζητήματα σωστής αντιμετώπισης του κολοορθικού
καρκίνου έχουν λυθεί, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που έχουν
τεθεί και για τα οποία υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Στη
μελέτη μας αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις σημερινές
απόψεις συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση
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της συχνής νοσολογικής οντότητας του καρκίνου του παχέος
εντέρου. Αχ Ιατρ 2014; 33:121-126.
Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος παχέος εντέρου, προετοιμασία εντέρου,
όρια εκτομής, λεμφαδενικός καθαρισμός, ηπατικές μεταστάσεις,
τοπική εκτομή, προεγχειρητική αντιβίωση, λαπαροσκόπηση

Προετοιμασια του εντερου
και μηχανικος καθαρισμος

Ο μηχανικός καθαρισμός του εντέρου προ του
χειρουργείου1 θεωρείται μια αναγκαία διαδικασία
και γίνεται απ’ όλους σχεδόν τους χειρουργούς για
τακτική χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου
παχέος εντέρου. Ο μηχανικός καθαρισμός συνδυάζεται κυρίως με μειωμένη λοίμωξη του τραύματος,
μειωμένη διαφυγή από την αναστόμωση και κυρίως
ευκολότερους χειρισμούς κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικών κολεκτομών λόγω του ότι το έντερο είναι
κενό περιεχομένου και κατ’ ακολουθία οι χειρισμοί
είναι ευκολότεροι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι καθαρισμού του εντέρου.
Α) Λήψη μόνον υδρικής δίαιτας για μερικές ημέρες
προ του χειρουργείου (αρκούν 2-4 ημέρες). Επιτυγχάνεται μια σχετικά καλή προετοιμασία με περιεχόμενο
λίγων υδαρών κοπράνων στο έντερο. Σε συνδυασμό
με τουλάχιστον δύο υποκλυσμών ίσως είναι μια
καλή και λιγότερο επεμβατική (από την άποψη των
ηλεκτρολυτικών διαταραχών) μέθοδος.
Β) Χορήγηση ορών από το Levine.
Επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση Levine και χορήγηση ορών από αυτό. Είναι αναγκαία συνήθως 6-8
λίτρα και επιτυγχάνεται μια πού καλή καθαριότητα
του εντέρου. Θα πρέπει όμως να δίνεται προσοχή στην
πιθανότητα υπερφορτώσεως με υγρά και στην πιθανή
καρδιακή κάμψη. Γι’ αυτό θα πρέπει να χορηγούνται
αργά και όχι σε ασθενείς που έχουν καρδιολογικά
προβλήματα που μπορούν να εκτραπούν σε κάμψη.
Γ) Χορήγηση καθαρτικών υγρών (Polyethylene
Glycol και Sodium phosphate) σε συνδυασμό με λήψη
2-4 λίτρων ύδατος από το στόμα. Σήμερα θεωρείται
η μέθοδος εκλογής για τον καθαρισμό του εντέρου.
Δ) Κλασικός υποκλυσμός το βράδυ και νωρίς
το πρωί του χειρουργείου. Δεν επιτυγχάνει άριστο
αποτέλεσμα.

Ε) Διεγχειρητικός καθαρισμός εντέρου. Αφού γίνει
σκωληκοειδεκτομή διά του κολοβώματος διεκβάλεται
στο τυφλό καθετήρας διά του οποίου εγχύεται μεγάλη
ποσότητα υγρού το οποίο εξέρχεται από το κεντρικό
τμήμα του εναπομείναντος παχέος αφού πρώτα έχει
γίνει κολεκτομή. Επιτυγχάνεται καλή καθαριότητα.
Διάφορες μελέτες έχουν γίνει και συγκρίνουν
κατ’ αρχάς τις μεθόδους μηχανικού σε σχέση με τη
συχνότητα λοιμώξεων του χειρουργικού τραύματος,
τις διαφυγές από την αναστόμωση, τις ενδοκοιλιακές
φλεγμονές ή αποστήματα, την ανάγκη επανεγχείρησης.
Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στις ανωτέρω επιπλοκές εν σχέσει με το είδος μηχανικού καθαρισμού
του εντέρου. Επίσης τελευταία έχουν γίνει συγκριτικές
μελέτες όσον αφορά τις επιπλοκές μεταξύ των ομάδων
ασθενών που υποβλήθηκαν σε μηχανικό καθαρισμό
και των ομάδων στις οποίες έγινε υποκλυσμός. Δεν
φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
όσον αφορά τις επιπλοκές μεταξύ των δύο ομάδων.
Από αυτό πολλοί συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο μηχανικός καθαρισμός δεν είναι
αναγκαίος.
Βέβαια για να γίνει αυτό αποδεκτό θα πρέπει να
γίνουν πολλές μελέτες που να το επιβεβαιώνουν.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο κίνδυνος ηλεκτρολυτικών διαταραχών και καρδιακής κάμψης σε
ασθενείς με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα ιδίως
σε αυτούς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια.
Η αναγκαιότητα του μηχανικού καθαρισμού στο
μέλλον μάλλον θα παραμείνει αναγκαία μόνον σε δύο
περιπτώσεις. α) Στη λαπαροσκοπική κολεκτομή λόγω
του ότι είναι δύσκολοι οι χειρισμοί με ένα σχετικά
γεμάτο έντερο και β) στους μικρούς όγκους που είναι
δύσκολο να αναγνωρισθεί ο εντοπισμός τους με την
αφή και στους οποίους πολλές φορές είναι αναγκαία
η διενέργεια διεγχειρητικής κολονοσκόπησης για τον
ακριβή εντοπισμό τους.
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Προεγχειρητικη αντιβιωση

Η προεγχειρητική ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών1 σε συνδυασμό με τον μηχανικό καθαρισμό
θεωρείται σήμερα υποχρεωτική προεγχειρητική αναγκαιότητα. Βέβαια τίθενται διάφορα ερωτήματα: α)
Ο μηχανικός καθαρισμός από μόνος του δεν είναι
ικανός να μειώσει το μικροβιακό φορτίο; β) είναι
καλύτερος ο συνδυασμός χορήγησης αντιβίωσης
ενδοφλεβίως και από το στόμα; γ) δεν είναι αρκετός
ο τρόπος χορήγησης μόνο από το στόμα;
Έχουν γίνει πολλές μελέτες που αναφέρονται στα
ανωτέρω ερωτήματα σε σχέση με τις φλεγμονές του
τραύματος, τις αναστομωτικές διαφυγές, τα αποστήματα και άλλου είδους φλεγμονές Από αυτές φαίνεται
ότι η προεγχειρητική χορήγηση αντιβίωσης μάλλον
μειώνει τις επιπλοκές αυτές. Δεν φαίνεται δε ότι η χορήγηση αντιβίωσης μόνο από το στόμα (Neomycin και
Erythromycin) υστερεί σε σχέση με την ενδοφλέβια.
Πάντως θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες που
να απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα.
Λαπαροσκοπικη ή ανοιχτη μεθοδος?

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κολεκτομής2 είναι πολλά και περιλαμβάνουν: Μειωμένο
μετεγχειρητικό πόνο, πιο γρήγορη αποκατάσταση της
κινητικότητας του εντέρου, γρήγορη κινητοποίηση
του ασθενούς, μειωμένη απώλεια αίματος, μείωση
λοιμώξεων της χειρουργικής τομής, μειωμένη συχνότητα μετεγχειρητικών ειλεών και κηλών. Βέβαια
υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. Το κυριότερο ίσως μειονέκτημα
είναι η απώλεια της αίσθησης της αφής και η στερεοσκοπική όραση. Πολλές φορές ο όγκος είναι μικρός ή
υπάρχει όγκος σε ένα εξαλλαγέντα πολύποδα και δεν
είναι εύκολος ο εντοπισμός του χωρίς την αίσθηση
της αφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχει
γίνει προεγχειρητική σήμανση, κυρίως με άνθρακα
του πάσχοντος τμήματος.
Η απώλεια αίματος πολλές φορές καθιστά δύσκολη
τη λαπαροσκόπηση γιατί θολώνει την εικόνα. Επίσης
η αναγκαιότητα διενέργειας μικρής τομής (5-8 cm) για
την αφαίρεση του παρασκευάσματος είναι αναγκαία.
Μετατροπή της μεθόδου από λαπαροσκοπική
σε ανοιχτή είναι αρκετά συχνή φθάνοντας το 10%
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στις κολεκτομές και το 30% στις επεμβάσεις του
ορθικού καρκίνου. Οι κύριες αιτίες μετατροπής είναι
η παχυσαρκία, προϋπάρχουσες συμφύσεις, μεγάλες
αιμορραγίες και δυσκολίες κινητοποίησης σε μεγάλους όγκους.
Στα μειονεκτήματα της μεθόδου θα πρέπει να
υπολογισθεί και το μεγαλύτερο κόστος κυρίως για
δύο λόγους. α) Κόστος λαπαροσκοπικών εργαλείων,
β) Μεγαλύτερος χειρουργικός χρόνος απασχόλησης
των χειρουργικών αιθουσών. Αντίλογος στο ανωτέρω
είναι οι μειωμένες επιπλοκές κυρίως στο χειρουργικό
τραύμα και η γρήγορη επάνοδος του ασθενούς στην
εργασία, ενώ με την απόκτηση εμπειρίας μειώνεται
αρκετά ο χειρουργικός χρόνος.
Παρατηρήσεις ιδίως τα πρώτα χρόνια των λαπαροσκοπικών κολεκτομών αναφέρουν μεγάλη συχνότητα
ανάπτυξης μεταστάσεων στις πύλες εισόδου των Trocar. Φάνηκε ότι η συχνότητα μετάστασης στις πύλες
εισόδου ήταν μεγαλύτερες απ’ ότι στη χειρουργική
τομή. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν ευσταθεί γιατί
κάνοντας πιο προσεκτική κινητοποίηση του όγκου,
σταθεροποιώντας τα Trocar και αφαιρώντας τον όγκο
πριν αφαιρεθούν τα Trocar τα ποσοστά υποτροπής
του όγκου είναι ίδια (0,6%) τόσο στις πύλες εισόδου
όσο και στις μετεγχειρητικές ουλές που αφορούν
ανοικτή μέθοδο.
Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές κυρίως οι διαφυγές
είναι ίδιες και στις δύο τεχνικές και επίσης ο λεμφαδενικός καθαρισμός επιτυγχάνεται το ίδιο καλά στη
λαπαροσκοπική χειρουργική.
Λεμφαδενικος καθαρισμος

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός3,4 επιτυγχάνεται σωστά εκτέμνοντας το κύριο τροφοφόρο αγγείο από
την έκφυση του. Όλες οι κύριε συστάσεις από τους
κύριους φορείς έρευνας για τον καρκίνο θεωρούν
ότι η εκτομή 12 λεμφαδένων είναι αρκετή για τη
σταδιοποίηση της νόσου. Η σωστή σταδιοποίηση της
νόσου έχει μεγάλη σημασία για τον καθορισμό των
ασθενών εκείνων που θα πρέπει να υποβληθούν σε
χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία. Παρά το ότι
τα ανωτέρω θεωρούνται σωστή αντιμετώπιση πολλά
ερωτήματα τίθενται και αφορούν τα κάτωθι. Είναι
οι καρκινικές εναποθέσεις εντός του περικολικού
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λίπους σημαντικές σε σχέση με τη σταδιοποίηση και
πρόγνωση; Έχει σημασία η διάσπαση της κάψας του
λεμφαδένα; Είναι αρκετή η διά της αφής ανεύρεση
των λεμφαδένων στο περικολικό λίπος; Έχει σημασία
ο απόλυτος αριθμός των εξαιρεθέντων λεμφαδένων ή
το κλάσμα διηθημένων λεμφαδένων προς το συνολικό
αριθμό αυτών;
Όλα τα ανωτέρω είναι βασικά ερωτήματα που
τίθενται σήμερα και έχουν σχέση με το σχεδιασμό της
ανάγκης ή μη γενικευμένης θεραπείας. Καρκινικές
εναποθέσεις παρατηρούνται συχνά στο περικολικό
λίπος και θα πρέπει ο παθολογοανατόμος να τις ξεχωρίσει, να τις περιγράψει και να μην τις εκλάβει ως
διήθηση λεμφαδένων. Από κλινικής άποψης πρέπει
να ληφθούν υπόψιν γιατί φαίνεται ότι η προγνωστική
τους αξία είναι ίδια με τη διήθηση των λεμφαδένων
και ανάλογα πρέπει να σταδιοποιείται η νόσος.
Διάσπαση της κάψας του διηθημένου λεμφαδένα
παρατηρείται σε ποσοστό 18-60% των διηθημένων
λεμφαδένων. Συνήθως συμβαίνει όταν τουλάχιστον
το 50% του λεμφαδένα έχει διηθηθεί από καρκινικά
κύτταρα και δηλώνει ότι ο καρκίνος είναι προχωρημένου σταδίου (στάδιο ΙΙΙ-ΙV). Η πιθανότητα ανάπτυξης απομακρυσμένων μεταστάσεων σε αυτούς
τους ασθενείς είναι πολύ μεγάλη. Έτσι η επιβίωση
και η περίοδος ελεύθερης νόσου είναι χειρότερες
από αυτούς τους ασθενείς στους οποίους δεν έχει
διασπασθεί η κάψα. Η ανεύρεση των λεμφαδένων διά
της αφής και εν συνεχεία η αξιολόγηση αυτών πολλές φορές έχει φανεί ότι δεν είναι αρκετή γιατί είναι
δυνατό πολλοί λεμφαδένες να μην εξετάζονται αφού
δεν ανευρίσκονται γιατί δεν ψηλαφώνται. Γι’ αυτό το
λόγο τελευταία έχουν αναπτυχθεί νέες μέθοδοι όπως
η έκπλυση του περικολικού λίπους με αποτέλεσμα να
παραμένει συνδετικός ιστός και λεμφαδένες εύκολα
εξεταζόμενοι και η έγχυση blue du methylene από
κύριο τροφοφόρο αγγείο του παρασκευάσματος. Η
τελευταία μέθοδος θεωρείται η καλύτερη και εντοπίζει όλους τους λεμφαδένες που ευρίσκονται στο
περικολικό λίπος.
Τελευταία πολλές μελέτες αμφισβητούν την αξία
του απόλυτου αριθμού των διηθημένων λεμφαδένων,
αλλά προτείνουν την αξιολόγηση του κλάσματος
διηθημένων λεμφαδένων προς το συνολικό αριθμό
εξαιρεθέντων λεμφαδένων. Για να έχει σημασία το
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κλάσμα αυτό, οι εξαιρεθέντες λεμφαδένες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10. Όσο το κλάσμα είναι
μικρότερο, τόσο η πρόγνωση είναι καλύτερη. Έτσι
το κλάσμα συνδέεται με την επιβίωση και το xρόνο
ελεύθερο νόσου και αυτό έχει βασική σημασία στους
ασθενείς σταδίου ΙΙΙ. Θα πρέπει να αναφέρουμε
μερικές παρατηρήσεις για τον φρουρό λεμφαδένα.
Φρουρός λεμφαδένας είναι ο λεμφαδένας που είναι
πλησιέστερος προς τον όγκο. Η σημασία είναι μεγάλη στους καρκίνους μαστού και στα μελανώματα.
Τελευταία έχει αρχίσει να αξιολογείται και στον
καρκίνο εντέρου, με διαφορετική όμως αξιολόγηση.
Αυτό που φαίνεται να έχει αξία στο έντερο είναι η
έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού. Φαίνεται ότι
επί ύπαρξης θετικού λεμφαδένα φρουρού υπάρχει πιθανότητα ανεύρεσης θετικών λεμφαδένων και πέραν
της κλασικής διαδρομής των τροφοφόρων αγγείων
σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 20%. Έτσι επί θετικού
λεμφαδένα προτείνεται λεμφαδενικός καθαρισμός
και σε παρακείμενους στον όγκο ιστούς και όργανα.
Αντιμετωπιση ηπατικων μεταστασεων

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό καρκίνων του εντέρου
θα παρουσιάσει ηπατικές μεταστάσεις5. Από αυτές
μόνο το 10-25% είναι χειρουργικά εξαιρέσιμες.
Κριτήρια για τη χειρουργική εκτομή είναι η παραμονή τουλάχιστον 30% του ηπατικού παρεγχύματος
μετά την εκτομή, δυνατότητα εκτομής επί υγειών
ιστών, απουσία μεταστάσεων σε άλλα όργανα, μονήρης εντοπισμός ή εντοπισμός σε ένα λοβό. Ασθενείς
που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν χειρουργικά
πρέπει να είναι υποψήφιοι να αντιμετωπισθούν με
ραδιοσυχνότητες. Οι ραδιοσυχνότητες αναπτύσσουν
μεγάλη θερμοκρασία εντός του όγκου με αποτέλεσμα νέκρωση της καρκινικής μάζας. Μπορούμε να
εφαρμόζουμε τις ραδιοσυχνότητες και στους εξαιρέσιμους όγκους. Από πολλές εργασίες φαίνεται ότι
τα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση και την
περίοδο ελεύθερη νόσου είναι ίδια. Ένα άλλο μεγάλο
ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει όταν έχουμε καρκίνο
εντέρου με ταυτόχρονη μεταστατική εστία στο ήπαρ.
Η κλασική αντιμετώπιση είναι ταυτόχρονη κολεκτομή
και εξαίρεση της μετάστασης. Βέβαια αυτό καθιστά
δυσκολότερο το χειρουργείο και συνοδεύεται από
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περισσότερες επιπλοκές. Αυτό έχει αρχίσει να αμφισβητείται κυρίως γιατί έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί
ασθενείς που υποβλήθηκαν και σε εκτομή ηπατικής
μετάστασης θα αναπτύξουν νέα μετάσταση το προσεχές τρίμηνο με εξάμηνο. Γι’ αυτό προτείνεται η
κολεκτομή και η χημειοθεραπεία. Εάν μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριμήνου δεν έχει αναπτυχθεί
νέα ηπατική μετάσταση τότε να γίνεται εκτομή της
αρχικής μετάστασης.
Θεση ανακουφιστικης ειλεοστομιας

Οι χαμηλές προσθίες εκτομές για καρκίνο ορθοσιγμοειδούς και άνω τριτημορίου του ορθού συνοδεύονται
από μεγάλο αριθμό υποκλινικιών διαφυγών από την
αναστόμωση και από ένα σημαντικό αριθμό κλινικών
εκδηλώσεων διαφυγής είτε ως αποστημάτων είτε ως
συριγγίων. Η χρήση των κυκλικών αναστομωτήρων μάλλον μειώνει τα ποσοστά αυτά. Από πολλούς
συγγραφείς προτείνεται η ταυτόχρονη διενέργεια
ειλεοστομίας ούτως ώστε το φορτίο του περιεχομένου
του εντέρου να μην είναι αρκετό ώστε να επηρεάζει
την αναστόμωση. Πάντως από τους περισσότερους
μελετητές δεν φαίνεται κάποιου είδους προστασίας
της αναστόμωσης και μείωσης των διαφυγών. Από
άλλες μελέτες προτείνεται η εκτέλεση ειλεοστομίας σε
ασθενείς που έχουν παράγοντες που επηρεάζουν την
επούλωση, όπως προεγχειρητική ακτινοβολία, λήψη
κορτικοειδών, ηπατικές και νεφρικές δυσλειτουργίες.
Ο χρόνος διατήρησης της ειλεοστομίας θα πρέπει να
είναι 8-12 εβδομάδες.
Καρκινος ορθου: εχει θεση η τοπικη εκτομη;

Η εγχειρητική εκλογής για τον καρκίνο κάτω
τριτημορίων ορθού είναι η κλασική κοιλιοπερινεϊκή
εκτομή6. Από νέες μελέτες όμως φαίνεται ότι η τοπική
εκτομή σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία έχει τα ίδια
ποσοστά επιβίωσης και χρόνου ελεύθερου νόσου με
την κοιλιοπερινεϊκή εκτομή. Βέβαια δεν είναι όλοι οι
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όγκοι ορθού ενδεδειγμένοι να υποβληθούν σε τοπική
εκτομή. Υπάρχουν ακριβείς ενδείξεις και είναι οι
κάτωθι. Ο όγκος πρέπει να είναι Τ1 ή Τ2 και να έχει
αποκλεισθεί με ενδοπρωκτικό υπέρηχο η διήθηση
λεμφαδένων ή του περικολικού λίπους. Η διάμετρoς
του όγκου να είναι λιγότερη των 3 cm και να μην
έχει διηθήσει περισσότερο του 1/3 της διαμέτρου του
ορθού. Η βιοψία προ του χειρουργείου είναι αναγκαία
και το αδενοκαρκίνωμα πρέπει να είναι μέτρια ή
καλά διαφοροποιημένο. Η εκτομή θα πρέπει να έχει
όριο ασφαλείας τουλάχιστον 1 cm πέριξ του όγκου.
Όταν τηρηθούν όλα τα ανωτέρω και ταυτόχρονα
συνδυασθεί με ακτινοθεραπεία φαίνεται ότι είναι μια
σωστή αντιμετώπιση και επιπλέον αποφεύγεται μια
ακρωτηριαστική επέμβαση7.
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Ενδιαφέρουσα Περίπτωση
Interesting Case

Aναφυλακτικό Σοκ κατά την Aιμοκάθαρση
Eμφανιζόμενο ως “Σύνδρομο Κούνης”
Anaphylactic Shock During Hemodialysis Manifesting
as Kounis syndrome
ABSTRACT

Anaphylactic Shock During Hemodialysis Manifesting as Kounis syndrome
Andreas Mazarakis, Konstantinos Bardousis, George Almpanis, Ira Mazaraki,
Athanasios Ouzounis, Nicholas G Kounis
Department of Cardiology, “Saint Andrews” State General Hospital, Patras, Achaia, Greece

A 75-year old diabetic, hypertensive man with a history of coronary artery disease (myocardial infarction before 12
years with stent placement in the left anterior descending artery) and under hemodialysis thrice a week since the
last 3 years because of diabetic chronic kidney disease, was referred to our emergency department after an episode
of loss of consciousness during dιαlysis. He was asymptomatic until he had been connected to the hemodialysis
machine in the Nephrology Unit for his routine dialysis session. The staff of the Unit reported changing the dialyzer
(filter) in the hemodialysis machine before this treatment. A few minutes after, he developed an erythematous rash and
reported a feeling of “burning” in his face. He then suddenly collapsed. Α severe anaphylactoid reaction-propably
due to the new dialyzer- was suspected and immediate cardiopulmonary resuscitation was started with chest compressions and intravenous adrenaline. Repeated electrocardiograms showed atrial fibrillation, complete heart block
and changes suggesting acute myocardial injury. Cardiac enzymes and high hypersensitivity troponin levels were
raised suggesting Kounis hypersesitivity-associated acute coronary syndrome. The new dialysis apparatus material
of polyurethane, polyamide, polycarbonate, silicon rubber and polypropylene were incriminated causes. Physicians
should be aware of the causality and existence of Kounis syndrome in order to achieve early and correct diagnosis
and apply the appropriate therapeutic measures. Ach Iatr 2014; 33:127-133.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγράφεται μία μοναδική περίπτωση αναφυλακτικού σοκ
και “συνδρόμου Κούνης” σε ασθενή που υποβλήθηκε σε
αιμοκάθαρση με διαφορετική συσκευή αιμοκάθαρσης λόγω
έλλειψης της παλιάς με την οποία ο ασθενής αιμοκαθαιρόταν
τακτικά. Ενοχοποιούνται τα συστατικά της νέας συσκευής
όπως, η μεμβράνη που είναι κατασκευασμένη από polyamix,
το δοχειακό υλικό που περιέχει την ουσία πολυουρεθάνη, τα
καλύμματα της συσκευής που περιέχουν polycarbonate, προστατευτικά έμβολα που αποτελούνται από polypropylene και
ο δακτύλιος που αποτελείται από σιλικονούχο ελαστικό που
όλα μπορούν να δράσουν σαν αλλεργιογόνα. Το “σύνδρομο
Κούνης” προκαλείται από φλεγμονώδεις μεσολαβητές της
αλλεργίας που απελευθερώνονται με την αποκοκκίωση των
μαστοκυττάρων τόσο τοπικά όσο και στη γενική κυκλοφορία
και προκαλούν στεφανιαίο σπασμό που μπορεί να εξελιχθεί
σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου όπως στον περιγραφόμενο
ασθενή. Η παθοφυσιολογία του αναφυλακτικού καρδιογενούς
σοκ και ο ρόλος της αδρεναλίνης στο έμφραγμα του μυοκαρδίου αναλύονται και συζητούνται σε σχέση με την περίπτωση
αυτή. Αχ Ιατρ 2014; 33:127-133.
Λέξεις κλειδιά: Αναφυλακτικό σοκ, αιμοδιάλυση, σύνδρομο
Κούνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το “σύνδρομο Κούνης” (“Kounis syndrome”) είναι
το αποτέλεσμα του συνδυασμού αλλεργικής ή εξ υπερευαισθησίας, αναφυλακτικής ή αναφυλακτοειδούς
αντίδρασης με οξέα στεφανιαία σύνδρομα1. Το σύνδρομο αυτό περιγράφηκε για πρώτη φορά σαν “σύνδρομο
αλλεργικής στηθάγχης”2 που μπορεί να εξελιχθεί
σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που ονομάστηκε
“αλλεργικό έμφραγμα”3 και αναφέρεται σε μεγάλα
καρδιολογικά συγγράμματα4. Σήμερα το σύνδρομο
αυτό έχει διαδοθεί ευρέως και μπορεί να προσβάλλει
ασθενείς κάθε ηλικίας, προκαλείται από πολυάριθμες
και συνεχώς αυξανόμενες αιτίες, με διευρυνόμενες
κλινικές εκδηλώσεις και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
διαταραχών κατά την πορεία ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων. Τελευταία, σύνδρομα τύπου “Κούνης”
έχουν περιγραφεί και προσβάλλουν το εγκεφαλικό5
και μεσεντερικό αρτηριακό δίκτυο6. Προβλέπεται

ότι η καρδιά και ολόκληρο το ανθρώπινο αρτηριακό
δίκτυο είναι ευάλωτα σε αλλεργικές, αναφυλακτικές,
αναφυλακτοειδείς και σε από υπερευαισθησία προσβολές. Σήμερα, στις κύριες αιτίες του “συνδρόμου
Κούνης”, περιλαμβάνονται παθολογικές καταστάσεις
όπως βρογχικό άσθμα, αγγειοοίδημα, αναφυλαξία μετά
από άσκηση, τροφική αλλεργία, ιδιοπαθής αναφυλαξία, ορονοσία, κνίδωση και μαστοκυττάρωση. Το
“σύνδρομο Κούνης” μπορεί να προκαλέσουν επίσης
ορισμένες περιβαλλοντικές εκθέσεις όπως δήγματα
φιδιών, εντόμων, μυρμηγκιών, βρώση οστρακόδερμων.
Φάρμακα επίσης, έχουν ενοχοποιηθεί ότι προκαλούν
το ως άνω σύνδρομο και περιλαμβάνουν σκιαγραφικές
ουσίες, αντιβιοτικά, ενδοφλέβια αναισθητικά, αναλγητικά, μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη, αντισηπτικά
δέρματος, θρομβολυτικά, αντινεοπλασματικά, ακόμη
και κορτικοστεροειδή αλλά και η ουσία latex7. Στον
ιστότοπο eHealthMe, που περιλαμβάνει αναφορές
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από το FDA και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 63
-καθημερινής χρήσης- φάρμακα ενοχοποιούνται σαν
αιτίες του “συνδρόμου Κούνης”. Ήδη πολλά από τα
φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν στην
παγκόσμια αγορά περιλαμβάνουν στο SPC τους
(Summary of Product Characteristics) την προειδοποίηση της πιθανής παρενέργειας του “συνδρόμου
Κούνης” (Mersyndol, Paramax, Prodeine, Solpadol
caplets, κ.λπ.) γεγονός που δείχνει τη σημασία του
συνδρόμου αυτού στην κλινική ιατρική πράξη αλλά
και στην κοινωνία.
Περιγράφουμε μια μοναδική περίπτωση ασθενούς,
η οποία είναι και η πρώτη στη διεθνή βιβλιογραφία,
ο οποίος παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ και “σύνδρομο Κούνης” μετά από αλλεργική αντίδραση στα
συστατικά του φίλτρου της συσκευής αιμοκάθαρσης.
Περιγραφή της περίπτωσης

Ο ασθενής 75 ετών διαβητικός, υπερτασικός με
ιστορικό στεφανιαίας νόσου (έμφραγμα μυοκαρδίου
προ 12ετίας με τοποθέτηση stent στον πρόσθιο κατιόντα) και υπό αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα τα
3 τελευταία χρόνια λόγω διαβητικής νεφροπάθειας,
μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
του νοσοκομείου μας λόγω ενός επεισοδίου απώλειας
συνείδησης κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Ο
ασθενής δεν ανέφερε προηγούμενο ιστορικό αλλεργίας, υπερευαισθησίας η αναφυλαξίας. Η συσκευή
της αιμοκάθαρσης μόλις είχε αντικατασταθεί με
καινούργια άλλης μάρκας (Polyflux™ H - Gambro)
λόγω έλλειψης της παλιάς.
Ήταν ασυμπτωματικός έως ότου συνδέθηκε στο
μηχάνημα αιμοκάθαρσης στη μονάδα τεχνητού νεφρού
του νοσοκομείου μας για την προγραμματισμένη του
συνεδρία. Λίγα λεπτά αργότερα εμφάνισε ερυθηματώδες εξάνθημα και ανέφερε ένα αίσθημα καύσους
στο πρόσωπό του. Ο ασθενής δεν ανέφερε θωρακικό
άλγος, δύσπνοια, αίσθημα παλμών ή πυρετό αλλά
αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις του. Τέθηκε η υποψία
για σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση στο νέο φίλτρο
αιμοκάθαρσης και άμεσα ξεκίνησε καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση με καρδιακές συμπιέσεις και χορήγηση βραδέως ενδοφλέβιας αδρεναλίνης 0.1mL/kg
1:10000. Η αρτηριακή πίεση ήταν 60/40 mm Hg και
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στο ΗΚΓ εμφάνιζε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό
με HR ≈40 bpm και ανάσπαση του διαστήματος ST
5-7mm στις απαγωγές II και III. Μετά από 3 λεπτά
ο ασθενής είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του αλλά
ήταν ελαφρώς συγχυτικός. Η αρτηριακή πίεση ήταν
85/60 mm Hg. Στο ΗΚΓ αποκαλύφθηκε κολπική
μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση (135
bpm), ανάσπαση ST1-2mm στις απαγωγές II, III και
AVF, και κατάσπαση ST στις I, AVL, V1-V3. Τότε
μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Κατά την έλευσή του εκεί, ήταν σε εγρήγορση,
αιτιώμενος ένα ήπιο οπισθοστερνικό άλγος και δύσπνοια (Killip class II). Η αρτηριακή πίεση ήταν 90/50
mmHg, η καρδιακή συχνότητα 122 bpm ρυθμική και
η θερμοκρασία σώματος 36 °C. Ο κορεσμός οξυγόνου
του αρτηριακού αίματος στον αέρα ήταν 93%. Στο
ΗΚΓ εμφάνιζε φλεβοκομβική ταχυκαρδία (122 bpm)
με μικρή ανάσπαση ST 0.5-1mm στις απαγωγές II, III
και aVF και κατάσπαση ST 1mm με κατιούσα φορά
στις απαγωγές I, aVL, V1-V6.
Στον ασθενή χορηγήθηκαν 300mg κλοπιδογρέλης και 4000IU UFH και μεταφέρθηκε στη μονάδα
εμφραγμάτων. Δεν του χορηγήθηκε δόση φόρτισης
ασπιρίνης επειδή ήδη ελάμβανε ασπιρίνη λόγω του
παλαιότερου εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Ο αιματολογικός έλεγχος ανέδειξε αιματοκρίτη 46,8%, αιμοσφαιρίνη=14,9, λευκά=11800 (60%
πολυμορφοπύρηνα, 2.9% ηωσινόφιλα), αιμοπετάλια=194000, κάλιο= 4,4mmol/L, νάτριο=148mmol/L,
ασβέστιο=7.7 mg/dl, ουρία= 153mg/dl, κρεατινίνη=
9,2mg/dl, σάκχαρο=257mg/dl, ολική χοληστερόλη=140mg/dl, τριγλυκερίδια=89mg/dl, ολικά λευκώματα=6,3gr/dl, αλβουμίνη=3,1gr/dl, άμεση χολερυθρίνη=0,2mg/dl, οξαλική τρανσαμινάση=22IU/l,
πυροσταφυλική τρανσαμινάση=34IU/l, γαλακτική
αφυδρογονάση=171IU/l, κρεατινική κινάση=67IU/l,
κρεατινική κινάση MB=45IU/l, αλκαλική φωσφατάση=72IU/l, γ-γλουταμυλτρανσφεράση =23IU/l,
αμυλάση=51 IU/l τροπονίνη=0,01ng/ml.
Η φαρμακευτική του αγωγή στη μονάδα εμφραγμάτων περιελάμβανε ασπιρίνη 100mg, κλοπιδογρέλη
75mg, παντοπραζόλη 40mg, ατορβαστατίνη 40mg
και κλασική Ηπαρίνη σε συνεχή στάγδην ενδοφλέβια
έγχυση (≈1000 iu/h).
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Η υψηλότερη τιμή τροπονίνης ήταν 0,250 ng/ml.
Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα ανέδειξε
υποκινησία των βασικών και μέσων τμημάτων του
κατώτερου οπισθίου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας με εκτιμώμενο κλάσμα εξώθησης αυτής ≈50%.
Ο ασθενής παρέμεινε αιμοδυναμικά και ηλεκτρικά
σταθερός, ασυμπτωματικός και απύρετος.
Δύο ημέρες αργότερα οδηγήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που διέθετε αιμοδυναμικό εργαστήριο
όπου υπεβλήθη σε στεφανιογραφία η οποία ανέδειξε
80% στένωση στην έκφυση του στελέχους και 70%
στένωση στο πρώτο τμήμα της δεξιάς στεφανιαίας
αρτηρίας. Το προηγούμενο stent στον πρόσθιο κατιόντα
ήταν βατό. Του συνεστήθη επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης την οποία ο ασθενής αποδέχθηκε.
Πέντε ημέρες μετά ο ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου μας χωρίς επιπλοκές.
Συζήτηση

Ο περιγραφείς ασθενής παρουσίασε ερυθηματώδες εξάνθημα και ανέφερε ένα αίσθημα καύσους
στο πρόσωπό του λίγα λεπτά μετά την έναρξη της
αιμοκάθαρσης με το καινούργιο φίλτρο και αμέσως
μετά περιέπεσε σε σοκ. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα
εκείνη τη στιγμή εμφάνιζε πλήρη κολποκοιλιακό
αποκλεισμό και ανάσπαση του διαστήματος ST στις
απαγωγές II και III και μετά τη χορήγηση της ενδοφλέβιας αδρεναλίνης παρουσίαζε κολπική μαρμαρυγή
με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, ανάσπαση του
ST διαστήματος στις απαγωγές II, III και AVF και
κατάσπαση του ST διαστήματος στις απαγωγές στις
I, AVL, V1-V3. Τα ως άνω ευρήματα σε συνδυασμό
και με την αυξημένη τροπονίνη και τα στεφανιογραφικά ευρήματα έθεσαν τη διάγνωση του “συνδρόμου
Κούνης τύπου ΙΙ” που προκλήθηκε από αλλεργική
αντίδραση στα συστατικά της νεοχρησιμοποιηθείσης
συσκευής αιμοκάθαρσης. Το περιστατικό αυτό όμως
εγείρει ορισμένα ερωτήματα όσον αφορά τα συστατικά
της συσκευής αιμοκάθαρσης, τη δράση της αδρεναλίνης σε περιστατικά με στεφανιαίους ασθενείς που
επιπλέκονται με το “σύνδρομο Κούνης”, τα πολλά
αλλεργιογόνα και τη σχέση του “συνδρόμου Κούνης”
με το αναφυλακτικό σοκ.
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Τα συστατικά της χρησιμοποιηθείσας συσκευής
αιμοκάθαρσης

Ο ασθενής υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση τα
τελευταία χρόνια και δεν είχε καμία επιπλοκή. Η
χρησιμοποιηθείσα όμως, για πρώτη φορά συσκευή
αιμοκάθαρσης, αποτελείται από τα εξής 5 συστατικά
τα οποία έχουν αναφερθεί ότι μπορεί να δράσουν σαν
αλλεργιογόνα:
1. Τη μεμβράνη που είναι κατασκευασμένη από
Polyamix και είναι πολυμερές και που έχει ενοχοποιηθεί για αλλεργικές αντιδράσεις σε πολλές
περιπτώσεις8.
2. Το δοχειακό υλικό (potting material), που περιέχει
την ουσία πολυουρεθάνη που μπορεί να δράσει
σαν αλλεργιογόνο9.
3. Τα καλύμματα (housing caps) της συσκευής, που
περιέχουν polycarbonate που μπορεί να δράσει
σαν αλλεργιογόνο10.
4. Τα προστατευτικά έμβολα (protective plugs), που
αποτελούνται από polypropylene που και αυτό
μπορεί να δράσει σαν αλλεργιογόνο11.
5. Το δακτύλιο O (O-ring), που αποτελείται από
σιλικονούχο ελαστικό το οποίο επίσης είναι αλλεργιογόνο12. Είναι γνωστό ότι η έναρξη μιας
αλλεργικής φλεγμονής λαμβάνει χώρα όταν τα
αλλεργιογόνα γεφυρώνουν τους υποδοχείς των
αντιστοίχων IgE αντισωμάτων που εδράζονται
στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων ή βασεόφιλων
κυττάρων. Τα ως άνω κύτταρα αποκοκκιώνονται
και απελευθερώνουν τους μεσολαβητές της αλλεργικής φλεγμονής όταν επιτευχθεί ο κριτικός αριθμός
των 2000 γεφυρομένων IgE αντισωμάτων από τα
500.000-1.000.000 που υπάρχουν στην επιφάνεια
των ως άνω κυττάρων13,14. Απαιτείται δηλαδή η
δημιουργία περίπου 1000 τέτοιων γεφυρών για να
προκληθεί η αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων.
Πρόσφατες, όμως, κλινικές μελέτες έχουν δείξει
ότι ευαισθητοποιημένοι ασθενείς που συγχρόνως
βρίσκονται υπό την επίδραση πολλών αλλεργιογόνων εκδηλώνουν περισσότερα και πιο σοβαρά αλλεργικά επεισόδια από τους ευαισθητοποιημένους
σε ένα αλλεργιογόνο15. Επίσης, τα IgE αντισώματα
διαφορετικών ειδικοτήτων μπορεί να έχουν αθροιστικά αποτελέσματα και να ενώνουν τις δυνάμεις
τους ώστε να προκαλέσουν την αποκοκκίωση των
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ως άνω κυττάρων και την απελευθέρωση των
μεσολαβητών της αλλεργικής φλεγμονής όταν
συγχρόνως εκτίθενται στα αντίστοιχα αλλεργιογόνα16. Το “σύνδρομο Κούνης” προκαλείται από
φλεγμονώδεις μεσολαβητές που απελευθερώνονται με την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων
τόσο τοπικά όσο και στη γενική κυκλοφορία. Οι
ουσίες αυτές περιλαμβάνουν προσχηματισμένους
μεταβιβαστές όπως ισταμίνη, ουδέτερες πρωτεάσες
όπως τρυπτάση και χυμάση αλλά και νεοσχηματιζόμενες ουσίες από τη διάσπαση του αραχιδονικού
οξέος όπως η θρομβοξάνη και τα λευκοτριένια.
Οι ουσίες αυτές έχουν ενοχοποιηθεί σε πλείστες
κλινικές και πειραματικές μελέτες ότι προκαλούν
στεφανιαίο σπασμό ή και ρήξη της κολλαγόνου
κάψας. Ο περιγραφείς ασθενής βρισκόταν υπό την
επίδραση των ως άνω 5 συστατικών της συσκευής
της αιμοκάθαρσης που προφανώς έδρασαν σαν
αλλεργιογόνα και προκάλεσαν το αναφυλακτικό
σοκ και το “σύνδρομο Κούνης”.
Αναφυλακτικό σοκ και “σύνδρομο Κούνης”

Μέχρι σήμερα πιστεύονταν ότι το αναφυλακτικό
σοκ ήταν το αποτέλεσμα περιφερικής αγγειοδιαστολής,
ελάττωσης της φλεβικής επιστροφής, εκροής πλάσματος και απώλειας όγκου λόγω αυξημένης αγγειακής
διαπερατότητας που προκαλούσαν ελάττωση της
καρδιακής παροχής και υποαιμάτωση του μυοκαρδίου
με αποτέλεσμα τη μυοκαρδιακή βλάβη17. Όμως, πειραματικές και κλινικές ενδείξεις συνηγορούν στο ότι η
καρδιά αποτελεί πρωτογενή στόχο της αναφύλαξης με
αποτέλεσμα την εμφάνιση του “συνδρόμου Κούνης”.
Πειραματική αναφύλαξη σε ευαισθητοποιημένα ινδικά
χοιρίδια με λεύκωμα αβγού18 έδειξε αμέσως μετά τη
χορήγηση του λευκώματος τα εξής: η αριστερή τελοδιαστολική πίεση αυξήθηκε σημαντικά, γεγονός που
δείχνει ανεπάρκεια της αντλίας, η αρτηριακή πίεση
επίσης αυξήθηκε ενώ η καρδιακή παροχή ελαττώθηκε
κατά 90%. Η αρτηριακή πίεση άρχισε να μειώνεται
μετά από 4 λεπτά. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η
γρήγορη αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης είναι
απίθανο να οφείλεται στην ελάττωση της φλεβικής
επιστροφής, στην εκροή πλάσματος και στην απώλεια
του όγκου λόγω αυξημένης αγγειακής διαπερατότη-
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τας που θα προκαλούσαν ελάττωση της καρδιακής
παροχής και υποαιμάτωση του μυοκαρδίου με αποτέλεσμα τη μυοκαρδιακή βλάβη, και κατέληξαν: “η ιδέα
ότι η αναφυλακτική μυοκαρδιακή βλάβη οφείλεται
σε περιφερική αγγειοδιαστολή πρέπει οριστικά να
αποκλεισθεί”. Επίσης σύγχρονα πειράματα έχουν
δείξει ότι στο αναφυλακτικό σοκ η κυκλοφορία στα
εγκεφαλικά αγγεία ελαττώνεται πολύ περισσότερο
από ό,τι αναμένεται εξαιτίας της σοβαρής πτώσης της
αρτηριακής πίεσης19. Αυτό οφείλεται στην πρώιμη
και άμεση επίδραση των μεσολαβητών στα εγκεφαλικά αγγεία. Στη σύγχρονη κλινική πράξη υπάρχουν
αναφορές20 ασθενών με αναφυλακτικό σοκ οι οποίοι
δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση υγρών, κορτικοστεροειδών, αντιισταμινικών ή αγγειοσυσπαστικών
φαρμάκων αλλά μόνο στην εφαρμογή πρωτοκόλλου
θεραπείας οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου, γεγονός
που δείχνει ότι στην αναφύλαξη το μυοκάρδιο και
τα στεφανιαία αγγεία αποτελούν πρωτογενή στόχο
βλάβης. Πράγματι, σε μία περίπτωση η χορήγηση
μεταραμινόλης και αδρεναλίνης επιδείνωσε την υπόταση και μηδένισε την καρδιακή παροχή21. Περαιτέρω
έρευνα στο πεδίο αυτό είναι αναγκαία. Ίσως, η περιφερική αγγειοδιαστολή και η μυοκαρδιακή βλάβη
από τους μεσολαβητές της αλλεργικής φλεγμονής να
συμβαίνουν συγχρόνως. Στον περιγραφέντα ασθενή το
αναφυλακτικό σοκ ακολουθήθηκε από οξύ κατώτερο
έμφραγμα που αντιμετωπίστηκε με αντιεμφραγματική
αγωγή, αφού είχε προηγηθεί χορήγηση ενδοφλέβιας
αδρεναλίνης.
Ο ρόλος της αδρεναλίνης στην αλλεργία

Στην αλλεργία και στο αναφυλακτικό σοκ η χορήγηση της αδρεναλίνης σώζει ζωές. Έχει, όμως,
αποδειχθεί ότι η αδρεναλίνη προκαλεί συγκέντρωση
αιμοπεταλίων λόγω αύξησης της θρομβοξάνης Β2
από τα αιμοπετάλια22, προωθεί την ενεργοποίηση
των αιμοπεταλίων μέσω υποδοχέων που βρίσκονται
στην επιφάνεια αυτών και αυξάνει την ευαισθησία των αιμοπεταλίων στη διφωσφορική αδενοσίνη
(ADP)23 και προάγει την ένωση των αιμοπεταλίων
με το ινωδογόνο που προκαλείται από τη θρομβίνη24.
Τα ως άνω μπορεί να επιδεινώσουν τη μυοκαρδιακή ισχαιμία, να προκαλέσουν στεφανιαίο σπασμό
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και αρρυθμίες και να παρατείνουν το διάστημα QT.
Ασθενείς μεγάλης ηλικίας με ιστορικό υπέρτασης
και στεφανιαίας νόσου είναι περισσότερο επιρρεπείς
στις ως άνω δράσεις της αδρεναλίνης. Σε ασθενείς
που παίρνουν β-αναστολείς, η συνήθης δόση της
αδρεναλίνης μπορεί να είναι αναποτελεσματική και
μπορεί να προκαλέσει στεφανιαίο σπασμό λόγω της
μη αντιρρόπησης της άλφα αδρενεργικής ενέργειας.
Πολλοί λίγοι γιατροί γνωρίζουν ότι κάθε εμπορική
συσκευασία αδρεναλίνης περιέχει νατριούχο μετασουλφίδιο σαν συντηρητικό που είναι αλλεργιογόνο
και που μπορεί να προκαλέσει το ίδιο αναφυλακτικό
σοκ25. Ευτυχώς, για ασθενείς ευαισθητοποιημένους
στα σουλφίδια σήμερα υπάρχει εμπορική παραγωγή
αδρεναλίνης ελεύθερης νατριούχου μετασουλφιδίου
αλλά μόνο στις ΗΠΑ (American Regent Inc, USA).
Στον περιγραφέντα ασθενή δεν φαίνεται να προκάλεσε
κάποια από τις ανωτέρω παρενέργειες.
Συμπέρασματα

Το “σύνδρομο Κούνης” φαίνεται ότι δεν είναι
μία σπάνια πάθηση αλλά είναι πάθηση που σπάνια
σκέπτονται οι γιατροί. Πολλαπλές και συνδυαζόμενες αιτίες μπορεί να ενώσουν τις δράσεις τους και
να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ και “σύνδρομο
Κούνης”. Ασθενείς εκτιθέμενοι συγχρόνως σε πολλά
αλλεργιογόνα, τα οποία προκαλούν γεφύρωση των
αντίστοιχων αντισωμάτων στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων και των βασεόφιλων, αντιμετωπίζουν
αυξημένο κίνδυνο αναφυλακτικού καρδιογενούς
σοκ και “συνδρόμου Κούνης”. Η καρδιά και ειδικά
τα στεφανιαία αγγεία είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητα
όργανα στην αλλεργική φλεγμονή. Συνδυασμένη
θεραπεία που στοχοποιεί την αλλεργική αντίδραση
και τον μυοκαρδιακό ιστό φαίνεται ότι αποτελεί την
ιδανική θεραπευτική αγωγή.
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Γνωστό Άγνωστο
Known Unknown

Υφολική Αφαίρεσις Μήτρας1
Supravaginal Hysterectomy
Dr. med. FMH. Christos Anagnostopoulos

Προ 30 ετών περίπου η υφολική αφαίρεσις της μήτρας ετέθη εις
το περιθώριον της γυναικολογικής πρακτικής, εις παγκόσμιον κλίμακα, ως μέθοδος γυναικολογικής χειρουργικής πρακτικής. Και τούτο,
λόγω κινδύνου εμφανίσεως προκαρκινοματωδών καταστάσεων εις
το τραχηλικόν κολόβωμα κατά την διάρκειαν του βίου της γυναικός
αργότερον. Κατά την διάρκειαν των ετών αυτών συνίστατο η πρακτική
της κοιλιακής ολικής ή κολπικής υστερεκτομής. Η πρακτική όμως
αύτη, μετά της παρόδου των ετών, επέφερε σοβαρά μειονεκτήματα,
ως αδυναμίαν καί χαλάρωσιν του πυελικού εδάφους, διαταραχάς της
εντερικής λειτουργίας καθώς και της ουροδόχου κύστεως, ως και της
σεξουαλικής δραστηριότητος της γυναικός. Κατόπιν όμως της αριθμιτικής οπισθοχωρήσεως των στατιστικών δεδομένων των πασχουσών εκ
τραχηλικού καρκίνου μετά την εκτεταμένην προληπτικήν εφαρμογήν
του test Παπανικολάου και κολποσκοπήσεως η χειρουργική πρακτική
ήλλαξε παντελώς. Εις περίπτωσιν καλοήθων παθήσεων της μήτρας
ενδείκνυται και καθιερώνεται ως μέθοδος επιλογής η υφολική αφαίρεσις
της μήτρας έναντι της ολικής υστερεκτομής. Εις περίπτωσιν εφαρμογής
της υφολικής αφαίρεσης της μήτρας, o κίνδυνος μίας καρκινωματώδους
επεξεργασίας μελλοντικώς εις το τραχηλικόν κολόβωμα είναι πολύ
σπανία στατιστικώς. Ο κίνδυνος εμφανίσεως μετεγχειρητικώς μίας
αναπηρίας κατόπιν εφαρμογής της, υφολικής αφαίρεσης της μήτρα
είναι λίαν μικρός περίπου 4%, αι δε επιπλοκαί της μεθόδου ταύτης,
υπό αντιβιοτικήν κάλυψιν, λίαν σπάνιαι.
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Pregnancy associated breast cancer is one of the most common malignancies during pregnancy and its management
is challenging and not well understood. The decision to deliver radiation therapy is an unfamiliar but real occurrence. The main goals of the treatment are the effective control of the disease in the mother and to give to the embryo
the chance to have a normal development. This article will point out the effects of radiation exposure on the embryo
and review the literature about the radiation treatment delivery concerns a radiation oncologist is called to respond,
when a pregnant woman diagnosed with breast cancer seeks his professional opinion. Ach Iatr 2014; 33:135-138
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σχετιζόμενος με την κύηση καρκίνος του μαστού αποτελεί
μια από τις συχνότερες κακοήθεις νεοπλασίες κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η διαχείρισή του αποτελεί συχνά
πρόκληση και δεν είναι απόλυτα κατανοητή. Η Ακτινοθεραπεία
ως θεραπευτική επιλογή είναι ένα άγνωστο και ταυτόχρονα
υπαρκτό ενδεχόμενο. Ο κύριος στόχος της θεραπείας είναι
ο αποτελεσματικός έλεγχος της νόσου στη μητέρα, και να
δοθεί στο έμβρυο η ευκαιρία να έχει φυσιολογική ανάπτυξη.
Αυτό το άρθρο πραγματεύεται τις επιπτώσεις της έκθεσης
του εμβρύου σε ιοντίζουσα ακτινοβολία και παρουσιάζει μια
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα διλήμματα που
ένας Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος καλείται να αντιμετωπίσει όταν μια έγκυος γυναίκα που πάσχει από καρκίνο του
μαστού αναζητήσει την επιστημονική του γνώμη. Αχ Ιατρ
2014; 33:135-138.
Λέξεις κλειδιά: Ακτινοβολία, ακτινοθεραπεία, εγκυμοσύνη,
καρκίνος του μαστού

Κύριε Διευθυντά,
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε το άρθρο
«Καρκίνος του Μαστού στην Εγκυμοσύνη» που
δημοσιεύθηκε στην Αχαϊκή Ιατρική.1 Επιτρέψετέ μας
να προσθέσουμε επιπλέον πληροφορίες, που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τους αναγνώστες σας στην
πληρέστερη κατανόηση του θέματος που το άρθρο
διαπραγματεύεται.
Ο καρκίνος του μαστού κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης αποτελεί ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό
φαινόμενο της σύγχρονης εποχής. Η επίπτωση του
ποικίλει από 1 ανά 3000 έως 1 ανά 10.000 εγκυμονούσες γυναίκες,2 ενώ η συχνότητα εμφάνισης
του αναμένεται να αυξηθεί λόγω του ότι η γυναίκα
της σύγχρονης εποχής επιλέγει να γίνει μητέρα σε
μεγαλύτερες ηλικίες από ό,τι στο παρελθόν.3 Σε μια
πρόσφατη δημοσιευμένη μετα-ανάλυση 30 μελετών
φάνηκε ότι ο καρκίνος του μαστού που εμφανίζεται
κατά την εγκυμοσύνη σχετίζεται ανεξάρτητα με πτωχή πρόγνωση όταν διαγιγνώσκεται αμέσως μετά τον
τοκετό4 με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση της εγκύου
να αποτελεί πρόκληση για τους θεράποντες πολλών
ειδικοτήτων που καλούνται να πάρουν αποφάσεις.

Στόχος να θέσουν υπό έλεγχο τη νόσο για τη μέλλουσα μητέρα και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν μια
υγιή εγκυμοσύνη με αίσιο τέλος. Η κάθε περίπτωση
εξατομικεύεται και προσεγγίζεται πολυδιάστατα από
ειδικότητες όπως εκείνη του χειρουργού-ογκολόγου,
μαιευτήρα-γυναικολόγου, παθολόγου ογκολόγου,
ακτινοθεραπευτή ογκολόγου και ψυχολόγου. Παράγοντες όπως η βιολογική συμπεριφορά και η φυσική
εξέλιξη της νόσου, το κλινικό στάδιο, η ηλικία της
κύησης, οι θεραπευτικές δυνατότητες και οι επιπτώσεις
τους στο έμβρυο αλλά και τα ηθικά και θρησκευτικά
πιστεύω της ασθενούς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό
τη θεραπεία που θα αποφασιστεί.5
Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην εγκυμοσύνη
ως θεραπευτικής επιλογής αποτελεί και σήμερα πεδίο συζήτησης. Παρόλο που η ακτινοθεραπεία δεν
θεωρείται «πρώτης επιλογής» σε μια εγκυμονούσα
γυναίκα με καρκίνο, εντούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις
τα οφέλη προς τη μελλοντική μητέρα υπερτερούν του
σχετικού κινδύνου έκθεσης του εμβρύου στην ακτινοβολία. Είναι γνωστό ότι στις ΗΠΑ περίπου 4000
γυναίκες το χρόνο υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία
λόγω καρκίνου κατά την εγκυμοσύνη.6
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Πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο έμβρυο προέρχονται από δύο κύριους
πληθυσμούς: τους επιζήσαντες από την ατομική βόμβα
Ιάπωνες καθώς και από ασθενείς που εκτέθηκαν σε
ιοντίζουσα ακτινοβολία για ιατρικούς (διαγνωστικούς
ή θεραπευτικούς) λόγους.2,7 Ήδη, από τις αρχές της
δεκαετίας του 1920 υπάρχουν οι πρώτες βιβλιογραφικές αναφορές για νεογνά και παιδιά με νοητική
υστέρηση και καθυστερημένη ανάπτυξη του κρανίου,
καθώς και για νεογνά με δυσπλασίες ή και αγενεσία
φυσιολογικών ιστών και οργάνων, από μητέρες που
είχαν εκτεθεί σε ακτινοθεραπεία πυέλου.8
Όταν αναφερόμαστε στις επιπτώσεις της ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κύηση
χωρίζεται σε τρείς περιόδους.2,9 Την περίοδο προ της
εμφύτευσης (1 εβδομάδα μετά τη σύλληψη) όπου
η έκθεση στην ακτινοβολία οδηγεί σε θάνατο του
κυήματος.2,9 Την περίοδο της οργανογένεσης (2η με
7η εβδομάδα) όπου το αποτέλεσμα της ακτινοβολίας
οδηγεί σε θάνατο, δυσπλασίες και καθυστέρηση της
ανάπτυξης του κυήματος.2,9 Την εμβρυική περίοδο
στην οποία η ακτινοβολία σχετίζεται με σωματική
και νοητική υστέρηση.2,9
Γενικά, μια γυναίκα που διαγιγνώσκεται με καρκίνο το μαστού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται αρχικά όπως μια αντίστοιχη
που δεν είναι έγκυος. Η χειρουργική, που είναι και
η θεραπεία εκλογής, θεωρείται ασφαλής σε όλη τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι
λόγω της καθυστέρησης έναρξης της ακτινοθεραπείας
(μετά τον τοκετό), όταν η διάγνωση λάβει χώρα στο
πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, η χειρουργική αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι η τροποποιημένη ριζική
μαστεκτομή με σύστοιχο λεμφαδενικό καθαρισμό.2,3,5
Αντίθετα, όταν η διάγνωση τεθεί τον δεύτερο και τρίτο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης επιλέγεται χειρουργική
θεραπεία διατήρησης του οργάνου.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επικουρική ακτινοθεραπεία δεν αποτελεί επείγουσα θεραπεία στο καρκίνο
του μαστού και έτσι μπορεί με ασφάλεια να δοθεί
μετά τον τοκετό. Εντούτοις σε εξαιρετικά σπάνιες
περιπτώσεις (μεγάλες διαστάσεις του όγκου, θετικά
χειρουργικά όρια) όπου η εγκυμοσύνη βρίσκεται στο
πρώτο και δεύτερο τρίμηνο και η μήτρα μακριά από
το πεδίο ακτινοβόλησης, μπορεί να δοθεί επικουρική
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ακτινοθεραπεία του μαστού με την προϋπόθεση ότι
η δόση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας που απορροφά
το κύημα είναι εξαιρετικά χαμηλή.2,10,11
Η χημειοθεραπεία επιτρέπει με τη χορήγησή της
την καθυστέρηση της επικουρικής ακτινοθεραπείας.
Πιο συγκεκριμένα, σχήματα με βάση τις αθρακυκλίνες μπορούν με ασφάλεια να δοθούν στην ασθενή
που βρίσκεται στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης αφού η χημειοθεραπεία φαίνεται να
επηρεάζει αρνητικά την εγκυμοσύνη μόνο την περίοδο
της οργανογένεσης.12
Συμπερασματικά, ο καρκίνος του μαστού κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί σπάνια κλινική
οντότητα, για την οποία οι διαθέσιμες πληροφορίες
που υπάρχουν σχετικά με την αντιμετώπισή της είναι
περιορισμένες λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών.
Η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την
ορθή θεραπεία απαιτεί τη στενή συνεργασία πολλών
ογκολογικών κέντρων όπου θα μελετηθούν οι απώτερες
παρενέργειες τόσο για την εγκυμονούσα όσο και για
το έμβρυο. Είναι επιβεβλημένο να τονιστεί ότι για τη
χορήγηση της οποιασδήποτε θεραπείας η επιθυμία,
οι ηθικές αναστολές, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η
ψυχολογία της ιδίας της ασθενούς αλλά και το νομικό
πλαίσιο που συνοδεύει την κάθε απόφαση θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη.
Με εκτίμηση,
Μ. Πιττάκα, Δ. Καρδαμάκης
REFERENCES

1. Thanasas IK. Breast cancer in pregnancy. Ach Iatr
2013; 32:121-128.
2. Pentheroudakis G, Orecchia R, Hoekstra H, et al. Cancer, fertility and pregnancy: ESMO Clinical Practice
Guidelines for diagnosis, treatment and follow up.
Ann Oncol 2010; 21:266-273.
3. Zigouri F, Psaltopoulou T, Dimitrakakis C, et al. Challenges in managing breast cancer during pregnancy.
Journal of Thorasic Disease 2013; 5:562-567.
4. Azim HA Jr, Santoro L, Russel-Edu W, et al. Prognosis
of pregnancy associated breast cancer: a meta-analysis
of 30 studies. Cancer Treat Rev 2012; 38:834-842.
5. Douglas M. Review of Radiation Oncology in the
Pregnant Cancer Patient. Clinical Obstetrics and
Gynecology 2011; 54:591-601.
6. Stovall M, Blackwell C, Cundiff J, et al. Fetal dose

138

from radiotherapy with photon beams report of AAPM
Radiation Therapy Committee Task Group no 36.
Medical Physics 1995; 22:63-82.
7. Hall JE, Gaccia JA. Radiobiology for the Radiologist: Radiation Carcinogenesis, 7th edition. Lippincott
Williams & Wilkins (Publishers), Philadelphia, 2012;
135-158.
8. Goldstein L, Murphy D. Microcephalic idiocy fool
owing radium therapy for uterine cancer during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1929; 18:281-282
9. Hall JE, Gaccia JA. Radiobiology for the Radiologist:
Effects of Radiation on the Embryo and Fetus, 7th
edition. Lippincott Williams & Wilkins (Publishers),
Philadelphia, 2012; 159-158.

ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014

10. Amant F, Deckers S, Van Calsteren K, et al. Breast
Cancer in pregnancy: recommendations of an international consensus meeting. Eur J Cancer 2010;
46:3158-3168
11. Mazonakis M, Damilakis J, Theodoropoulos N, et al.
Radiation dose to conseptus resulting from tangential
breast irradiation. Radiation Onco Biol Phys 2003;
55:386-391
12. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of
the pregnant mother with cancer: a systemic review
on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents
and immunotherapy during pregnancy. Part 1: Solid
tumors. Cancer Treat Rev 2010; 36:101-109.

ACHAIKI IATRIKI Volume 33, Issue 2, July 2014

Ειδικό Άρθρο
Special Article

Το Δάκρυ της Κρίσης και της Απόγνωσης
να Γίνει Πατρίδα
May the Tears of Crisis and Desperation Become Fatherland
Ανδρέας Μητρόπουλος
Ρευματολόγος,
Επίτιμος Πρόεδρος της ΙΕΔΕΠ

Αλληλογραφία
Ανδρέας Μητρόπουλος, Ρευματολόγος,
Επίτιμος Πρόεδρος της ΙΕΔΕΠ
Ηρώων Πολυτεχνείου 60Α, 26221 Πάτρα
Τηλ.: +30 6936 706907
Ε-mail: andreas.mitropoulos@hotmail.gr

Είναι αλήθεια ότι η πατρίδα μας, η προνομιούχος αυτή χώρα, βιώνει
σήμερα μια πρωτόγνωρη οικονομική, αλλά, κυρίως, αξιακή κρίση.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, την ώρα που η ψυχή του Έθνους
κλαίει, δεν ωφελεί να σταθούμε στις γνωστές και χιλιοειπωμένες αιτίες
αυτού του μακροχρόνιου, προσχεδιασμένου και – έτσι κι αλλιώς –χωρίς
τιμωρία εγκλήματος.
Πέρα από την καθιερωμένη ευχή για ατομική υγεία, θα ήθελα να
εκφράσω μια γενικότερη ευχή και προσδοκία για το κοινωνικό σύνολο
και, κατ’ επέκταση, για όλη τη χώρα, ώστε να ανακάμψει γρήγορα και
να σταθεί στα πόδια της. Να μην περάσει ποτέ ξανά τέτοια κρίση και
ανέχεια αλλά ούτε και αφθονία, γιατί και τα δυο είναι εξίσου επικίνδυνα. Το κριτήριο της ανθρώπινης αρετής το δίνει κατά κανόνα το
υστέρημα και πολύ σπάνια το περίσσευμα.
Άλλωστε, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ποτέ δεν θα νιώσει ατομικά
ευτυχισμένος όταν ξέρει ότι οι άλλοι γύρω του υποφέρουν.
Μόνο, όταν η Πατρίδα είναι καλά, τότε και όλοι οι πολίτες της θα
είναι το ίδιο καλά. Δυστυχώς, αυτήν τη θεμελιώδη εξίσωση, η γενιά
μας την παρέβλεψε και ο καθένας μας, μυωπικά και κοντόφθαλμα,
εργάσθηκε σε προσωπικό επίπεδο για το ατομικό του συμφέρον, αδιαφορώντας για το καλό του συνόλου. Έτσι οικοδομήθηκε ένα φτωχό
κράτος με ευημερούντες, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πολίτες που ο
καθένας κοίταζε τη βολή του.
Το βλέπουμε και σήμερα με τις άναρθρες κραυγές, κυρίως των
βολεμένων, που θέλουν μεν τη σωτηρία, αλλά μόνο με τις θυσίες των
άλλων. Βέβαια υπάρχει η δικαιολογία ότι, απ’ όσα κι αν δίναμε, τα
περισσότερα κατέληγαν στις τσέπες των επιτήδειων που, δυστυχώς,
εμείς οι ίδιοι είχαμε επιλέξει.
Κάπως έτσι φθάσαμε εδώ και φέραμε αυτή την προνομιούχο χώρα
στο χείλος του γκρεμού.
Η χώρα που έδωσε τα Ολυμπιακά ιδεώδη και φώτισε στην οικουμένη, έγινε η χλεύη υποδεέστερων λαών. Αυτοί που εσύλησαν τους
θησαυρούς του Παρθενώνα και της Περγάμου και τους μετέφεραν
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σε Λονδίνο και Βερολίνο αντίστοιχα, αυτοί που, με
περίσσειο κομπασμό, προβάλλουν στην είσοδο του
Λούβρου την κλεμμένη Νίκη της Σαμοθράκης, αυτοί
που σφετερίσθηκαν το κάλλος της Αφροδίτης της
Μήλου, που φιλοτέχνησε η σπιρτάδα κι λάξευσαν
ροζασμένα χέρια Ελλήνων τεχνουργών, αυτοί που
λεηλάτησαν ευρηματικότητα και γνώση και μέχρι
χθες θαύμαζαν και ζητιάνευαν τη σκέψη και τη σοφία
της αρχαίας Ελληνικής διανόησης, σήμερα – η μάλλον εδώ και μερικά χρόνια – έντεχνα και μεθοδικά,
έγιναν οι σωτήρες και οι δανειστές μας, ή καλλίτερα,
οι εκβιαστές μας – και με το δίκιο τους –, αφού εμείς
τους προκαλέσαμε. Άλλωστε, η ίδια αναλγησία και
αχορτασία χαρακτηρίζει όλους τους τοκίζοντες.
Γιατί θα πρέπει να παραδεχτούμε και να ομολογήσουμε και την δική μας συμβολή, αφού η ιδιοτέλεια
και η αδηφαγία μερικών επίορκων Νεοελλήνων, αλλά
και η καταναλωτική μας μανία, τους το επέτρεψε, και
τους έδωσε, δυστυχώς, αυτό το δικαίωμα. Έτσι, χωρίς
να το καταλάβουμε, γίναμε ανήμποροι θεατές της
φυγής και του ξενιτεμού τόσων ταλαντούχων νέων,
και τραγικοί μάρτυρες καθημερινών αυτοκτονιών
απογοητευμένων και εξαθλιωμένων συνανθρώπων μας.
Κι αν η οικονομική κρίση μπορεί, κάπως να ξεπεραστεί – άλλωστε εμείς οι παλιοί έχουμε ζήσει
και χειρότερα- η ένδεια ανθρώπων και η πνευματική
αιμορραγία δύσκολα θα επουλωθούν. Οι απώτερες
συνέπειες θα είναι σίγουρα πιο οδυνηρές και πιο
ολέθριες και από αυτή την τραγωδία του 1922 και
την καταστροφή της Ιωνίας.
Επαληθεύτηκε ο αλληγορικός λόγος του ποιητή:
«όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει» και
όπου και να στραφώ ακούω το γοερό και παραπονεμένο κλάμα του μαχητή του 1940: «Πώς καταντήσαμε
λοχία, Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ».
Πρόσφατα,σαν φιλοξενούμενος του ξενιτεμένου
παιδιού μου, επισκέφθηκα το Ντουμπάϊ. Είναι, όπως
όλοι γνωρίζετε, μια απέραντη έρημος αλλά, χάρις στην
πειθαρχία, την ευνομία, την οργάνωση, τη σκληρή
δουλειά, και κυρίως, τον αμοιβαίο σεβασμό ηγεσίας
και πολιτών, έχει αναδειχθεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Οι καμηλιέρηδες της ερήμου μεταμόρφωσαν
ένα ασήμαντο, μέχρι το 1950, ψαροχώρι σε έναν
επίγειο παράδεισο και επίκεντρο ενδιαφέροντος και
θαυμασμού όλης της ανθρωπότητας.
Μα, θα πει κανείς: «Αυτοί είχαν πετρέλαια». Ναι,
αλλά αυτοί δεν τα μετέτρεψαν σε λίστες Lagard, δεν
τα ξόδεψαν σε απεργίες και καταλήψεις, σε αυτοκα-
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ταστροφές και μπλόκα, αλλά τα αξιοποίησαν για τις
νέες γενιές, σε ορίζοντα εκατονταετίας, έχοντας κατά
νουν και το πιθανό σενάριο ότι, αργά ή γρήγορα, οι
πηγές θα στερέψουν.
Σε εμάς, ο εκ Θεού έτοιμος παράδεισος, μετατράπηκε σε τόπο μαρτυρίου, καθημερινής συνθλιβής και
απόγνωσης.
Παρ’ όλα αυτά και τώρα αυτοί δεν εφυσηχάζουν. Έτυχε να πέσει στα χέρια μου ένα καινούργιο
βιβλίο του χαρισματικού και φωτισμένου ηγέτη τους,
ο οποίος, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία και
όραμα από τα κίνητρα των δικών μας ηγητόρων,
απευθυνόμενος στους πολίτες και ιδιαιτέρα στους
νέους τους λέει: Κάθε μέρα που ξημερώνει, η γκαζέλλα ξυπνάει γνωρίζοντας ότι πρέπει να ξεπεράσει
σε ταχύτητα το λιοντάρι, αλλιώς θα κατασπαραχθεί.
Συνάμα, το λιοντάρι διαισθάνεται ότι, αν δεν τρέξει
ταχύτερα από την γκαζέλλα, είναι καταδικασμένο να
πεθάνει από την πείνα.
Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά στον αγώνα
της ζωής για τον άνθρωπο. Ο καθένας μας, θα πρέπει
να τρέξει ταχύτερα από τον άλλο για να διακριθεί και
να επιβιώσει.
Η ιστορία δεν δείχνει κανένα έλεος στην αδράνεια,
την αναβολή και τη λιποψυχία.
Στη ζωή θα παρουσιασθούν ορισμένες ευκαιρίες,
μην περιμένετε να σας κτυπήσουν την πόρτα. Θα
πρέπει να τις αρπάζετε πριν προσπεράσουν. Ποτέ
μην αφήνετε μια ευκαιρία περιμένοντας την επόμενη.
Η πρόοδος είναι μια συνεχής διαδικασία και ο
αγώνας για το καλλίτερο δεν έχει ποτέ γραμμή τερματισμού.
Θα πρέπει, οι νεότεροι συνάδελφοι και τα νέα
παιδιά, να γνωρίζουν ότι περάσαμε και μεις δυσκολίες,
κυρίως οικονομικές, αλλά τότε ο ορίζοντας ήταν πιο
ξάστερος.
Σήμερα, θα πρέπει να παραδεχθούμε, ότι τα πράγματα είναι δυσκολότερα γιατί λείπει η προοπτική,
τουλάχιστον για τώρα. Δεν πρέπει όμως να μοιρολατρούμε, ούτε να ζητιανεύουμε τα αποφάγια των
τρωκτικών που πέρασαν.
Επιστρατεύοντας κουράγιο από την πολυκύμαντη
ιστορία μας, ίσως χρειασθεί ένα καινούργιο κτίσιμο
από την αρχή, ένα νέο ξεκίνημα με επαναπροσδιορισμένους στόχους. Θα πρέπει να απομονώσουμε τους
Εφιάλτες και να μετατρέψουμε την ύστερη βούληση
σε πρωτοβουλία, την προδοσία σε νέο όραμα. Την
αγανάκτηση σε πείσμα. Την απογοήτευση ξανά σε
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προσδοκία. Τον πόνο και το κλάμα της ψυχής μας
σε τραγούδι και ελπίδα. Την ανασφάλεια και το κύμα
φυγής των νέων σε εγγυήσεις παλιννόστησης. Τη φυγοπονία σε κοπιαστική δημιουργία. Γιατί ο άθλος της
αυτογνωσίας, το ανέβασμα του πήχη, η κατάκτηση
της αυτογνωσίας και η ανακάλυψη και ανάδυση του
άλλου εαυτού μας θέλουν έργο και μόχθο, αγρυπνία
και εγρήγορση. Θέλουν εκείνο το: «Θεέ μου τέντωσέ
με κι ας σπάσω» του Ν. Καζαντζάκη. Το αποτέλεσμα
της κοινής και αλληλέγγυας προσπάθειας δεν θα
αργήσει να έλθει.
Ο Ουίνστον Τσώρσιλ το είχε επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο: «Εάν οι Έλληνες αποκτήσουν παιδεία
και ενότητα, αλλοίμονό μας».
Αντισταθείτε, μας έχει προειδοποιήσει από καιρό
ο ποιητής. Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε όρθιοι.
Ίσως το κλάμα ψυχής, αυτό το δάκρυ της απόγνωσης να αποδειχθεί και ευεργετικό. Μπορεί να
ξεπλύνει τις τσίμπλες του εγωκεντρισμού και να
καθαρίσει την πανάδα από τα μάτια της ψυχής, ώστε
να αλληλοκοιταχτούμε πιο ξάστερα και να έρθουμε
πιο κοντά μεταξύ μας.
Δεν αποκλείεται να χρειασθεί, αναζητώντας το
δικαίωμα της δουλειάς, να ξενιτευθείτε για λίγο. Δεν
είναι τόσο τρομερό. Είχε συμβεί και στην εποχή μας,
για διαφορετικούς βέβαια λόγους. Το χειρότερο θα
είναι να μην ξαναγυρίσετε. Τότε η χώρα θα φτωχύνει
και θα χρεοκοπήσει σίγουρα, όχι μόνο οικονομικά,
αλλά από έλλειμμα δημιουργικών ανθρώπων. Γι’ αυτό,
δεν πρέπει να αποξενωθείτε, πρέπει να κρατηθείτε από
τον λόγο του ποιητή «μη λησμονάτε τη χώρα μου».
Πρέπει να κάνετε το δάκρυ του αποχωρισμού,
πατρίδα. Μια πατρίδα που όμοιά της δεν υπάρχει
στον κόσμο.
Ας δούμε για λίγο, πώς βλέπει από ψηλά και πώς
περιγράφει αυτή την ευλογημένη χώρα ένας ιπτάμενος.
Ίσως μάλιστα μερικοί να ψυχανεμίζονται ότι αυτή
η νοσταλγία και αυτή η αφοσίωση στο καθήκον να
πηγάζει και από την Αχαϊκή γη.
«Έχω ζήσει σε πολλά μέρη του κόσμου, έχω ταξιδέψει και στις πέντε Ηπείρους. Σαν την Ελλάδα δεν βρήκα
άλλον τόπο. Όλες οι άλλες χώρες έχουν μια μονοτονία.
Η Ελλάδα όμως διαφέρει, έχει μορφολογική ποικιλία,
έχει καμπύλες, είναι φωτογενής. Πετώντας από πάνω
της αγάπησα περισσότερο την πατρίδα μου.
Μπορεί, όταν είμαι στο έδαφος, η Ελλάδα να με
στενοχωρεί, να με πληγώνει, να με πνίγει με τις αναθυμιάσεις δόλου και ιδιοτέλειας των επίορκων, την

141

αδηφαγία και την υστεροβουλία των εξυπνάκηδων
αλλά, όταν τη βλέπω από ψηλά εξαγνίζεται, αλλάζει
όψη και χρώματα, φοράει, ανάλογα με την εποχή, τον
τόπο και το γεωγραφικό της ανάγλυφο και διαφορετικό
φουστάνι.
Όταν απογειώνεσαι με όλες τις αισθήσεις σου, βλέπεις εικόνες που οι περισσότεροι δεν μπορούν να δουν.
Η φύση από ψηλά είναι σαγηνευτική, είναι ζωντανή.
Είναι μια καιόμενη βάτος.
Βλέπεις την απέραντη ακτογραμμή, το παθιασμένο
σφιχταγκάλιασμα, αλλά και την αδιάκοπη πάλη, της
θάλασσας με τη χερσαία γη.
Βλέπεις πώς καλπάζουν τα άγρια άλογα στα οροπέδια του Αίνου, πώς ερωτοτροπούν οι ερωδιοί και οι
κορμοράνοι στις Πρέσπες, πώς χορεύουν τα φλαμίνγκο
στη Θράκη. Βλέπεις τον αετό, πάνω από τα Μετέωρα,
να σε συναγωνίζεται στο πέταγμα, σαν να θέλει να
σου πει πως, αυτός γνωρίζει καλλίτερα τους νόμους
της αερομηχανικής και από αυτόν εμπνεύσθηκε και
ξεθάρρεψε ο άνθρωπος στην πλοήγηση των αιθέρων.
Βλέπεις την περίβλεπτο της καστροπολιτείας του
Μυστρά και τη μόνη εμπατή στην Αγιά Σοφιά της
Μονεμβασιάς.
Βλέπεις τα πυρωμένα λιθάρια της τραχιάς Μάνης
και τα τοξωτά γιοφύρια της Ηπείρου που σε φέρνουν
αντίπερα, για να ανταμώσεις με άλλους ανθρώπους.
Κάθε φορά που απογειώνομαι από το έδαφος,
συγκινούμαι, δακρύζω που αξιώθηκα να ακολουθώ
τα πουλιά και να βλέπω την αστείρευτη ομορφιά της
Ελλάδας.
Πολλές φορές, όταν ανεβαίνω ψηλότερα μέσα στα
σύννεφα, δεν βλέπω τίποτε άλλο, παρά τεράστιους
λευκούς όγκους, σκέφτομαι πως δεν με νοιάζει να
φύγω τώρα, κατά κάποιο τρόπο έχω ήδη φύγει. Έχω
αφήσει τον γήινο κόσμο και έχω περάσει στον αέρινο.
Εκεί που λένε πως πάνε και οι ψυχές που φεύγουν».
Αυτή την Ελλάδα, όπως φαίνεται από ψηλά, όπου
και να βρεθείτε παιδιά μας να κρατήσετε μέσα σας.
Κι αν αστοχίες, παραλείψεις και σκοπιμότητες
δικές μας την ταπείνωσαν, εσείς θα τη σηκώσετε, με
νέα αντίληψη και νοοτροπία, θα την κτίσετε σε πιο
γερά θεμέλια, θα την ανεβάσετε ξανά, εκεί που της
πρέπει και της αξίζει.
Αυτή η πληγωμένη Ελλάδα σήμερα, κοιτάζει
με βουρκωμένα μάτια επίμονα στη νέα γενιά. Έχει
απλώσει το χέρι της σε όλα τα παιδιά της, απανταχού
της γης, και περιμένει εναγώνια τη σωτηρία της.
Και είμαι σίγουρος, να είστε βέβαιοι, ότι θα την έχει.

ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014

Eυρετήριο 33ου Τόμου
Glossary-Volume 33, 2014
Α
Αδρεναλίνη...................................................................... 131
Αιμοδιάλυση.................................................................... 128
Ακτινοβολία..................................................................... 136
Ακτινοθεραπεία................................................................ 136
Αλλεργία.......................................................................... 131
Aνάφλεξη........................................................................... 33
Αναφυλακτικό σοκ........................................................... 128
Αντιβίωση προεγχειρητική............................................... 124
Aντιμικροβιακά.................................................................. 22
Αφαίρεσις Μήτρας........................................................... 134
Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες................................................... 14
Ανθρώπινη Αυτόματη Ανάφλεξη....................................... 32
Β
Βιοδραστικές ουσίες.......................................................... 21
Βιοτεχνολογία.................................................................... 21
Βιοδραστικότητα................................................................ 23
Βραβεία.............................................................................. 78

Καρκινογένεση................................................................... 42
Καρκινοειδείς Όγκοι Πνεύμονα......................................... 53
Καρκίνος του μαστού....................................................... 136
Καρκίνος ορθού............................................................... 126
Καρκίνος Παχέος Εντέρου............................................... 123
Κυστική ίνωση................................................................... 59
Λ
Λαπαροσκόπηση.............................................................. 123
Λεμφαδενικός καθαρισμός,............................................. 124
Μ
Μεθοδολογία Grid............................................................. 91
Μικροπεριβάλλον.............................................................. 43
Μυοϊνοβλάστες.................................................................. 42
Μιτωτική δραστηριότητα................................................... 57
Ν
Νεογνική θνητότητα........................................................ 107

Γ
Γένη βακτηριδίων.............................................................. 23
Γηριατρικός πληθυσμός..................................................... 97

Ο
Οικονομική κρίση,........................................................... 105
Όρκος................................................................................. 66

Δ
Δείκτες υγείας.................................................................. 105
Διαταραχές ύπνου.............................................................. 97
Διοικητική σχάρα............................................................... 89

Π
Παπανικολάου τεστ.......................................................... 134
Ποιότητα ύπνου Pittsburgh................................................ 97
Προσδόκιμο ζωής....................................................... 15, 106

Ε
Εγκυμοσύνη..................................................................... 136
Ειλεοστομία..................................................................... 126
Έμφραγμα μυοκαρδίου.................................................... 127
Εμφυτεύσεις Stents............................................................ 87
Ενδοβρογχικό οζίδιο.......................................................... 54
Επιθηλιακή μεσεγχυματική μετάβαση............................... 43

Σ
Συσκευή αιμοκάθαρσης................................................... 130
Σύνδρομο Kounis............................................................. 127

Η
Ηπατικές μεταστάσεις...................................................... 125
Ι
Ινομυοβλάστες................................................................... 42
Ίνωμα ωοθήκης.................................................................. 47
Κ
Καρδιαγγειακό σύστημα.................................................... 15
Καρδιακή συχνοτητα......................................................... 15

Τ
Τμήμα επειγόντων.............................................................. 89
Υ
Υγεία................................................................................ 105
Φ
Φυτιλιού φαινόμενο........................................................... 33
Χ
Χρώση αιματοξιλίνης-ιωσίνης........................................... 57
Ω
Ωοθήκη.............................................................................. 51

ACHAIKI IATRIKI Volume 33, Issue 2, July 2014

143

Ευρετήριο Συγγραφέων
Authors-Volume 33, 2014
Α
Αλμπάνης Γεώργιος......................................................... 127
Αναγνωστόπουλος Χρήστος............................................ 134
Β
Βλάσση Χρύσα ................................................................. 32
Γ
Γαλαριώτης Ιωάννης ........................................................ .53
Γεωργίτσα-Γαλαριώτη Καλλιόπη ..................................... 53
Γκέρμπεση Μαρία............................................................. .41
Ζ
Ζέρβα Μαρία................................................................... 121
Θ
Θανασάς Ιωάννης ............................................................. 47
Κ
Καζαντζής Γεώργιος ....................................................... 121
Καντεράκης Γεώργιος ....................................................... 21
Καραγκούνη-Κύρτσου Αμαλία.......................................... 21
Καρβελάς Φώτιος ............................................................ 121
Καρδαμάκης Δημήτριος................................................... 135
Κατραλής Πέτρος ............................................................ 121
Κεφαλοπούλου Ζηνοβία ................................................... 41
Κούνης Νικόλαος........................................... 14, 86, 87, 127
Κωστόπουλος Κύριλλος ................................................... 65
Λ
Λιάνας Δημήτριος............................................................. 95
Λουκοπούλου Παρασκευή................................................. 95
Μ
Μαζαράκη Ήρα ............................................................... 127

Μαζαράκης Ανδρέας ....................................................... 127
Μαλλιώρη Στυλιανή.......................................................... 59
Μαμούχα Σταυρούλα........................................................ .21
Μερεκούλιας Γεώργιος..................................................... .95
Μητρόπουλος Ανδρέας.................................................... 139
Μπαρδούσης Κωνσταντίνος............................................ 127
Μπονάνος Γεώργιος ........................................................ 121
Μπουντούλας Κωνσταντίνος............................................ .15
Μπουντούλας Χαρίσιος..................................................... 15
Μπουτσικάκη Ιωάννα........................................................ 21
Ν
Νούλας Νικόλαος............................................................ 104
Ο
Ουζούνης Αθανάσιος...................................................... .127
Π
Πηλιχός Γεώργιος............................................................ 121
Πιττάκα Μαρία ............................................................... 135
Σ
Σαββίδης Αλέξανδρος........................................................ 22
Σαχούντ Ελισσάβετ............................................................ 95
Σούφρας Γεώργιος............................................................. 89
Σωτηροπούλου-Μπονίκου Γεωργία................................... 41
Τ
Τρίγκα Κωνσταντίνα.......................................................... 41
Τσούνης Βασίλης .............................................................. 71
Χ
Χαλίμου Ιωάννα ................................................................ 95
Χρυσανθακόπουλος Νικόλαος .......................................... 32

144

ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014

Ευχαριστήριο 33ου Tόμου
Thanks to Reviewers-Volume 33, 2014

Οι κάτωθι ιατροί πρόθυμα και χωρίς να υπολογίσουν χρόνο και κόπο έκριναν εργασίες που στάλθηκαν
για δημοσίευση στο περιοδικό το 2014. Η Συντακτική Επιτροπή της ΑΧΑΪΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΙΕΔΕΠ) τους ευχαριστεί θερμά.
Γιαννοπούλου Ευσταθία, Πάτρα
Γελαστοπούλου Ελένη, Πάτρα
Γουδέβενος Ιωάννης, Ιωάννινα
Κούνη Σοφία, Πάτρα
Λιάνας Δημήτρης, Πάτρα
Mαζαράκης Ανδρεας, Πάτρα
Mεσσίνης Ιωάννης, Λάρισα
Νταβλούρος Περικλής, Πάτρα
Σούφρας Γεώργιος, Πάτρα
Χαλμαντζή Βαρβάρα, Ιωάννινα
Χαροκόπος Νικόλαος, Πάτρα
Χάχαλης Γεώργιος, Πάτρα

