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• πυρηνική φυσική και παθοβιοχημεία ιστών

•  αιφνίδια Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα

•  Σπονδυλοβασική ανεπάρκεια και αυχενική Σπονδύλωση

•  Κατά πλάκας σκλήρυνση – παθομηχανισμοί οστεοπόρωσης

• Σχολικός εκφοβισμός και θυματοποίηση

•  η πρώτη μάχη για τους μονοσυνταξιούχους 
του ΤΣαΥ κερδήθηκε με παρέμβαση του ΙΣα

•  Ο ΙΣα ζητά την αναθεώρηση του ετήσιου 
ορίου δαπάνης για το νομό αττικής

•  Τον Γ. πατούλη τίμησε ο πανελλήνιος 
ιατρικός φορέας Open Health Alliance
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Στο όνομα της οικονομικής κρίσης και ανα-
διάρθρωσης του συστήματος υγείας, η ζωή 
και η μόρφωση του κάθε επιστήμονα ια-

τρού, μετά από χρόνια δουλειάς και αφιέρωσης 
στην υπηρεσία των ασθενών συμπολιτών μας, 
απαξιώνεται συνεχώς με αδόκιμα μέτρα και ερα-
σιτεχνικές διατάξεις. 

Το χάος που δημιούργησαν όσοι στο όνομα της 
αναδιάρθρωσης υπέσκαψαν τα θεμέλια της Δη-
μόσιας Υγείας με πρόχειρα οργανωμένες και βε-
βιασμένες αλλαγές, εξαπλώνεται σε όλες τις βαθ-
μίδες Υγείας και Περίθαλψης του ελληνικού λαού.

Ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός από επιστήμο-
νας και λειτουργός Υγείας, μετατρέπεται σε γραμ-
ματέα ηλεκτρονικής διαχείρισης των συστημάτων 
του υπουργείου Υγείας. Οι γνώσεις και η μόρφω-
ση που αποκτήθηκαν με κόπο και προσωπικές θυ-
σίες σε εθνικές ιατρικές σχολές και πανεπιστημια-
κά νοσοκομεία αντικαθίστανται από λογιστικά και 
με αντιεπιστημονικό τρόπο θεσπισμένα κριτήρια. 

Η ιατρική πράξη δεν υποβαθμίζεται και δεν δια-
μορφώνεται από λογιστικούς αντιεπιστημονικούς 
μειωμένους προϋπολογισμούς. Τα περίφημα και 
άκρως αντισυνταγματικά πλαφόν φαρμακευτικής 
συνταγογράφησης και διαγνωστικών εξετάσεων 
θέτουν σε αδιέξοδο και κίνδυνο πολλούς ασθενείς. 

Παράλληλα, η οικονομική, επιστημονική και ηθι-
κή απαξίωση που βιώνουν οι ιατροί στη χώρα μας 
συνεχίζεται.

Οι ειδικευόμενοι ιατροί στηρίζουν νυχθημερόν 
τα δημόσια νοσοκομεία με απλήρωτες δεδουλευ-
μένες εφημερίες και με εκ των υστέρων παράνο-
μες περικοπές των αποδοχών τους.

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί βρίσκο-
νται στο χείλος της επιβίωσης με τη μη αποπληρω-

μή των δεδουλευμένων ιατρικών υπηρεσιών και 
πράξεών τους, και με τα πρόσθετα τεχνάσματα του 
clawback και του rebate που επινόησε το υπουρ-
γείο για να τους πάρει πίσω τα χρήματα που τους 
όφειλε! Μέτρα που ως μόνο στόχο έχουν να εξα-
φανίσουν τον ιατρό και το εργαστήριο της γειτο-
νιάς για να εκχωρηθεί η Υγεία στα μεγάλα επιχει-
ρηματικά συμφέροντα που ως γνώμονα λειτουρ-
γίας έχουν το προσωπικό τους κέρδος και όχι την 
Υγεία και την περίθαλψη.

Οι συνταξιούχοι ιατροί που όλη τους τη ζωή 
υπηρέτησαν τη Δημόσια Υγεία και τον ασθενή συ-
νάνθρωπό μας, μέσα από την ενσυνείδητη άσκη-
ση του ιατρικού τους λειτουργήματος, και που εί-
χαν καταβάλλει κανονικά όλα αυτά τα χρόνια τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές, είδαν το ταμείο τους 
(πρώην ΤΣΑΥ) να καταβαραθρώνεται με τα κατα-
στροφικά μνημονιακά μέτρα των συγχωνεύσεων, 
και τις συντάξεις τους να εξανεμίζονται από τη γε-
νικότερη κυβερνητική πολιτική περικοπής των συ-
ντάξεων. Ενώ ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος το τα-
μείο να μην μπορεί μελλοντικά να δίνει σύνταξη 
στα νέα μέλη του, μετά τη δραματική απομείωση 
των αποθεματικών του και την «αξιοποίηση» της 
περιουσίας του από την Πολιτεία εις βάρος του ια-
τρικού κλάδου.

Απέναντι σε όλα αυτά, σύσσωμος ο ιατρικός κό-
σμος θα αγωνιζόμαστε μαζί για την αξιοπρεπή μας 
επιβίωση και την ηθική και επιστημονική αποκατά-
σταση του ιατρικού μας λειτουργήματος.

Γιώργος Πατούλης
Εκδότης Ε.ΕΛ.Ι.Α.
Πρόεδρος Ι.Σ.Α.

Editorial

Όλοι οι γιατροί μαζί 
και σε εγρήγορση 

θα νικήσουμε
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
οι ελευθεροεπαγγελματίες για-

τροί μέσα από την ενεργή συμμε-
τοχή τους στο ΔΣ του Ι.Σ.Α. και του 

Π.Ι.Σ. συμμετείχαν ενεργά σε πολλές διεκδικήσεις 
και είχαν τη χαρά να δουν αρκετές επιτυχίες την 
τελευταία τριετία.

Μέσω του Ι.Σ.Α. και του Π.Ι.Σ. δεν διστάσαμε να 
συγκρουστούμε για να ανατρέψουμε πολιτικές ενώ 
πετύχαμε, μέσα από διαρκείς και δυναμικές μας πα-
ρεμβάσεις αλλά και προσφυγές στη Δικαιοσύνη, να 
παρθούν σημαντικές υπέρ των γιατρών αποφάσεις 
και να δοθούν λύσεις, σε κρίσιμα ζητήματα.

Ανάμεσα σε άλλα με τον Ι.Σ.Α. πετύχαμε:
•  Τη διασφάλιση του δικαιώματος της ΣΥΝΤΑΓΟ-

ΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, συμ-
βεβλημένους και μη, με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

•  Το δικαίωμα έκδοσης των αδειών λειτουργίας 
των ιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων 
από τους Ιατρικούς Συλλόγους. 

•  Την κατάρριψη της επιβολής πλαφόν στη συ-
νταγογράφηση. 

•  Την ακύρωση άρθρων του Ν. 3919/2011 πε-
ρί απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος. 

•  Την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 
σχετικά με τη συνταγογράφηση βάσει δραστι-
κής ουσίας. 

•  Την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη λει-
τουργία Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας για 
ιδιωτικά ιατρεία και μικρά πολυϊατρεία. 

•  Την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των οφει-
λομένων προς τους ιατρούς από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, προσπάθεια 
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

•  Εκκρεμεί σε μεγάλο ποσοστό η εκδίκαση προ-
σφυγών του Ι.Σ.Α. στη Δικαιοσύνη για ένα με-
γάλο φάσμα κατάργησης νομοθετικών άρθρων 
και Υπουργικών Αποφάσεων. 

•  Τη δικαίωση δεκάδων ιατρών, ύστερα από εν-
δικοφανείς προσφυγές του Ι.Σ.Α. εναντίον της 
ηγεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στους οποίους είχε επι-
βληθεί τετράμηνη διακοπή της συνεργασίας 
τους λόγω υπερσυνταγογράφησης. 

•  Την έκδοση κατόπιν προσφυγής του Ι.Σ.Α. από-
φαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (274/2014) που 

προβλέπει την αναστολή της εκτέλεσης άρθρων 
που αφορά στον καθορισμό ελάχιστων ποσο-
στιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων, 
δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό 
καθεστώς προστασίας. 

•  Προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από 
82 παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υγείας και τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

•  Μέσα από κινητοποιήσεις και συνεντεύξεις ανα-
δείχθηκε το μείζον θέμα «Κανένα φάρμακο χω-
ρίς ιατρική συνταγή, έλεγχος στα γενόσημα». 

Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για: 
•  Την κακομεταχείριση του ελεύθερου επαγγελ-

ματία γιατρού, ως πολίτη δεύτερης και τρίτης 
κατηγορίας, με καταιγισμό μέτρων που τον 
οδηγούν στον επιστημονικό και επαγγελματι-
κό του αφανισμό. 

•  Στη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ου-
σία και τη μετάθεση της επιλογής σκευάσμα-
τος στους φαρμακοποιούς νομιμοποιώντας 
την αντιποίηση του ιατρικού λειτουργήματος. 

•  Στη φάμπρικα των επαίσχυντων ατομικών συμ-
βάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μόνη καθαρή και δί-
καιη λύση η σύναψη συλλογικής σύμβασης κα-
τά πράξη και περίπτωση για όλους. 

•  Στα Rebete, Clawback και την πληρωμή ελε-
γκτικών εταιρειών από τον γιατρό. 

•  Στη λεηλασία και διάλυση του ΤΣΑΥ. 
•  Στη φοροκαταιγίδα και τη στοχοποίηση συνο-

λικά των γιατρών στο παιχνίδι του αποπροσα-
νατολισμού της κοινής γνώμης. 

•  Την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασφα-
λισμένους χωρίς οικονομική επιβάρυνση και 
παράλληλα αξιοπρεπή αμοιβή για τον γιατρό. 

Οι γιατροί ενωμένοι δεν έχουν να φοβηθούν τί-
ποτε, η συμμετοχή όλων στις εκλογές των Ιατρι-
κών Συλλόγων 12-13 Οκτωβρίου είναι σημαντική 
για να δείξουμε στους Πολιτικούς μας ότι είμαστε 
μια γροθιά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Γιάννης Δατσέρης
 Πρόεδρος Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Σημείωμα τoυ Προέδρου

Μέσω του Ι.Σ.Α. και του Π.Ι.Σ. δεν 
διστάσαμε να συγκρουστούμε
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Σημείωμα τoυ Γενικού Γραμματέα

Προ έτους ανακοινώ-
θηκε από τον υπουργό 
Υγείας ότι η πρωτοβάθ-
μια περίθαλψη θα πραγ-
ματοποιείται εξωνοσο-
κομειακά με συνεργα-
σία ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα. Στη σχετι-
κή ημερίδα που οργα-
νώθηκε από τον ΙΣΑ, 

όπου συμμετείχε και ο τότε υπουργός Υγεί-
ας, αφού διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα διαθέ-
τει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ειδικευμένων 
ιατρών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και σε αριθμό ικανό να καλύψει γεωγραφικά 
και πληθυσμιακά όλη την επικράτεια εκρίθη 
απαραίτητο, η μεταρύθμιση στον χώρο της 
Υγείας να ξεκινήσει από τον θεσμό του οικο-
γενειακού και του προσωπικού ιατρού διότι 
τα οφέλη θα ήταν σημαντικά για τους ασθε-
νείς και τον κρατικό προϋπολογισμό. Έκτοτε 
το μόνο που υλοποιήθηκε είναι η κατάργηση 
ιατρείων του ΙΚΑ με σχετικές μετακινήσεις ια-
τρών και τη δημιουργία του ΠΕΔΥ πλην όμως 
η εξυπηρέτησις των ασθενών δεν βελτιώθηκε. 
Αναμένουμε ενημέρωση για τα οφέλη αυτής 
της κίνησης. Μεγάλη πληγή όμως του συστή-
ματος είναι και παραμένει ο τρόπος που ορι-
σμένοι νοσοκομειακοί ιατροί λειτουργούν θε-
ωρώντας ασθενείς και Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας ιδιοκτησία τους. Προφανώς δεν γνωρίζουν 
ότι τις δαπάνες για τη Δημόσια Υγεία τις πλη-

ρώνουν οι φορολογούμενοι μεταξύ των οποί-
ων οι ιδιώτες ιατροί. Είναι γνωστό ότι το κό-
στος των κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων 
που πραγματοποιούνται από ιδιώτες μέσω 
ασφαλιστικού φορέα είναι πολύ υψηλότερο 
από το αντίστοιχο των νοσοκομείων. Επιπλέ-
ον οι εργατοώρες ιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού που απασχολούνται στην πρω-
τοβάθμια περίθαλψη είναι εις βάρος των νο-
σηλευομένων. Η δε αντιδεοντολογική και προ-
σβλητική συμπεριφορά προς τους συναδέλ-
φους ιδιώτες ξεπερνά κάθε όριο αφού αμφι-
σβητούν ευθέως τις επίσημες γνωματεύσεις 
ειδικευμένων (και σε πολλές περιπτώσεις με 
μεγαλύτερη από αυτούς εμπειρία) ιατρών και 
επιλέγουν τους προς εξέταση ασθενείς αυτο-
αναγορευόμενοι σε υπέρτατοι και αδιαμφι-
σβήτητου κύρους επιστήμονες, οι οποίοι αυ-
τοί θα κρίνουν εάν πρέπει να πραγματοποιη-
θεί η εξέτασις ή όχι. Φυσικά εάν το περιστα-
τικό παρουσιάζει...ενδιαφέρον τότε γίνεται 
και ένα πλήρες check up εντός νοσοκομείου 
στον ασθενή του οποίου βεβαίως το κόστος 
επωμίζονται οι γνωστοί..... Για την καταπο-
λέμηση του νοσηρού αυτού φαινομένου το 
οποίο έχει πάρει προκλητικές διαστάσεις η 
ΕΛΛΙΑ έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτά-
σεις στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και 
των αρμοδίων φορέων.

Στέφανος Τσιπουράκης
Γενικός Γραμματέας Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις 
για την εξυγίανση του χώρου της Υγείας
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Σημείωμα τoυ Αντιπροέδρου Α

Το τελευταίο διάστημα 
ζούμε μία συνεχώς μετα-
βαλλόμενη και ρευστή κα-
τάσταση. Παγιωμένες επί 
δεκαετίες εργασιακές συν-
θήκες και μέθοδοι εργασί-
ας ανατρέπονται από τη 
μία ημέρα στην άλλη χωρίς 
περίοδο προσαρμογής και 
επιβάλλονται νέοι κανόνες, 
νέες συνθήκες που συχνά 

είναι αποτέλεσμα πρόχειρων και αναποτελεσματι-
κών μέτρων που σαν κύριο στόχο έχουν εμφανώς 
τη μείωση των δαπανών υγείας. Δυστυχώς τα νέα 
μέτρα έχουν συχνά έναν ισοπεδωτικό «οριζόντιο» 
χαρακτήρα που αποβαίνει εις βάρος του έντιμου 
και σωστού ιατρού και μοιράζουν ομοιογενώς τα 
βάρη για τα οποία λίγοι ευθύνονται σε όλους τους 
άλλους. Ο ιατρός πρέπει ολοένα και περισσότερο 
να ασχολείται με τη δικαιολόγηση των διαγνώσε-
ων και των θεραπευτικών του επιλογών αφαιρώ-
ντας πολύτιμο χρόνο από την πραγματική του απο-
στολή που είναι να ασχολείται με τον ασθενή του. 
Θα μπορούσε αφελώς κάποιος να σκεφθεί ότι έτσι 
δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης για διοικη-
τικούς υπαλλήλους, λογιστές, γραμματείς και άλ-
λους αλλά αυτό είναι αδύνατο να συμβεί όταν το 
εισόδημα των ιατρών ακολουθεί την ίδια πορεία 
με εκείνο των άλλων συμπολιτών μας. Δεν λείπουν 
βέβαια και οι σκέψεις να δημιουργηθούν και πά-
λι κλειστά συστήματα με τις γνωστές παλιές με-
θόδους των συμβάσεων που διαχώριζαν τους ια-
τρούς σε προνομιούχους με εξασφαλισμένη «πε-
λατεία» και σε πληβείους που έπρεπε να επιβιώ-
σουν με μόνο όπλο την καλή τους παροχή υπηρε-
σιών αντιμετωπίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
των συναδέλφων τους που εκμεταλλευόντουσαν 
τις δωρεάν παροχές των όποιων συστημάτων, και 
την επαγγελματική τους υποτίμηση μέσω των δια-

κρίσεων στην ισχύ ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποι-
ητικών και τον αποκλεισμό τους από την συνταγο-
γράφηση ορισμένων σκευασμάτων. Αυτές οι επι-
λογές καταλήγουν εις βάρος κυρίως των ασθενών 
που ταλαιπωρούνται πηγαίνοντας από τον έναν 
ιατρό στον άλλο για καθαρά και μόνο διαδικαστι-
κούς λόγους, πολλαπλασιάζουν το κόστος λειτουρ-
γίας των συστημάτων υγείας και οδηγούν τους νέ-
ους ιατρούς σε αδιέξοδο και τελικά στη μετανά-
στευση. Ο υποβαθμισμένος και εξαθλιωμένος ια-
τρός δεν μπορεί να περιθάλψει και να θεραπεύσει 
αποτελεσματικά τον άρρωστο συνάνθρωπό του. 

Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί έδωσαν σε 
αυτή τη δύσκολη περίοδο το δικό τους μήνυμα 
στην κοινωνία.

Στάθηκαν στο πλευρό των ανασφάλιστων συ-
μπολιτών μας μέσα από τη συμμετοχή τους στα 
Ιατρεία Κοινωνικής Αποστολής.

Αγωνίσθηκαν και αγωνίζονται για ένα σύστημα 
όπου θα εντάσσονται ελεύθερα όλοι οι ιατροί που 
το επιθυμούν και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
όλοι οι συμπολίτες μας.

Φυσικά δέχονται κάθε λογικό και δίκαιο ελεγκτικό 
σύστημα που θα εφαρμοσθεί κατά τον ίδιο τρό-
πο σε όλους τους ιατρούς ανεξάρτητα από κάθε 
άλλο κριτήριο. Οι κανόνες του συστήματος όμως 
δεν πρέπει να καθορίζονται χωρίς να ζητούνται ή 
να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των επιστημονι-
κών και των επαγγελματικών μας φορέων. 

Το μήνυμα των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών 
είναι σαφές: στήριξη των ασθενών μας και της δη-
μόσιας υγείας και διαφύλαξη του κύρους του ια-
τρικού λειτουργήματος. 

Καθοριστικές για την επιτυχία των στόχων αυ-
τών, σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι 
η συμμετοχή και η ενότητα όλων μας.

Κωνσταντίνος Κουμάκης
Ανιπρόεδρος Α Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Το μήνυμα του ιατρικού σώματος 
προς την κοινωνία
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡOΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟδηΓΙΕΣ για τη σύνταξη εργασιών στο περιοδικό Ε.ΕΛ.Ι.Α.
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε: α) σε CD με το κείμενο σε αρχείο 
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 
dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για το περιοδικό 
Ε.ΕΛ.Ι.Α.». Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα 
εξής στοιχεία: α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των 
συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 
e-mail), β) Σύντομη περίληψη ελληνική και αγγλική (υποχρεωτικά),  
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες – Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθέ-
να), ε) Υπότιτλοι εικόνων. Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, 
καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν 
επιστρέφονται. Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση 
στην εξής διεύθυνση: ΠρΟΣ: Περιοδικό Ε.ΕΛ.Ι.Α. Εκδόσεις Καυκάς, 
Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγ. Παρασκευή, Υπόψη: κ. μαρία Γκελντή,  
τηλ. & fax:: 210 6777590, e-mail: kafkas@otenet.gr
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5 ΕDitOrial

  Όλοι οι γιατροί μαζί  
και σε εγρήγορση θα νικήσουμε

6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  Μέσω του Ι.Σ.Α. και του Π.Ι.Σ. δεν 
διστάσαμε να συγκρουστούμε

8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

  Συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις 
για την εξυγίανση του χώρου της 
Υγείας

10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Α

  Το μήνυμα του ιατρικού σώματος 
προς την κοινωνία

14 EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26 EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚa ΘΕΜΑta

	 •		Πυρηνική	φυσική	και	παθοβιοχη-
μεία ιστών

	 •		Αιφνίδια	Νευροαισθητήριος	
Βαρηκοΐα

	 •		Σπονδυλοβασική	Ανεπάρκεια	και	
Αυχενική Σπονδύλωση

	 •		Κατά	πλάκας	σκλήρυνση	–	παθο-
μηχανισμοί οστεοπόρωσης

	 •		Σχολικός	εκφοβισμός	και	θυματο-
ποίηση

Αθήνα, 1-9-2014

Α.Π. 46375

κΑΛΟΥΜΕ
Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.) σε εκλογές 

στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2014 ημέρες Κυριακή και Δευτέρα, 

στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο (Ο.Α.Κ.Α) για την ανάδειξη:

1. Δεκαεπτά (17) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.  Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Τακτικών 

μελών ως και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και 

ΕΞΙ (6) Αναπληρωματικών μελών.

3.  Τριών (3) Τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και Τριών 

(3) Αναπληρωματικών μελών.

4.  Τριάντα (30) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

•  Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη τα οποία θα τακτοποιη-

θούν ταμειακά μέχρι και την 26 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πα-

ρασκευή έως 15.00 στα γραφεία του Ι.Σ.Α. Το αυτό ισχύει και 

για όσους γιατρούς ανανεώσουν την εγγραφή τους στα μη-

τρώα του ΙΣΑ ηλεκτρονικά.

•  Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα 

αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και στο site του ΙΣΑ στις 

26 Σεπτεμβρίου 2014. Όλα τα μέλη καλούνται να λάβουν γνώ-

ση και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση 

τυχόν λάθους μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014.

•  Οι εγγεγραμμένοι αλλοδαποί γιατροί (εκτός Ε.Ε.) δεν έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγειν ούτε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εκτός 

αν έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς.

•  Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα 

μέλη. Τυχόν παράλειψη άσκησης του εκλογικού δικαιώματος συ-

νιστά πειθαρχικό αδίκημα.

 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Πατούλης  Ε. Τσούκαλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΚΛΟΓΩΝ
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΔΗ.Κ.Ι. – Ι.Σ.Α.

δΙΟΙκητΙκΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΟΥΛΕΣ ΑΝτΩΝΙΟΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΟΥ ΑΔΑΜΑΝτΙΟΥ
ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΟΥ ΔΗΜΗτΡΙΟΥ
ΑΛΜΠΑΝ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ τΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΓΝΩΣτΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΚΩΝ-
ΣτΑΝτΙΝΟΥ
ΓΕΡΟΥ ΗΛΕΚτΡΑ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΑΣτΑΣΙΟΣ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΑτΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ
ΔΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΣΩτΗΡΙΟΥ
ΔΡΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΡΙτΣΑΣ ΣΩτΗΡΙΟΣ τΟΥ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ
ΕΥΣτΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ τΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩτΗ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τΟΥ ΔΗΜΗτΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΗ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) 
τΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΝτΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣτΑ-
ΝτΙΝΟΣ τΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩτΗ
ΜΑΡΑΘΕΥτΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) τΟΥ ΣτΥ-
ΛΙΑΝΟΥ
ΜΕΝΔΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΕΥ-
ΡΥΣΘΕΝΗ
ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΚΩΝΣτΑ-
ΝτΙΝΟΥ
ΜΠΑΡΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ τΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΑΣτΑτΟΥ ΑΘΗΝΑ τΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩτΗ
ΝτΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τΟΥ ΑΝτΩΝΙΟΥ
ΠΑΝτΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝτΩΝΙΟΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑτΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑτΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩτΙΟΣ τΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΩτΟΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΟΥ ΔΗΜΗτΡΙΟΥ
ΡΕΝτΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ τΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ τΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣτΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ τΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣτΡΑτΗΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ τΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
τΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣτΕΦΑΝΟΣ τΟΥ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ
τΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣτΑΘΙΟΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
τΣΟΥτΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τΟΥ ΗΛΙΑ
ΦΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗτΡΙΟΣ τΟΥ ΕΥΣτΡΑτΙΟΥ

ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τΟΥ ΧΡΗΣτΟΥ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΧΡΗΣτΟΥ ΧΡΗΣτΟΣ τΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΧΡΙΣτΑΚΗΣ ΔΗΜΗτΡΙΟΣ τΟΥ ΧΡΙΣτΟ-
ΔΟΥΛΟΥ

ΕκΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ τΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛηΝΙΟ ΙΑτΡΙκΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
(Π.Ι.Σ.)

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΑΝΑΣτΑΣΙΟΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥτΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝτΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣτΑΥΡΟΥΛΑ τΟΥ ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΛΑΔΕΝΗ ΣΟΥΛτΑΝΑ τΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΛΑΣτΑΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ τΟΥ ΠΕτΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗτΡΙΟΣ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ τΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ
ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣτΟΣ τΟΥ ΠΕτΡΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ 
τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙτΣΗΣ ΕΥΣτΡΑτΙΟΣ τΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ τΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΑΝΑΣτΑΣΙΟΣ τΟΥ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΝΕΚτΑΡΙΟΣ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΡΩΝΙΩτΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΚΩΝΣτΑ-
ΝτΙΝΟΥ
ΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ τΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΟΥΜΠΧΟΛτΣ ΜΠΕττΙΝΑ τΟΥ ΚΛΑΟΥΣ
ΚΩΝΣτΑΝτΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΟΥ ΚΩΝ-
ΣτΑΝτΙΝΟΥ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ τΑΞΙΑΡΧΗ
ΜΑτΑΡΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΜΑΧΑΙΡΙΩτΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΧΡΙΣτΟ-
ΔΟΥΛΟΥ
ΜΙτΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝτΕΡΙΑΝ ΑΡΜΕΝ τΟΥ ΑΓΚΟΠ
ΠΑΓΩΝΗ ΣτΑΜΑτΑ (ΜΑτΙΝΑ) τΟΥ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ τΟΥ ΚΩΝΣτΑ-
ΝτΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ τΟΥ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ τΟΥ ΚΩΝΣτΑ-

ΝτΙΝΟΥ
ΠΟτΑΡΗΣ ΚΩΝΣτΑτΙΝΟΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΟτΣΟΣ τΡΥΦΩΝΑΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣτΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΟΥ ΧΡΗΣτΟΥ
ΣΩΚΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
τΣΑΝτΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΧΡΗΣτΟΥ
τΣΑΝτΙΡΗΣ ΣΩΚΡΑτΗΣ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΩτΟΠΟΥΛΟΣ ΣτΑΥΡΟΣ τΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΑΛΒΑτΣΙΩτΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΣΙΩτΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ τΟΥ ΗΛΙΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩτΗ

ΠΕΙΘΑΡΧΙκΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗτΡΙΟΣ τΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιπρόεδρος

ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ τΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

τακτικά Μέλη

ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΕΡτΖΙΩτΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
τΖΕΡΜΙΑΣ ΧΡΙΣτΟΦΟΡΟΣ τΟΥ ΚΩΝΣτΑ-
ΝτΙΝΟΥ
ΨΑΡΡΟΣ ΘΕΜΙΣτΟΚΛΗΣ τΟΥ ΚΩΝΣτΑ-
ΝτΙΝΟΥ

Αναπληρωματικά Μέλη

ΑΠΟΣτΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ 
τΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑτΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τΟΥ ΔΗΜΗτΡΙΟΥ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗτΡΙΟΣ τΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
τΡΙΑΝτΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΙτΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τΟΥ 
ΜΙΜΙΚΟΥ

ΕΞΕΛΕΓκτΙκη ΕΠΙτΡΟΠη

τακτικά Μέλη

ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ τΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΣτΑ ΦΙΟΡΗ τΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Αναπληρωματικά Μέλη

ΓΚΟτΖΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ τΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΜΠΟΣτΑΝΙτΗΣ ΑΝτΩΝΙΟΣ τΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Η πρώτη μάχη για τους μονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΥ κερδήθηκε με 
παρέμβαση του ΙΣΑ

Αθήνα, 9/9/2014
Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με την 
αγαστή συνεργασία του Πρόεδρου της Επι-
τροπής του ΙΣΑ για το ΤΣΑΥ, ιατρού Κιτσο-
πανίδη Ιωάννη και του εκπροσώπου των 
οδοντιάτρων στο ΕΤΑΑ κύριο Σταθόπουλο 
Βασίλειο ψηφιστήκαν από το Δ.Σ του ΕΤΑΑ 
στη συνεδρίαση υπ’ αριθμό 302/7-8-2014 
οι ρυθμίσεις που αφορούν τους μονοσυ-
νταξιούχους υγειονομικούς του ΤΣΑΥ.

Ο ΙΣΑ συνεχίζει τον δίκαιο αγώνα του με 
παρεμβάσεις προς τον Υπουργό Εργασίας 
κ. Ιωάννη Βρούτση, για την άμεση νομο-
θέτηση και ισχύ της απόφασης του ΕΤΑΑ.

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως εξής:
1.  Στους μονοσυνταξιούχους του Ταμείου 

ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) 
οι προβλεπόμενες μειώσεις της σύνταξης 
από τις διατάξεις των νόμων 3863/2010 
(ΦΕΚ 115Α) , 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α), 
4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), 4051/2012 (ΦΕ-
Κ40Α) Και 4093/2012 (δεκ222α) εφαρ-
μόζονται επί του ποσού της βασικής σύ-
νταξης και στο ποσό που απομένει προ-
στίθεται η προσαύξηση του μοσοσυντα-
ξιούχου. Οι ήδη ασφαλισμένοι του ΕΤΑ-
Α-Τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), οι 
οποίοι με αίτηση τους διαγράφτηκαν από 
το καθεστώς των μονοσυνταξιούχων δικαι-
ούνται να επαναγραφτούν εφόσον υπο-
βάλουν σχετική αίτηση μέσα σε έξι μή-
νες από την έναρξη ισχύος της νομοθετι-
κής ρύθμισης καταβάλλοντας τις αναλο-
γούσες ασφαλιστικές εισφορές που ίσχυ-

αν μέχρι τον χρόνο της διαγραφής τους.
2.  Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγει-

ονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν επι-
λέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς 
των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου, 
με την συμπλήρωση 39 ετών συνεχούς 
ασφάλισης, όποτε θεμελιώνουν δικαίω-
μα για λήψη πλήρους σύνταξης, μπο-
ρούν να επιλέξουν είτε τη διακοπή της 
καταβολής της αυξημένης ασφαλιστικής 
εισφοράς, είτε τη συνέχιση της καταβο-
λής με περαιτέρω προσαύξηση της σύ-
νταξης κατά 2% για κάθε χρόνο ασφά-
λισης πέρα της 39ετίας.

3.  Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγει-
ονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν επι-
λέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς 
των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου και 
ασφαλιστήκαν μετά την 1/1/1993 δύνα-
νται να ζητήσουν την αναστολή της κα-
ταβολής της αυξημένης ασφαλιστικής ει-
σφοράς του μονοσυνταξιούχου όταν αλ-
λάζουν ασφαλιστική κατηγορία για 3 έτη 
και μέχρι την επομένη αλλαγή ασφαλιστι-
κής κατηγορίας. Οι εν λόγω ασφαλιστι-
κές εισφορές επιμερίζονται και προστί-
θενται στις ασφαλιστικές εισφορές των 
επομένων δυο ασφαλιστικών κατηγορι-
ών. Η επιλογή αυτή ισχύει για μια μόνο 
αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας (δι-
καίωμα αναστολής για μια φορά μόνο).

4.  Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγει-
ονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν επι-
λέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς 
των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου και 

ασφαλιστήκαν μετά την 1/1/1993, εφό-
σον έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο 15 
χρόνια συνεχούς ασφάλισης στην κατη-
γορία του μονοσυνταξιούχου, μπορούν 
να διακόψουν τη συνέχιση της συμμετο-
χής τους στην κατηγορία του μονοσυντα-
ξιούχου υγειονομικού και να δικαιούνται 
προσαύξηση της σύνταξής τους με την 
προϋπόθεση ότι τα τελευταία 5 χρόνια 
πριν την υποβολή της αίτησης για συ-
νταξιοδότηση έχουν καταβάλει τις αυξη-
μένες ασφαλιστικές εισφορές για την κα-
τηγορία του μονοσυνταξιούχου.

5.  Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλ-
λονται για τη συμμετοχή των ασφαλισμέ-
νων υγειονομικών στο καθεστώς του μο-
νοσυνταξιούχου επιστρέφονται άτοκα 
μόνο όταν κατά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης για συνταξιοδότηση 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 7 78 εδάφιο β του Ν 982/1979 
(ΦΕΚ 239Α) ή δεν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις για να λάβουν αναλογική προ-
σαύξηση της σύνταξής τους.

6.  Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειο-
νομικών (πρώην ΤΣΑΥ) που συνεχίζουν 
την ασφάλιση τους πέραν της 39ετίας 
λαμβάνουν προσαύξηση της βασικής 
τους σύνταξης για κάθε χρόνο πέραν 
της 39ετίας κατά ποσοστό 3,22% για 
όλα τα συντάξιμα έτη.
 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

Προς τον 
κο. Μάκη Βορίδη 
Υπουργό Υγείας 
οδός Αριστοτέλους αρ.17

Αθήνα, 9/9/2014
Α.Π. 46672

ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ζητά να ληφθεί μέριμνα για το πλαφόν 
για τους νέους ιατρούς»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια έκδοσης της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ 

Β’2243/18.18.2014) Υπουργικής Απόφασης, καθώς και των υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 46191/20.08.2014 και 46380/29.08.2014 επιστο-
λών του ΙΣΑ, δυνάμει των οποίων είχαμε επισημάνει τις απαραί-
τητες διορθώσεις που οφείλουν να πραγματοποιηθούν σχετικά 
με τα προβλεφθέντα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, δια της 

παρούσης επιθυμούμε να σημειώσουμε μια ακόμη παράμετρο 
για την οποία οφείλετε να λάβετε σχετική μέριμνα.

Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 1 της ως άνω Υ.Α. ορί-
ζεται ότι: «Το ποσό που αντιστοιχεί σε νέους παρόχους που συμ-
βάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ για πρώτη φορά καθορίζεται με από-
φαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με βάση τη δυναμικότη-
τα του παρόχου, τον πληθυσμό, τη ζήτηση και προσφορά υπη-
ρεσιών στη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί. Σε αυτήν την 
περίπτωση ανακατανέμει τα ετήσια όρια δαπάνης των ήδη συμ-
βεβλημένων παρόχων για το υπόλοιπο διάστημα έως το τέλος 
του έτους.» Αντίστοιχη πρόβλεψη- εξαίρεση πρέπει να ληφθεί και 
για τους νέους γιατρούς που λειτουργούν το ιδιωτικό διαγνωστι-
κό τους εργαστήριο κατά την τελευταία τριετία, για τον λόγο ότι 
στην κατηγορία αυτή των ιατρών μήνα με τον μήνα η δουλειά 
αυξάνεται. Γίνεται λοιπόν σαφώς αντιληπτό ότι το ποσό που θα 
αντιστοιχεί στους ιατρούς που έλαβαν άδεια λειτουργίας κατά την 

Ο ΙΣΑ ζητά να ληφθεί μέριμνα για το πλαφόν για τους νέους ιατρούς
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Αθήνα, 9/9/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλ-

λόγου Αθηνών μέσα στα πλαίσια της προα-
γωγής της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των 
μελών του, αποφάσισε τη διεξαγωγή δωρε-
άν εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την 
παρουσίαση σε ιατρικά συνέδρια, την εκ-
μάθηση αγγλικής ιατρικής ορολογίας και τη 
δημοσίευση ιατρικών άρθρων. Ειδικότερα:

1. Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 17/9/2014 από τις 18.00 
έως τις 20.00 Θέμα: Πώς να κάνετε παρουσία-
ση σε ένα Ιατρικό Συνέδριο. Είστε ανήσυχοι για 
την παρουσίαση σε ένα συνέδριο;

Αυτό το δίωρο σεμινάριο θα σας προ-
ετοιμάσει για να αισθάνεστε μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση

Θέματα που θα καλυφθούν:
•  Το περιεχόμενο της παρουσίασης
•  Πώς να μεταλαμπαδεύετε τις γνώσεις σας
•  Πώς να δημιουργείτε μια ενδιαφέρουσα 

παρουσίαση με διαφάνειες (slideshow)
•  Πώς να απαντάτε σε ερωτήσεις από το 

ακροατήριο, ακόμη και στα αγγλικά

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα 
Ελληνικά

2. Το δεύτερο σεμινάριο θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 24/9/2014 από τις 18.00 
έως τις 20.00 Θέμα: Πώς να συνομιλήσετε με 
αλλοδαπό ασθενή σας στα αγγλικά

Αυτό το σεμινάριο είναι για εκείνους που 
θέλουν να βελτιώσουν την Ιατρική αγγλική 
ορολογία και την επικοινωνιακή δεξιότητα 
τους. Θα είναι ένα διαδραστικό σεμινάριο 
δύο ωρών με πρακτική στα αγγλικά.

 Θέματα που θα καλυφθούν :
• Χαιρετισμός από τον ασθενή
• Λήψη ιατρικού ιστορικού
• Μιλώντας για τη διάγνωση
• παροχή ιατρικών οδηγιών

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα 
αγγλικά.

3. Το Τρίτο Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 27/9/2014 από τις 10.00 έως τις 
12.00 Θέμα: Πώς να γράψετε και να δημοσιεύ-
σετε ένα ιατρικό άρθρο

Αυτό το σεμινάριο είναι για εκείνους που 
θέλουν να δημοσιεύσουν την εργασία τους. 

Θα είναι ένα σεμινάριο δύο ωρών με ασκή-
σεις για εξάσκηση των δεξιοτήτων γραφής.

 Θέματα που θα καλυφθούν:
•  Χρήσιμες λέξεις, πρότυπο λεξιλόγιο
•  Δομή ενός εγγράφου
•  Σύνταξη
•  Πώς να το δημοσιεύσετε
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα 

Ελληνικά χρησιμοποιώντας αγγλικό υλικό.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από την 

Καθηγήτρια Αγγλικών κ. Μαρία Χιόνη η οποία 
εξειδικεύεται στην αγγλική ιατρική ορολογία.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να 
δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.isathens.gr/
component/rsform/form/18-forma-symmetoxis-
seminaria-agglikis-iatrikis-orologias

Ο Αριθμός Μητρώου του ΙΣΑ είναι υπο-
χρεωτικός και αν δεν εισαχθεί σωστά η αί-
τησή σας ακυρώνεται αυτομάτως.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

Δωρεάν σεμινάρια για τα μέλη του ΙΣΑ για την εκμάθηση 
αγγλικής ιατρικής ορολογίας, παρουσίαση σε ιατρικά συνέδρια 

και δημοσίευση ιατρικών άρθρων και εργασιών

Αθήνα, 4/9/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στη 

σημερινή συνεδρίασή του αποδεχόμενο σχετική πρόταση συν-
διοργάνωσης από Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Διαμεσολα-
βητών «διοργανώνει στα γραφεία του ΙΣΑ τις ακόλουθες δωρεάν 
ενημερωτικές εκδηλώσεις – σεμινάρια αποκλειστικά για ιατρούς 
μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών:

1. Το Σάββατο 20-9-2014 [11.00πμ έως 14.00μμ] για τους ια-
τρούς ΕΣΥ, ειδικευόμενους και Νοσοκομειακούς Ιατρούς.

2. Το Σάββατο 4-10-2014 [11.00πμ έως 14.00μμ] για Ιατρούς 
Ελεύθερους Επαγγελματίες και ιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι:
1. Η παρουσίαση παραδειγμάτων αξιοποίησης του θεσμού της δια-

μεσολάβησης προς όφελος των ιατρών και των νοσοκομείων διεθνώς,

2. Η εκπαίδευση και εξοικείωση των ιατρών στην πράξη στις 
δυνατότητες αξιοποίησης της Διαμεσολάβησης στον τομέα της 
ιατρικής ευθύνης,

3. Τεχνικές και βήματα πρακτικής υλοποίησης.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν έγκαιρα συμ-

μετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.isathens.gr/component/rsform/form/17-forma-

symmetoxis-seminaria-diamesolavisis
Ο Αριθμός Μητρώου του ΙΣΑ είναι υποχρεωτικός και αν δεν ει-

σαχθεί σωστά η αίτησή σας ακυρώνεται αυτομάτως.
 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

Ενημερωτικές ημερίδες για ιατρούς ΕΣΥ και ελεύθερους επαγγελματίες 
πρακτικής αξιοποίησης του θεσμού της διαμεσολάβησης – συμβουλών 

πρόληψης διενέξεων με ασθενείς

τελευταία τριετία απαιτείται να καθορίζεται με απόφαση του Δι-
οικητικού του Συμβουλίου με βάση τη δυναμικότητα του παρό-
χου, τον πληθυσμό, τη ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών στη γε-
ωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί, όπως ανωτέρω.

Προσβλέπουμε ότι η ανωτέρω σημαντική επισήμανση θα ληφθεί 
υπόψη σε συνδυασμό με τις προηγούμενες που σας είχαμε θέσει.

Σας επισυνάπτουμε τεκμηριωμένη έκθεση -εισήγηση ιατρού- 
μέλους μας, προς επίρρωση των ανωτέρω εκτεθέντων.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος
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Προς τον 
κο. Μάκη Βορίδη 
Υπουργό Υγείας 
οδός Αριστοτέλους αρ.17

Αθήνα, 4/9/2014
ΑΠ 46524

Θέμα: Ο ΙΣΑ παρεμβαίνει υπέρ των πρώην 
συμβασιούχων ιατρών του ΙκΑ

Κύριε Υπουργέ,
Σας αποστέλλουμε την παρούσα προκειμένου να επισημά-

νουμε, ένα κατά την άποψή μας κρίσιμο ζήτημα που αφορά 
δίκαιο αίτημα συναδέλφων μας.

Οι ιατροί που υπηρέτησαν στο ΙΚΑ και μετέπειτα στον  
ΕΟΠΥΥ με ανανεούμενες ετήσιες συμβάσεις έργου, οι οποίοι 
βεβαίως κατέχουν, ο καθένας, τον τίτλο της ειδικότητάς τους 
πέραν των επτά ετών, και συνακόλουθα δεν θα μπορούσαν να 
ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυ-
ψη θέσης επικουρικού ιατρού, φρονούμε ότι θα πρέπει να λη-
φθεί μέριμνα ώστε να ενταχθούν, εφόσον το επιθυμούν, στις 
δομές του ΠΕΔΥ και να καταλάβουν κενές θέσεις αλλά και να 
ληφθεί μέριμνα για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

Ο ΙΣΑ παρεμβαίνει υπέρ των πρώην συμβασιούχων ιατρών του ΙΚΑ

Προς τον 
κο. Μάκη Βορίδη 
Υπουργό Υγείας 
οδός Αριστοτέλους αρ.17

Αθήνα, 29/08/2014
ΑΠ 46380

Θέμα: «Ο ΙΣΑ ζητά την 
αναθεώρηση του ετήσιου ορίου 
δαπάνης για το νομό Αττικής»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια έκδοσης της υπ’ αριθμ. Υ9/

οικ.70521/2014 (ΦΕΚ Β’2243/18.18.2014) 
Υπουργικής Απόφασης, καθώς και της 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 46191/20.08.2014 επι-
στολής του ΙΣΑ, δυνάμει της οποίας είχα-

με επισημάνει τις απαραίτητες διορθώ-
σεις που οφείλουν να πραγματοποιηθούν 
σχετικά με τα προβλεφθέντα στην ανω-
τέρω Υπουργική Απόφαση, δια της πα-
ρούσης επιθυμούμε να τονίσουμε εκ νέ-
ου την αναγκαιότητα τροποποίησης προς 
τα επάνω του ετήσιου ορίου δαπάνης για 
το Νομό Αττικής.

 Είναι δεδομένο ότι το προβλεφθέν ετή-
σιο όριο δαπάνης για το Νομό Αττικής εί-
ναι δυσανάλογο του πληθυσμού του και 
του μεγέθους του. Ιδίως δε από την στιγ-
μή που στον ήδη καταμετρηθέντα πλη-
θυσμό έρθουν να προστεθούν και να συ-
νυπολογισθούν και οι ασθενείς που μετα-
βαίνουν στην Αττική από άλλους νομούς 

για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων 
εξετάσεων, γίνεται σαφώς αντιληπτό ότι η 
προαναφερθείσα δυσαναλογία αυξάνεται.

 Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η 
αναθεώρηση του ετήσιου ορίου για το 
Νομό Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη ρεα-
λιστικά στοιχεία, άλλως θα καταστεί αδύ-
νατη η επιβίωση των ιατρών.

 Προσβλέπουμε στην κατανόηση του 
ανωτέρω ζητήματος από πλευράς σας 
και κατά συνέπεια των ενεργειών σας.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

Ο ΙΣΑ ζητά την αναθεώρηση του ετήσιου ορίου δαπάνης 
για το νομό Αττικής

Αθήνα, 29/8/2014
Η παρέμβαση του ΙΣΑ αποδίδει καρπούς
Σε συνέχεια επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 

Προέδρου του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη, του Υπουργού Υγείας κ. Βορί-
δη Μαυρουδή και του Νομικού Συμβούλου του Υπουργού Υγεί-
ας κ. Θανάση Πλεύρη, και σε συνέχεια έντονων πιέσεων επί δε-
καημέρου, αναφορικά με το μείζον θέμα που έχει προκύψει με 
την επιβολή του εξοντωτικού μέτρου του rebate ιδίως για τους 
κλινικοεργαστηριακούς Ιατρούς αλλά και την επιβολή του πλα-
φόν ανά πάροχο που αφορά όλα τα εργαστήρια, υπήρξε θετι-
κή προσέγγιση και αναμένουμε άμεσα την υλοποίηση των κά-
τωθι θεμάτων:
1.  Αναφορικά με την επιβολή εις διπλούν του rebate που έχει 

τεθεί για τους κλινικοεργαστηριακούς Ιατρούς, ήτοι τους Ια-
τρούς που εξετάζουν κατά πράξη και περίπτωση ως αυτο-
παραπέμποντες, ο Υπουργός θεωρεί προς τη σωστή κατεύ-
θυνση την κατάργηση του δεύτερου rebate, ώστε εφαρμο-
γή νε έχει μόνο η περίπτωση του ποσοστού αποζημίωσης 

των ανωτέρω γιατρών για τις εξετάσεις αυτοπαραπομπής, 
στο ύψος του 60%.

2.  Επίσης με θετική διάθεση αντιμετωπίστηκε από τον Υπουρ-
γό και το γεγονός της εφαρμογής του ίδιου rebate που 
ισχύει για τα εργαστήρια και στα παραπεμπτικά εξετάσε-
ων που εκτελούνται μεν από τους κλινικοεργαστηριακούς 
ιατρούς αλλά έχουν συνταγογραφηθεί από έτερο ιατρό, 
δηλαδή της τάξης του 5-25% ανάλογα με τον μηνιαίο κύ-
κλο εργασιών.

3.  Τέλος συζητήθηκε και η ύπαρξη του δυνητικού clawback 
με εφαρμογή της δυνατότητας εκτέλεσης του παραπεμπτι-
κού ιδιωτικά.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των Υπουργικών αποφάσεων 

αποτελούν μέρος των διεκδικήσεων του ΙΣΑ για τα δικαιώμα-
τα Ιατρών και ασθενών, προκειμένου να υπάρχει σωστή παρο-
χή υπηρεσιών Υγείας, χωρίς βέβαια να μας ικανοποιούν πλή-
ρως, αφού ανεξάρτητα των βελτιώσεων οι εκπτώσεις που θα 
εφαρμοστούν είναι πολύ υψηλές και καθιστούν λίαν δυσχερή 

Τροποποίηση Υπουργικών αποφάσεων για Rebate και Clawback



επικαιρότητα

24   

επικαιρότητα

τη λειτουργία των Ιατρείων.
Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να μαχόμαστε για την 

ελεύθερη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρών- εργαστηρίων-
Πολυιατρείων για όσους το επιθυμούν κατά πράξη και περί-
πτωση μέσω των Ιατρικών συλλόγων, αναπλήρωση του προ-
ϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για ΠΦΥ από αδιάθετα κονδύλια, 
εφαρμογή των οδηγιών συνταγογράφησης που παρέδωσαν 
οι επαγγελματικές ενώσεις δια μέσου του ΠΙΣ στο Υπουργείο, 

αλλά και την πάγια θέση μας για καμία χορήγηση φαρμάκων 
χωρίς ιατρική συνταγή.

Ο ΙΣΑ ως θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας θα συνεχίσει 
τον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

Αθήνα, 28/8/2014
Επισυνάπτουμε την κρίσιμη αυτή από-

φαση για την πλήρη και σαφή ενημέρω-
ση των ιατρών μελών μας.

Με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο 
δέχθηκε εν μέρει τις αιτήσεις του Π.Ι.Σ. 
και του Ι.Σ.Α. Το Δικαστήριο ανέστειλε 
την εκτέλεση της παραγράφου 1 και του 
παραρτήματος Ι της προσβαλλόμενης 
απόφασης, που αφορά στον καθορισμό 
ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγο-
γράφησης φαρμάκων δραστικών ουσι-
ών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς 
προστασίας.

Επιπλέον όμως, όρισε ότι η Διοίκηση 
(δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ) δύναται να καλεί τον 
ιατρό προς δικαιολόγηση των συνταγο-
γραφήσεων και ενδεχομένως να επιβά-
λει κυρώσεις σύμφωνα με την παράγρα-
φο 2 της ίδιας υπουργικής απόφασης μό-
νο υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται 
στο σκεπτικό της απόφασής του. Ειδικό-

τερα το Δικαστήριο έκρινε ως προς το 
ζήτημα αυτό που αφορά στον καθορι-
σμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης 
φαρμάκων ότι κατά την αληθή έννοια της 
προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσε-
ως ως «υπέρβαση» των ορίων της φαρ-
μακευτικής δαπάνης εξαιτίας της οποίας 
καλείται ο ιατρός από τον ΕΟΠΥΥ προς 
δικαιολόγηση της συνταγογράφησης 
του, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προ-
βλεπόμενες προϋποθέσεις και ειδικότε-
ρα εφόσον δεν πρόκειται για μεμονωμέ-
νο περιστατικό, αλλά για επανειλημμένη 
υπέρβαση, δεν νοείται κάθε υπέρβαση 
των ορίων ανεξαρτήτως του ύψους της, 
αλλά μόνο η σημαντική (ήτοι η υπέρβα-
ση μεγάλου ύψους) ενώ εξάλλου, τόσο 
η κλήση προς τον ιατρό προς δικαιολό-
γηση και παροχή εξηγήσεων, όσο και η 
τυχόν πράξη επιβολής κυρώσεων, πρέ-
πει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες, σύμ-
φωνα άλλωστε και με τα γενικώς ισχύο-

ντα επί διοικητικών κυρώσεων. Ενόψει 
των παραπάνω το Δικαστήριο έκρινε μεν 
ότι δεν συντρέχει ως προς το ζήτημα αυ-
τό περίπτωση αναστολής εκτελέσεως της 
παρ.2 της προσβαλλόμενης υπουργικής 
απόφασης, αλλά μόνο εφόσον η κρίσι-
μη αυτή διάταξη εφαρμοστεί κατά την 
ανωτέρω έννοια.

Ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα το ιατρικό 
τους έργο με βάση την επιστημονικά τεκ-
μηριωμένη γνώση και κρίση τους, τηρώ-
ντας τις ισχύουσες διατάξεις συνταγογρά-
φησης, δηλώνοντας εκ προοιμίου ότι θα 
σταθεί συμπαραστάτης τους σε κάθε δείγ-
μα αυθαιρεσίας ή παράβασης της παρα-
πάνω σαφούς δικαστικής κρίσης από τον 
ΕΟΠΥΥ, αναζητώντας ευθύνες.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

H με αριθμ. 274/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών 
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αθήνα, 24/7/2014
Παραδόθηκε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό στο Κέντρο 

Υγείας της Καλλονής Λέσβου από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΙΣΑ.
Ολοκληρωμένους ιατρικούς ελέγχους σε 74 κατοίκους ορεινών 

χωριών της ακριτικής Λέσβου πραγματοποίησε το διήμερο 23 και 
24 Ιουλίου κλιμάκιο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στα πλαί-
σια του 23ου ακριτικού οδοιπορικού υγείας.

Οι εθελοντές ιατροί με την κινητή μονάδα υγείας επισκέ-
φτηκαν τα ορεινά χωριά Κάπη, Κλειώ και Πολέμη και πραγ-
ματοποίησαν πλήρη έλεγχο σε 32 καρδιολογικά περιστατικά 
στη κινητή μονάδα υγείας, 12 παιδιατρικά 26 παθολογικά και 
48 ορθοπεδικά. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστο-
λή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας με 
τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιο Πατού-
λη πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Μ.Κ.Ο. "ΑΓΚΑΛΙΑ" και παρέ-
δωσαν υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό για το Κέντρο Υγείας 

Σε κατοίκους ορεινών χωριών της ακριτικής Λέσβου 
το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής με την κινητή μονάδα υγείας
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στη Καλλονή Λέσβου. Το παρόν έδωσε ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Λέσβου κ. Παναγιώτης Προβετζάς ο οποίος τόνισε: ότι 
οι ενέργειες αυτές βοηθούν και στέλνουν ένα μήνυμα αλληλεγγύ-
ης προς κάθε κατεύθυνση. Συνάντηση ακόμη είχαν ο κ. Πατούλης 
και ο κ. Δήμτσας με τον Δήμαρχο Λέσβου κ. Δημήτρη Βουνάτσο 
και τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κ. Σπύρο Γαληνό.

«Εξαιρετική εμπειρία» χαρακτήρισε την επίσκεψη στα χωριά της 
Λέσβου ο κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας «γιατί μας δόθηκε η δυνατό-
τητα να διαπιστώσουμε ότι η κρίση είναι ακόμη εδώ και αφήνει 
καθημερινά τα σημάδια τους στους Έλληνες». 

Όπως είπε ο κ. Δήμτσας «από κοινού ο Ιατρικός Σύλλογος της 
Αθήνας και η "Αποστολή" θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευ-
ρό των ανασφάλιστων ακριτών γιατί το 2014 δεν επιτρέπεται να 
υπάρχουν ιατρεία χωρίς ράμματα, βαμβάκι και γενικά είδη πρώ-
της ανάγκης».

Ο κ . Πατούλης ανέφερε ότι «η Εκκλησία, η επιστήμη και 
η αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους με γνώμονα την 
ανακούφιση του συνανθρώπου μας. Εξετάσαμε ηλικιωμένους, 
ενήλικες και παιδιά σε ορεινά χωριά της ακριτικής Λέσβου πα-
ρέχοντας υπηρεσίες φροντίδας και υγείας με τη κινητή μονά-
δα μας να πλησιάζει και τον πιο απομακρυσμένο ακρίτα που 
μας χρειάζεται».

Ο πατέρας Ευστράτιος Δήμου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του 
στην «Αποστολή» και στον ΙΣΑ για τη διαρκή στήριξη και τη με-
γάλη ανταπόκριση τους σε υγειονομικό υλικό, φάρμακα και τρό-
φιμα και επεσήμανε: «Βιώνουμε την απελπισία καθημερινά και 
γευόμαστε πικρία από την αδιαφορία των ιθυνόντων. Είστε σανί-
δα σωτηρίας για εμάς». 

Για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.   Ο Γεν. Διευθυντής της ΜΚΟ  

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
Γιώργος Πατούλης Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αθήνα, 22/7/2014
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βου-
λευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέ-
ζας συναντήθηκε σήμερα με τον Πρό-
εδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. 
Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να συζη-
τηθούν οι λεπτομέρειες της λειτουργίας 
του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου 
που ιδρύθηκε από το Δήμο Φιλιατών 
σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπο-
λη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερί-
ου και Πάργης και τον Ιατρικό Σύλλο-
γο Θεσπρωτίας. 

Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο του 
Δήμου Φιλιατών θα λειτουργεί ως Πα-
ράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής Απο-
στολής που έχουν ιδρύσει ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών και η ΜΚΟ «ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών. Θα παρέχονται υπηρεσίες από 
εθελοντές ειδικευμένους ιατρούς που 
είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θε-
σπρωτίας, συνεπικουρούμενους από 

ιατρούς χωρίς τίτλο ειδικότητας, νοση-
λευτές, κοινωνικούς λειτουργούς καθώς 
και εθελοντές πολίτες του Δήμου Φιλια-
τών στη γραμματειακή και νοσηλευτική 
στήριξη. Το Ιατρείο θα λειτουργεί δύο 
φορές την εβδομάδα και έχει ήδη γίνει 
η αποστολή της πρώτης παρτίδας φαρ-
μάκων. Ανάλογο ιατρείο θα λειτουργή-
σει το επόμενο διάστημα και στο Δή-
μο Σουλίου.

Ο κ. Μπέζας δήλωσε ότι «με την ίδρυ-
ση του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου 
Δήμου Φιλιατών ξεκινάει μια συλλογική 
προσπάθεια που θα λειτουργήσει συ-
μπληρωματικά στις κρατικές υγειονομι-
κές δομές και στηρίζεται στη συνεργα-
σία θεσμικών φορέων, όπως της Εκκλη-
σίας, του Δήμου και του Ιατρικού Συλ-
λόγου, τους οποίους και ευχαριστού-
με. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνάν-
θρωποί μας αποκλεισμένοι από βασικές 
υπηρεσίες υγείας και με τη λειτουργία 
του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου 
θα παρέχεται πρωτοβάθμια περίθαλψη 

και φάρμακα σε άπορους, σε συμπολί-
τες χαμηλών εισοδημάτων και σε ανα-
σφάλιστους».

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ δήλωσε ότι «με 
ιδιαίτερη ευχαρίστηση χαιρετίζουμε το 
ενδιαφέρον του Υφυπουργού Εργασί-
ας κ. Μπέζα και την ευαισθησία του 
σε αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Είμα-
στε δίπλα σε όσους έχουν την ανάγκη 
μας και μέσα από ένα δίκτυο εθελο-
ντών γιατρών όλων των ειδικοτήτων, 
παρέχουμε υπηρεσίες φροντίδας υγεί-
ας και περίθαλψης με συνέπεια, συνέ-
χεια και αγάπη για τον συνάνθρωπο. 
Συνεχίζουμε να δίνουμε το παρόν εκεί 
που υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα 
και σε γιατρούς καλύπτοντας τις στοιχει-
ώδεις υγειονομικές ανάγκες των πληγ-
μένων από την οικονομική κρίση συ-
νανθρώπων μας».

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

Συνάντηση Προέδρου ΙΣΑ και Υφ. Εργασίας κ. Μπέζα 
για τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου 

Δήμου Φιλιατών
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Αθήνα 8/7/2014
Η «Αποστολή» και ο ΙΣΑ συνεχίζουν την υποστήριξη άγονων 

ακριτικών περιοχών της Ελλάδας.
Στο ακριτικό Αγαθονήσι βρέθηκε για δεύτερη φορά, κλιμά-

κιο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής με σκοπό την πρωτο-
βάθμια φροντίδα υγείας ανασφάλιστων νησιωτών στα πλαί-
σια του 22ου οδοιπορικού υγείας.

Ο Δήμαρχος κ. Κόττορος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι 200 
κάτοικοι του νησιού υποδέχθηκαν θερμά τους εθελοντές ια-
τρούς του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής αναγνωρίζοντας τη 
συνεχή του στήριξη σε ένα ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, 
το οποίο δεν έχει φαρμακείο και αντιμετωπίζει σοβαρές ελλεί-
ψεις στα θέματα υγείας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Κωνσταντί-
νος Δήμτσας με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
κ. Γεώργιο Πατούλη επισκέφθηκαν το Περιφερειακό Ιατρείο 
του Αγαθονησίου για να καταγράψουν προβλήματα και ελλεί-
ψεις που υπάρχουν και να παραδώσουν 20 κιβώτια με φάρ-
μακα και υγειονομικό υλικό. Στους εκπροσώπους του Ιατρεί-

ου Κοινωνικής Αποστολής συμμετείχε και στέλεχος της κλινι-
κής BAVARIA που συνεισφέρει στην υλοποίηση τού έργου των 
ακριτικών οδοιπορικών. 

Οι εθελοντές γιατροί, πραγματοποίησαν κλινικές εξετάσεις 
στους κατοίκους του νησιού.

Ο Δήμαρχος κ. Κόττορος χαρακτήρισε ουσιαστική την επί-
σκεψη του ΙΣΑ και της «Αποστολής» λέγοντας «η παρουσία σας 
μας δυναμώνει και μας πεισμώνει να συνεχίσουμε να μαχόμα-
στε τις αντιξοότητες. Αποτελείτε το σημείο αναφοράς σε προ-
βλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε και είστε στήριγμα σε 
ελλείψεις που υπάρχουν τόσο σε φάρμακα όσο και σε υγειο-
νομικό υλικό σε αυτή τη μικρή μα τόσο όμορφη ακριτική μας 
γωνιά. Το συγκινητικό για εμάς όλους τους κατοίκους είναι ότι 
δεν μας ξεχνάτε». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής της «Απο-
στολής» ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Αρ-
χιεπισκοπή της Αθήνας δεν είναι περαστικοί επισκέπτες αλλά 
έχουν υιοθετήσει τα προβλήματα των ακριτών και στέκονται 
δίπλα τους «Είμαστε και εμείς μέλη της οικογένειας του Αγαθο-
νησίου και νιώθουμε περήφανοι για την αγκαλιά σας» στη συ-
νέχεια κατά την επίσκεψη του κλιμακίου του Ιατρείου Κοινω-
νικής Αποστολής στο Δημαρχείο του Αγαθονησίου οκ. Γ. Πα-
τούλης, Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. τόνισε: «Αγκαλιάζουμε τους ακρί-
τες της άγονης Ελλάδας, εξοπλίζουμε τα Αγροτικά Ιατρεία με 
φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, προβαίνουμε σε κλινι-
κές εξετάσεις υιοθετούμε τα προβλήματα τους και τις ανάγκες 
τους. Δημιουργούμε γέφυρες προσφοράς και ανθρωπιάς σε 
μια Ελλάδα που βιώνει την εγκατάλειψη. Όλοι μαζί μπορούμε 
να βοηθήσουμε, να κάνουμε περισσότερα, να αποτελέσουμε 
ενωτική δύναμη καλύπτοντας κενά όπου η Κεντρική Διοίκηση 
δεν μπορεί. Κάθε ασθενής κάθε ακρίτας πρέπει να έχει πρό-
σβαση στην υγεία. Είναι δικαίωμα του και αποτελεί καθήκον 
και προτεραιότητα μας».

Για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α.   Ο Γεν. Διευθυντής της ΜΚΟ  

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
Γιώργος Πατούλης Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αδιάκοπη η στήριξη των ακριτών του Αγαθονησίου 
από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
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Αθήνα, 25/6/2014
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γρα-

φεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μετα-
ξύ του προέδρου κ. Γεωργίου Πατούλη και 
των εθελοντών του ιατρείου Κοινωνική Απο-
στολής, όπου διεξήχθη απολογισμός του 
μέχρι σήμερα έργου του ιατρείου αλλά και 
προγραμματισμός των περαιτέρω δράσε-
ων του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΗΣ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής προ-
σφέρουν τις εθελοντικές του ιατρικές υπη-
ρεσίες 300 εθελοντές γιατροί μέλη του ΙΣΑ 
όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι καθημερι-
νά προσφέρουν τις ιατρικές του υπηρεσίες 
στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας και 
απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο δείχνοντας 

σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέ-
πεια. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν τα στοι-
χεία δράσης και απολογισμού του Ιατρεί-
ου Κοινωνικής Αποστολής, σύμφωνα με 
τα οποία στο ιατρείο έχουν διεξαχθεί περί-
που 42.000 ιατρικές επισκέψεις, έχει χορη-
γήσει 600.000 δωρεάν φάρμακα στην Ατ-
τική και στις παραμεθόριες και απομακρυ-
σμένες περιοχές, στηρίζοντας 35 δήμους 
της Αττικής, 42 δήμους της Περιφέρειας, 
26 Μητροπόλεις και 30 ενορίες της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς επίσης και 
18 ιδρύματα, άσυλα και φορείς.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ συνεχάρη για άλλη 
μια φορά τους εθελοντές ιατρούς οι οποί-
οι διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επι-
στημονική τους κατάρτιση και την επαγ-
γελματική τους συμπεριφορά, καταξιώνο-

νται καθημερινά στη συνείδηση του κοι-
νωνικού συνόλου, προάγοντας το κύρος 
και την αξιοπιστία του ιατρικού σώματος.

Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «Θα συνεχί-
σουμε το έργο μας ώστε να σωθούν χιλιά-
δες ασθενείς, οι ανασφάλιστοι να έχουν 
το φάρμακό τους και πρόσβαση σε όλες 
τις ιατρικές εξετάσεις, τα παιδιά να κάνουν 
το εμβόλιό τους και εμείς ως ανταμοιβή 
να λαμβάνουμε το ευχαριστώ όλων αυ-
τών των συνανθρώπων μας τιμώντας τον 
Όρκο που δώσαμε ως ιατροί. Θα συνε-
χίσουμε τις δράσεις μας μέχρι το κράτος 
να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του…».

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης Ε. Τσούκαλος

Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ με τους εθελοντές του Ιατρείου 
Κοινωνικής Αποστολής για τον προγραμματισμό δράσεων

Αθήνα, 24/6/2014
Οι δημοφιλείς καλλιτέχνες Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βαν-

δή, Μελίνα Ασλανίδου και Μιχάλης Stavento ενώνουν τις φω-
νές τους σε μία μοναδική συναυλία αγάπης και αλληλεγγύης 
με τίτλο: «Μία Χώρα Μια Φωνή» την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, 
ώρα 21:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο (Ο.Α.Κ.Α).

Η συναυλία πραγματοποιείται από τον ΑΝΤ1 και τον φιλαν-
θρωπικό οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΗ», και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις δράσεις της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών για την υποστήριξη παιδιών και ευπαθών οικογενειών.

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12:30 
στο Electra Palace, με τους δημοσιογράφους και συντάκτες 
για τη Συναυλία “Μια Χώρα, Μια Φωνή”.

Το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς, το "THE VOICE" που 
ένωσε εκατομμύρια τηλεθεατές κατά τη διάρκεια προβολής 
του, γίνεται αφορμή για μια μεγάλη αγκαλιά για τους συναν-
θρώπους μας. Οι πιο δυνατές φωνές της Ελλάδας, Αντώνης Ρέ-
μος, Δέσποινα Βανδή, Μελίνα Ασλανίδου & Μιχάλης Stavento 
ενώνονται μαζί με τη φωνή όλων μας στη μεγαλύτερη συναυ-
λία του καλοκαιριού, για μια και μοναδική βραδιά και για έναν 
σημαντικό σκοπό. Με το σύνθημα "MIA ΧΩΡΑ, ΜΙΑ ΦΩΝΗ".

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της διοργάνωσης από τον Δή-
μο Αμαρουσίου ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Με αίσθημα κοινωνικής ευαισθη-
σίας και αλληλεγγύης περιμένουμε την ανταπόκριση των χιλιά-
δων ευαισθητοποιημένων πολιτών να συνδράμουν στο σημα-
ντικό έργο του οργανισμού «Αποστολή» και στην πρωτοβου-
λία του ΑΝΤ1 στηρίζοντας ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως 
είναι τα παιδιά και οι ευπαθείς οικογένειες».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του φιλανθρωπικού 
οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
Κωνσταντίνος Δήμτσας, αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνερ-
γασία της Αποστολής με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με την 
ίδρυση του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής αλλά και μέσω των 
διαφόρων δράσεων όπως είναι η συγκέντρωση φαρμάκων σε 
Δήμους της Αττικής και το πρόγραμμα Ιατρικού Ελέγχου 3ης 
ηλικίας. Η φιλανθρωπική συναυλία αποτελεί ακόμα μία ευκαι-
ρία συνεργασίας με σκοπό την προσφορά και την αλληλεγγύη.

Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Αμαρουσίου εξασφάλισε εισι-
τήρια στην προνομιακή τιμή των 7 ευρώ. Τα εισιτήρια διατί-
θενται στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μό-
σχα, τηλ. 213 2038000).

Θα είμαστε όλοι εκεί!

Συναυλία "MIA ΧΩΡΑ, ΜΙΑ ΦΩΝΗ" με τη διοργάνωση 
του ΑΝΤ1 και του φιλανθρωπικού οργανισμού 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου

O Πρόεδρος του Ι.Σ.Α Γ. Πατούλης, με την Δ/ντρια Επικοινωνίας και 
Δ/σίων Σχέσεων του Ομίλου ΑΝΤ1 κα. Κ. Γκακάκη και τον Γεν. Διευ-
θυντή του φιλανθρωπικού οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών Κ. Δήμτσα
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Αθήνα, 10/5/2014
Για τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες του, το Ιατρείο Κοινωνικής 

Αποστολής και τα ΚΕΠ Υγείας, που σφράγισαν την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας και την πρόληψη στις ευπαθείς ομάδες της ελλη-
νικής κοινωνίας, τμήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών και του ΕΔΔΥΠΠΥ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος 
Πατούλης από τον πανελλήνιο ιατρικό φορέα Open Health Alliance 
(ΟΗΑ), κατά την επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η Ιατρική του 
Αύριο Σήμερα» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διεθνούς 
συνεδρίου e-Health Forum 2014 που φιλοξενεί φέτος η Ελλάδα, λό-
γω της προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ημερίδα πλαι-
σίωσαν εκλεκτοί και διακεκριμένοι ομιλητές διεθνούς φήμης, ενώ 
παρευρέθηκε ο βουλευτής Α Αθηνών Βασίλης Κικίλιας.

Κατά την απονομή της τιμητικής διάκρισης, ο Πρόεδρος της Open 
Health Alliance Φώτης Πατσουράκος εξήρε το κοινωνικό έργο του 
κ. Πατούλη τόσο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη των ανασφάλι-
στων εμπερίστατων συνανθρώπων μας όσο και στην προληπτική 
ιατρική των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και τον αναγόρευ-
σε επίτιμο μέλος της ΟΗΑ, δηλώνοντας: Άξιος πολλών συγχαρη-
τηρίων είναι ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης για την πρω-
τοβουλία του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, στο οποίο από την 
πρώτη μέρα λειτουργίας του, δεκάδες μέλη μας, προσφέρουν με 
συνέχεια και συνέπεια τις εθελοντικές τους υπηρεσίες στην ιατρική 
φροντίδα των ανασφάλιστων πολιτών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή 
που περνά η χώρα μας». Παράλληλα ο Πρόεδρος της ΟΗΑ, ανα-
φέρθηκε στο σπουδαίο έργο που ξεκινά με πρωτοβουλία Πατού-
λη στην Ελλάδα: τα ΚΕΠ Υγείας για την Πρόληψη και την Προαγω-
γή της Υγείας του πολίτη.

«Στηρίζουμε την καινοτομία – Καθιερώνουμε την Πρόληψη» ήταν 
το μήνυμα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του 
ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Πατούλη, ο οποίος ανέπτυξε το θεσμό των ΚΕΠ Υγεί-
ας, ως πυλώνα της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Ο 
κ. Πατούλης ευχαρίστησε τον κο Πατσουράκο για την τιμή και ση-
μείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που το 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ) σε 14 δήμους πιλοτικά, ιδρύει τα ΚΕΠ υγείας, τα οποία θα 
λειτουργήσουν με διεθνή πρωτόκολλα screening του πληθυσμού, 
μέσα από ένα θεσμοθετημένο αυτοδιοικητικό πλαίσιο, με τη συ-
γκατάθεση του πολίτη και θα συντονίζουν το follow up για τη δια-
τήρηση της υγείας του πολίτη. Τα ΚΕΠ Yγείας θα παρέχουν τη δυ-
νατότητα σε ασυμπτωματικούς πολίτες να υποβάλλονται σε εξετά-
σεις πρόληψης από θανατηφόρες ασθένειες πριν νοσήσουν». Πα-
ράλληλα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ευχαρίστησε και συνεχάρη όλους 
τους γιατρούς της Open Health Alliance που είναι μέλη του ΙΣΑ και 
που στρατεύτηκαν από την πρώτη μέρα στην εθελοντική διακονία 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, λέγοντας ότι «συμβάλλουν καθημερι-
νά στην προσπάθεια διάσωσης χιλιάδων ανασφάλιστων και εμπε-
ρίστατων αρρώστων, που χωρίς την ενεργό συμμετοχή τους δε 
θα μπορούσαν να βρουν ούτε γιατρό ούτε θεραπεία»

Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκε μία μεγάλη καινοτομία της 
ΟΗΑ το Health key: Το Health key είναι μια πρωτοποριακή ηλε-
κτρονική υπηρεσία που δημιούργησε η ΟΗΑ, για να βοηθήσει για-
τρούς και ασθενείς, τόσο στην παρακολούθηση των αρρώστων 
όσο και στον προσυμπτωματικό έλεγχο των υγιών πολιτών. Στό-
χος της εφαρμογής αυτής είναι η διευκόλυνση της εξυπηρέτησης 
του ασθενή στην τήρηση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αρ-
χείου υγείας και ταυτόχρονα η αρτιότερη εξυπηρέτησή του στην 
έγκυρη και αξιόπιστη παρακολούθηση του ασθενή από περισσό-
τερες της μίας ειδικότητας γιατρούς, βοηθώντας τον κάθε θερά-
ποντα γιατρό να αποκτήσει μια συνολικότερη εικόνα του ιατρικού 
προβλήματος υγείας του ασθενή και μπορεί να φτάσει στη διά-
γνωση έγκαιρα και έγκυρα.

«Η Open Health Alliance είναι ένας πανελλήνιος φορέας υγείας 
με γιατρούς και ασθενείς, πρωτοπόρος σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας και εφαρμογές. Το Healthkey είναι μία υπηρεσία που προ-
σφέρεται δωρεάν από το γιατρό στον ασθενή του, ως ένας διαδρα-
στικός και διαλειτουργικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, που δημι-
ουργήθηκε για να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα φερεγγυότε-
ρα τον ασθενή πολίτη. Πρόκειται για μία πρωτοπόρο ηλεκτρονική 
εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα της συνέχειας και της συνέπει-
ας στo follow up του αρρώστου, ακόμη και στα πλαίσια μια διεπι-
στημονικής προσέγγισης, η οποία πολλές φορές κρίνεται απαραί-
τητη για την ταυτοποίηση του νοσήματος, τη διαφοροδιαγνωστική 
του προσέγγιση, αλλά και τη θεραπεία εκλογής» δήλωσε ο Πρόε-
δρος της ΟΗΑ και της ΠΟΣΚΕ και Ταμίας του ΙΣΑ κ. Πατσουράκος.

Ο κ. Κούβελας Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, μι-
λώντας για τη συμβολή των νέων φαρμάκων στην προληπτική ια-
τρική, δήλωσε ότι τα νέα πρωτοποριακά φάρμακα (από τα εμβόλια 
ως τους βιολογικούς παράγοντες) δίνουν σήμερα τη δυνατότητα 
για μια καινοτόμο προσέγγιση, όχι μόνο στη διάγνωση και τη θε-
ραπεία, αλλά και στην πρόληψη, τη σταθεροποίηση και τη μη επι-
δείνωση πολλών νοσημάτων. Καλύτερη θεραπεία σημαίνει και κα-
λύτερη πρόγνωση για μια νόσο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο καθη-
γητής της Κλινικής φαρμακολογίας, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην 
τελική επιλογή του θεραπευτικού σκευάσματος, μέσα από το συν-
δυασμό της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της βολής , και 
της τιμής του φαρμάκου. Για τα συμπληρώματα διατροφής (αντι-

Το Γιώργο Πατούλη τίμησε ο πανελλήνιος ιατρικός φορέας 
Open Health Alliance για τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες 
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και των ΚΕΠ Υγείας

Ο Πρόεδρος της 
ΟΗΑ Φ. Πατσου-
ράκος βραβεύει 

τον Πρόεδρο του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλη.
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οξειδωτικά, φυτικές στερόλες, ορυκτά, φυτά, ιχνοστοιχεία, βιταμί-
νες κ.ά.), ο κ. Κούβελας αναφέρθηκε σε μετααναλύσεις και μακρο-
χρόνιες μελέτες που έδειξαν ότι η κατανάλωση συμπληρωμάτων 
διατροφής που περιέχουν καροτένιο, συσχετίστηκε με μικρή αλλά 
σημαντική αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ ιδιαιτέρως 
τόνισε ότι δεν υπάρχουν αποδεδειγμένα κλινικά στοιχεία που να 
υποστηρίζουν τη χρήση αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων για την 
πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους, Διευθυντής Παθολογίας του Metropolitan, 
Ταμίας της ΟΗΑ και Πρόεδρος της ΕΕΕΠΙΑ και Επιστ. Διευθυντής 
της ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ, μίλησε για την πρόληψη σε κυτταρικό επίπε-
δο, και τη συσχέτιση των μηχανισμών γήρανσης με την πρόλη-
ψη των νοσημάτων καθώς και για εξετάσεις μπορούν να λειτουρ-
γήσουν προληπτικά και να μας βοηθήσουν να γεράσουμε υγιείς: 
εξέταση FRAS4 μετράει το οξειδωτικό stress γρήγορα και ανώδυ-
να, τους υπερήχους που εκτιμούν το πάχος του κολλαγόνου του 
δέρματος, τη μέτρηση της γλυκοζυλίωσης των πρωτεϊνών (καρα-
μελοποίηση) που είναι ο πιο αναγνωρισμένος δείκτης γήρανσης, 
το bioclip μέσω υπερύθρων μπορεί να ανιχνεύσει το σφυγμικό κύ-
μα, υπολογίζοντας τελικά το δείκτη ακαμψίας και το δείκτη ανάκλα-
σης για τον αγγειακό τόνο, και την Απεικόνιση Σώματος με Ψηφια-
κή Υπέρυθρη Θερμική Απεικόνιση (DITI) που ανιχνεύει την υπέρυ-
θρη ακτινοβολία για να εκτιμήσει τη φυσιολογική δραστηριότητα 
του οργανισμού. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο Oligoscan είναι μια 
πολύ πρόσφατη επαναστατική μέθοδο ψηφιακής φασματομετρίας 
που εκτιμάει άμεσα και αναίμακτα τη βιοδιαθεσιμότητα των όλων 
σημαντικών για την υγεία μετάλλων των ιχνοστοιχείων και βαρέων 
μετάλλων και σχετίζονται με την εκδήλωση σοβαρών ασθενειών.

Ο κ. Ζουμπούλης μίλησε για τις πρόσφατες καινοτομίες στη δερ-
ματολογία, αναλύοντας τον έλεγχο γονιδιακής έκφρασης (γονιδια-
κή ταυτότητα), τις ιδιαιτερότητες στις κυτταρικές καλλιέργειες, και 
τον ρόλο των στοιβάδων του δέρματος στη σύνθεση της βιταμί-
νης D και την πρωτογενή πρόληψη νοσημάτων.

Ο κ. Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης μίλησε για τον ρόλο της 
κλινικής παρατήρησης στην πρόληψη των νοσημάτων και τον εντο-
πισμό ατόμων σε κίνδυνο, την εκτίμηση και διαχείριση του κινδύ-
νου, και τη μείωση πιθανότητας θρομβοεμβολικού επεισοδίου και 
εμφάνισης καρκίνων.

Ο κ. Φιλιππίδης μίλησε για την τεράστια σημασία που έχει στη 
δευτερογενή πρόληψη του Ca μαστού η μαστογραφία, ενώ ο κ. 
Σακκάς, Ουρολόγος του ΥΓΕΙΑ ανέλυσε την προγνωστική αξία του 

ειδικού προστατικού αντιγόνου PSA στις ηλικίες στόχο 50-70 ετών, 
βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων.

Η Dr. Sabine W�nschmann μίλησε για τον μεταβολισμό των οι-
στρογόνων και τον ρόλο των μεταβολιτών τους και το παράθυρο 
ασφάλειας στη θεραπεία υποκατάστασης.

Η κα Αντωνοπούλου Βιοπαθολόγος, μέλος ΔΣ της ΟΗΑ, εξειδι-
κευμένη στις Μυκητιασικές Παθήσεις και στα Σεξουαλικώς Μετα-
διδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), Συντονίστρια του Working Group 
Mucosal Candidiasis– ISHAM, μίλησε για το ρόλο της πρόληψης 
στην υπογονιμότητα, αναφέροντας ως κύριες αιτίες τις διαταρα-
χές της ωορρηξίας (30%), τη βλάβη των σαλπίγγων (25%), τη δι-
αταραχές του σπέρματος (35%) και την ανεξήγητη Υπογονιμότη-
τα (10%) και τονίζοντας τη δυνατότητα της πρόληψης μέσα από τη 
μέτρια άσκηση, την αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ, καπνού, κα-
φέ και φαρμάκων, αλλά κυρίως μέσα από τη διαφύλαξη του γεν-
νητικού συστήματος χωρίς λοιμώξεις.

Ο κ. Γιαπιτζάκης, Κλινικός και Μοριακός Γενετιστής αναφέρθηκε 
στο κληρονομικό Ca μαστού και τη γενετική συμβουλευτική λέγο-
ντας ότι απαραίτητος κρίνεται ο τακτικός κλινικός έλεγχος των ασυ-
μπτωματικών γυναικών από γυναικολόγο: Οι γυναίκες χωρίς οικο-
γενειακό ιστορικό (>70%) καλό θα είναι να καθησυχάζονται και να 
μην κάνουν γενετικούς ελέγχους με αμφίβολα αποτελέσματα που 
αυξάνουν την αβεβαιότητα και το άγχος. Στις γυναίκες με οικογε-
νειακό ιστορικό με άλλους τύπους Ca (15%) καλό θα είναι να δο-
θεί πλήρης γενετική αναφορά από τον γενετιστή ανάλογα με την 
περίπτωση και μαζί με τον θεράποντα να συζητηθούν οι δυνατό-
τητες πρόληψης.

Κατά την ημερίδα, τιμήθηκαν επίσης: ο κ. Γιάννης Τούντας - 
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ, Καθηγη-
τής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο 
κ. Δημήτρης Κούβελας - Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, Δι-
ευθυντής Εργαστηρίου Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ο κ. 
Χρήστος Ζουμπούλης - Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Freie 
Universität Βερολίνου, Διευθυντή Κλινικών Δερματολογίας, Αφρο-
δισιολογίας, Αλλεργιολογίας και Ανοσολογίας Ακαδημαϊκού Νο-
σοκομείου Dessau του ΜartiLuther Universität Halle-Wittenberg, 
ο κ. Χρήστος Λιονής - Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, ο 
κ. Σάββας Παπαγρηγοριάδης - Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής 
παχέος εντέρου και λαπαροσκοπικής χειρουργικής King's College 
Hospital και η κ. Μαρίνα Λήδα Κουταρέλλη – Πρόεδρος Οργανω-
τικής Επιτροπής Spetses Mini Marathon, CEO Communication Lab.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης, ο Πρό-
εδρος της ΟΗΑ και 
αν. Επιστημονικός δι-
ευθυντής του Ιατρεί-
ου Κοινωνικής Απο-
στολής με τους εθε-
λοντές του Ιατρείου Ε. 
Μαρκάκη, Ε. Μελιά-
δου, Κ. Περρέα και τη 
φαρμακοποιό Α. Πα-
παπροκοπίου.
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Η εισαγωγή των τεχνολογιών δυναμικής ισοτοπικής 
απεικόνισης στην ιατρική [τομογραφία εκπομπής ποζι-
τρονίων (Positron Emission Tomography, PET) και υπολο-
γιστική τομογραφία εκπομπής φωτονίου (Single-Photon 
Emission Computed Tomography, SPECT)], άλλαξε ρι-
ζικά τις δυνατότητες αποτίμησης της λειτουργικής κατά-
στασης ενός ιστού, π.χ. στον εγκέφαλο, την καρδιά ή σε 
διάφορα νεοπλάσματα, σε μοριακό επίπεδο.

Η τεχνολογία PET επιτρέπει την άμεση απεικόνιση μορί-
ων-ιχνηθετών του κυτταρικού μεταβολισμού, στα οποία 
έχουν «ενσωματωθεί» προηγουμένως ισότοπα όπως 18F 
(φθόριο), 15O (οξυγόνο), 11C (άνθρακας) και 13N (άζω-
το), ικανά να εκπέμπουν ποζιτρόνια1. Για παράδειγμα, 
η ένωση [18F]φθοριο-δεοξυγλυκόζη χρησιμοποιείται σε 
μελέτες καταγραφής της πρόσληψης γλυκόζης και αξιο-
ποιείται, έτσι, στην εκτίμηση καρκινοπαθών με υποψία 
υφέρπουσας νόσου ή υπολειμματικών μαζών αμφίβο-
λης σημασίας. Το τελευταίο αντανακλά το γεγονός ότι οι 
–υποξικοί– όγκοι εμφανίζουν γενικά υπερδραστηριότητα 
της μεταβολικής οδού αποδόμησης της γλυκόζης, κύριας 
πηγής ενέργειας για μεταβολικές διεργασίες.

Παρόμοια, η ένωση [11C]μεθειονίνη έχει χρησιμοποι-
ηθεί για την εκτίμηση του μεταβολισμού αμινοξέων σε 
γλοιώματα (κακοήθεις όγκοι του νευρικού συστήματος), 
ενώ μεταβολές στη διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλι-
κού φραγμού ελέγχονται με τη χρήση της χημικής ένω-
σης [68Ga (γάλλιο)]EDTA.

Άλλα μόρια-ιχνηθέτες παρέχουν τη δυνατότητα εκτίμη-
σης μεταβλητών στον εγκέφαλο όπως η ροή αίματος με-
τά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η κατανάλωση οξυγόνου, 
η απελευθέρωση νευροδιαβιβαστικών ουσιών, ακόμη και 
λειτουργιών όπως η προσοχή ή η επαφή με το περιβάλ-
λον (συναίσθηση). Έτσι, η «σάρωση» με PET μπορεί να 
αποβεί πολύτιμη στη διάκριση-διαφορική διάγνωση νευ-
ροπαθολογικών καταστάσεων όπως η άνοια (υπομετα-
βολικό status) και η κατάθλιψη (φυσιολογικό μεταβολικό 
status), η περιοχική εγκεφαλική νέκρωση από ακτινοθερα-
πεία (υπομεταβολικό status/χαμηλή αιματική διαπότιση) 

και η υποτροπή ενός όγκου, ή μια πρωτογενής επιληπτι-
κή εστία σε αδράνεια (υπομεταβολικό status/χαμηλή αι-
ματική διαπότιση) και μια δευτεροπαθής –και, συνεπώς, 
απρόσφορη για εκτομή– εστία. Η λειτουργική απεικόνιση 
νεοπλασμάτων μετά την αρχική χημειοθεραπεία μπορεί 
επίσης να αποδειχθεί προγνωστική της χημειοευαισθησί-
ας και, έτσι, του μακροπρόθεσμου θεραπευτικού οφέλους.

Η τεχνολογία SPECT κάνει χρήση πιο προσιτών ισο-
τόπων [201Tl (θάλλιο), 99mTc (τεχνήτιο) και 123I (ιώ-
διο)] και, έτσι, δεν απαιτείται η παρουσία κυκλότρου2 
στον εξεταστικό χώρο. Η πληροφορία που εξάγεται με 
την SPECT «σάρωση» είναι συμπληρωματική αυτής που 
προσφέρει η ανίχνευση με PET. Ενώ η τελευταία χρησι-
μοποιείται στην απεικονιστική διερεύνηση του μεταβο-
λισμού, η τεχνολογία SPECT εφαρμόζεται κυρίως σε με-
λέτες ιστικής αιματικής διαπότισης, όπως η αξιολόγηση 
της αγγείωσης του μυοκαρδίου.

1  Ποζιτρόνιο: το αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου, με ίδια μάζα αλλά 
θετικά φορτισμένο

2  Κύκλοτρο: κυκλική διάταξη για την επιτάχυνση στοιχειωδών σω-
ματιδίων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, MD, PhD

Καθηγητής Βιοχημείας
Διευθυντής Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Αιφνίδια Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα

Εισαγωγή
Ως Αιφνίδια Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα ορίζεται (σύμ-

φωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ωτορινολαρυγγολογί-
ας-Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου [AAO-HNS] και το 
Εθνικό Ινστιτούτο για την Κώφωση και λοιπές Διαταραχές 
Επικοινωνίας [NIDCD]) η οξεία, ανεξήγητα από το ιστορικό 
και την κλινική εξέταση, νευροαισθητήριος απώλεια το λιγό-
τερο 30 dB (ντεσιμπέλ) ακοής σε 3 ή περισσότερες συνεχό-
μενες ακοομετρικές συχνότητες, η οποία συμβαίνει εντός δι-
αστήματος μικρότερου των 72 ωρών1,2,3.Η Βαρηκοΐα αυτή 
είναι κατά κανόνα μονόπλευρη. Οι περισσότερες περιπτώ-
σεις είναι ιδιοπαθείς και η πρόγνωση εξαρτάται από τη βα-
ρύτητα της απώλειας ακοής και το έγκαιρο της θεραπείας.

Επιδημιολογία και προγνωστικοί παράγοντες
Επεισόδια Αιφνίδιας Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας 

εμφανίζονται σε 2-20 περιστατικά ανά 100.000 άτομα 
ετησίως3. Επισυμβαίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, συνήθως 
όμως αφορά ασθενείς 43-53 ετών4.

Γυναίκες και άνδρες προσβάλλονται με την ίδια σχεδόν 
συχνότητα5. Ασθενείς με αμφοτερόπλευρη Αιφνίδια Νευ-
ροαισθητήριο Βαρηκοΐα συνήθως είναι μεγαλύτερης ηλικί-
ας σε σχέση με ασθενείς που προσέρχονται με μονόπλευ-
ρη Αιφνίδια Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα, πάσχουν από 
καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν θετικά αντιπυ-
ρηνικά αντισώματα5. Μερικές μελέτες δείχνουν μια πιθα-
νή σχέση μεταξύ στοχευμένης ειδικής δίαιτας με θρεπτι-
κές ουσίες και Αιφνίδιας Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας6.

H Αιφνίδια Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα μπορεί να είναι 
προάγγελος εμφάνισης σε μεταγενέστερο χρόνο εμφράγμα-
τος του μυοκαρδίου7 ή και ακόμη εγκεφαλικού επεισοδίου8.

Αιτιολογία
Τα αίτια της Αιφνίδιας Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας εί-

ναι πολλά (Πίνακας 1). Σε άρρενες ασθενείς που λαμβά-
νουν στυτικά φάρμακα για βελτίωση σεξουαλικής απόδο-
σης έχουν περιγραφεί περιστατικά Αιφνίδιας Νευροαισθη-
τηρίου Βαρηκοΐας πρόσκαιρης ή και μόνιμης. Εντούτοις, 

για πολλές περιπτώσεις το αίτιο παραμένει άγνωστο και οι 
περισσότερες αποδίδονται σε ιογενή κοχλιοπάθεια, μικρο-
αγγειακά συμβάματα ή μια αυτοάνοση διεργασία9.Ιστοπα-
θολογικές μελέτες σε κροταφικά οστά φανερώνουν ατρο-
φία της βασικής μεμβράνης κυρίως στη βασική έλικα του 
κοχλία, της αγγειώδους ταινίας και του οργάνου του Corti10.

Κλινικές εκδηλώσεις
Οι ασθενείς με Αιφνίδια Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα 

συνήθως αναφέρουν ξαφνική ή ταχέως εξελισσόμενη 
(εντός ωρών) απώλεια ακοής ή την πρωτοδιαπιστώνουν 
κατά την πρωινή έγερσή τους. Στο 97% η Αιφνίδια Νευ-
ροαισθητήριος Βαρηκοΐα αφορά το ένα αυτί, ενώ μόνο 
στο 3% και τα δύο5. Ασθενείς με μονόπλευρη Αιφνίδια 
Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα είναι δυνατόν να αναπτύ-
ξουν Αιφνίδια Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα και στο άλλο 
στην ίδια χρονική περίοδο ή και μεταγενέστερα.

Αρκετοί ασθενείς κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ανα-
φέρουν αίσθημα απόφραξης-«μπουκώματος» του αυ-
τιού χωρίς να συνειδητοποιούν ότι έχουν απωλέσει ση-
μαντικά την ακοή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερούν 
να επισκεφθούν τον Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο, θεω-
ρώντας ότι το «μπούκωμα» είναι κάτι το συνηθισμένο 
και θα οφείλεται σε συνάχι και όχι σε κάτι πιο σοβαρό.

Αν ο ασθενής αναφέρει εκτός της απώλειας ακοής και ταυ-
τόχρονο ινιακό ή οπίσθιο τραχηλικό πόνο πρέπει να εκτι-
μηθεί ακόμη και για πιθανή ρήξη σπονδυλικής αρτηρίας11.

Το 90% των ασθενών με Αιφνίδια Νευροαισθητήριο 

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Διδάκτωρ & πρώην Επιμελητής Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής 

Mainz Γερμανίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ
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Βαρηκοΐα αιτιώνται και για εμβοές (βουητά-«τζιτζίκια»)5, 
ενώ στο 20-60% επισυμβαίνει και ίλιγγος12, συμπτώματα 
που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα ζωής 
των ασθενών αυτών. Οι ασθενείς με μονόπλευρη Αιφνί-
δια Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα δυσκολεύονται αρχικά να 
εντοπίζουν τους ήχους με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο 
ατυχημάτων λόγω ελλιπούς προσανατολισμού στον χώρο.

Διάγνωση
Η Αιφνίδια Απώλεια Ακοής δεν μπορεί να διαλάθει του 

έμπειρου Ωτορινολαρυγγολόγου και η έναρξη της θε-
ραπείας πρέπει να έχει τη λογική του κατεπείγοντος και 
μάλιστα «πριν ο ήλιος δύσει» με κατάλληλη αγωγή από 
το στόμα ή ενδοφλέβια με εισαγωγή σε Κλινική.

Η κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση στρέφεται σε ιστο-
ρικό τραυματισμού, ωταλγίας, πυρετού, εστιακών νευ-
ρολογικών συμπτωμάτων, κεφαλαλγίας, διπλωπίας, πρό-
σφατης ερυθρότητας ή άλγους του οφθαλμού και προ-
ηγούμενου ιστορικού απώλειας ακοής.

Η αδρή φυσική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
Ωτοσκοπική εξέταση από τον Ειδικό Ωτορινολαρυγγο-
λόγο προκειμένου να αποκλειστούν μέση ωτίτιδα, ξένα 
σώματα, ωτικό βύσμα, διάτρηση τυμπανικού υμένα, 
εξωτερική ωτίτιδα ή χολοστεάτωμα. 

Οι ασθενείς με Αιφνίδια Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα 
πρέπει να υποβάλλονται άμεσα σε Ακοομετρικά Test. Η 
Αιφνίδια Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα αν αναταχθεί και 
επανεμφανιστεί μετά μήνες, χρειάζεται πλέον ενδελεχή Κλι-
νικοεργαστηριακή διερεύνηση γιατί μπορεί να είναι πρό-
δρομο σύμπτωμα σοβαρότερης Νευρολογικής πάθησης 
π.χ. κατά Πλάκας Σκλήρυνσης ή επαπειλούμενου Εγκεφα-
λικού Επεισοδίου.Γι’ αυτό και στις περιπτώσεις αυτές εν-
δείκνυται Μαγνητική Τομογραφία με σκιαγραφικό ή και 
Μαγνητική Αγγειογραφία13. Η Μαγνητική Τομογραφία με 
σκιαγραφικό συνιστάται επίσης σε Αιφνίδια Νευροαισθη-
τήριο Βαρηκοΐα σοβαρού βαθμού ή αν η Αιφνίδια Νευρο-
αισθητήριος Βαρηκοΐα δεν ανταποκρίνεται στη θεραπευ-
τική αγωγή, για διερεύνηση παθήσεων όπως Ακουστικό 
Νευρίνωμα, Περιλεμφικό Συρίγγιο, Νόσος του Meniere, 
Αγγειακή Ανεπάρκεια, Σκλήρυνση κατά Πλάκας ή άλλων 
αιτίων που αφορούν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Η 
Αξονική Τομογραφία δεν προσφέρει επαρκή ανάλυση 
για την ανίχνευση Όγκων της Γεφυροπαρεγκεφαλιδικής 
Γωνίας ή μικρών εμφράκτων του εγκεφαλικού στελέχους 
και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς που 
δε μπορούν να υποβληθούν σε Μαγνητική Τομογραφία3.

Διαφορική Διάγνωση
Η Αιφνίδια Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα διαφοροδι-

αγιγνώσκεται εύκολα από άλλα αίτια νευροαισθητηρί-
ου Βαρηκοΐας με παρόμοια ακοομετρική εικόνα η οποία 

όμως συνήθως είναι αμφοτερόπλευρη και σταδιακά και 
μακροχρόνια σιγά σιγά επιδεινώνεται όπως π.χ. συμβαί-
νει στην Πρεσβυακουσία.

Ένα σοβαρό και όχι σπάνιo αίτιο μονόπλευρης Αιφνίδιας 
Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας που θα πρέπει με προτε-
ραιότητα να αποκλειστεί είναι η κατά Πλάκας Σκλήρυνση.

Θεραπευτικές επιλογές
Γλυκοκορτικοειδή από το στόμα ή ενδοφλέβια

Τα Γλυκοκορτικοειδή θεωρούνται η θεραπεία πρώτης 
γραμμής για την Αιφνίδια Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα. 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Ωτορινολαρυγγολογίας-Χειρουργικής Κεφαλής και Τρα-
χήλου [AAO-HNS]3, συνιστούν τη θεραπεία άμεσα με 
γλυκοκορτικοειδή από το στόμα, με μέγιστη πιθανότη-
τα ανταπόκρισης αν η θεραπεία ξεκινήσει το συντομό-
τερο δυνατόν και όχι αργότερα από 2 εβδομάδες. Ανα-
γνωρίζουν όμως παράλληλα ότι η αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας αυτής είναι αμφιλεγόμενη. Η συνιστώ-
μενη δόση είναι 1mg πρεδνιζόνη ανά kg βάρους σώ-
ματος ημερησίως με ελάχιστη δόση τα 60 mg εφάπαξ 
ημερησίως για 10-14 ημέρες, με δυνατότητα παράτα-
σης για άλλες 10 ημέρες εφόσον παρατηρηθεί ανταπό-
κριση προς το τέλος του πρώτου διαστήματος θεραπεί-
ας14. Αρκετά κέντρα εφαρμόζουν τη χορήγηση γλυκο-
κορτικοειδών ενδοφλεβίως.

Ενδοτυμπανική έγχυση γλυκοκορτικοειδών
Η Ενδοτυμπανική έγχυση γλυκοκορτικοειδών διενερ-

γείται από τον Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο κατόπιν πα-
ρακέντησης του τυμπανικού υμένα δια λεπτής βελόνης 
μετά από ανώδυνη τοπική αναισθησία. Το εγχεόμενο 
στην τυμπανική κοιλότητα κορτικοστεροειδές δρα απευ-
θείας στον κοχλία, αφού απορροφηθεί από την στρογ-
γύλη θυρίδα, επιτυγχάνοντας υψηλότερη συγκέντρω-
ση του φαρμάκου στο έσω ους. Η Ενδοτυμπανική έγ-
χυση εφαρμόζεται συνήθως σε ασθενείς που δεν αντα-
ποκρίθηκαν στην αρχική θεραπεία με γλυκοκορτικοει-
δή από το στόμα, επιφέροντας κατά κανόνα μια του-
λάχιστον ελαφρά βελτίωση της ακοής15. Μπορεί όμως 
να εφαρμοστεί και σαν θεραπεία έναρξης σε ασθενείς 
στους οποίους η συστηματική χορήγηση γλυκοκορτι-
κοειδών σε υψηλές δόσεις πρέπει να αποφευχθεί, όπως 
σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη, Γλαύκωμα και σε 
εκείνους που είναι ευαίσθητοι στις παρενέργειές της ή 
και σε υποκατάσταση της θεραπείας έναρξης με γλυκο-
κορτικοειδή από το στόμα, μιας και φαίνεται να είναι 
εξίσου αποτελεσματική3,4,16.

Στη βιβλιογραφία εφαρμόζονται κυρίως δεξαμεθαζό-
νη σε δοσολογία από 4-25mg/ml όσο και μεθυλπρεδνι-
ζολόνη 20-125mg/ml3. Όσον αφορά στη συχνότητα χο-
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ρήγησης, δύναται να χορηγείται είτε με συνεχή έγχυση 
είτε επαναλαμβανόμενη, ημερησίως ή και εβδομαδιαί-
ως, με ή χωρίς τη βοήθεια σωληνίσκου τυμπανοστομίας. 
Σπάνιες, παροδικές παρενέργειες μπορεί να είναι κυρί-
ως ωταλγία, ίλιγγος και αίσθημα πληρότητας του ωτός.

Η επιλογή μεταξύ της χορήγησης γλυκοκορτικοειδών από 
το στόμα ή ενδοτυμπανικά ως αρχική θεραπεία γίνεται με βά-
ση και κριτήρια όπως το κόστος και οι πιθανές παρενέργειες.

Η θεραπευτική στρατηγική της ταυτόχρονης χορήγη-
σης σε όλους τους ασθενείς σαν θεραπεία έναρξης γλυ-
κοκορτικοειδών τόσο από το στόμα όσο και ενδοτυμπα-
νικά, συγκρινόμενη με εκείνη της Ενδοτυμπανικής έγχυ-
σης γλυκοκορτικοειδών μόνο στους ασθενείς εκείνους, 
στους οποίους η προηγηθείσα δεκαήμερη χορήγηση 
από το στόμα γλυκοκορτικοειδών δεν απέφερε βελτίω-
ση της ακοής, δεν φαίνεται να επιφέρει κάποιο υπέρτε-
ρο θεραπευτικό αποτέλεσμα17.

Προτείνουμε την Ενδοτυμπανική έγχυση γλυκοκορτι-
κοειδών σαν θεραπεία σε ασθενείς που δεν παρουσί-
ασαν βελτίωση μετά από 10 ημέρες θεραπείας με γλυ-
κοκορτικοειδή από το στόμα ή ενδοφλεβίως καθώς και 
σαν αρχική θεραπεία σε ασθενείς με υψηλού βαθμού 
απώλεια ακοής σε όλες τις συχνότητες. 

Λοιπές θεραπευτικές επιλογές
•  Η αντιϊική θεραπεία ενάντια σε μια πιθανή λοίμωξη 

με τον ιό του απλού έρπητα (HSV) τύπου 1 είναι αμ-
φιλεγόμενη μιας και δεν έχει επιτευχθεί αποδεδειγμέ-
νη αποτελεσματικότητα3.

•  H αφαίρεση ινωδογόνου και χαμηλής πυκνότητας λι-
ποπρωτεΐνης (LDL) μέσω πλασμαφαίρεσης, μόνη ή 
και σε συνδυασμό με θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, 
έχει δείξει θετικά αποτελέσματα18.

•  Η θεραπεία με μαγνήσιο ή ψευδάργυρο από το στό-
μα σε συνδυασμό με γλυκοκορτικοειδή επέφερε βελ-
τίωση της ακοής, υποδηλώνοντας πιθανή συνέργεια 
με τα γλυκοκορτικοειδή19,20.

•  Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο αναφέρεται σαν 
μονοθεραπεία σε ασθενείς με Αιφνίδια Νευροαισθη-
τήριο Βαρηκοΐα, αν και όλες οι σχετικές μελέτες ήταν 
μεθοδολογικά ανεπαρκείς. Επιπλέον, σε μία πρόσφατη 
μελέτη, ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ταυτόχρονη θε-
ραπεία με γλυκοκορτικοειδή τόσο συστηματικά όσο και 
ενδοτυμπανικά εμφάνισαν μεγαλύτερη βελτίωση ακο-
ής από εκείνους που υπεβλήθησαν σε γλυκοκορτικοει-
δή ενδοφλεβίως και Υπερβαρικό Οξυγόνο παράλληλα21.

•  Η Ερευνητική Τυμπανοτομή και σφράγιση της στρογ-
γύλης θυρίδας μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώ-
σεις Αιφνίδιας Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας που δε 
βελτιώνονται με γλυκοκορτικοειδήκαι συνοδεύεται και 
με ίλιγγο, μιας και αυτό μπορεί να υποδηλώνει ρήξη 
της στρογγύλης θυρίδας22.

•  Επίσης έχουν προταθεί σαν θεραπευτικοί παράγοντες, 
χωρίς όμως ουσιαστική επιστημονική τεκμηρίωση, δι-
ουρητικά, άναλος δίαιτα, αγγειοδιασταλτικά, εισπνοή 
διαλυματος 95% οξυγόνου και 5% διοξειδίου του άν-
θρακα, ενδοφλέβια χορήγηση υπέρτονων διαλυμά-
των γλυκόζης και άλλοι παράγοντες.
Τέλος αν η ακοή δεν επανέλθει με τις παραπάνω θε-

ραπευτικές επιλογές, πλέον ενδείκνυται η αντιμετώπιση 
της Βαρηκοΐας με Σύγχρονα Ακουστικά Βαρηκοΐας23.

Πρόγνωση
Η πρόγνωση της Αιφνίδιας Νευροαισθητηρίου Βαρη-

κοΐας γενικώς είναι καλή, ειδικά εφόσον η απώλεια ακο-
ής αφορά τις υψηλές ή χαμηλές συχνότητες και όχι όλο 
το φάσμα των συχνοτήτων. Ασθενείς με υψηλού βαθ-
μού απώλεια ακοής σε όλες τις συχνότητες έχουν φτωχή 
πρόγνωση και καλύτερα αποτελέσματα εμφανίζουν εκεί-
νοι που έλαβαν εκτός από συστηματικά γλυκοκορτικοει-
δή και ενδοτυμπανικά, από εκείνους που δεν έλαβαν24.

Η πλειονότητα των ασθενών που παρουσιάζουν τελι-
κά έστω και μερική αποκατάσταση της ακοής το κάνει 
εντός των πρώτων 10 ημερών5 και οι υπόλοιποι έως και 
το πρώτο τρίμηνο, μετά το οποίο σπανιότατα αναμένε-

Πίνακας 1:Κύρια αίτια Αιφνίδιας Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας

Λοιμώξεις

Ιογενής κοχλιοπάθεια σχετιζόμενη με ιούς, Βακτηριακή μηνιγ-
γίτιδα, Λοίμωξη με το μυκόπλασμα της πνευμονίας, Νόσος του 
Lyme, Φυματίωση, Σύφιλη, Μυκητιασική λοίμωξη

Ωτοτοξικά Φάρμακα

Νεοπλάσματα

Ακουστικό Νευρίνωμα, Μηνιγγική Καρκινωμάτωση, Λέμφωμα, 
Λευχαιμία, Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

Τραύμα

Κάκωση κεφαλής, Βαρότραυμα, Περιλεμφικό Συρίγγιο, Έκθε-
ση σε θόρυβο

Αυτοάνοσα Νοσήματα

Αγγειακές Διαταραχές

Σπονδυλοβασικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαι-
μικό επεισόδιο, Παρεγκεφαλιδικό έμφρακτο, Αιμορραγία έσω ωτός

Διάφορα Αίτια

Σακχαρώδης διαβήτης, Ψυχογενής Αιφνίδια Νευροαισθητήριος Βα-
ρηκοΐα, Νόσος Meniere, Ωτοσκλήρυνση, Νόσος Paget, Σκλήρυνση 
κατά Πλάκας, Σαρκοείδωση, Υποθυρεοειδισμός, Χρόνια Νεφρική 
Ανεπάρκεια, Ιδιοπαθής Αιφνίδια Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα

Πίνακας 1: Κύρια αίτια Αιφνίδιας Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας. Σε 
πολλές από τις παραπάνω ασθένειες, η Αιφνίδια Νευροαισθητήριος 
Βαρηκοΐα μπορεί να είναι το κύριο σύμπτωμα με το οποίο εκδηλώ-
νονται. (Πίνακας Τροποποιημένος από Schattner26)
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Από καταβολής κόσµου, η υγεία, η ευεξία, η δύναµη και η οµορφιά συγκαταλέγονται, µεταξύ των 
πολυτιµότερων αγαθών της ζωής. Ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, η φροντίδα της υγείας, όχι µόνο του 
σώµατος αλλά και της ψυχής και του πνεύµατος, αποτέλεσε σηµαντικό τµήµα του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισµού. Χωρίς αµφιβολία, ένας υγιεινός τρόπος ζωής µε τη βοήθεια και της προληπτικής ιατρικής µπορεί 
να αποτρέψει πλήθος προβληµάτων που αφορούν όχι µόνο στην υγεία του ατόµου που νοσεί, αλλά και στην 
οικονοµία της χώρας του που επιβαρύνεται µε τη δαπάνη για την αποκατάσταση της υγείας του. 

O Ιαµατικός Τουρισµός – Θερµαλισµός, ως κυρίαρχη µορφή του εναλλακτικού τουρισµού υγείας, 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όχι µόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της υγείας, αλλά και 
για την αντιµετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συµπληρωµατικά στην ιατρική καθώς και 
στις θεραπείες µε φάρµακα.  H ύπαρξη σηµαντικών ιαµατικών πηγών στον ελλαδικό χώρο µαζί µε το 
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίµα, παρέχει µεγάλες δυνατότητες ώστε, µε την αξιοποίησή τους, να 
εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήµερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο 
των µεγάλων κέντρων τουρισµού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα υποδοχής λουοµένων 
όλων των ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή. 

Χωρίς αµφιβολία, η ανάπτυξη του Τουρισµού Υγείας στην Ελλάδα, µπορεί να συµβάλλει τα µέγιστα 
στην αναβάθµιση του ελληνικού τουρισµού γενικότερα βελτιώνοντας την εικόνα µας στο εξωτερικό, 
παρατείνοντας την τουριστική περίοδο, δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας µέσω νέων επενδύσεων που 
θα δροµολογηθούν, µε απώτερο στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία των πολιτών.

ται ουσιαστική περαιτέρω αποκατάσταση. Ένας ακοο-
μετρικός έλεγχος έξι μήνες μετά την αρχική διάγνωση 
συνιστάται για τη διαπίστωση του τελικού αποτελέσμα-
τος της θεραπείας. Περίπου 2/3 των ασθενών με Αιφνί-
δια Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα βιώνουν αποκατάστα-
ση της ακοής τους, έστω και μερικά, ενώ η πρόγνωση 
είναι φτωχότερη σε ασθενείς ηλικιωμένους και πιθανόν 
σε εκείνους που πάσχουν ταυτόχρονα και από ίλιγγο25.
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Σπονδυλοβασική Ανεπάρκεια 
και Αυχενική Σπονδύλωση

Σύνδρομο σπονδυλοβασικής ισχαιμίας 
κατά τη στροφή της κεφαλής

Περίληψη
Το σύνδρομο σπονδυλοβασικής ανεπάρκειας (ΣΒΑ) 

συνίσταται σε υποτροπιάζοντα επεισόδια ισχαιμίας 
της σπονδυλοβασικής αρτηρίας και των κλάδων της. 
Παρατηρείται σε ποσοστό 5% των ατόμων που πάσχουν 
από χρόνια προκεχωρημένη αυχενική σπονδύλωση. Αν 
και το εν λόγω σύνδρομο αποτελεί μια εύκολα αντιμετωπί-
σιμη αιτία ΑΕΕ, είναι μάλλον υποδιαγνωσμένο.

Οι σπονδυλικές αρτηρίες αφού διέλθουν από τα εγκάρ-
σια τρήματα του 7ου έως 1ου αυχενικού σπονδύλου, ενώ-
νονται και σχηματίζουν τη βασική αρτηρία, καθιστώντας 
έτσι το σπονδυλοβασικό σύστημα υπεύθυνο για την αιμά-
τωση του εγκεφαλικού στελέχους, του θαλάμου, του ινι-
ακού λοβού, του λαβυρίνθου, των αιθουσαίων πυρήνων 
και του νωτιαίου μυελού.

Η σπονδυλική αρτηρία δύναται να συμπιεστεί-αποφραχθεί 
σε οποιοδήποτε σημείο από την έκφυση της έως την είσο-
δο της στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο. Το πιο συχνό αίτιο του 
συνδρόμου ανεπάρκειας του σπονδυλοβασικού συστήματος 
κατά τη στροφή της κεφαλής θεωρείται η ύπαρξη οστεοφυτι-
κών αλλοιώσεων στην υποατλαντική μοίρα της ΑΜΣΣ, και λι-
γότερο συχνά η ύπαρξη ινωδών συνδεσμικών ταινιών στον 
αυχένα, που πιέζουν εξωτερικά την αρτηρία. 

Το ΣΒΑ εκδηλώνεται συνηθέστερα με συγκοπικά ή προ-
λιποθυμικά επεισόδια, ζάλη, ίλιγγο, νυσταγμό, θόλωση ό-
ρασης, διπλωπία, δυσκαταποσία, διαταραχές ακοής και αι-
σθητικά ή κινητικά ελλείμματα, εκλυόμενα με τη στροφή 
της κεφαλής προς μία πλευρά.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη χρή-
ση αυχενικού κολάρου, τον περιορισμό στροφικών κινή-

σεων της κεφαλής, την αποφυγή καταπόνησης της ΑΜΣΣ 
και τελικά τη χειρουργική αποσυμπίεση, επί εδάφους σο-
βαρής συμπτωματολογίας και σημαντικής, αιμοδυναμικά, 
συμπίεσης της πάσχουσας σπονδυλικής αρτηρίας.
Λέξεις-κλειδιά: σπονδυλική αρτηρία, αυχενική μοίρα 
σπονδυλικής στήλης, ίλιγγος, οστεόφυτα

Εισαγωγή
Το σύνδρομο σπονδυλοβασικής ανεπάρκειας (ΣΒΑ) 

αναφέρεται στο 5% περίπου των ασθενών με χρόνια προ-
χωρημένη αυχενική σπονδύλωση1,2. Συνίσταται σε υπο-
τροπιάζοντα επεισόδια περιοδικής ισχαιμίας της σπον-
δυλοβασικής αρτηρίας και των κλάδων της, που οφείλο-
νται σε περιοδική μείωση ή μόνιμη διακοπή της ροής2,3 
με συμπτωματολογία από το ΚΝΣ.

Η σπονδυλοβασική ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή κα-
τάσταση που προκαλεί ανικανότητα. Παρά το γεγονός 
ότι αναγνωρίζεται εδώ και καιρό, αυτό το σύνδρομο εί-
ναι μάλλον υποδιαγνωσμένο και αποτελεί μια ευκόλως 
θεραπεύσιμη αιτία εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η σπονδυλική αρτηρία μπορεί να συμπιεστεί ή να απο-
φραχτεί σε οποιοδήποτε σημείο από την έκφυσή της στην 
υποκλείδια αρτηρία μέχρι το σημείο της σκληράς μήνιγ-
γας κατά την είσοδό της εντός του οπίσθιου βόθρου. Συ-
νήθως, με το διακρανιακό Doppler διαπιστώνεται μια ση-
μαντική μείωση των ταχυτήτων των οπίσθιων εγκεφαλι-
κών αρτηριών κατά τη διάρκεια στροφής της κεφαλής 
σχετιζόμενης με τα συμπτώματα, η οποία ακολουθείται 
από αντιδραστική υπεραιμία κατά την επαναφορά της 
κεφαλής στην ουδέτερη θέση. Η σωστή διερεύνηση, η 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΛΑ1,2, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ1,3, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΚΑΖΗΣ1,4, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΕΣ1,5

1Ομάδα Νέων Ιατρών και Επιστημόνων της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), 
2Απόφοιτος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Φοιτητής ΤΕΙ Αθηνών, 4Επίκουρος 

καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., 5Επιστημονικός συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α.

Συντονιστής: Γουλές Δημήτριος
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ακριβής διάγνωση και αντιμετώπιση είναι απαραίτητες 
για την αποκατάσταση της φυσιολογικής αιμοδυναμικής 
της οπίσθιας κυκλοφορίας, τη βελτίωση των συμπτωμά-
των και την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου.

 Είναι γνωστό ότι ο οστεοπαθητικός χειρισμός και η 
στροφή του αυχένα προκαλούν δυνητικά βλάβη στις 
σπονδυλικές αρτηρίες4,5. Ο Ford6 περιέγραψε τo 1952 
την περίπτωση ενός ασθενούς με συμπτώματα συγκο-
πής, ιλίγγου, νυσταγμού, θάμβους όρασης και ζάλης 
που αποδόθηκαν στη διαλείπουσα συμπίεση και των 
δύο σπονδυλικών αρτηριών στην περιοχή Α1-Α2. Οι 
Tatlow και Bammer αργότερα το 1957 περιέγραψαν το 
«Σύνδρομο σπονδυλοβασικής ισχαιμίας κατά τη στροφή 
της κεφαλής»7. Η εξωαυλική (εξωγενής) συμπίεση της 
σπονδυλικής αρτηρίας από οστεόφυτα κατά τη διάρκεια 
στροφής της κεφαλής καταδείχτηκε μετέπειτα, αρχικά σε 
πτωματικά δείγματα8,7 και στη συνέχεια σε ασθενείς9,10.

1. Κλινική Ανατομική Βάση
 Η σπονδυλική αρτηρία εκφύεται από το κυρτό του τό-

ξου που σχηματίζει η υποκλείδια αρτηρία κατά την πο-
ρεία της, έσωθεν του προσθίου σκαληνού11. Εναλλακτι-
κά, η σπονδυλική αρτηρία μπορεί να εκφύεται από το 
αορτικό τόξο ή από άλλα σημεία της υποκλειδίου αρτη-
ρίας σε λιγότερο από το 45% των περιπτώσεων12. Με-
τά την έκφυση της ανέρχεται μπροστά από την εγκάρ-
σια απόφυση του έβδομου αυχενικού σπονδύλου Α7. 
Αφού διέλθει διαμέσου του τρήματος της εγκάρσιας 
απόφυσης του έκτου αυχενικού σπονδύλου (Α6) (90% 
των περιπτώσεων12) εισέρχεται στον εγκάρσιο σωλήνα. 
Σπανιότερα και συγκεκριμένα, στο 5% των περιπτώσε-
ων μπορεί να περάσει από το τρήμα του Α5, στο 2% 
από το τρήμα του Α4 ή Α7 και στο 1% από του Α312,13.

Στη συνέχεια, αφού διατρέξει προς τα πάνω τον εγκάρ-
σιο σωλήνα, αναδύεται από το εγκάρσιο τρήμα του άτ-
λαντα και φέρεται στην αύλακα της σπονδυλικής αρτη-
ρίας αυτού11. Κατόπιν, διατρυπά τον οπίσθιο επιπωμα-
τικό υμένα και τη σκληρή μήνιγγα και διαμέσου του ινι-
ακού τρήματος εισέρχεται στο κρανίο11,13.

Μετά από βραχεία πορεία μπροστά από τον προμή-
κη, η σπονδυλική αρτηρία συνενώνεται με την αντίθε-
τή της δημιουργώντας τη βασική αρτηρία, η οποία με-
τά από 3-4 εκ. διχάζεται τελικά στις οπίσθιες εγκεφαλι-
κές αρτηρίες, που αναστομώνονται με τις έσω καρωτί-
δες και μαζί και με τις πρόσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες 
σχηματίζουν το εξάγωνο του Willis11,13.

Η σπονδυλική αρτηρία, πριν εισέλθει στο κρανίο (εξω-
κρανιακή μοίρα), χορηγεί μυϊκούς κλάδους για τους ινιο-
αυχενικούς μυς και νωτιαίους κλάδους, οι οποίοι αιμα-
τώνουν την αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού και 
τους αυχενικούς σπονδύλους11.

Ενδοκρανιακά, η σπονδυλική αρτηρία χορηγεί: 1) την 
οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, η οποία διανέ-
μεται στην παρεγκεφαλίδα, στον προμήκη μυελό και στο 
χοριοειδές πλέγμα της τέταρτης κοιλίας, 2) την πρόσθια 
νωτιαία και τις οπίσθιες νωτιαίες αρτηρίες, που διανέμο-
νται στο νωτιαίο μυελό, 3) μηνιγγικούς κλάδους που δια-
νέμονται στα οστά και στη σκληρά μήνιγγα του οπίσθιου 
κρανιακού βόθρου και 4) τις προμηκικές αρτηρίες11,13.

Η βασική αρτηρία χορηγεί: 1) την έσω ακουστική ή λα-
βυρινθική αρτηρία, η οποία εισέρχεται στον έσω ακου-
στικό πόρο και αιματώνει το έσω ους, 2) την άνω πα-
ρεγκεφαλιδική αρτηρία, η οποία διανέμεται στην άνω 
επιφάνεια της παρεγκεφαλίδας, τη γέφυρα και την υπό-
φυση, 3) την πρόσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, 
που διανέμεται στην πρόσθια και κάτω επιφάνεια της 
παρεγκεφαλίδας, 4) την οπίσθια παρεγκεφαλιδική αρ-
τηρία, η οποία χορηγεί κλάδους για τον οπτικό φλοιό, 
μέρη του θαλάμου, τον φακοειδή πυρήνα, το έσω γο-
νατώδες σώμα και το χοριοειδές πλέγμα της τρίτης κοι-
λίας και 5) γεφυρικές αρτηρίες11,13.

2. Αιμοδυναμική και Παθογένεια στη Στροφή
Όταν κάποιος στρέφει την κεφαλή, υπάρχει συνήθως 

συμπίεση της αντίπλευρης σπονδυλικής αρτηρίας στο 
επίπεδο της ατλαντοαξονικής άρθρωσης, η οποία εξισορ-
ροπείται από την παρουσία φυσιολογικής ομόπλευρης 
σπονδυλικής αρτηρίας που αιματώνει το βασικό σύστη-
μα (Εικόνα 1). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στους 
ασθενείς με στροφική σπονδυλοβασική ισχαιμία, η μία 
σπονδυλική αρτηρία είναι συνήθως υποπλαστική ή απο-
φραγμένη9,14, και δεν υπάρχει σημαντική παράπλευρη 
ροή αίματος από την πρόσθια κυκλοφορία στο βασικό 
σύστημα μέσω των οπίσθιων αναστομωτικών αρτηριών.

3. Κλινικά ευρήματα
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της στροφικής σπον-

δυλοβασικής ανεπάρκειας είναι η συγκοπή ή η αίσθη-

Στρέβλωση σπονδυλικής αρτηρίας κατά τη στροφή και κάμψη του 
αυχένα.
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ση λιποθυμίας, ζάλη, ίλιγγος, θάμβος όρασης, επεισό-
δια πτώσης, εμβοές, υποακοϊα, και αισθητικά ή κινητι-
κά ελλείμματα εκλυόμενα κατά τη στροφή της κεφαλής 
προς μία συγκεκριμένη πλευρά7,15. Τα συμπτώματα χα-
ρακτηριστικά αμβλύνονται αμέσως μετά την επαναφο-
ρά της κεφαλής στην ουδέτερη θέση7,14,15.

Μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα μετά τη στροφή της κεφα-
λής έχει επίσης περιγραφεί στο σύνδρομο «εγκεφαλικό επει-
σόδιο τόξου κυνηγού» στην περιγραφή του Sorensen17 σε 
ασθενή ο οποίος απέκτησε εγκεφαλικό επεισόδιο οπίσθιου 
βόθρου μετά από άσκηση τοξοβολίας. Αρκετά διαφορετι-
κά μηχανικά αίτια περιγράφονται παρακάτω.

 3.1 Βασική Συμπτωματολογία
Τα συμπτώματα της ΣΒΑ χαρακτηρίζονται από ζάλη, 

λιποθυμία, αυχενογενή κεφαλαλγία και νευρολογικές εκ-
πτώσεις από τα ημισφαίρια και το στέλεχος του εγκεφά-
λου, όπως δυσαρθρία, περιστοματική αιμωδία, διπλω-
πία, υπαισθησία και πάρεση στο πρόσωπο ή στα άκρα, 
δυσκαταποσία και φαρυγγική δυσαισθησία, διαταραχές 
όρασης (θάμβος, οπτική μαρμαρυγή ή σπινθηροβόλο 
αίσθημα), νυσταγμό, αιφνίδια κώφωση ή βαρηκοΐα και 
υποακουσία λόγω ισχαιμίας της έσω ακουστικής αρτηρί-
ας (αιθουσοκοχλιακό σύνδρομο)3. Πολλά από τα ανω-
τέρω οφείλονται σε ισχαιμία των πυρήνων των εγκεφα-
λικών συζυγιών. Σπάνια εμφανίζονται διαταραχές μνή-
μης από ισχαιμία των μαστίων3.

Επανειλημμένες προσβολές μπορεί να καταλήξουν σε 
εγκεφαλικά έμφρακτα ή αυχενική μυελοπάθεια.

4. Αίτια 
Περιγράφονται παρακάτω τα αίτια που προκαλούν 

προσωρινή ή μόνιμη αιμοδυναμικά σημαντική συμπίε-
ση ή πλήρη απόφραξη της κύριας εξωκρανιακής σπον-
δυλικής αρτηρίας κατά τη στροφή της κεφαλής, με απο-
τέλεσμα τη μειωμένη ροή αίματος προς το αγγειακό σύ-
στημα της βασικής αρτηρίας.

Μεμονωμένη απόφραξη μη κύριας σπονδυλικής αρ-
τηρίας ή και αμφοτερόπλευρη απόφραξη σπονδυλικής 
αρτηρίας που προκαλείται κατά τη στροφή της κεφαλής 
έχουν επίσης αναφερθεί17,18.

Πολλαπλά επεισόδια έκτασης και συμπίεσης της σπον-
δυλικής αρτηρίας μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε τραυ-
ματισμό του έσω χιτώνα και σχηματισμό θρόμβων, με 
επακόλουθη εμβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο15,19-21. Η 
σπονδυλική αρτηρία μπορεί να συμπιεστεί ή να απο-
φραχτεί σε οποιοδήποτε σημείο από την έκφυσή της 
μέχρι την είσοδό της στον οπίσθιο βόθρο.

Ως μηχανικά αίτια που προκαλούν στένωση ή απόφραξη 
της σπονδυλοβασικής αρτηρίας έχουν περιγραφεί οι ινώ-
δεις συνδεσμικές ταινίες του αυχένα22, ο πρόσθιος σκαλη-

νός μυς στο σκαληνοσπονδυλικό τρίγωνο9,23,24, οστεόφυτα 
στο εγκάρσιο τρήμα14,25-27, υπεξάρθρημα της αποφυσιακής 
άρθρωσης και υπέρμετρη στροφή της εγκάρσιας απόφυ-
σης16, υπεξάρθρημα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλι-
κής στήλης, υπερτροφία της αγκιστρωτής απόφυσης ή των 
αποφυσιακών αρθρώσεων της αυχενικής μοίρας της σπον-
δυλικής στήλης, αυχενική δισκοκήλη29,30, έκταση της αρτη-
ρίας κατά την πορεία της από το Α2 στο εγκάρσιο τρήμα 
του Α120,14,31-35, ή η έκταση στο σημείο διείσδυσης της σκλη-
ράς μήνιγγας στο ινιακό τρήμα36.

Μέχρι στιγμής το πιο συχνό αίτιο της στροφικής σπον-
δυλοβασικής ανεπάρκειας είναι η ύπαρξη οστεόφυτου 
προερχόμενου από την αγκιστρωτή (Luscka) απόφυ-
ση που συμπιέζει τη σπονδυλική αρτηρία κατά μήκος 
της πορείας της στην υποατλαντική αυχενική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης15,27.

Ένας ινώδης δακτύλιος προσκολλημένος στον εξωτε-
ρικό χιτώνα της αρτηρίας βρίσκεται συχνά στην περιο-
χή της συμπίεσης, πιέζοντας την αρτηρία, και ο οποίος 
φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση του 
συνδρόμου αυτού15,27. Σε σχέση με την κατεύθυνση της 
στροφής της κεφαλής, η σπονδυλική αρτηρία που συ-
μπιέζεται είναι συνήθως η αντίπλευρη στις περιπτώσεις 
συμπίεσης στο επίπεδο Α1-Α2 και η ομόπλευρη όταν η 
συμπίεση είναι στην υποαξονική (Α2) αυχενική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης35.

5. Απεικονιστική Διάγνωση 
Μία ακριβής διάγνωση εξαρτάται όχι μόνο από τα κλι-

νικά συμπτώματα, αλλά επίσης και από τον αιμοδυναμι-
κό και αγγειογραφικό έλεγχο. Η αναγνώριση των ιδιαί-
τερων κλινικών χαρακτηριστικών της σπονδυλοβασικής 
ανεπάρκειας (μικρή διάρκεια και αναπαραγωγιμότητα 
με μια συγκεκριμένη κίνηση της κεφαλής) και η χρήση 
διακρανιακού Doppler (TCD) ως αρχικό εργαλείο ελέγ-
χου είναι σημαντικά για την ορθή επιλογή των ασθενών 
για δυναμικό αγγειόγραμμα.

Πολλοί ασθενείς έχουν συμπτώματα που δεν είναι τόσο 
χαρακτηριστικά και εύκολα αναπαραγώγιμα κάθε φορά 
που στρέφουν το κεφάλι. Η απεικονιστική επιβεβαίωση 
ότι τα συμπτώματα του ασθενούς έχουν μετρήσιμη αι-
μοδυναμική διαταραχή συμβάλλει τα μέγιστα στη διά-
γνωση. Δεν είναι πάντα δυνατή η αξιόπιστη ανίχνευση 
των σημάτων λόγω τεχνικών δυσκολιών κατά την εκτέ-
λεση παθητικής στροφής της κεφαλής. Απαραίτητη εί-
ναι η προσεκτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ώστε 
να αποφευχθεί η λανθασμένη εκτίμηση.

Ο απεικονιστικός έλεγχος συνίσταται σε:
Α. Το διακρανιακό Doppler (TCD) για την αξιολόγη-

ση και διάγνωση των σπονδυλοβασικών συμπτωμάτων 
κατά τη στροφή14,37 είναι πολύ χρήσιμο ως αρχικό δια-
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γνωστικό εργαλείο λόγω χαμηλού κόστους, αναπαρα-
γωγιμότητας, καθώς και της δυνατότητας εκτέλεσης συ-
σχετισμού σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των ταχυτήτων 
των ΟΕΑ και των συμπτωμάτων14.

Διαπιστώνεται συνήθως μείωση στις ταχύτητες των ΟΕΑ 
τουλάχιστον 50%, αλλά πιο συχνά κατά μια μέση τιμή 20% 
της βασικής τιμής, όταν οι ασθενείς στρέφουν το κεφάλι 
τους14. Αυτό ακολουθείται από μια αντιδραστική υπεραι-
μία κατά τουλάχιστον 10% πάνω από την αρχική τιμή τα-
χυτήτων, όταν ο ασθενής επανέρχεται στην ουδέτερη θέ-
ση, η οποία συσχετίζεται με την εξαφάνιση των συμπτωμά-
των14. Αυτή η αντιδραστική υπεραιμία είναι μια φυσιολογι-
κή αντίδραση στην ισχαιμία και αντικατοπτρίζει ένα αγγει-
οδιασταλτικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στο επίπεδο 
των αρτηριδίων και τριχοειδικών κοιτών.

Μόνο λίγοι συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει το δια-
κρανιακό Doppler (TCD) ή άλλες μη επεμβατικές μελέτες 
αιμοδυναμικής συμπεριφοράς των εγκεφαλικών αγγείων 
προεγχειρητικά ως βοηθητικά εργαλεία για τη διάγνωση 
και τη μελέτη της οπίσθιας αιμοδυναμικής κυκλοφορί-
ας σε ασθενείς με στροφική σπονδυλοβασική ισχαιμία.

Οι Vates et al.30 ανέφεραν 50% μείωση των ταχυτήτων 
της σπονδυλικής αρτηρίας στο επίπεδο του ινιακού τρή-
ματος με τη χρήση διακρανιακού Doppler (TCD) σε πε-
ρίπτωση αυχενικής δισκοκήλης που προκαλούσε σπον-
δυλοβασική ανεπάρκεια.

Οι Jargiello et αl.38 έδειξαν τη χρησιμότητα του έγ-
χρωμου Doppler για την απεικόνιση της συμπίεσης της 
σπονδυλικής αρτηρίας στην υποαξονική (Α2) αυχενική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης σε περιπτώσεις σπονδυ-
λοβασικής ανεπάρκειας.

Οι Nakamura et αl.19, με τη χρήση duplex υπερηχο-
γραφήματος, ήταν σε θέση να τεκμηριώσουν την εξα-
φάνιση της τελοδιαστολικής ροής στη δεξιά σπονδυλι-
κή αρτηρία κατά τη διάρκεια στροφής της κεφαλής, η 
οποία συσχετιζόταν με τα συμπτώματα του ασθενούς.

Το διακρανιακό Doppler είναι εξαιρετικά χρήσιμο για 
την τεκμηρίωση της διαταραγμένης αιμοδυναμικής προ-
εγχειρητικά και τον έλεγχο της επαναφοράς των φυσι-
ολογικών ταχυτήτων της οπίσθιας κυκλοφορίας μετά 
τη χειρουργική αποσυμπίεση σε ασθενείς με στροφική 
σπονδυλοβασική ισχαιμία.

Οι Matsuyama et αl.35 ανέφεραν πέντε ασθενείς στη 
χειρουργική τους σειρά που είχαν ανωμαλίες αιμάτωσης 
στον οπίσθιο βόθρο στην τομογραφία εκπομπής μονή-
ρους φωτονίου προεγχειρητικά.

Β. Οι Δυναμικές αγγειογραφίες με προοδευτική στρο-
φή της κεφαλής είναι επίσης ανεκτίμητες για τον έλεγ-
χο και τη διάγνωση. Απεικονίζουν την αγγειακή ανατο-
μία της πρόσθιας και οπίσθιας κυκλοφορίας και κατα-
δεικνύουν τη θέση της συμπίεσης.

Είναι σημαντική η απεικόνιση όλης της πορείας και 
των δύο σπονδυλικών αρτηριών από την έκφυσή τους 
μέχρι τον οπίσθιο βόθρο34.

6. Θεραπεία και Χειρουργικές Επιλογές
Οι μη χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές περιλαμ-

βάνουν περιορισμό της στροφής της κεφαλής, αυχε-
νικό κολάρο και αποφυγή καταπόνησης της ΑΜΣΣ κα-
θώς και παρακολούθηση κλινικά και απεικονιστικά της 
εξέλιξης της συμπίεσης μέχρι να αποφασισθεί χειρουρ-
γική παρέμβαση.

Η χειρουργική θεραπεία είναι αποτελεσματική. Η εγ-
χειρητική αποσυμπίεση της σπονδυλικής αρτηρίας εν-
δείκνυται όταν τα συμπτώματα προκαλούν ανικανότη-
τα και υπάρχει αιμοδυναμικά σημαντική συμπίεση της 
σπονδυλικής αρτηρίας15. Οι Hardin et al39 ανέφεραν το 
1960 την πρώτη περίπτωση χειρουργικής επέμβασης σε 
έναν ασθενή με συμπτώματα στροφικής σπονδυλοβα-
σικής ισχαιμίας. Η απλή αποσυμπίεση είναι πολύ απο-
τελεσματική όταν εφαρμόζεται στη στροφική σπονδυ-
λοβασική ισχαιμία που προέρχεται από διάφορες αιτί-
ες κατά μήκος της υποαξονικής (Α2) αυχενικής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης14,15,22-25,26,27,29,30.

Η εκλογή της χειρουργικής τεχνικής προσαρμόζεται 
με βάση την ανατομική θέση, την παθογένεση και τον 
μηχανισμό συμπίεσης της σπονδυλικής αρτηρίας, π.χ. 
αφαίρεση των οστεοφύτων, δισκεκτομή, αποσυμπίεση 
στο επίπεδο Α1-Α2, σπονδυλοδεσία κλπ.

 

Abstract
Vertebrobasilar insufficiency syndrome (SDS) consists of 
recurrent ischemic episodes of the vertebral artery and 
its branches. It occurs in 5% of individuals who suffer 
from chronic cervical spondylosis outpost. Although this 
syndrome is an easily treatable cause of stroke, it seems 
to be hypodiagnosed. 
The vertebral arteries, after passing through the lateral 
foramina from the seventh to the first cervical vertebra, 
are joined to form the basilar artery, making the 
vertebrobasilar system responsible for the perfusion of 
the brain stem, the thalamus, the occipital lobe, the 
labyrinth, the vestibular nuclei and of the spinal cord.
The vertebral artery may be compressed anywhere from 
its origin to its entry in the posterior fossa. The most 
frequent cause of the SDS is the existence of osteophytes 
in the cervical spine, and less often the presence of 
ligands fibrous bands in the neck, pushing against the 
outer site of the artery.
The most common symptoms of the SDS are loss of 
consciousness, dizziness, vertigo, nystagmus, blurred 
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vision, double vision, difficulty in swallowing, impaired 
hearing and sensory or motor deficits, which are caused 
during turning the head to one side.
The therapeutic approaches include the use of cervical 
collar, the restriction of chiral head movements, 
avoid stressing the cervical spine and eventually 
surgical decompression, on the ground of serious 
symptomatology and significant hemodynamic 
compression of the affected vertebral artery.
Keywords: vertebral artery, cervical spine, vertigo, 
osteophytes.
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Δρ. Μιχαήλ Γ. Αγγέλου 
Οφθαλμίατρος-Χειρουργός, Αντιπρόεδρος ΕΕΛΙΑ

Στο παρόν βιβλίο, πόνημα του οφθαλμιάτρου-χειρουργού Μιχαήλ Αγ-
γέλου παρουσιάζεται με τρόπο ακριβή και λεπτομερή η ιατρική, ιδι-
αιτέρως οι οφθαλμικές παθήσεις μέσα από κείμενα της Αγίας Γραφής.

Αρχικά, ο συγγραφέας προβάλλει τα απαραίτητα για τη μελέτη της Βίβλου 
στοιχεία, που προσδίδουν λεπτομέρειες και συμβάλλουν στην πλήρη κατανό-
ηση των δεδομένων της εποχής. Επιπλέον, αναφέρει τις σημαντικότερες παθή-
σεις και τις θεραπείες που οι τότε ιατροί εφήρμοζαν. 

Εν συνεχεία, παραθέτει με τρόπο περιγραφικό όλες τις γνωστές ως τις μέρες 
μας ασθένειες που αναφέρονται στην κύρια πηγή του μελετητή, την Αγία Γραφή. 
Ο συγγραφέας, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη διαχωρίζει τη Βίβλο στα δύο 
γνωστά της μέρη, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έτσι, αναλύει κάθε σημαντι-
κό στίχο που αναφέρεται στη γραφή και σχετίζεται με τις οφθαλμικές παθήσεις.

Εν κατακλείδι, σε όλο το βιβλίο τονίζεται η σημασία του οφθαλμού και η δια-
χρονική ανάγκη του ανθρώπου να έχει την αίσθηση της όρασης. Κατά την ανά-
γνωσή του, αναμφίβολα ο αναγνώστης διακρίνει τη φροντίδα και την επιμέλεια 
που έχει συνολικά δοθεί από τον συγγραφέα.
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Κατά πλάκας σκλήρυνση – παθομηχανισμοί 
οστεοπόρωσης

Η οστεοπόρωση είναι μια συστηματική σκελετική δια-
ταραχή πού χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική αντοχή 
προδιαθέτοντας ένα άτομο σε αυξημένο κίνδυνο κατάγμα-
τος. Η οστική αντοχή ενσωματώνει την οστική πυκνότητα 
και την οστική ποιότητα. Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται 
από χαμηλή οστική μάζα και καταστροφή της μικροαρχι-
τεκτονικής του οστίτη ιστού, με αποτέλεσμα αυξημένη ευ-
θραυστότητα του οστού και προδιάθεση στα κατάγματα1. 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), δημιούργησε 
ένα λειτουργικό ορισμό αναφορικά με τη μετεμμηνοπαυ-
σιακή οστεοπόρωση που βασίζεται στην οστική πυκνότη-
τα (BMD) με βάση το Τ-score της μέτρησης σε οποιοδήπο-
τε σημείο του σκελετού2. Το σύστημα κατάταξης κατά τον 
WHO είναι αυτό που συναντάμε στη βιβλιογραφία και σε 
όλες τις συζητήσεις αναφορικά με τις παθήσεις των οστών.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του WHO3,4, οι γενικές κατη-
γορίες όσον αφορά στη διάγνωση είναι:

• Φυσιολογικό: BMD όχι κάτω από μια σταθερά απόκλιση 
(SD) από τον μέσο όρο των νέων ενηλίκων. (Τ-score > -1)

• Οστεοπενία: BMD μεταξύ μιας και 2.5 SD κάτω από 
τον μέσο όρο των νέων ενηλίκων. (-1< T score <-2.5) 

• Οστεοπόρωση: BMD 2.5 SD ή περισσότερο κάτω από 
τον μέσο όρο των νέων ενηλίκων. (T-score > -2.5)

• Σοβαρή ή εγκατεστημένη οστεοπόρωση: BMD 2.5 SD 
ή περισσότερο κάτω από τον μέσο όρο των νέων ενη-
λίκων και παρουσία ενός ή περισσοτέρων καταγμάτων.

Επειδή οι προσπάθειες δημιουργίας κλινικών ενδείξεων 
χαμηλής οστικής πυκνότητας επικεντρώθηκαν κυρίως σε 
υγιείς πληθυσμούς, δεν ελήφθησαν υπόψη πολλοί από τους 
παράγοντες που θέτουν ένα άτομο με αναπηρία σε αυξη-
μένο κίνδυνο οστεοπόρωσης. Η κλινική χρησιμότητα του 
Τ-score στις αναπηρίες σχετικά με την αναγνώριση ατόμων 
με οστεοπόρωση παραμένει αδιευκρίνιστη. Παρά τον αυ-
ξημένο αριθμό παραγόντων κινδύνου σε πληθυσμούς με 
αναπηρία δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά 
με τις μετρήσεις οστικής πυκνότητας (BMD) και επιπλέον 
δεν υφίσταται ουσιαστικά σύστημα κατάταξης ανάλογο αυ-

τού που προαναφέρθη για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε πως θα ήταν πιο δόκιμο 
σε άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιείται ο όρος χαμηλή 
οστική μάζα αντί του όρου οστεοπόρωση ή οστεοπενία και 
επίσης να λαμβάνεται υπόψη και το Ζ-score που λαμβάνεται 
από τη μέτρηση της οστικής πυκνομετρίας. Υπενθυμίζεται 
ότι το Ζ-score είναι ο αριθμός των σταθερών αποκλίσεων 
υψηλότερα ή χαμηλότερα αυτού που φυσιολογικά αναμε-
νόταν για κάποιο άτομο της ίδιας ηλικίας, φύλου, βάρους 
και φυλής με το εξεταζόμενο. Χρησιμοποιείται στη κλινική 
πράξη γιατί υποδηλώνει δευτεροπαθή αίτια οστεοπόρωσης 
που προκαλεί οστική απώλεια. Χαμηλότερο Z-score της -1.5 
σταθερής απόκλισης πιθανόν καταδεικνύει δευτεροπαθή αί-
τια οστεοπόρωσης5. Στη διεθνή βιβλιογραφία όμως χρησι-
μοποιείται στις αναπηρικές παθήσεις ο όρος οστεοπόρω-
ση και οι ασθενείς κατατάσσονται σύμφωνα με τα προα-
ναφερθέντα κριτήρια κατά WHO για τις μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες και για τον λόγο αυτόν ακολουθήθηκε η ίδια 
ορολογία για τις ανάγκες αυτού του κεφαλαίου.

Παρά το γεγονός της αποδοχής της οστεοπόρωσης ως 
ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας με χαρακτή-
ρα σιωπηλής επιδημίας, πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν 
πως σε άτομα με αναπηρίες δεν διερευνάται επαρκώς, 
επειδή γιατροί και ασθενείς επικεντρώνονται στη βασι-
κή αιτία της αναπηρίας και παραβλέπουν τους πολλα-
πλούς παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης και καταγ-
μάτων σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα6,7. 

Οστεοπόρωση σε Σκλήρυνση κατά Πλάκας 
Η μειωμένη κινητικότητα έχει ενοχοποιηθεί ως ένας ση-

μαντικός παράγοντας απώλειας οστικής μάζας σε ασθε-
νείς που πάσχουν από ΣΚΠ και φαίνεται να επηρεάζει ιδι-
αίτερα την BMD του μηριαίου οστού8,9. Εκλεκτικές εξαρ-
τώμενες από την κίνηση επιδράσεις στην BMD του μη-
ριαίου οστού, αλλά όχι στην BMD της ΟΜΣΣ έχουν επί-
σης περιγραφεί σε παραπληγικούς: η θέση καθίσματος 
σε αναπηρικό αμαξίδιο αρκεί ώστε να διατηρηθεί η φυ-

Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ
Φυσίατρος - Ιατρός Αποκατάστασης
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σιολογική ομοιόσταση του οστού στη Σ.Σ, 
αλλά όχι και στην περιοχή του ισχίου10,11. 
Ωστόσο, η υψηλή αναλογία περιπατητικών 
ασθενών με οστική απώλεια ενοχοποιεί επι-
πλέον μη μηχανικούς παράγοντες8.

Βεβαίως, η ανεπάρκεια βιταμίνης D μπο-
ρεί να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα12. 
Σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΚΠ παρατη-
ρείται σε υψηλή επίπτωση ανεπάρκεια βιτα-
μίνης D και αυτή η ανεπάρκεια προσδιορί-
ζεται από επίπεδα 25–ύδροξυ-βιταμίνης D 
<20ng/ml13. Τα χαμηλά επίπεδα 25–ύδροξυ-
βιταμίνης D πιθανώς να οφείλονται σε έναν 
συνδυασμό χαμηλής διαιτητικής πρόσληψης 
βιταμίνης D καθώς και αποφυγής έκθεσης στον ήλιο, και αυ-
τό διότι τα συμπτώματα της ΣΚΠ μπορεί να επιδεινωθούν 
μετά από έκθεση στον ήλιο (κόπωση σχετική με τη ζέστη), 
με συνέπεια οι ασθενείς αυτοί να αποφεύγουν την έκθεση 
στον ήλιο. Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα επίπεδα 25–ύδροξυ-
βιταμίνης D αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της οστικής 
μάζας σε αυτόν τον πληθυσμό, με την οστική μάζα σε όλα 
τα σημεία μέτρησης να είναι χαμηλότερη στους ασθενείς 
με τη μεγαλύτερη ανεπάρκεια σε 25–ύδροξυ-βιταμίνης D. 
Στους ασθενείς με ΣΚΠ η σχετική ανεπάρκεια 25–ύδροξυ-
βιταμίνης D είναι επιβλαβής για τον σκελετό. Μετρήσιμες 
δευτερογενείς αλλαγές θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν 
έναν υψηλότερο καταγματικό ρυθμό και έναν υψηλότερο 
ρυθμό οστικής απώλειας απ’ ότι αν τα επίπεδα 25–ύδροξυ-
βιταμίνης D ήταν επαρκή. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D 
προσδιορίζεται 25–ύδροξυ-βιταμίνης D <10ng/ml, η έλλει-
ψη βιταμίνης D ως 25–ύδροξυ-βιταμίνης D μεταξύ 10 και 
20ng/ml, ενώ τα φυσιολογικά επίπεδα κυμαίνονται ≥20ng/
ml14. Μεγάλου βαθμού ανεπάρκεια βιταμίνης D έχει ως απο-
τέλεσμα την οστεομαλακία: ωστόσο, έλλειψη με επίπεδα 
25–ύδροξυ-βιταμίνης D όχι αρκετά χαμηλά ώστε να προ-
κληθεί οστεομαλακία, μπορεί να ασκήσουν βλαπτική επί-
δραση στην ομοιόσταση του ασβεστίου και την υγεία του 
οστού15-18. Η πρωταρχική δράση της 25–ύδροξυ-βιταμίνης 
D είναι η αύξηση της απορρόφησης ασβεστίου από το γα-
στρεντερικό σύστημα κυρίως με έμμεσο τρόπο με το να 
αυξάνει την 1,25(ΟΗ)2D ή ενδεχομένως μέσω απευθεί-
ας δράσης17. Η μείωση της τροφοδοσίας του γαστρεντε-
ρικού συστήματος με ασβέστιο εξαιτίας των χαμηλών επι-
πέδων 25–ύδροξυ-βιταμίνης D επιφέρει μείωση των επιπέ-
δων ασβεστίου του ορού με συνέπεια την αύξηση στα επί-
πεδα PTH ώστε να διατηρηθεί η ομοιοστασία του ασβεστί-
ου. Αν και αυξημένα επίπεδα PTH μπορεί να επαναφέρουν 
την 1,25(ΟΗ)2D στα φυσιολογικά επίπεδα, αυτό μπορεί να 
συμβεί εις βάρος του σκελετού, με τα υψηλά επίπεδα της 
PTH να προκαλούν αυξημένη οστική εναλλαγή και οστική 
απώλεια. Πολλοί ερευνητές έχουν αποδείξει ότι σε μετεμ-

μηνοπαυσιακές γυναίκες της λευκής φυλής 
τα επίπεδα 25–ύδροξυ-βιταμίνης D συσχε-
τίζονται με την BMD του ισχίου και της ΣΣ, 
μια σχέση που πιθανότατα διαμεσολαβείται, 
τουλάχιστον έως ένα σημείο, από την εμφά-
νιση ενός ήπιου δευτεροπαθή υπερπαραθυ-
ρεοειδισμού σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα 
25–ύδροξυ-βιταμίνης D19,20. 

Η χαμηλή τεστοστερόνη από μόνη της 
στους πληθυσμούς αυτούς δεν εξηγεί την 
οστική απώλεια στους ασθενείς και καμία 
ξεκάθαρη επίδραση του καπνίσματος ή της 
κατάχρησης αλκοόλ στη μειωμένη οστική 
μάζα δεν μπόρεσε να αποδειχθεί11.

Η οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή (ΟΠ-ΓΚ) είναι 
ο κύριος τύπος της δευτερογενούς οστεοπόρωσης. Ο μη-
χανισμός είναι ότι η περίσσεια ΓΚ προκαλεί ταχεία και ση-
μαντική βλάβη στην ποιότητα του οστού21,22. Η ποιότητα 
εξαρτάται από τη θεμέλια ουσία του οστού: τη μικροαρχι-
τεκτονική: τον ρυθμό οστικής ανακατασκευής: και την προ-
σαρμογή στον μηχανοστάτη, που εξαρτάται από το δίκτυο 
των οστεοκυττάρων. Η περίσσεια ΓΚ επηρεάζει τον σκελε-
τό τόσο μέσω συστηματικής όσο και μέσω τοπικής δρά-
σης. Αυτό ερμηνεύει την ελαττωμένη μυϊκή μάζα, τη μει-
ωμένη λειτουργία των γονάδων, τη διαταραγμένη έκκρι-
ση GH και τη μικρότερη διαθεσιμότητα του IGF-1. Την τε-
λευταία δεκαετία όμως, έγινε εμφανές ότι τα ΓΚ δρουν κυ-
ρίως μέσω απευθείας δράσης στα οστικά κύτταρα, με τα 
κύτταρα της στρωματοβλαστικής σειράς να αποτελούν τον 
κύριο στόχo. Τα ΓΚ σε ανώτερες του φυσιολογικού συγκε-
ντρώσεις μεταβάλλουν τη διαφοροποίηση, την επιβίωση 
και τη λειτουργία αυτών των κυττάρων. Είναι σε θέση να 
προκαλέσουν μεταβολή στη διαφοροποίηση των αρχέγο-
νων κυττάρων σε κύτταρα του λιπώδους ιστού από κύττα-
ρα της οστεοβλαστικής σειράς: προκαλούν απόπτωση των 
ώριμων οστεοβλαστών και αναστέλλουν τη σύνθεση και έκ-
κριση των πρωτεϊνών της θεμέλιας ουσίας του οστού, των 
αυξητικών παραγόντων και των κυτοκινών. Επιπλέον, τα ΓΚ 
μπορούν να διεγείρουν την οστική απορρόφηση με το να 
προάγουν την επιβίωση και τη δράση των οστεοκλαστών. 

Οι μηχανισμοί της δράσης των ΓΚ στο μικροπερι-
βάλλον του οστού έχουν μελετηθεί εκτενώς κατά τη δι-
άρκεια των τελευταίων 2 δεκαετιών. Σε ασθενείς που 
λαμβάνουν χρονίως per os ΓΚ, η οστική απώλεια είναι 
ομολογουμένως ταχεία και είναι εμφανής μέσα σε 6 ή 
ακόμη και σε 3 μήνες από την έναρξη της θεραπείας. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες παρακο-
λούθησης της οστικής ανακατασκευής στα πολύ αρχι-
κά στάδια της θεραπείας και οι πληροφορίες είναι ανε-
παρκείς για τις πρώιμες επιδράσεις σε συνάρτηση με 
συγκεκριμένη δόση παραγώγου κορτικοστεροειδών και 
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οδού χορήγησης. 
Αν και η επιβλαβής επίδραση των κορτικοστεροειδών 

στην ομοιόσταση του οστού είναι πλήρως αναγνωρισμέ-
νη, διασταυρούμενες και μακροχρόνιες μελέτες παρα-
κολούθησης ασθενών που πάσχουν από ΣΚΠ και βρί-
σκονται υπό αγωγή με κορτικοστεροειδή έδειξαν αντι-
κρουόμενα αποτελέσματα. Οι Schwid και συν μελέτη-
σαν την επίδραση της iv σποραδικής χορήγησης γλυκο-
κορτικοειδών σε ασθενείς με ΣΚΠ και ενεργή νόσο, αλ-
λά δεν βρήκαν ξεκάθαρη επίδραση στην οστική απώ-
λεια: αντιθέτως, παρατηρήθηκε αύξηση στην οστική πυ-
κνότητα στην ΟΜΣΣ9.

Οι Van Staa και συν. έδειξαν ότι η παρατεινόμενη αγω-
γή με γλυκοκορτικοειδή αποφέρει αύξηση στον κίνδυνο 
καταγμάτων που είναι ήδη ορατός στους 3 μήνες, ανε-
ξάρτητα από τις αλλαγές στην BMD22. Υψηλή δόση, μι-
κρής διάρκειας iv θεραπεία με ΓΚ έχει ως αποτέλεσμα 
άμεση μείωση του οστικού σχηματισμού και αύξηση της 
οστικής απορρόφησης, όπως φαίνεται από τους δείκτες 
οστικής εναλλαγής. Υποστηρίζουμε την άποψη ότι του-
λάχιστον στην αρχική ταχεία φάση της επαγόμενης από 
τα ΓΚ οστικής απώλειας εμπλέκεται τόσο ο ελαττωμένος 
οστικός σχηματισμός όσο και η αυξημένη οστική απορ-
ρόφηση, ενώ η καθυστερημένη αύξηση των οστικών 
δεικτών υπονοεί ότι η διακοπή αυτής της αγωγής ακο-
λουθείται από μια επανορθωτική φάση με υψηλή οστι-
κή εναλλαγή. 

Στη μελέτη του Zorzon και συν.23 η οστεοπόρωση δεν 
ήταν πιο συχνή σε ασθενείς με ΣΚΠ σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου, αλλά η οστεοπενία ήταν σαφώς συχνότε-
ρη σε ασθενείς με ΣΚΠ, ιδιαίτερα σε γυναίκες που ελάμ-
βαναν υψηλής δόσης ώσεις κορτιζόνης (HDMP) μόνο 
σε περιόδους έξαρσης της νόσου. Ωστόσο, ο κίνδυνος 
οστεοπενίας σε ασθενείς με ΣΚΠ που βρίσκονται σε πα-
ρατεταμένη αγωγή με κορτικοστεροειδή είναι υψηλό-
τερος σε σύγκριση με τον πληθυσμό ελέγχου, καθιστώ-
ντας επιτακτική την παρακολούθηση της BMD σε αυ-
τούς τους ασθενείς. 

Αυτή η διαπίστωση ενισχύει την άποψη ότι η ανικα-
νότητα και η συνεπακόλουθη ακινητοποίηση συμβάλλει 
στην εμφάνιση οστεοπόρωσης περισσότερο από ότι το 
σύνολο των στεροειδών που λαμβάνονται κατά τη δι-
άρκεια της ζωής. Για να διερευνηθεί καλύτερα αυτή η 
υπόθεση, εκτιμήθηκε η ύπαρξη οστεοπενίας ή οστεοπό-
ρωσης στην υποομάδα των ασθενών με ΣΚΠ που δεν 
χρησιμοποιούν επιπλέον βοήθεια στη βάδιση (EDSS < 
5.5). Η μελέτη έδειξε ότι η αναλογία των ασθενών με 
οστεοπενία ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα που ελάμβα-
νε HDMP σε περιόδους έξαρσης από την ομάδα χορή-
γησης HDMP κατά ώσεις (69.9% έναντι 50%). Επιπλέ-
ον, μια σημαντική αντίστροφη συσχέτιση ανάμεσα στην 

BMD στον αυχένα του μηριαίου και στο EDSS score βρέ-
θηκε και στις δύο θεραπείες. Αυτή η διαπίστωση πιθα-
νώς να υποδηλώνει ότι το φλεγμονώδες στοιχείο της νό-
σου θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας που από 
μόνος του προδιαθέτει σε οστική απώλεια ανεξάρτητα 
από την κινητικότητα ή την ακινητοποίηση. Η μελέτη κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία με επαναλαμ-
βανόμενες ώσεις με HDMP δεν προκαλεί οστεοπόρω-
ση σε ασθενείς με ΣΚΠ που παρακολουθήθηκαν για πε-
ρίπου 8 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος οστεοπενί-
ας δεν είναι αμελητέος και συνιστάται αυστηρή παρα-
κολούθηση της BMD. 
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Σχολικός εκφοβισμός και θυματοποίηση

Περίληψη
Στην παρούσα σύντομη ανασκόπηση περιγράφεται ένα 

βραχύ, εισαγωγικό ιστορικό της έρευνας πάνω στον σχολι-
κό εκφοβισμό, ο οποίος εμφανίζεται συχνότερα στην ύστερη 
παιδική ηλικία ή προεφηβεία. Παρατίθενται απόψεις και προ-
σεγγίζεις των διαφόρων ερευνητών και οργανισμών στον ο-
ρισμό και στις έννοιες του εκφοβισμού και της θυματοποί-
ησης. Τέλος γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση και κατατα-
ξη των μορφών εκφοβισμού/θυματοποίησης όπως σε άμε-
σο και έμμεσο ή λεκτικό, σεξουαλικό, διαδικτυακό, ρατσιστι-
κό κ.α. με πιο συχνή τη λεκτική μορφή. Τα δεδομένα αυτά α-
ποτελούν την απαρχή και αναγκαία προϋπόθεση για τον σχε-
διασμό και τη μεθόδευση ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων.
Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θυματοποίηση, 
μορφές θυματοποίησης, ύστερη παιδική ηλικία.

Εισαγωγή
Το φαινόμενο του εκφοβισμού δεν αποτελεί έναν καινού-

ριο τομέα έρευνας, καθώς έχει αρχίσει να μελετάται επισή-
μως από τη δεκαετία του 1970. Πρώτος ο Dan Olweus ξε-
κίνησε τη συστηματική μελέτη του. Βέβαια, πρέπει να τονι-
σθεί ότι, παρόλο που πριν από τη συστηματική μελέτη του 
φαινομένου, δεν υπάρχει ερευνητικό υπόβαθρο, υπάρχουν 
αναφορές για βία μεταξύ των παιδιών σε πολλά λογοτεχνικά 
έργα. Αυτό δείχνει ότι είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο σε μη 
ερευνητικό επίπεδο πολλά χρόνια πριν. Υπάρχουν αναφο-
ρές ερευνητών ότι το φαινόμενο αυτό περιγράφεται έντο-
να στους βιβλικούς ψαλμούς, έργο Εβραίων ποιητών που 
χρονολογείται γύρω στα 2000 χρόνια πριν (Rigby, 2008).

Η απαρχή της έρευνας αυτής έγινε στη Σουηδία στο τέλος της 
δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αυ-
τό είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της έρευνας για τον εκφο-
βισμό και τη θυματοποίηση και για τα προβλήματα που ανα-
κύπτουν και στις άλλες Σκανδιναβικές χώρες. Αξίζει να αναφερ-
θεί ότι, για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα στη Νορβηγία, έπρε-
πε να σημειωθεί ένα ακραίο γεγονός. Στο τέλος του 1982, τρία 
αγόρια ηλικίας 10-14 ετών αυτοκτόνησαν με πιθανή αιτιολογία 
τον εκφοβισμό που δέχτηκαν από συνομηλίκους τους. Το γεγο-
νός αυτό είχε ως αποτέλεσμα το αρμόδιο υπουργείο να ξεκινή-
σει εθνική εκστρατεία κατά του φαινομένου (Olweus, 2009).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του εικο-
στού αιώνα παρατηρήθηκε αύξηση του φαινομένου σε 
παγκόσμια επίπεδο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισ-

σότερα κρούσματα του φαινομένου αυτού παρατηρού-
νται. Τα κρούσματα αυτά παρουσιάζονται σε όλες τις 
χώρες και χωρίς διακρίσεις. Αν και κάποιοι, πριν αρκε-
τά χρόνια, θεωρούσαν ότι δεν θα φτάσει το φαινόμενο 
αυτό στον ελλαδικό χώρο, τους διέψευσαν τα γεγονότα.

Αρκετές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν πα-
ρουσιάσει γεγονότα που αφορούν το φαινόμενο του εκ-
φοβισμού. Έχει αφιερωθεί αρκετός τηλεοπτικός χρόνος 
για την εξήγηση του φαινομένου. Κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους, το αρμόδιο υπουργείο άρχισε δι-
αφημιστική εκστρατεία έτσι ώστε να γίνει ευρέως γνωστό 
το φαινόμενο. Ταυτόχρονα, γίνονται έρευνες που έχουν 
ως απώτερο σκοπό τη γνώση για το εύρος του φαινομέ-
νου στα σχολεία, καθώς και την εύρεση τρόπων αντιμε-
τώπισής του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεθνής 
έρευνα του ΕΠΙΨΥ, HBSC-WHO (2000) για τη γενική κα-
τάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας των Ελλήνων 
μαθητών. Σε αυτήν, βρέθηκε ότι οι εντεκάχρονοι μαθη-
τές έχουν αρκετά υψηλά ποσοστά θυματοποίησης (34%).

Στην παρούσα ανασκοπική εργασία περιγράφονται οι 
έννοιες και οι μορφές εκφοβισμού και θυματοποίησης 
που εμφανίζονται πιο συχνά και σε τι ποσοστά με βάση 
τη διεθνή βιβλιογραφία που αποτελούν αναγκαίες προ-
ϋποθέσεις για τις ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα ανασκόπηση εκτίθενται 
αρχικά στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις έν-
νοιες του εκφοβισμού και της θυματοποίησης, τις μορφές τους 
τα χαρακτηριστικά και τις προθέσεις των συμμετεχόντων στα 
περιστατικά εκφοβισμού. Στη συνέχεια, διατυπώνονται τα ερευ-
νητικά ερωτήματα, οι ερευνητικές υποθέσεις και παρουσιάζο-
νται η μέθοδος και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. Ακο-
λουθεί η σύνθεση και η ερμηνεία των ευρημάτων, με επίκε-
ντρο τις διάφορες μορφές της θυματοποίησης. Τέλος, διατυ-
πώνονται τα κυριότερα συμπεράσματα, οι προτάσεις για πε-
ραιτέρω έρευνα και οι υποδηλώσεις των ευρημάτων για τις 
ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις.

Ορισμός 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο παρουσιάζε-

ται το φαινόμενο του εκφοβισμού στον σχολικό χώρο. Το 
φαινόμενο αυτό επηρεάζει πολλά παιδιά ανά τον κόσμο 
και τα θύματά του διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πα-
ρουσιάσουν σωματικά και ψυχικά προβλήματα (βλ. ανα-
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σκόπηση των Hawker & Boulton, 2000). Δεν είναι τυχαίο 
ότι η θυματοποίηση και ο εκφοβισμός χαρακτηρίστηκαν 
ως «ιδιάζον κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο χρήζει ειδι-
κής ανάλυσης» (Μπεζέ, 1996).

Η συστηματική μελέτη για το φαινόμενο του σχολικού εκ-
φοβισμού ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1970 από τη Σκαν-
διναβία, με πρωτοστάτη τον καθηγητή Dan Olweus, και στη 
συνέχεια ακολούθησαν οι Η.Π.Α. και η Αυστραλία (Rigby, 
2003). Ένα περιστατικό σε σχολείο του Colorado τον Απρί-
λιο του 1999 ήταν η αιτία για να ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη 
το φαινόμενο αυτό. Δύο μαθητές του σχολείου, αφού σκότω-
σαν με όπλο 12 συμμαθητές τους και τραυμάτισαν 23, αυτο-
κτόνησαν. Πιστοποιήθηκε ότι οι δράστες είχαν υποστεί κατα-
στάσεις εκφοβισμού και είχαν βιώσει τον εξοστρακισμό από 
τους συμμαθητές τους συμφωνα και με άλλες πηγές (Rigby, 
2008. Vossekuil, Fein, Reddy, Borum, & Modzeleski, 2002). 
Πρέπει, στο σημείο αυτό, να αναφερθεί ότι σε έρευνα που 
έγινε σε 37 σχολεία, στα οποία έλαβαν χώρα επεισόδια με 
χρήση όπλων από το 1974 ως το 2000, βρέθηκε ότι το 71% 
των δραστών είχε βιώσει πρωτύτερα εκφοβισμό ή να του 
ασκείται βία από συμμαθητές του (Vossekuil et al., 2002). 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του φαινομένου του σχολικού 
εκφοβισμού. Αρκετοί μελετητές έχουν επικεντρωθεί μόνο 
στην κακόβουλη περιγραφή του φαινομένου. Άλλοι πάλι 
προσπαθούν να βάλουν δικλείδες έτσι ώστε να μην μπορεί 
να γενικευτεί ο όρος αυτός σε οποιαδήποτε μορφή βίας 
που παρατηρείται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η μεγά-
λη ποικιλία επιθετικών πράξεων που μπορούν να συμπερι-
ληφθούν δυσκολεύει αρκετά τον ακριβή ορισμό του φαι-
νομένου. Μια ακόμη δυσκολία είναι ότι ορισμένοι ερευ-
νητές αναφέρονται στον εκφοβισμό με τη σχολική ερμη-
νεία του, άλλοι με την ερμηνεία που δίνουν τα μέσα ενη-

μέρωσης και άλλοι με τη νομική ερμηνεία (Arora, 1996). 
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό είναι 
το πώς βλέπει κάθε χώρα ή πολιτισμός τον εκφοβισμό. 
Ύστερα από σύγκριση του όρου σε 14 διαφορετικές χώ-
ρες, βρέθηκε ότι υπήρχαν ποικίλες ερμηνείες για το φαι-
νόμενο αυτό (Smith, Cowie, Olafson, & Liefooghe, 2002).

Οι Tatum και Tatum to 1992 (στο: Rigby, 2002) ανα-
φέρουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια σκόπι-
μη και συνειδητή επιθυμία να βλάψει κάποιος τον συ-
νάνθρωπό του και να τον υποβάλει σε μια κατάσταση 
πίεσης. Παρατηρούμε ότι σε αυτόν τον ορισμό υπάρχει 
προμελετημένη συμπεριφορά από την πλευρά του δρά-
στη. Έχει επίγνωση, δηλαδή, του κακού που θα προκα-
λέσει και αυτό ίσως και να τον ευχαριστεί.

Παρόμοια αντίληψη για τον τρόπο σκέψης του δρά-
στη παρουσιάζει και ο ορισμός που δόθηκε από το Συμ-
βούλιο της Σκωτίας για την Έρευνα στην Εκπαίδευση, ο 
οποίος αναφέρει ότι με τον όρο σχολικό εκφοβισμό εν-
νοείται η σκόπιμη και συνειδητή επιθυμία του δράστη να 
βλάψει, να απειλήσει ή να εκφοβίσει κάποιον (Johnson, 
Munn, & Edwards, 1991). Παρόμοια αντίληψη έχει και 
η Besag, η οποία αναφέρει ότι ο εκφοβισμός είναι περισ-
σότερο μια στάση παρά μια πράξη(στο: Rigby, 2002).

Οι Γάλλοι επιστήμονες Fabre-Cornali, Emin και Pain (1999) 
θεωρούν ότι ο εκφοβισμός συμπεριλαμβάνει «εγκλήματα 
και παραπτώματα κατά ατόμων ή κατά προσωπικής και 
σχολικής περιουσίας» και όλες τις μορφές βίας του ίδιου 
του σχολείου ως θεσμού, καθώς επίσης και όλες τις μι-
κρές και συχνές εκδηλώσεις «απρέπειας» οι οποίες επη-
ρεάζουν τη σχολική ζωή. Σε αυτή την ανάλυση του όρου 
περιλαμβάνεται, όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, 
και η αυθάδεια ή αγένεια των μαθητών προς τους εκπαι-
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δευτικούς και το αντίστροφο από την πλευρά των μαθη-
τών. Περικλείει σχεδόν όλες τις μορφές βίας ή αυταρχικό-
τητας που παρατηρούνται μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Μια διαφορετική άποψη παρουσιάζουν οι Frey και 
Hoppe-Graff (1994). Κάνοντας μια έρευνα στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας στη Βραζιλία, έφτασαν στο συμπέ-
ρασμα ότι εκφοβισμός είναι «η κυρίαρχη επιθετικότητα 
που συμβαίνει όταν ένα παιδί, χωρίς να προκληθεί από 
κάποιο άλλο, το χλευάζει, το εκφοβίζει, το καταναγκάζει, 
το κοροϊδεύει ή χειροδικεί εναντίον του, χωρίς έναν ξεκά-
θαρο εξωτερικό στόχο για τη συμπεριφορά του αυτή».

Η πιο αναλυτική και ξεκάθαρη ερμηνεία του εκφοβισμού 
παρουσιάζεται από τον Dan Olweus (2009). Συγκεκριμένα, 
ο Olweus αναφέρει ότι «ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο 
εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται, κατ’ επα-
νάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από 
έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές». Με την έκφραση 
«αρνητικές ενέργειες» εννοείται η κατάσταση στην οποία 
ένα άτομο σκόπιμα προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέ-
σει βλάβη σε κάποιο άλλο άτομο. Η κατάσταση αυτή μπο-
ρεί να είναι είτε λεκτική ή να προκληθεί με σωματική επαφή. 
Ακόμη, μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια κατάσταση 
άσεμνες χειρονομίες ή γκριμάτσες. Το σημαντικότερο όμως 
στον ορισμό αυτόν είναι ότι λαμβάνεται υπόψη η χρονική 
διάρκεια. Αυτό έχει ως στόχο τον αποκλεισμό των περιστα-
σιακών ενεργειών, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν τυχαί-
ες. Ας σημειωθεί ότι ο όρος αυτός δεν μπορεί ή καλύτερα 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει φιλονι-
κίες δύο ή περισσότερων μαθητών ίδιας σωματικής δύνα-
μης. Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ο όρος, θα πρέπει 
να υπάρχει διαφορά δύναμης, δηλαδή το θύμα να νιώθει 
αδύναμο και αβοήθητο απέναντι στο θύτη (Olweus, 2009).

Με παρόμοιο τρόπο παρουσιάζεται ο ορισμός του σχολι-
κού εκφοβισμού στο Λεξικό Ψυχολογίας των Πατεράκη και 
Χουντουμάδη (APA, 2000-2008). Όταν μιλάμε για αρνη-
τικές ενέργειες, εννοούμε ενέργειες και πράξεις που έχουν 
ως σκοπό τους να βλάψουν σκόπιμα κάποιο άλλο άτομο.

Για το θέμα της συχνότητας των πράξεων υπάρχουν, βέ-
βαια, και αντίθετες γνώμες, σύμφωνα με τις οποίες μία μό-
νο φορά αρκεί για να θεωρηθεί μια πράξη εκφοβισμός και 
να επηρεάσει την ψυχική κατάσταση του θύματος, εξαιτίας 
κυρίως του φόβου για επικείμενες επιθέσεις (Rigby, 2002).

Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ο ορισμός των Smith και 
Sharp (1994), κατά τον οποίο ο εκφοβισμός είναι «συστη-
ματική κατάχρηση δύναμης». Επίσης, σημαντικός είναι και ο 
ορισμός του Farrington (1993), ο οποίος αναφέρει ότι «εκ-
φοβισμός είναι η επανειλημμένη καταπίεση ενός λιγότερο 
δυνατού ατόμου, σωματικά ή ψυχικά, από ένα πιο δυνατό». 

Οι Αμερικανοί ερευνητές αποφεύγουν να χρησιμοποι-
ούν τον όρο εκφοβισμός. Εναλλακτικά χρησιμοποιούν 
τους όρους «προμελετημένη επιθετικότητα» και «αντι-

δραστική επιθετικότητα».
Το Υπουργείο Ελληνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

των, σε φυλλάδιο που εκδόθηκε παλαιότερα, αναφέρει 
ότι η επιθετική συμπεριφορά και η αρνητική πράξη εί-
ναι «η εμπρόθετη σύγκρουση ή η προσπάθεια κάποιου 
να χτυπήσει, να τραυματίσει ή να δυσχεράνει κάποιον 
σωματικά, λεκτικά ή με χειρονομίες, να τον αποκλείσει 
από την ομάδα και να παρεμποδίσει την ολοκλήρωση 
των επιθυμιών κάποιου άλλου» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2000, σ. 14).

Μορφές εκφοβισμού/θυματοποίησης
 Το φαινόμενο του εκφοβισμού, σύμφωνα με τη σχε-

τική βιβλιογραφία, δεν παρουσιάζεται μόνο με μία μορ-
φή. Οι ερευνητές κάνουν λόγο για δύο βασικές μορφές 
εκφοβισμού. Ο κυριότερος διαχωρισμός γίνεται από τον 
Olweus (2009), ο οποίος αναφέρει ότι πρέπει το φαινό-
μενο να διαχωριστεί σε άμεσο και έμμεσο εκφοβισμό. 
Με τον όρο άμεσος εκφοβισμός εννοούνται οι «σχετικά 
ανοιχτές επιθέσεις προς το θύμα», ενώ με τον έμμεσο 
εκφοβισμό εννοείται το είδος αυτό «που έχει τη μορφή 
της κοινωνικής απομόνωσης και του σκόπιμου αποκλει-
σμού από μια ομάδα». Ο έμμεσος εκφοβισμός δεν έχει 
τόσο εμφανή χαρακτηριστικά όσο ο άμεσος.

Περίπου αντίστοιχο διαχωρισμό αναφέρουν και οι 
Espelage και Swearer (2003) σε σχετικό τους άρθρο. 
Στηριζόμενοι στα βιβλιογραφικά δεδομένα, αναφέρουν 
ότι υπάρχει η έμμεση επίθεση, με σκοπό την κοινωνι-
κή χειραγώγηση του θύματος. Αναφέρουν όμως και τη 
σχεσιακή επίθεση, που έχει να κάνει με συμπεριφορές οι 
οποίες έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν σοβαρές κατα-
στροφές στις φιλίες του θύματος ή ακόμα και στα αισθή-
ματα ενσωμάτωσής του στην ομάδα των συνομηλίκων.

Οι Quiroz, Arnette και Stephens (2006) αναφέρουν ότι στον 
άμεσο εκφοβισμό κατατάσσεται μια γενικά ανοιχτή επίθεση, 
ενώ ο έμμεσος εκφοβισμός παρουσιάζεται με έναν πιο συγκα-
λυμμένο τρόπο. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: (α) τα χτυ-
πήματα οι σπρωξιές, οι τρικλοποδιές, (β) οι λεκτικές απειλές, 
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βρισιές, ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί και (γ) η απαίτηση για δι-
άφορες εξυπηρετήσεις-εκδούλευση, καθώς και η κλοπή χαρ-
τζιλικιού. Στην κατηγορία του έμμεσου εκφοβισμού αναφέ-
ρουν ότι ανήκουν συμπεριφορές όπως: (α) κοινωνική απόρ-
ριψη και απομόνωση, (β) γελοιοποίηση, (γ) χειραγώγηση φί-
λων και σχέσεων, (δ) απειλητικά μηνύματα και (ε) εκβιασμός. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο άμεσος εκφοβισμός δεν αφή-
νει μόνο σωματικά τραύματα, αλλά και ψυχική οδύνη, η 
οποία αρκετές φορές εκδηλώνεται με τη μορφή ψυχο-
σωματικών συμπτωμάτων (Espelage & Swearer, 2003).

Άλλοι ερευνητές δίνουν διαφορετικές ονομασίες για την 
κατάταξη των μορφών του εκφοβισμού. Μια άλλη διάκρι-
ση είναι σε έμμεσο, κοινωνικό και σχεσιακό εκφοβισμό 
(Bjorkqvist, 2001. Crick & Nelson, 2002. Underwood, 2003). 

Οι Kochenderfer και Ladd (1996) διακρίνουν τέσσερις 
μορφές εκφοβισμού, τους εξής: ο φυσικός, ο άμεσος λε-
κτικός, ο έμμεσος λεκτικός και ο γενικός. Η διάκριση αυ-
τή επιβεβαιώνει τα ευρήματα του Olweus που αναφέρ-
θηκαν πιο πάνω.

Πιο συγκεκριμένα, οι μορφές και οι εκφράσεις περιλαμ-
βάνουν τα εξής (Olweus, 2007. Sharp & Smith, 1994. 
Suckling & Temple, 2001):

(α) Άμεσος ή σωματικός εκφοβισμός: Γίνεται χρήση 
βίας, όπως μπουνιές, κλωτσιές, σπρωξιές.

(β) Λεκτικός εκφοβισμός: Στη μορφή αυτή περιλαμ-
βάνονται εκβιασμός, βρισιές, ρατσιστικές αναφορές, κο-
ροϊδευτικά παρατσούκλια, κοροϊδίες.

(γ) Έμμεσος, κοινωνικός ή σχεσιακός εκφοβισμός: 
Αναφέρεται η δημιουργία κλίκας που αποκλείει το θύ-
μα από την παρέα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
χρησιμοποιούνται κουτσομπολιό, συκοφαντίες κ.τ.ό.

(δ) Σεξουαλικός εκφοβισμός: Γίνονται πειράγματα 
με σεξουαλικό περιεχόμενο, υπάρχει σωματική επα-
φή χωρίς τη συναίνεση του θύματος. Ο σεξουαλικός 
εκφοβισμός διαφέρει από τη σεξουαλική παρενόχλη-
ση (Dunkun, 1999. Olweus, 1993. Rigby, 2008. Smith, 
Nika, & Papasideri, 2004).

(ε) Ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός εκφοβισμός: Η μορφή 
αυτή εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας. Η μορφή αυτή ορίζεται από τον Chibbaro 
(2007) ως «η πράξη χρήσης τεχνολογιών, όπως είναι το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα κινητά τηλέφωνα ή τα γρα-
πτά μηνύματα, με σκοπό να προκληθεί βλάβη σε άλλους».

(στ) Ρατσιστικός εκφοβισμός ή φυλετική παρενόχλη-
ση: Παρατηρείται όταν η επιθετική συμπεριφορά έχει 
ως στόχο ένα άτομο που ανήκει σε διαφορετική φυλή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι 
μορφές αυτές του φαινομένου παρουσιάζονται σε συν-
δυασμό (Μικτός εκφοβισμός). Τέλος, οι συμπεριφορές 
αυτές εκδηλώνονται είτε από  ένα άτομο είτε από ομά-
δα ατόμων (Rigby, 2008. Ronald, 2000).

Summary
This short article is a brief introduction of the research on 

bullying in schools, during late childhood or preadolescence. 
Different views and approaches, by various researchers and 
institutions, on the definition and meaning of bullying and 
victimization are mentioned. At the end, a short presentan 
and classification of the various forms of bullying and 
victimization, such as direct and indirect or verbal, sexual, 
cyber, racial etc. with the verbal one being the most 
common, is given. These data constitute the onset and 
necessary condition for psychopedagogical interventions. 
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ειδικό άρθροειδικό άρθρο

Για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, 
κυκλοφορεί νέο φάρμακο στην Ελλάδα 

ειδικά για την αντιμετώπιση του Συστηματικού 
Ερυθηματώδους Λύκου – Benlysta (belimumab)

O Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι το 
πρότυπο αυτοάνοσο νόσημα, καθώς εμφανίζεται με με-
γάλο φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, από απλό εξάνθημα 
μέχρι και προσβολή των νεφρών ή του εγκεφάλου. Σε 
πολλές περιπτώσεις τα συμπτώματα εμφανίζονται σπο-
ραδικά με τη μορφή εξάρσεων, και υποχωρούν με τη 
λήψη κατάλληλης θεραπείας. 

Τα τελευταία χρόνια οι γιατροί καταφέρνουν να θέσουν 
υπό έλεγχο τη νόσο αρκετά ικανοποιητικά σε σχέση με 
το παρελθόν, αν και όχι χωρίς κόστος για τους ασθενείς. 
Οι χορηγούμενες θεραπείες - κυρίως κορτιζόνη και ανο-
σοκατασταλτικά – αφενός μπορούν να προσφέρουν μό-
νο προσωρινή ανακούφιση και αφετέρου δημιουργούν 
και οι ίδιες προβλήματα, πολλές φορές σοβαρότερα και 
από την ίδια τη νόσο, όπως οστεοπόρωση και καρδιαγ-
γειακά προβλήματα. Επιπλέον, παρά τη λήψη των εν λό-
γω θεραπειών, κάποιου βαθμού δραστηριότητα της νό-
σου συνήθως παραμένει. 

Σημαντικό πρόβλημα παραμένει επίσης το γεγονός 
ότι, ακόμα και σε περιπτώσεις με καλή ανταπόκριση στη 
φαρμακευτική αγωγή, τα ποσοστά υποτροπής είναι ση-
μαντικά και οι ασθενείς συνεχίζουν να έχουν εξάρσεις. 
Οι συχνές εξάρσεις λειτουργούν αθροιστικά και η βλά-
βη στα όργανα που προσβάλλονται συσσωρεύεται με 
την πάροδο του χρόνου. 

Παρά το μεγάλο θεραπευτικό κενό και την εντατική 
έρευνα από τις φαρμακευτικές εταιρείες, η πολυπλοκό-
τητα της νόσου καθυστέρησε για πολλά χρόνια την ανα-
κάλυψη κάποιας νέας θεραπείας για το ΣΕΛ. Το 2011 
αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της νόσου, καθώς για 
πρώτη φορά ύστερα από 50 χρόνια έρευνας, εγκρίθηκε 
απο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) αλ-
λά και τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA), 
μία στοχευμένη θεραπεία ειδική για τη νόσο ΣΕΛ, προ-
ϊόν έρευνας της GSK, το Belimumab, υπό το εμπορικό 
όνομα Benlysta. Πρόκειται για βιολογική θεραπεία, που 
χορηγείται ενδοφλεβίως κάθε 28 ημέρες. Το Belimumab 
μειώνει ουσιαστικά σε ένα βαθμό την παθολογική υπερ-
δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος. Με αυ-
τό τον τρόπο, όταν προστίθεται στις υπάρχουσες θερα-

πείες, επιτυγχάνει καλύτερο μακροχρόνιο έλεγχο της νό-
σου και προλαμβάνει σημαντικά τις σοβαρές εξάρσεις. 
Το φάρμακο ουσιαστικά στοχεύει στο να κρατάει σε κα-
ταστολή το ΣΕΛ όσο το δυνατόν περισσότερο, μειώνο-
ντας έτσι τις πιθανότητες να προκαλέσει μόνιμες βλάβες 
στα όργανα του σώματος.

Στην Ελλάδα, η κυκλοφορία του Belimumab ξεκίνη-
σε πρόσφατα, με την ένταξη του φαρμάκου στον κα-
τάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. Στην Ευρώπη και 
την Αμερική πάνω από 16.000 ασθενείς έχουν λάβει το 
Belimumab  από το 2011. Δημοσιευμένα δεδομένα από 
την κυκλοφορία του φαρμάκου έχουν δείξει ότι κλινική 
βελτίωση παρατηρήθηκε στην πλειονότητα των ασθε-
νών, με συνέπεια αρκετές φορές να δίνεται η δυνατότη-
τα μείωσης της κορτιζόνης. 

Πληροφορίες για το Benlysta (belimumab)
Ο ρευματολόγος είναι αυτός που κρίνει ποιοι ασθενείς 

είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από το Belimumab, o 
οποίος και επιβλέπει τον ασθενή κατά τη διάρκεια της χο-
ρήγησης του φαρμάκου για τυχόν εμφάνιση αντιδρά-
σεων υπερευαισθησίας, όπως ισχύει γενικά για τους βι-
ολογικούς παράγοντες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση του belimumab 
παρέχονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντων, 
η οποία και ειναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EPAR, http://www.
emea.europa.eu).
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Στις μεγάλες και αρχοντικές αίθουσες του 
Μεγάρου ΥΠΑΤΙΑ έγινε η Έκθεση Ζωγραφι-
κής και Γλυπτικής που διοργάνωσε ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και η Ελληνική Εται-
ρεία Ιατρών Καλλιτεχνών (ΕΕΙΚ).

Ο Πρόεδρος της ΕΕΙΚ κ. Θεόδωρος Ντόλα-
τζας μίλησε για το έργο των ιατρών καλλιτε-
χνών και ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πα-
τούλης για το έργο του ΙΣΑ και του Ιατρείου 
Κοινωνικής Αποστολής.

  Έκθεση Eλληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών

Η Τέχνη είναι ο πολιτισμός μας, εί-
ναι η έκφρασή μας, είναι το μέσο επι-
κοινωνίας μεταξύ ιατρού και ασθενών, 
είναι το μέσο έκφρασης του ιατρού-
καλλιτέχνη με τους άλλους συναδέλ-
φους του, είναι η αποκάλυψη του ψυ-
χισμού του καλλιτέχνη ιατρού.

Η Τέχνη προάγει τις πνευματικές και 
ψυχικές αξίες του ιατρού όπως είναι 
η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, ο αλ-
τρουϊσμός, η φιλαλληλία, η δημιουρ-
γικότητα, η συμμετοχή, η έκφραση, η 
εμβάθυνση, η εφευρετικότητα.

Ο ιατρός - καλλιτέχνης «βλέπει» με 
άλλο μάτι τον άρρωστό του, το συνάν-
θρωπό του, το συνάδελφό του. Εκτός 
τούτου, με την τέχνη «αποφορτίζεται» 
ο Ιατρός συναισθηματικά αλλά και σω-
ματικά.

Με τις σκέψεις αυτές, μια ομάδα ια-
τρών το 1990 (πριν 24 χρόνια) δη-
μιούργησε την ΕΕΙΚ. Οι γιατροί-
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τέχνητέχνη

καλλιτέχνες της ΕΕΙΚ έχουν δείξει σ’ αυτό το διάστημα 
αξιόλογο έργο, όπως:

1. Οργάνωση 33 Πανελληνίων Εκθέσεων
2. Έκδοση 2 βιβλίων καλλιτεχνικών (εκδόσεις Λίτσας)
3.  4 Διεθνείς Εκθέσεις (Μ. Βρετανία, Δαϊς, Αθηναΐς, 

Ζάππειο)
4. 4 ομιλίες σε συνέδρια και σεμινάρια
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (Ιατρικό Βήμα), τύπο
6. Παρουσιάσεις στην T.V. 
7.  Οργάνωση δημοπρασιών για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς
8.  Οργάνωση εκθέσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς
9.  Εκτύπωση μουσικής και τραγούδι (CD) από για-

τρούς-καλλιτέχνες
10. Εκτύπωση αφισών, εξωφύλλων κ.α.
11.  Όνειρο-φιλοδοξία του προέδρου η δημιουργία 

Μουσείου-Πινακοθήκης

Στην Έκθεση αυτή της Υπατίας, εκτίθενται έργα ια-
τρών-καλλιτεχνών με διάφορες τεχνικές όπως ελαιο-
γραφίες, ακουαρέλλες, ακρυλικά, ξυλόγλυπτα, κατα-
σκευές, κολάζ, συνθέσεις με ιατρικά αναλώσιμα υλι-
κά (medical art) και με αλίκτυπα, ενδυμασίες belle 
epoque κ.α.

Από τα 100 περίπου έργα που παρουσιάζονται, τα 
50 περίπου έχουν δωριθεί στον ΙΣΑ από τους καλλιτέ-
χνες προς πώληση, σε προσιτές τιμές. Τα χρήματα θα 
διατεθούν για τις ανάγκες του Ιατρείου Κοινωνικής 
Αποστολής του ΙΣΑ.

Δρ. Θεόδωρος Ντόλατζας
Ιατρός – παιδοχειρουργός, 

τ. Δ/ντής Νοσ. Παίδων Αγία Σοφία,
Πρόεδρος ΕΕΙΚ

  Έκθεση Eλληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών

Η εκδήλωση έγινε 
με την ευγενική χορηγία της Μylan
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