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Χαιρετισμός
Συντακτικής Ομάδας

ΑΣΠIΔΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
Ενδυναμώστε τον οργανισμό σας και διώξτε μακριά το
κρυολόγημα και τις ιώσεις, ακολουθώντας 6 βασικούς
κανόνες υγιούς τρόπου ζωής. Καλό χειμώνα.

13η Έκδοση Το Φαρμακείο σας
Αγαπητοί αναγνώστες,

1. Σωστή διατροφή

Μετά από ένα άνυδρο φθινόπωρο, φτάσαμε αισίως στον
χειμώνα. Με την ελπίδα ότι ο τελευταίος μήνας του χρόνου
θα μας φέρει τις πολυπόθητες βροχές και την προσδοκία ότι ο
καινούριος χρόνος θα φέρει Ευτυχία, Υγεία και πολλές Χαρές
σε εσάς και στις οικογένειές σας, σας αφήνουμε να διαβάσετε
το καινούριο τεύχος του περιοδικού μας!

Η σωστή για την εποχή διατροφή δίνει στο σώμα ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να
προστατευθεί από το κρυολόγημα. Φρούτα & λαχανικά εποχής: Τα φρέσκα φρούτα
και λαχανικά που είναι πλούσια σε βιταμίνη C (π.χ. πορτοκάλια, ακτινίδια, πιπεριές)
ενισχύουν δυναμικά την άμυνα του οργανισμού μας. Νερό, τσάγια & φρεσκοστυμμένοι χυμοί: Η ενυδάτωση του οργανισμού είναι ασπίδα προστασίας του. Εκτός από τα
8 ποτήρια νερού καθημερινώς, ενισχύστε τον οργανισμό σας με τσάγια από βότανα
και φρεσκοστυμμένους χυμούς (πορτοκάλι, μανταρίνι, καρότο κ.ά). Αχνιστές σούπες
και μάλιστα καυτερές: Ο χειμώνας είναι ο κατάλληλος καιρός για να απολαύσετε τη
νοστιμιά μιας αχνιστής σούπας. Προτιμήστε τις σούπες με κοτόπουλο για να δώσετε
στον οργανισμό σας την πρωτεΐνη που χρειάζεται και προσθέστε καυτερά μπαχαρικά
όπως το τζίντζερ, το κάρι και το τσίλι, τα οποία είναι γνωστά για τις αντιβακτηριδιακές
τους ιδιότητες, αλλά και για την ικανότητά τους να αποσυμφορίζουν τη μύτη.

Καλή ανάγνωση και Καλό Νέο Έτος!!!

2. Ξεκούραση, ύπνος και ήπια άσκηση
Σύμφωνα με μελέτες, οι άνθρωποι που κοιμούνται λιγότερο από 7 ώρες είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ιούς από εκείνους που κοιμούνται 8 ή περισσότερες ώρες
κάθε βράδυ. Ο ύπνος βοηθά σημαντικά στην πρόληψη αλλά και στην ανάκαμψη από
τη γρίπη, αφού ενισχύει δραστικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες που βοηθά στην πρόληψη του κρυολογήματος
είναι και η ξεκούραση. Τον χειμώνα επιλέξτε πιο ήπιες μορφές γυμναστικής που
θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη φόρμα σας, αλλά δεν θα εξουθενώσουν τον
οργανισμό σας.

Η Συντακτική Ομάδα
Μαρία Πελεκάνου
Βασίλης Νικολάου
Βαγγέλης Λυσιώτης

3. Αναχαιτίστε το στρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η κακή ψυχολογική κατάσταση και το στρες μειώνουν τις αντιστάσεις του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να γινόμαστε πιο ευάλωτοι στις ιώσεις. Η μουσική, ο
περίπατος στη φύση και οι ασκήσεις όπως η γιόγκα και το πιλάτες βοηθούν τον
οργανισμό να χαλαρώσει και πάνω απ’ όλα να οξυγονωθεί.

Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας
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Ασπiδα στο Κρυολόγημα
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Βήτα γλυκάνες και φυσικοί τρόποι ενίσχυσης του
ανοσοποιητικού συστήματος
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BOTOX
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Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη:
Διουρηθρική Εξάχνωση του προστάτη με Plasma
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Πονόλαιμος: Αντιμετωπίστε τον από τις πρώτες ενοχλήσεις. Δοκιμάστε να ανακουφιστείτε με παστίλιες λαιμού. Για εντονότερα πρώτα συμπτώματα, τα σπρέι λαιμού ή
τα σιρόπια μπορούν να σας κάνουν να αισθανθείτε καλύτερα.

Υπνική Άπνοια: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

8

Βήχας: Δοκιμάστε ζεστό τσάι με μέλι και προλάβετε την έξαρσή του με φυσικά
σκευάσματα και σιρόπια, που θα καταπραΰνουν άμεσα τον λαιμό και θα σας

Μύθοι και Αλήθειες για τη Μουσικοθεραπεία

9

Παθήσεις των Ονύχων
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Ο Ρόλος της διατροφής στην υγεία των οφθαλμών:
Ξηροφθαλμία

11

Ιδιοκτήτης του εντύπου αυτού είναι
τα Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου
Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού
TK: 8501, Τ.θ: 62410,
Τ.Τ: 8064 Πάφος, Κύπρος
Τηλ: 00357 26 819 595
Φαχ: 00357 26 819 595
Email:info@kedifap.com
www.kedifap.com
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή αυτών των κειμένων
με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, χωρίς τη γραπτή άδεια των Ενωμένων Φαρμακείων Κύπρου

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
Τ Η Λ : 2 2 0 5 6 3 0 0 . Δ Ι ΑΤ Ι Θ Ε ΤΑ Ι Σ Ε Ο Λ Α ΤΑ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

ανακουφίσουν από τον βήχα. Βουλωμένη μύτη: Εκτός από τα καυτερά φαγητά, τα
αποσυμφορητικά σπρέι ή και τα σιρόπια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπνεύσετε
καλύτερα.
Πονοκέφαλος: Αντιμετωπίστε τον άμεσα με ένα παυσίπονο, ώστε τα συμπτώματα να
υποχωρήσουν ευκολότερα και γρηγορότερα.
Μυϊκός πόνος: Το ζεστό μπάνιο θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε, θα χαλαρώσει τους
μύες και ο ατμός θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση της βουλωμένης μύτης.
Προβιοτικά & πολυβιταμίνες: Χρησιμοποιήστε προβιοτικά και πολυβιταμίνες μετά
από κάθε μορφή κρυολογήματος ή ίωσης που ταλαιπώρησε τον οργανισμό σας και
βοηθήστε τον να επανακτήσει την άμυνά του. Όλες οι πιο πάνω συμβουλές δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Για οποιαδήποτε
θέματα υγείας είναι σημαντικό να επισκέπτεστε τον ειδικό και να ακολουθείτε τις
οδηγίες του.

5. Ντυθείτε με προσοχή
Τα πρωινά είναι ψυχρά, τα μεσημέρια ζεστά και οι νύχτες κρύες. Βάλτε μια ελαφριά
μπλούζα και μια ζακέτα το πρωί πριν φύγετε από το σπίτι και πάρτε μαζί σας ένα
σακάκι για το βράδυ.

4. Δράστε άμεσα

6. Θωρακιστείτε με βιταμίνες

Μην περιμένετε να επιδεινωθεί η κατάστασή σας. Αντιμετωπίστε το κάθε σύμπτωμα
στην εμφάνισή του. Εάν οποιαδήποτε από τα πρώτα συμπτώματα επιμένουν ή γίνονται εντονότερα, ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας είναι ο καταλληλότερος για να σας
δώσει τις σωστές συμβουλές.

Με τη βοήθεια του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας επιλέξτε την κατάλληλη για σας
πολυβιταμίνη, που θα αποτελέσει την ασπίδα προστασίας σας καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Προβιοτικά & πολυβιταμίνες: Χρησιμοποιήστε προβιοτικά και πολυβιταμίνες μετά από κάθε μορφή κρυολογήματος ή ίωσης που ταλαιπώρησε τον οργανισμό σας και βοηθήστε τον να επανακτήσει την άμυνά του.
Athanasios Heracleous
Sales Manager Pharmacist- Pharmacy Division
M.S.JACOVIDES
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Βήτα γλυκάνες
και φυσικοί τρόποι ενίσχυσης του
ανοσοποιητικού συστήματος

BOTOX

Η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης κρυολογημάτων και γρίπης, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, η επανειλημμένη έκθεση
σε λοιμώξεις και η διατροφική έλλειψη των θρεπτικών ουσιών που υποστηρίζουν
την ανοσολογική υγεία.
Ποιοι είναι οι όμως οι καλύτεροι τρόποι υποστήριξης του ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να αποφευχθεί η συχνή επανάληψη των δυσάρεστων κρυολογημάτων και
γρίπης, που μας αναγκάζει να απουσιάζουμε συχνά από το σχολείο ή την εργασία
μας;
•
Με την καθημερινή κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών για
πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την
ανοσοποίηση.
•
Με την αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης ζάχαρης, καφεΐνης και αλκοόλ, καθώς μπορεί να έχουν κατασταλτική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα.
•
Με τη μείωση της πρόσληψης επεξεργασμένων τροφών, αντικαθιστώντας με
φρέσκα, ακατέργαστα και ολικής αλέσεως τρόφιμα.
•
Με την κατανάλωση τροφών όπως «ζωντανό» γιαούρτι και προϊόντων που
έχουν υποστεί ζύμωση για υποστήριξη της εντερικής υγείας.
•
Με σωστή διαχείριση του άγχους με τεχνικές αναπνοής και εκγύμνασης για
χαλάρωση και ευεξία.
Με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, η καθημερινότητα είναι αγχωτική και η διατροφή ελλιπής σε θρεπτικές ουσίες. Τα συμπληρώματα διατροφής θα μπορούσαν να
καλύψουν κάποια από τα διατροφικά κενά, παρέχοντας τα συστατικά που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Ένα καλό συμπλήρωμα βήτα γλυκανών θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ευεργετικό
σε συνδυασμό με θρεπτικά συστατικά όπως ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη C και η βιταμίνη D, που έχουν αποδειχθεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της
ανοσολογικής υγείας.

Το μεγαλύτερο όφελος των βήτα γλυκανών είναι ότι ενώ ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, δεν το διεγείρουν σε υπερβολικό βαθμό και κατά συνέπεια μπορούν να
ληφθούν με ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί σαν στρατός, αμυνόμενος ενάντια στα εισβάλλοντα παθογόνα όπως ιοί, βακτηρίδια, μύκητες και παράσιτα. Σε αντίθεση με τις βήτα
γλυκάνες (1,3 / 1,4) που προέρχονται από τη βρώμη και είναι αποτελεσματικότερες
για τον έλεγχο των επιπέδων της χοληστερόλης, οι βήτα γλυκάνες (1,3/1,6), από
ζυμομύκητες ή μανιτάρια, βελτιώνουν το ανοσοποιητικό, ενεργοποιώντας το φυσικό
αμυντικό σύστημα.
Οι βήτα γλυκάνες απορροφώνται εντερικά από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού και
στη συνέχεια μεταφέρονται σε όλο τον οργανισμό. Τα μακροφάγα χωνεύουν τις βήτα
γλυκάνες, ενισχύοντας την αντιμικροβιακή τους ικανότητα και εκκρίνουν μικροσκοπικά θραύσματα βήτα γλυκανών, τα οποία με τη σειρά τους συλλέγονται από τα
κύτταρα του ανοσοποιητικού που ονομάζονται ουδετερόφιλα, τα οποία και προετοιμάζουν για άμυνα σε περίπτωση ανάγκης.
Υπάρχουν πάνω από 600 δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με τη δράση και την αποτελεσματικότητα των βήτα γλυκανών (1,3/1,6), ως προς τις ανοσολογικές ρυθμιστικές
τους ιδιότητες. Κατά τη διάρκεια της εποχής των κρυολογημάτων και γρίπης έχει
αποδειχθεί ότι οι βήτα γλυκάνες μειώνουν τη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων, ενώ
συμβάλουν επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους πάσχοντες από αλλεργική ρινίτιδα, καθώς και στη μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων.
Samira Cherif
Operation Manager - Best Life Co Ltd

Experts in Natural Health since 1981

Αποκλειστική Διανομή
στα Φαρμακεία:
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Ενισχύστε την άμυνα
του οργανισμού σας με
τον ισχυρό συνδυασμό
β-γλυκανών 1,3/1,6,
σαμπούκου, βιταμινών Α,
D & C, ψευδάργυρου,
σελήνιου και σκόρδου!
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Botox. Τι είναι άραγε αυτή η καινούρια λέξη που μπήκε για τα καλά στο λεξιλόγιο
σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου; Μία λέξη που έγινε τόσο αγαπητή σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα. Botox λοιπόν είναι η εμπορική ονομασία ενός φαρμάκου,
της Βοτουλινικής Αλλαντοτοξίνης τύπου Α. Υπάρχουν και άλλες εμπορικές
ονομασίες όπως Dysport, Xyomin. Το φάρμακο αυτό όταν τοποθετηθεί μέσα σε
ένα μυ έχει την ιδιότητα να τον αδρανοποιεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
δράση του. Αυτή η ιδιότητά του εδώ και δεκαετίες έχει βρει ευρεία εφαρμογή σε
διάφορες ειδικότητες της Ιατρικής. Για παράδειγμα στη Νευρολογία χρησιμοποιείται
στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας. Χρησιμοποιείται επίσης στη θεραπεία της
υπερβολικής εφίδρωσης σε περιοχές όπως τα χέρια και οι μασχάλες. Εδώ και λίγα
χρόνια όμως, σε πολύ μικρότερες δόσεις έχει βρει εφαρμογή και στην Πλαστική

Χειρουργική και συγκεκριμένα στη θεραπεία των ρυτίδων έκφρασης. Ίσως είναι
αυτή η εφαρμογή που το έχει κάνει τόσο δημοφιλές και τόσο αγαπητό σε όλους τους
λαούς του πλανήτη μας!
Οι ρυτίδες στο πρόσωπό μας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στις
εκφραστικές και στις λειτουργικές. Οι εκφραστικές ρυτίδες είναι το αποτέλεσμα
των κινήσεων που κάνουν οι μιμικοί μύες του προσώπου. Συγκεκριμένα όταν ένας
μυς συσπάται, μαζί του συσπάται και το δέρμα το οποίο και τσακίζει. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρυτίδες έκφρασης. Οι ρυτίδες έκφρασης λοιπόν δεν
έχουν σχέση τόσο με την ηλικία ενός ατόμου, όσο με το πόσο εκφραστικό είναι το
άτομο. Μπορεί δηλαδή ένα άτομο και στα τριάντα να παρουσιάσει ρυτίδες έκφρασης
και ένα άλλο στα σαράντα πέντε, εφόσον δεν εκφράζεται να μην εμφανίζει τίποτε!
Άλλωστε την Πλαστική Χειρουργική δεν την ενδιαφέρουν οι ηλικίες! Είμαστε όσο
φαινόμαστε. Προσωπικά όποιος με επισκέπτεται στο ιατρείο, στο ιατρικό ιστορικό
ποτέ δεν του ζητώ να πει την ηλικία του. Χαρακτηριστική περιοχή του προσώπου
με ρυτίδες έκφρασης είναι το άνω τριτημόριο και ιδιαίτερα το μεσόφρυδο, το
μέτωπο και η περιοχή γύρω από τα μάτια. Το Botox τοποθετείται τοπικά μέσα
στους μύες που προκαλούν συγκεκριμένες ρυτίδες με αποτέλεσμα οι ρυτίδες
αυτές να εξαφανίζονται! Η θεραπεία γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά στο Ιατρείο. Μέσα
σε λίγα λεπτά έχουμε ένα πρόσωπο φρέσκο και λαμπερό και μάλιστα χωρίς να
καταλάβει κανένας τι έχει προηγηθεί. Το αποτέλεσμα διαρκεί όσο διαρκεί και
το φάρμακο, δηλαδή από 4 εώς 6 μήνες και μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές
επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος χωρίς κανένα πρόβλημα. Η θεραπεία με Botox μπορεί
να συνδυαστεί και με άλλες μη επεμβατικές θεραπείες του προσώπου, όπως για
παράδειγμα τα ενέσιμα εμφυτεύματα αλλά και με επεμβατικές θεραπείες όπως για
παράδειγμα με βλεφαροπλαστική. Για όσους λοιπόν οι ρυτίδες τους είναι πρόβλημα
και θέλουν ένα πρόσωπο πιο λαμπερό και πιο φρέσκο το Botox δίνει τη λύση. Άμεσα
και γρήγορα. Άλλωστε είναι ωραίο να είσαι 40 ειδικά άμα φαίνεσαι 30!
Χάρης Ζαβρίδης MD, PhD
Πλαστικός Χειρουργός
«Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής Χάρης Ζαβρίδης»
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Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
Διουρηθρική Εξάχνωση του προστάτη
με Plasma:
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, ονομάζεται η αύξηση του μεγέθους του προστάτη αδένα. Αυτό έχει συχνά ως συνέπεια να συμπιέζεται το τοίχωμα της ουρήθρας
και να προκαλεί διαταραχές στην ούρηση. Δεν έχει σχέση με τον καρκίνο του προστάτη, ο οποίος δυστυχώς δεν δίνει έγκαιρα συμπτώματα.

Συμπτώματα της πάθησης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Συχνουρία, vυκτουρία, επιτακτική ούρηση.
Μείωση ροής ούρων, δυσκολία στην έναρξη της ούρησης,
διακοπτόμενη ούρηση.
Απώλεια σταγόνων ούρων μετά το τέλος της ούρησης.
Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης.
Πλήρης αδυναμία ούρησης.
Πόνος στην κύστη κυρίως κατά την ούρηση.

Θεραπείες:
1. Ενεργητική παρακολούθηση.
2. ‘Ελεγχος των υγρών και περιορισμός τους το βράδυ, ούρηση πριν από την
κατάκλιση, αποφυγή καφέ και αλκοόλ, θεραπεία πιθανής δυσκοιλιότητας, έλεγχος
των φαρμάκων που χρησιμοποιεί ο ασθενής για άλλες παθήσεις και πιθανόν να επιδεινώνουν τα συμπτώματα.
3. Φαρμακευτική αγωγή:
A-αδρενεργικοί αποκλειστές και αναστολείς της 5α-αναγωγάσης (η συνδυαστική
θεραπεία των 2 αυτών κατηγοριών, έχει αποδειχτεί ότι είναι πιο αποτελεσματική στη
βελτίωση των συμπτωμάτων, στην πρόληψη της εξέλιξης της νόσου, στην επίσχεση,
και συνεπώς στην αποφυγή χειρουργικής επέμβασης).

Διάγνωση της πάθησης:

4. Χειρουργικές θεραπείες:

Η διάγνωση θα ξεκινήσει με τη λήψη του ιατρικού ιστορικού. Ακολουθεί η κλινική
εξέταση που περιλαμβάνει τη δακτυλική εξέταση του προστάτη, που γίνεται από τον
πρωκτό. Είναι βασική εξέταση, αφού δίνει τις πρώτες πληροφορίες για το μέγεθος
του αδένα, τη σύστασή του και πιθανή υποψία για σκληρία στη σύσταση του προστάτη, σημείο ύποπτο για συνύπαρξη καρκίνου του προστάτη. Επίσης γίνεται μέτρηση
της ταχύτητας ροής των ούρων, καθώς επίσης και μέτρηση της ποσότητας ούρων
που μένουν στην κύστη μετά την ούρηση. Η πιο λεπτομερής εκτίμηση του προστάτη
γίνεται με τη χρήση ειδικής κεφαλής υπερήχων, που εισάγεται από το ορθό (διορθικό υπερηχογράφημα του προστάτη). Σημαντική είναι και η μέτρηση του PSA. Σε
κάποιες περιπτώσεις γίνεται κυστεοσκόπηση για άμεση όραση της ουρήθρας, του
προστάτη και της ουροδόχου κύστης. Τέλος, σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται αξονική
τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας, καθώς και ουροδυναμικός έλεγχος.

Γίνονται συνήθως με επισκληρίδια ή ραχιαία αναισθησία, και η βελτίωση των συμπτωμάτων είναι εμφανής αμέσως μετά την επέμβαση. Χωρίζονται στις ανοικτές,
δηλαδή με τομή, και στις ενδοσκοπικές, δηλαδή μέσα από ειδικό ενδοσκόπιο που
μπαίνει μέσα στην ουρήθρα.

Τύποι των επεμβάσεων:
1.
2.
3.

Διουρηθρική προστατεκτομή.
Ανοικτή προστατεκτομή.
Διουρηθρική εξάχνωση του προστάτη.

Τι είναι η νέα αυτή τεχνική - Διουρηθρική Εξάχνωση
του προστάτη με Plasma
Η plasma εξάχνωση αφαιρεί υπερπλαστικό αδενικό ιστό του προστάτη γρήγορα και
χωρίς μεγάλη παραγωγή θερμότητας. Η διαδικασία της επέμβασης εξελίσσεται με
ελάχιστη επαφή μεταξύ της επιφάνειας των ηλεκτροδίων και του ιστού, όπου με την
εξάτμιση του υγρού από το υψήσυχνο ρεύμα που αναπτύσσεται από το ηλεκτρόδιο της διπολικής διαθερμίας, παράγεται ένα λεπτό στρώμα αερίου γύρω από το
σφαιρικό ηλεκτρόδιο που του επιτρέπει να «γλιστρά» πάνω από τον ιστό («hovering
technique»). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σταθερό ενεργειακό
περιβάλλον πλάσματος που επιδρώντας στα κύτταρα του προστάτη προκαλεί μία σαφώς οριοθετημένη και ελεγχόμενη τοπική εξαέρωση του προστατικού ιστού.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου:
•

•

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΗ

Το ηλεκτρικό ρεύμα διοχετευόμενο κατά μήκος του σωλήνα του ηλεκτροδίου
δεν έχει απώλειες, έτσι περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος διαρροής και σε
σύγκριση με τη μονοπολική διουρηθρική εκτομή μειώνεται πάνω από το 60%
και έτσι δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες στους παρακείμενους του
χειρουργικού πεδίου ιστούς.
Περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος διέγερσης του θυροειδούς νεύρου, όπου
ο ερεθισμός του κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

•

Μειώνεται σημαντικά αν όχι εξαλείφεται, ο κίνδυνος πρόκλησης του συνδρόμου της Διουρηθρικής εκτομής από την απορρόφηση μεγάλης ποσότητας
υγρού που χρησιμοποιείται στην επέμβαση.

•

Η καταστροφή - εξάχνωση του ιστού είναι περιορισμένη και σχετικά οριοθετημένη, αφού παρέχεται η δυνατότητα στον χειρουργό να κινεί το ημισφαιρικό σε
σχήμα ηλεκτρόδιο πάνω από τον ιστό που θέλει να εξαχνώσει, αποφεύγοντας
ανεπιθύμητες εκτομές ιστού, προκαλώντας λιγότερα μετεγχειρητικά προβλήματα σε σχέση με τη μονοπολική διουρηθρική εκτομή.

•

Αισθητή μείωση της απώλειας αίματος, αφού ταυτόχρονα με την εξάχνωση
γίνεται και καυτηριασμός, έτσι μειώνεται σημαντικά ο χειρουργικός χρόνος
καθώς επίσης περιορίζεται σημαντικά και η ανάγκη μετάγγισης αίματος διεγχειρητικά ή και μετεγχειρητικά.

•

Πλεονέκτημα επίσης είναι και η εφαρμογή της μεθόδου σε ασθενείς με προβλήματα καρδιάς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή, αφού λόγω της μεθόδου
δεν είναι απαραίτητη η διακοπή λήψης τους.

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα με το μέγεθος του
προστάτη. Η διάρκεια καθετηριασμού είναι συντομότερη. Η διάρκεια νοσηλείας είναι
μικρότερη.
Δρ Κώστας Φιλίππου
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Καλώς ήλθατε σε έναν καινούργιο τρόπο σκέψης!
https://pharmamind.com.cy

Ανακαίνηση

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΕΥΛΥΓΙΣΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

«Προσδιορίζουµε τις ανάγκες
σας.
Διαµορφώνουµε εµπορικές
κατόψεις.
Σχεδιάζουµε &
κατασκευάζουµε λειτουργικά
έπιπλα.
Αποτυπώση σε µορφή 3d όλων
των επιλογών.
Προσαρµοσµένες οικονοµικές
λύσεις.
Υπεύθυνη υλοποίηση µε
επίβλεψη.»

Αναµόρφωση
«Οι σύγχρονοι

επαγγελµατικοί χώροι
σχεδιάζονται έτσι ώστε
να υποστηρίζουν τόσο
την ατοµική όσο και
την οµαδική εργασία
…
η αίσθηση του χώρου σας
αποτυπώνει την
επιχειρηµατική σας
προσωπικότητα!»

Merchandising
«Σύγχρονες & καινοτόµες
µέθοδοι
κατηγοριοποίησης
των προϊόντων
που θα αυξήσουν τις
αυθόρµητες πωλήσεις σας
…
λειτουργική σήµανση
ραφιών που αναµορφώνει
συνολικά τον χώρο σας!»
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Υπνική Άπνοια:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αναπνέω σωστά = Ζω καλύτερα.

Τι είναι η μουσικοθεραπεία;

Η υπνική άπνοια είναι διαταραχή στη λειτουργία της αναπνοής κατά τη διάρκεια του
ύπνου. Κατά τον ύπνο, όταν οι μύες χαλαρώνουν η αεροφόρος οδός στενεύει, δυσκολεύοντας ή αποφράσσοντας εντελώς τη δίοδο του αέρα προς τους πνεύμονες.
Αυτό προκαλεί τη μερική ή ολική παύση της αναπνοής δεκάδες ή εκατοντάδες φορές, με αποτέλεσμα ο ύπνος να διακόπτεται συνεχώς.

Πολλοί ακούγοντας τον όρο μουσικοθεραπεία μπορεί να διερωτηθούν τι είναι αυτό. Πολλοί
θεωρούν πως ακούγοντας μουσική, κάνουν μουσικοθεραπεία. Αυτό είναι ένας μεγάλος
μύθος. Προσπαθώντας να κατανοήσουν τι είναι η μουσικοθεραπεία, αρκετοί καταλήγουν σε
λάθος συμπεράσματα. Πρώτα απ΄ όλα για να μπορούμε να πούμε πως γίνεται μουσικοθεραπεία, πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, το οποίο να είναι εκπαιδευμένο με πανεπιστημιακή
μόρφωση, ένας εγκεκριμένος μουσικοθεραπευτής/τρια που να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μουσικοθεραπείας. Όπως κανείς δεν μπορεί να πει πως κάνει μόνος του ψυχοθεραπεία, το ίδιο ισχύει και για τη μουσικοθεραπεία.

Πώς επηρεάζει τη ζωή μας.
Οι ασθενείς με υπνική άπνοια υποφέρουν συχνά από υπνηλία, πονοκεφάλους,
κούραση, μυϊκούς πόνους και ευερεθιστικότητα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τη
νύχτα παρουσιάζουν έντονο ροχαλητό με ή χωρίς διακοπές στην αναπνοή, αίσθημα
πνιγμού ή λαχανιάσματος. Οι ασθενείς αυτοί δυνατό να παρουσιάζουν – μεταξύ άλλων – καρδιαγγειακά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή πίεση, αρρυθμίες, μειωμένη
λίμπιντο, κατάθλιψη, διαταραχές στη συμπεριφορά, απώλεια μνήμης και συγκέντρωσης.

•

Διάγνωση.
Η διάγνωση της υπνικής άπνοιας γίνεται από τον ειδικευμένο κλινικό ιατρό με τη
χρήση ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις που αφορούν τη συμπεριφορά κατά τον
ύπνο και κατά τη διάρκεια της ημέρας και με τη χρήση ειδικής φορητής συσκευής,
που τοποθετείται στον ασθενή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άλλη μέθοδος είναι η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, η οποία γίνεται σε ειδικό εργαστήριο ύπνου.
Υπό την επίβλεψη του γιατρού ο ασθενής καλείται να κοιμηθεί για το βράδυ στο
εργαστήριο. Το σύστημα θα καταγράψει απλές παραμέτρους, όπως είναι η δραστηριότητα του εγκεφάλου, της αναπνοής, οι κινήσεις των ματιών, η δραστηριότητα των
μυών και του σώματος, ο καρδιακός ρυθμός και τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα.
Οι μετρήσεις αυτές, που θα πραγματοποιηθούν τόσο με φορητή συσκευή, όσο και
στο εργαστήριο είναι ανώδυνες. Με βάση τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις, ο
γιατρός θα συμπεράνει αν ο ασθενής πάσχει ή όχι από σύνδρομο υπνικής άπνοιας.

•

Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας της Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου είναι με την παροχή συνεχούς ροής αέρα με τη συσκευή CPAP
(Continuous Positive Airway Pressure ή στα ελληνικά «Συνεχιζόμενη Θετική
Πίεση Αεραγωγών). Η συσκευή τοποθετείται δίπλα στο κρεβάτι και μέσω μιας
μικρής μάσκας παρέχει συνεχόμενα, απαλά και αθόρυβα, αέρα υπό πίεση. Έτσι
οι αεραγωγοί διατηρούνται ανοιχτοί, η αναπνοή πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα και ο ύπνος δε διακόπτεται.

•

•

Για την αντιμετώπιση ήπιας υπνικής άπνοιας συστήνεται από τον/τη γιατρό
αλλαγή των συνηθειών του ασθενή. Μεταξύ άλλων συστήνεται η απώλεια βάρους, η αλλαγή διατροφικών συνηθειών, όπως μικρά και ελαφριά γεύματα και
η άσκηση. Ακόμη, ο/η ειδικός συνιστά διακοπή του καπνίσματος και αποφυγή
κατανάλωσης αλκοόλ, ειδικά πριν τον ύπνο.
Ο ασθενής, κατά τη διάρκεια του ύπνου, φορά ειδικό ορθοδοντικό μηχανισμό
πρόσθιας μετατόπισης της κάτω γνάθου (εικόνα 1). Ο μηχανισμός προωθεί
σταδιακά την κάτω γνάθο προς τα εμπρός βοηθώντας έτσι στο άνοιγμα της
αεροφόρου οδού και κατ’ επέκταση στην εύκολη αναπνοή.

Να είστε προσεχτικοί από που ζητάτε υπηρεσίες μουσικοθεραπείας. Στην Κύπρο δυστυχώς
δεν είναι ακόμα κατοχυρωμένο επάγγελμα, γι’ αυτό και βλέπουμε συχνά κρούσματα δυσφήμισης και εκμετάλλευσης του επαγγέλματος.

Μήπως η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται μόνο σε παιδιά; ΜΥΘΟΣ!

ΔΡ. Χριστόδουλος Λάσπος
Ορθοδοντικός

Ακόμα ένας μύθος που πρέπει να καταρριφθεί, καθώς και άτομα τα όποια μπορούν
να μιλήσουν πολλές φορές δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους
μέσω του λόγου, έτσι παίζοντας με τα ποικίλα μουσικά όργανα που προσφέρονται στα
πλαίσια των θεραπειών ή τραγουδώντας βρίσκουν ένα τρόπο να εκφραστούν, πάντα
μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχει υποστήριξη και κατανόηση από
τον μουσικοθεραπευτή. Σίγουρα επωφελούνται αρκετά άτομα που δεν έχουν λεκτική
επικοινωνία.

Κανείς δεν μπορεί να πει πως με ένα σεμινάριο μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μουσικοθεραπείας.

Η επικοινωνία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου μπορεί να γίνει μέσα από τη δημιουργία της μουσικής αντί του λόγου, όπως γίνεται σε άλλες μορφές θεραπείας. Μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί και ο λόγος όταν χρειάζεται, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τραγούδια
που θα είναι συμβολικά και θεραπευτικά για τον θεραπευόμενο. Δεν χρειάζεται μουσική
γνώση αλλά ανάγκη για ανάπτυξη, επικοινωνία και έκφραση μέσα από τη δημιουργία ήχων
και μουσικής.

Η θεραπεία της υπνικής άπνοιας εξαρτάται από τη βαρύτητα του προβλήματος:

Η μουσικοθεραπεία απευθύνεται μόνο σε άτομα που δεν μπορούν να μιλήσουν;

Μπορεί κάποιος που έκανε σεμινάριο μουσικοθεραπείας ή που απλά παίζει μουσική, να
πει πως παρέχει υπηρεσίες μουσικοθεραπείας; Κανείς χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση
δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες μουσικοθεραπείας. Μουσικοθεραπευτές είναι άτομα που
έχουν πανεπιστημιακό τίτλο και που έχουν περάσει από πολλές ώρες κλινικής εργασίας,
κλινικής εποπτείας, μαθήματα ψυχολογίας, μαθήματα μουσικοθεραπείας, προσωπικής θεραπείας και πολλά άλλα για να μπορούν να λέγονται επαγγελματίες μουσικοθεραπευτές.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις εφαρμόζονται ειδικές χειρουργικές τεχνικές. Για
παράδειγμα εάν ο σκελετός του προσώπου του ασθενούς είναι η αιτία του
προβλήματος, τότε απαιτείται η αντιμετώπιση του προβλήματος με τη βοήθεια
της στοματο-γναθο-προσωπικής χειρουργικής. Για παράδειγμα, αν το πρόβλημα εντοπίζεται στην υποπλασία της άνω και κάτω γνάθου, τότε η μετακίνησή τους στη σωστή θέση και σε φυσιολογική σχέση, δημιουργεί αρκετό χώρο
στην αεροφόρο οδό, λύνοντας έτσι το πρόβλημα (εικόνα 2).

Αποτελεσματική και ανώδυνη αντιμετώπιση.

είναι οι ίδιες και σίγουρα μέσα από την εξέλιξη της σχέσης θεραπευτή και θεραπευόμενου
αλλάζει η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση. Μέσα από τον χρόνο μπορεί ο θεραπευόμενος
να αρχίσει να αισθάνεται περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτή τη θεραπευτική διαδικασία και
αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά. Υπάρχουν δύο μορφές μουσικοθεραπείας, η ενεργητική
και η παθητική. Στην ενεργητική μορφή ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής δημιουργούν
μαζί μουσική, ενώ στην παθητική ο μουσικοθεραπευτής δημιουργεί μόνος του μουσική για
τις ανάγκες του θεραπευόμενου και προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του βοηθώντας τον.

Πολλοί νομίζουν ότι η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται μόνο σε παιδιά με ειδικές ανάγκες,
αυτισμό κλπ. Ωστόσο αυτή η μορφή θεραπευτικής παρέμβασης είναι κατάλληλη για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η Μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται για λόγους αποκατάστασης
και ανάπτυξης σε μικρούς και μεγάλους, υπάρχουν συγκεκριμένες νευρολογικές μουσικοθεραπευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται σε ενήλικες για λόγους αποκατάστασης λόγου,
κίνησης και νόησης.

Πολλοί είναι οι μύθοι που μπορεί να παραχθούν όταν δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση για
ένα σχετικά καινούριο επάγγελμα. Η αλήθεια μπορεί να δοθεί μόνο από ένα εκπαιδευμένο
μουσικοθεραπευτή/τρια.
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Νευρολογική Μουσικοθεραπεύτρια - ΜΑ Μusic Therapy
Size: 210x297mm Pages: 1 Colors: C M Y K (4 Color)
Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller 11.0

Cutterguide: N/A Printing Process: Offset
GD: KG 402307

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΣΟΥ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ?
ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΣΟΥ

Μπορώ να συμμετέχω μόνο σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας και να
υπάρξει αμέσως η αλλαγή που χρειάζομαι;
Πολλές φορές ακούμε άτομα που λένε «έχω περάσει από μουσικοθεραπεία μια φορά στη
ζωή μου, αλλά δεν παρατήρησα κάποια αλλαγή». Αυτό σίγουρα είναι ένας μύθος.
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Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένη «συνταγή» που εφαρμόζεται για
ορισμένες συνεδρίες, για να υπάρξει αμέσως η αλλαγή που επιθυμούμε.
Οι πρώτες συνεδρίες είναι μόνο η αρχή της γνωριμίας ενός μουσικοθεραπευτή και του
θεραπευόμενου, όπου θα γίνουν αξιολογήσεις για το πώς μπορεί η μουσικοθεραπεία να
βοηθήσει τον θεραπευόμενο.
Σίγουρα θέλουμε κάθε φορά να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους, ανάλογα με το περιστατικό, γι’ αυτό και γίνονται αξιολογήσεις των θεραπειών και βλέπουμε το πώς εξελίσσεται
και αν μπορεί όντως να βοηθήσει αυτού του είδους η θεραπεία τον θεραπευμένο.
Να πούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προσφερθούν συγκεκριμένα προγράμματα μικρής ή μεγάλης παρέμβασης, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν.
Μακροπρόθεσμοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν αν κανείς αφήσει το χρόνο να δείξει πως
βοηθείται και εξελίσσεται μέσα από τη θεραπεία.

ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Το τεστ για έλεγχο του άσθματος, είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο, που μπορεί να σε
βοηθήσει να δεις πόσο καλά ελέγχεις το άσθμα σου.
Τα αποτελέσματα του ACT μπορεί να είναι χρήσιμα και για τον ιατρό που σε παρακολουθεί
για να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση στην θεραπεία σου, εάν χρειάζεται.
Κάνε το ACT σήμερα από το φυλλάδιο ή βρες το στο διαδίκτυο στο:

www.asthmacontroltest.com
Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών του προϊόντος.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να
παρουσιαστούν με την χρήση οποιουδήποτε προϊόντος της GSK. Κατά την αναφορά,
παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων
των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση με άλλο
φάρμακο/εμβόλιο, καθώς και τις ημερομηνίες εμφάνισης και θεραπείας της
ανεπιθύμητης ενέργειας.
Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται στην
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd, τηλ 22397000, ή σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων
αναφορών στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, 1475
Λευκωσία (Fax. 22 608639) συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα που είναι διαθέσιμη
στα κρατικά φαρμακεία ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.kitrinikarta.gov.cy.

Μήπως κάθε φορά η θεραπεία έχει την ίδια μορφή; Πρέπει πάντα να γίνεται
κάτι συγκεκριμένο;
Η κάθε συνεδρία έχει μια μορφή που την καθορίζει ο ειδικός. Συνήθως, η συνεδρία, είναι
δομημένη ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου και δεν μπορεί κάθε φορά να είναι η ίδια. Δεν συμβαίνουν πάντα τα ίδια, δεν είμαστε κάθε μέρα οι ίδιοι, ούτε έχουμε κάθε
μέρα τις ίδιες σκέψεις, εμπειρίες ή διαθέσεις, γι’ αυτό και μέσα από τη μουσικοθεραπεία
έχουμε την ευκαιρία να εκφραστούμε όπως θέλουμε. Δεν μπορούν όλες οι συνεδρίες να

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας
© 2018 GSK group of companies or its licensor.
Job number: CYP/AST/0003/18a Date of preparation: October 2018
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Παθήσεις των Ονύχων
Η βιολογική αποστολή των νυχιών είναι εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο και
καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση ορισμένων ζώων και πουλιών. Η φύση
προικίζοντας τον άνθρωπο με τα εξαιρετικά αυτά όργανα, προνοητικά εξασφάλισε
τη λειτουργική ικανότητα των αντίστοιχων μελών του σώματος. Οι όνυχες είναι όργανα με σύνθετη ανατομική δομή και ιδιάζουσα λειτουργικότητα, η οποία συνδέεται
άμεσα ή έμμεσα με την εν γένει λειτουργικότητα του συνόλου του οργανισμού ή των
επί μέρους οργάνων και συστημάτων. Με άλλα λόγια παθολογικές αλλοιώσεις των
νυχιών εκφράζουν αντίστοιχα δυσλειτουργία διαφόρων οργάνων και συστημάτων
του οργανισμού.

Γενικά οι παθήσεις των νυχιών ανάλογα με τις αιτίες που τις προκαλούν
χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.
•

•

Παθήσεις που οφείλονται σε κληρονομικά αίτια: Δυσπλασίες και δυστροφίες
των ονύχων όπως ονυχοαπλασία, ονυχοατροφία, υπερτροφία ονύχων, παχυονυχία, ονυχογρύπωση, μακρονυχία, μικρονυχία, κοιλωνυχία, ονυχοκρύπτωση, όνυχες όπως το ράμφος του παπαγάλου και άλλες πιο σπάνιες παθήσεις
των νυχιών.
Παθήσεις που οφείλονται σε επίκτητα αίτια: Ονυχομυκητιάσεις, παθήσεις οφειλόμενες σε μικρόβια, ιούς και παράσιτα, παρωνυχίες οφειλόμενες σε μύκητες,
μικρόβια, ιούς και παράσιτα, παθήσεις οφειλόμενες σε δερματοπάθειες, παθήσεις νυχιών οφειλόμενες σε αυτοάνοσα νοσήματα όπως λειχήνα και ψωρίαση, όγκοι μαλακών μορίων των νυχιών, φαρμακευτικά εξανθήματα νυχιών,
παθήσεις από τη χρήση καλλυντικών, επαγγελματικές ονυχίες, και παθήσεις
προερχόμενες από τραύματα και εγκαύματα.

Συχνότητα
Η συχνότητα των παθήσεων των νυχιών ποικίλει ανάλογα με τις κλιματολογικές
συνθήκες και τις συνθήκες υγιεινής που συνήθως επικρατούν σε κάθε κοινωνία.
Όσο πιο θερμό είναι το κλίμα, τόσο πιο συχνά συναντώνται οι παθήσεις των νυχιών.
Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι ένα ποσοστό 15-20% του συνόλου του παγκόσμιου
πληθυσμού πάσχει από κάποιου είδους πάθηση των νυχιών.

Το Φαρμακείο σας | Τεύχος 13

Ονυχομυκητιάσεις
Οι ονυχομυκητιάσεις καταλαμβάνουν περίπου το 50% του συνόλου των παθήσεων
των ονύχων. Δηλαδή στην Κύπρο σε σύνολο πληθυσμού περίπου 800.000 κατοίκων, οι 160.000 έχουν κάποιο πρόβλημα με τα νύχια, εκ των οποίων τουλάχιστον
οι 80.000 πάσχουν από ονυχομυκητιάσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό των
ονυχομυκητιάσεων μεταξύ των διαβητικών ασθενών φθάνει στο 40% και αυτό σχετίζεται άμεσα με την αγγειοπάθεια και περιφερική νευροπάθεια των κάτω άκρων που
συνήθως αναπτύσσονται κατά τον σακχαρώδη διαβήτη και όπου οι ονυχομυκητιάσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές στους ασθενείς αυτούς.
Για να κατανοήσουμε πώς αναπτύσσονται οι ονυχομυκητιάσεις καλύτερα να πούμε
πρώτα λίγα λόγια σχετικά με την ανατομία του νυχιού. Ανατομικά ξεχωρίζουμε το
σώμα του όνυχα που είναι σκληρή κεράτινη ημιδιαφανής πλάκα που βρίσκεται στην
επιφάνεια των ονυχοφόρων φαλάγγων και το οποίο παρουσιάζει δύο τμήματα: το
ορατό τμήμα και τη ρίζα ή ριζονύχιο. Το σώμα του όνυχα αποτελείται από νεκρά κερατινοποιηθέντα κύτταρα που παράγονται από τη μήτρα του νυχιού. Τα βασικά κερατινοκύτταρα της μήτρας χάνουν τον πυρήνα τους, επιπεδώνονται, κερατινοποιούνται
και προστίθενται στον ήδη σχηματισμένο συμπαγή όνυχα. Ο ρυθμός αυξήσεως του
όνυχα ρυθμίζεται από τον ρυθμό αυξήσεως των κυττάρων της μήτρας. Η εβδομαδιαία αύξηση των ονύχων του χεριού είναι διπλάσια ή τριπλάσια από την αντίστοιχη
των ποδιών, ενώ ο συνολικός χρόνος για την πλήρη αναγέννηση των ονύχων των
χεριών ανέρχεται σε 5-6 μήνες και των ποδιών σε 12-18 μήνες. Επομένως για τα
νύχια των χεριών χρειάζονται περίπου 5-6 μήνες για την πλήρη ίαση και για τα πόδια 12-18 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Ανατομικά ξεχωρίζουμε επίσης
την κοίτη του όνυχα, βασική λειτουργία της οποίας είναι η διατροφή του όνυχα, το
υπονύχιο, το παρωνύχιο, τα αγγεία και τις νευρικές απολήξεις που βρίσκονται κάτω
από την κοίτη του όνυχα.
Ο όρος ονυχομυκητίαση σημαίνει την προσβολή του όνυχα από μύκητες, και χωρίζεται σε 2 κατηγορίες δηλαδή σε ονυχομυκητίαση από δερματόφυτα και από μη
δερματόφυτα και κάντιτα. Η μόλυνση γίνεται κυρίως με το ξύσιμο μυκητοφόρων
εξανθηματικών περιοχών ευρισκομένων στο ίδιο άτομο, σπανιότερα με το χάιδεμα
της κεφαλής ή του τριχώματος οικιακών ζώων. Ο εργαστηριακός έλεγχος καθορίζει τον παθογόνο μύκητα, ενώ θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες εστίες μυκητιασικής μόλυνσης στα χέρια, πόδια, μηρογεννητικές πτυχές και στα παιδιά στο
τριχωτό της κεφαλής. Εισερχόμενοι στην κοίτη και τη μήτρα του νυχιού οι μύκητες
προσβάλλουν τα συστατικά κύτταρα των ανωτέρω ιστών με καταστροφικά για τα
νύχια αποτελέσματα. Εξασθενεί ή εκλείπει ο ρόλος των αμυντικών κυττάρων της
κοίτης (Langerhans cells) που είναι η προστασία των κυττάρων από μύκητες, ιούς,
μικρόβια και άλλους νοσογόνους παράγοντες και επηρεάζεται αρνητικά ο ρόλος των
κερατινοκυττάρων που είναι η παραγωγή των συστατικών στοιχείων του νυχιού.

Ο Ρόλος της διατροφής
στην υγεία των οφθαλμών
Ξηροφθαλμία. Είναι κάτι που σας
απασχολεί;
Γιατί όμως προκύπτει τώρα και όχι πριν από 30 χρόνια;
Οι λόγοι είναι πολλοί. Περιβαλλοντικοί, διατροφικοί και φυσικά το lifestyle. H ξηροφθαλμία είναι μία πολυπαραγοντική και χρόνια ασθένεια. Τα τελευταία χρόνια
όπως όλοι γνωρίζουμε έχει αυξηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών όπως
το κινητό, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά. Η πολύωρη χρήση τους οδηγεί πλέον σε
ασυμπτωματική ξηροφθαλμία. Επιπλέον, πριν από 30 χρόνια η αναλογία κατανάλωσης Ω-3 σε Ω-6 ήταν περίπου 1-1 ενώ σήμερα πλέον τείνει να είναι 1-50. Πλέον, η
βιβλιογραφία τεκμηριώνει την ιδέα ότι η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της ξηροφθαλμίας.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με ξηροφθαλμία πάσχει από δυσλειτουργία των
μεϊβομιανών αδένων ή βλεφαρίτιδα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν διαταραχθεί η αναλογία των καλών Ω-3 και Ω-6 λιπαρών οξέων, παρουσιάζεται φλεγμονή
στους μεϊβομιανούς αδένες εξαιτίας της αλλαγής στη σύνθεση των εκκρίσεων του
αδένα. Η αύξηση της πυκνότητας των εκκρίσεων οδηγεί σε απόφραξη του μεϊβομιανού πόρου και επηρεάζει την παραγωγή του λιπιδικού στρώματος της δακρυϊκής
στοιβάδας. Χωρίς το λιπιδικό στρώμα, το υδάτινο στρώμα εξατμίζεται προκαλώντας
σημαντικούς ερεθισμούς στην οφθαλμική επιφάνεια και αύξηση της φλεγμονής
στους αδένες.

Ανανεωτικό διάλυμα νυχιών

Δεν είναι όλα τα ψάρια ίσης διατροφικής αξίας. Μια από τις ανησυχίες είναι ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό των ψαριών είναι πλέον εκτρεφόμενα, το οποίο σημαίνει ότι
τρέφονται με αραβόσιτο υψηλής περιεκτικότητας σε Ω-6, αντί για φύκια ή τη φυσική
τους διατροφή.
Κάτι ανάλογο ισχύει και με μερικά από τα συμπληρώματα Ω-3. Το πρόβλημα είναι ότι
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και σε άλλους καρκινογόνους παράγοντες. Τα συμπληρώματα των Ω-3 θα πρέπει να καθορίζονται από υψηλή απορρόφηση, καθαρότητα και βιοδιαθεσιμότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν το Ω-3 παραχθεί
ως επανεστεροποιημένο τριγλυκεριδίο και όχι ως αιθυλεστέρας, όπως συμβαίνει σε
πληθώρα συμπληρωμάτων. Το επανεστεροποιημένο τριγλυκερίδιο προσφέρει στον
οργανισμό το απαραίτητο Ω-3 στη μορφή που το σώμα μας έχει μάθει από την παιδική του ηλικία να το προσλαμβάνει.

Για να βελτιωθούν τα συμπτώματα της ξηροφθαλμίας και να μειωθεί η φλεγμονή θα
πρέπει η αναλογία των λιπαρών οξέων στους μεϊβομιανούς αδένες να επανέλθει σε
φυσιολογικά επίπεδα.

Όταν οι ασθενείς λένε ότι παίρνουν ωμέγα-3s, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι η
μορφή του επανεστεροποιημένου τριγλυκεριδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ποιος είναι ο ρόλος των Ω-3 στην ξηροφθαλμία;

Με λίγα λόγια, θα πρέπει να δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή και φροντίδα στα
μάτια μας αν θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο με καθαρή ματιά.

Τα Ω-3 είναι απαραίτητα λιπαρά οξέα, αλλά ο οργανισμός δεν μπορεί να τα παράγει
και πρέπει να προσλαμβάνονται αποκλειστικά μέσω της διατροφής. Επιπλέον, τα Ω-3
έχουν τεκμηριωμένα αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Aπόστολος Μανιατέας
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

BAZONTAΣ TA ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑΣ

Η θεραπεία των ονυχομυκητιάσεων είναι δύσκολη και χρονοβόρα και απαιτεί αρκετή
επιμονή και υπομονή από τον ασθενή.
Δρ. Κώστας Γρηγορίου

MYCO ONYX

Γιατί ενώ τρώμε ψάρια δεν προσλαμβάνουμε Ω-3;

Νέα προσέγγιση ενάντια

Για τηv καλύτερη διατήρηση της υγείας των ματιών.

σε διαταραχές των νυχιών

Προσαρμοσμένη Σύνθεση
με επανεστεροποιημένα
ΕPA/DHA Ω-3 σε καθαρή
μορφή τριγλυκεριδίων, σε
συνδυασμό με βιταμίνη D3.
Βελτιώστε τον μηχανισμό άμυνας των
κυττάρων στα νύχια σας με την βοήθεια
του φυσικού διαλύματος MycoOnyx και
απαλλαγείτε από τις διάφορες ασθένειες
που επηρεάζουν την εμφάνιση τους.
CPL CO PHARM LTD
Διεύθυνση : Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, ΤΚ: 8501, Πάφος - Κύπρος
t: +357 26 822285 | info@copharm.com.cy

Συμπλήρωμα Διατροφής

No. 1 σε πωλήσεις στην Αμερική
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