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Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

Χρειάζομαι συμπληρώματα διατροφής αν 
τρέφομαι σωστά

Αγκυλογλωσσία (χάλινος γλώσσας), μύθοι και 
πραγματικότητες

Ασθενείς με χρόνιες νευρολογικές διαταραχές

Οσφυαλγία: μειώστε τον πόνο διορθώνοντας την 
στάση σας.

Προβλήματα του εντέρου και η αντιμετώπιση τους
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Για την καλή υγεία 
του εντέρου

η φύση έχει τη λύση

Με 100% φυσικής προέλευσης συστατικά, 
τα προϊόντα Fruits & Fibres βοηθούν 
αποτελεσματικά στην ομαλή λειτουργία 
του εντέρου.
Fruits & Fibres Regular για καθημερινή χρήση και 
συνεχή ομαλή λειτουργία του εντέρου.
Fruits & Fibres Strong για γρήγορη δράση, σε 8 ώρες, 
σε περιπτώσεις που χρειάζεται άμεση ανακούφιση.

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ EVZEEN.COM

Τα συμπληρώματα δ ιατροφής δεν  ε ίνα ι  υποκατάστατα 
μ ιας  ποικ ίλης και  ισορροπημένης δ ιατροφής και  ενός 
υγ ιούς τρόπου ζωής.

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΔΡΑΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ

Fruits
Fibres

Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

16η Έκδοση Το Φαρμακείο σας
Αγαπητοί αναγνώστες, 

Φθινόπωρο, μια μαγευτική εποχή του Χρόνου

Είναι η εποχή κατά την οποία τα αειθαλή πεύκα και οι 
κέδροι δημιουργούν ένα σκούρο φόντο για τα φυλλοβόλα 
ξαδέλφια τους — τα δέντρα που ρίχνουν τα φύλλα τους με τα 
ζωηρόχρωμα κόκκινα και κίτρινα χρώματά τους.

Μια εποχή όπου οι περισσότεροι από εμάς μαζευόμαστε 
στα σπίτια ζώντας την καθημερινότητα της ρουτίνας και 
περιμένοντας τον χειμώνα και τα Χριστούγεννα. 

Εμείς θέλοντας να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας 
ενημερώσουμε για θέματα υγείας που σας ενδιαφέρουν 
είμαστε για ακόμα μια φορά κοντά σας για την καλύτερη 
ενημέρωσή σας. 

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. 

Η Συντακτική Ομάδα

Μαρία Πελεκάνου
Βασίλης Νικολάου
Βαγγέλης Λυσιώτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Η 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Η ομαλή λειτουργία του εντέρου και η κανονική κένωση, είναι απαραίτητα για να 
ζούμε μια καλή καθημερινότητα. Για πολλούς από μας όμως αποτελούν πρόβλημα 
που μειώνει την ποιότητα και την άνεση της καθημερινής μας δραστηριότητας. Ο 
σημερινός τρόπος ζωής, η κακή διατροφή, τα δύσκολα ωράρια, η έλλειψη σωματι-
κής άσκησης αλλά και το άγχος που προκαλούν οι έντονοι ρυθμοί ζωής, αποτελούν 
τους κύριους λόγους που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία 
του εντέρου. 

Τα πιο κοινά προβλήματα του εντέρου που αντιμετωπίζει μεγάλο ποσοστό του πλη-
θυσμού είναι η δυσκοιλιότητα και το φούσκωμα. Η χρόνια δυσκοιλιότητα και το 
φούσκωμα, καθώς και η διάρροια και η σπαστική κολίτιδα είναι ενδείξεις κάποιας 
παθολογικής κατάστασης, την οποία πρέπει να διερευνήσει ειδικός ιατρός γαστρε-
ντερολόγος. Όμως, η περιστασιακή δυσκοιλιότητα και το φούσκωμα που πάνε και 
έρχονται περιοδικά ή εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, συνήθως συνδέονται με τον 
τρόπο που ζούμε την καθημερινότητά μας.

Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας

• Δυσκολία εξόδου των κοπράνων με αργή και επίπονη αφόδευση

•  Σκληρά και αφυδατωμένα κόπρανα

• Αίσθηση ατελούς κένωσης

• Δύο ή λιγότερες κενώσεις την εβδομάδα

• Αίσθημα φουσκώματος

•  Πίεση στο στομάχι, πόνοι στην κοιλιά με ή χωρίς μετεωρισμούς, αιμορροΐδες, 
κράμπες στο στομάχι και κακή διάθεση

Το φούσκωμα μπορεί να είναι σύμπτωμα δυσκοιλιότητας ή μπορεί να παρατηρείται 
από μόνο του επιφέροντας μία διαρκή ενόχληση μέχρι και πόνο.

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα λειτουργίας του 
εντέρου

Η αλλαγή σε καθημερινές μας συνήθειες μπορεί να επιφέρει τεράστια βελτίωση στη 
λειτουργία, όχι μόνο του εντέρου αλλά και ολόκληρου του πεπτικού μας συστήματος. 

Διατροφή:

Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι το Α και το Ω για την ομαλή λειτουργία του 
εντέρου και του πεπτικού συστήματος.

Φυτικές Ίνες: Πρέπει να βάλουμε στη διατροφή μας τις φυτικές ίνες, οι οποίες αυ-
ξάνουν την κινητικότητα του εντέρου και κάνουν τα κόπρανα, πιο υδαρή και μαλακά. 
Τέτοιες βρίσκουμε σε λαχανικά, σε φρούτα με σποράκια όπως ακτινίδιο, φράουλα 
και σύκο, στα αποξηραμένα φρούτα και σε τροφές ολικής άλεσης, όπως δημητριακά. 

Υγρά: Πρέπει να πίνουμε πολλά υγρά και κυρίως νερό (8-10 ποτήρια την ημέρα) για 
να διατηρούμε τον οργανισμό μας ενυδατωμένο και να είναι τα κόπρανα πιο υδαρή. 
Επίσης, οι χυμοί πλούσιοι σε φυτικές ίνες και οι σούπες βοηθάνε στην ενυδάτωση 
του οργανισμού. 

Μείωση επεξεργασμένων τροφών:  Πρέπει να αποφεύγουμε την πρόληψη επεξερ-
γασμένων, συνθετικών και junk – food τροφίμων διότι είναι πλούσια σε κορεσμένα 
λίπη και σάκχαρα.

Για καλύτερα και πιο σίγουρα αποτελέσματα καλό είναι να συμβουλευθείτε έναν 
επαγγελματία ειδικό διατροφολόγο. 

Σωματική άσκηση:

Η σωματική άσκηση είναι πολύ ευεργετική για τη λειτουργία του εντέρου και βοη-
θάει στη μείωση του φουσκώματος και στην τακτική εντερική διέλευση. Ακόμα και η 
πιο απλή άσκηση που είναι το περπάτημα, μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα 
και μεγάλη ανακούφιση. Καλό είναι η σωματική άσκηση να γίνεται τουλάχιστον 2 με 
3 φορές την εβδομάδα.

Μείωση του άγχους και της στενοχώριας:

Το άγχος, η στενοχώρια και γενικότερα η ψυχολογική μας κατάσταση εξαρτώνται 
από τις καταστάσεις που βιώνουμε στην καθημερινότητα μας και τις σκέψεις που 
κάνουμε. Η αντιμετώπισή τους είναι μία πρόκληση και καλό είναι να συμβουλευθείτε 
ειδικούς συμβούλους ψυχολόγους για ιδέες και πρακτικές που μπορούν να φέρουν 
θετικά αποτελέσματα. Γενικά, η μείωση της έντασης και του άγχους είναι πολύ ση-
μαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο έντερο και της 
λειτουργίας του. 

Υπάρχουν όμως στην αγορά και ειδικά συμπληρώματα διατροφής που με φυσικά 
συστατικά μπορούν να διευκολύνουν πολύ αποτελεσματικά τη λειτουργία του εντέ-
ρου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην τακτική εντερική διέλευση, τη δυσκοιλιό-
τητα και το φούσκωμα.

Athanasios Heracleous
Sales Manager Pharmacist- Pharmacy Division
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ΑΓΚΥΛΟΓΛΩΣΣΙΑ (ΧΑΛΙΝΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ), 
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ταγκυλογλωσσία (χαλινός γλώσσας), μύθοι και πραγματικότητες

1. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος αν ένα βρέφος έχει χαλινό γλώσσας!

ΛΑΘΟΣ. Ο χαλινός ορισμένες φορές μπορεί να είναι πολύ κοντός, να βρίσκεται 
οπουδήποτε κάτω από τη γλώσσα και να μην είναι εύκολα ορατός.

2. Βρέφος με χαλινό γλώσσας δε μπορεί να εκτείνει τη γλώσσα του πέρα από το όριο 
των κάτω ούλων ή περισσότερο πέρα από το κάτω χείλος!

ΛΑΘΟΣ. Κάποια βρέφη με χαλινό, ιδιαίτερα αυτά που έχουν «μικρό» στόμα μπορούν.

3. Εάν ένα βρέφος με χαλινό μπορεί να εκτείνει τη γλώσσα του πέρα από το κάτω 
χείλος, δεν επηρεάζεται η σίτιση του!

ΛΑΘΟΣ. Υπάρχουν πολλά βρέφη που ενώ μπορούν να εκτείνουν τη γλώσσα τους, 
παρουσιάζουν προβλήματα σίτισης. Ο λόγος είναι ότι η γλώσσα εκτός από αυτή την 
κίνηση κάνει και μια σειρά από άλλες πολύπλοκες κινήσεις.

4. Εφόσον μια μητέρα μπορεί να θηλάσει, χωρίς πόνο, δεν υπάρχει λόγος να κοπεί 
ο χαλινός!

ΛΑΘΟΣ. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τα βρέφη παρουσιάζουν θηλαστικές κινή-
σεις ασυντόνιστες ή αποδιοργανωμένες, που μπορεί να συνοδεύονται από σιελόρ-
ροια, βήχα, κόπωση και κλάμα. Επίσης τα βρέφη παρουσιάζουν αυξημένα αέρια, 
είναι ανήσυχα και δεν κοιμούνται καλά. Αγωνίζονται σκληρά για να τραφούν και γι’ 
αυτό σπάνια παρουσιάζουν στασιμότητα βάρους, αλλά οι μητέρες συνήθως υποφέ-
ρουν από ερεθισμένες θηλές.

5. Ο χαλινός της γλώσσας δεν μπορεί να επηρεάσει την ομιλία!

ΛΑΘΟΣ. Τα περισσότερα παιδιά με χαλινό δεν έχουν προβλήματα ομιλίας. Κάποια 
όμως έχουν. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ήχους που χρειάζονται ιδιαίτερες κινήσεις 

της γλώσσας. Οι ήχοι αυτοί αφορούν τα υγρά σύμφωνα (δηλ. το “Ρ” και το “Λ”) ή όταν 
ο λόγος είναι γρήγορος.

6. Άτομα με χαλινό δεν μπορούν να προφέρουν σωστά το γράμμα “Ρ”!

ΛΑΘΟΣ. Και πάλι εξαρτάται που βρίσκεται ο χαλινός και πως επηρεάζει την κίνηση 
της γλώσσας. Ορισμένα άτομα με χαλινό μπορούν να το προφέρουν μια χαρά, ενώ 
άλλα όχι.

7. Η διατομή του χαλινού αποτελεί μια επιθετική χειρουργική διαδικασία!

ΛΑΘΟΣ. Ο πόνος δεν είναι εντονότερος από ένα απλό τσίμπημα. Διαρκεί λίγα δευ-
τερόλεπτα και συχνά η διαφορά είναι εμφανής αμέσως (κάποια βρέφη, ιδιαίτερα 
μεγαλύτερα μωρά μπορεί να χρειαστούν λίγο χρόνο για να μάθουν πώς να χρησιμο-
ποιούν την ελεύθερη πλέον γλώσσα τους). Σε περίπτωση κλάματος αυτό δε διαρκεί 
περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα ή/και λιγότερο σε θηλάζοντα βρέφη, που τοπο-
θετούνται αμέσως μετά τη διατομή στο στήθος της μητέρας τους!

8. Γενικοί Ιατροί, Σύμβουλοι Γαλουχίας (IBCLCs), Επισκέπτριες Υγείας, Μαίες και Λο-
γοθεραπευτές, είναι όλοι σε θέση να διαπιστώσουν ύπαρξη χαλινού.

ΛΑΘΟΣ. Ενώ ορισμένοι μπορούν, άλλοι μπορεί να μην είχαν την ειδική εκπαίδευση 
ή την εμπειρία να εξετάσουν σωστά κάτω από τη γλώσσα του μωρού και να εντοπί-

σουν την ύπαρξη χαλινού. Συνήθως οι πιο έμπειροι στη διάγνωση αγκυλογλωσσίας 
είναι οι Παιδίατροι, οι ΩΡΛ και οι Σύμβουλοι Γαλουχίας με εμπειρία σε τέτοιου είδους 
προβλήματα. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση αυτή μπο-
ρεί να γίνει από ΩΡΛ ή Παιδοχειρουργό.

9. Ο χαλινός της γλώσσας την παραμορφώνει σε σχήμα «καρδιάς», όταν το βρέφος 
προσπαθεί να τη βγάλει έξω από το στόμα!

ΛΑΘΟΣ. Ενώ σε μερικά βρέφη με αγκυλογλωσσία η γλώσσα κατά την έξοδο από το 
στόμα παρουσιάζει σχήμα καρδιάς, σε άλλα δε συμβαίνει αυτό! Για το ανεκπαίδευτο 
μάτι η γλώσσα μπορεί να φαίνεται απόλυτα φυσιολογική.

10. Η αγκυλογλωσσία δεν έχει επιπτώσεις σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της υγείας!

ΛΑΘΟΣ. Η αγκυλογλωσσία συνδέεται με θολωτή υπερώα, που οδηγεί σε υψηλά 
οδοντικά τόξα με δυνητικές οδοντικές ανωμαλίες και συνήθως στενότερους αερα-
γωγούς. Έγκαιρη διατομή του χαλινού δίνει τη δυνατότητα στη γλώσσα να επηρεάσει 
τη διαμόρφωση της στοματικής κοιλότητας.

11. Η συχνότητα της αγκυλογλωσσίας δεν είναι μεγάλη.

ΛΑΘΟΣ. Σε μελέτες φάνηκε ότι η συχνότητα δεν είναι αμελητέα, αφού αφορά πε-
ρίπου 10% όλων των γεννήσεων! Η συχνότητα διαφέρει ελαφρώς από περιοχή σε 
περιοχή και από χώρα σε χώρα. Είναι δε γενικώς αποδεκτό ότι έχει γενετική βάση.

12. Η αγκυλογλωσσία διαπιστώνεται το ίδιο εύκολα είτε το βρέφος θηλάζει, είτε 
τρέφεται με μπουκάλι!

ΛΑΘΟΣ. Σε βρέφη που θηλάζουν η μητέρα θα αναφέρει ότι πονάει και η θηλή της 
παραμορφώνεται κατά το θηλασμό και έτσι ο ειδικός θα το υποψιαστεί. Γεγονός που 
δε θα συμβεί αν το βρέφος σιτίζεται με μπουκάλι. Οι δυσκολίες στη σίτιση με μπου-
κάλι θα αποδοθούν οπουδήποτε αλλού (πχ κολικούς, παλινδρόμηση κλπ), παρά σε 
αγκυλογλωσσία!

Του Δρ. Μιχάλη Ιασονίδη
Πηγή Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου 
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Οι ασθενείς με Χρόνιες Νευρολογικές Διαταραχές στην Κύπρο συνήθως διαμένουν 
στο σπίτι και προσπαθούν με πολλές δυσκολίες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και άλλα θέματα υγείας όπως προβλήματα με 
την ομιλία και την κατάποση, αναπνευστικά, ουρολογικά και καρδιολογικά προβλή-
ματα. Επίσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής, πόνου, 
θέματα μνήμης και άλλα γνωσιακά προβλήματα.

Τέτοιες διαταραχές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Πολλαπλή Σκλήρυνση    

• Νόσο του Πάρκινσον και άλλες συναφείς Παθήσεις

• Εγκεφαλικά Επεισόδια

• Νόσο του Κινητικού Νευρώνα

• Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης

• Διάφορες άλλες Νευροεκφυλιστικές Παθήσεις

Ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Αποκατάστασης, κάτω από την ίδια στέγη το οποίο 
εποπτεύεται από Ειδικό Ιατρό στην Αποκατάσταση διάρκειας 3 εβδομάδων,  μπορεί 
να περιλαμβάνει (σύμφωνα με την αξιολόγηση και τις ανάγκες του ασθενούς):

• Αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή σε 3 φάσεις με τη χρήση και της 
ανάλογης τεχνολογίας

• Φυσικοθεραπεία για τη βελτίωση της δύναμης, της κινητικότητας και της καλής 
φυσικής κατάστασης

• Εργοθεραπεία για την αύξηση της καθημερινής λειτουργικότητας των ατόμων 
και εξέλιξη των δεξιοτήτων τους

• Λογοθεραπεία, παροχή θεραπείας της ομιλίας, της κατάποσης και των 
διαταραχών επικοινωνίας

• Εκπαίδευση και μυϊκή ενδυνάμωση για τη βελτίωση της ισορροπίας και του 
συντονισμού κινήσεων, με σκοπό την πρόληψη πτώσεων 

• Ψυχολογική υποστήριξη - Συμβουλευτική για την προσαρμογή σε μία χρόνια 
πάθηση, υποστήριξη οικογένειας και στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους

• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα ασκήσεων

• Η ολιστική προσέγγιση από Πολυθεματική Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας 
κάτω από την ίδια στέγη, παρέχει τα μέγιστα αποτελέσματα σε μικρό χρονικό 
διάστημα Απαραίτητα οι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να έχουν τις εξής πρόσθετες 
δυνατότητες:

• Να έχουν πρωινή παραλαβή από την οικία τους και επιστροφή στην οικία τους

• Να έχουν επικοινωνία με Κοινωνικό Λειτουργό (αξιολόγηση 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του ασθενή και της οικογένειας του, με 
σκοπό τη βοήθεια στην διεκδίκηση κρατικών επιδομάτων και βοηθημάτων)

• Να λαμβάνουν υποστηρικτικές συνεδρίες από Ιατρούς Ειδικότητας όπως 
νευρολόγο, καρδιολόγο, ουρολόγο, πνευμονολόγο κτλ.

• Να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις κατάλληλα 
διαμορφωμένων χώρων λόγω της πολύωρης παραμονής τους, αλλά και να 
έχουν επιλογή διατροφής τόσο για αυτούς, όσο και για τους συνοδούς τους.

Κυριάκος Αυλωνίτης PT - MHA
Διευθυντής Τμήματος Αποκατάστασης NRC

Διεύθυνση: Χυτρών 13-15, 1075 Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο: +357 22396000, E-mail: info@nrc.com.cyΤα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας.  

Να μην γίνεται υπέρβαση της συγκεκριμένης συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Να φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά.
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ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ 
ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ.

Ο όρος οσφυαλγία σημαίνει άλγος στην οσφύ, πόνος δηλαδή στη μέση και δεν είναι 
πάθηση, αλλά σύμπτωμα που υποδηλώνει λειτουργικές διαταραχές που οφείλονται 
σε κάποια αίτια.

Πόνο στη μέση εμφανίζει κάποια στιγμή στη ζωή του, πάνω από το 80% του πλη-
θυσμού. Παρά το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για 
«πιάσιμο», που οφείλεται σε ορισμένες κακές συνήθειες της καθημερινότητας και 
παράγοντες  ιδιαίτερα διαδεδομένους  στον πληθυσμό, ένα υπολογίσιμο ποσοστό 
οφείλεται σε οργανικά προβλήματα.

 Ο πόνος στη μέση (οσφυαλγία), μας ειδοποιεί πως η μέση μας δεν λειτουργεί κα-
νονικά. Συχνά ο πόνος αυτός εξελίσσεται σταδιακά ή κατά κρίσεις χωρίς γνωστά 
αίτια. Συνήθως ο πόνος στη Σ.Σ. εντοπίζεται στα πιο ευκίνητα μέρη της, στον αυχένα 
(αυχενικό σύνδρομο) και χαμηλά στη μέση (οστά), (οσφυαλγία - ισχιαλγία).

Μπορεί γι’ αυτά να ευθύνονται: 

Διάσταση στους μαλακούς ιστούς (μύες - τένοντες - σύνδεσμοι). Όλοι οι μύες, οι 
σύνδεσμοι και οι σπονδυλικές αρθρώσεις μπορούν να τραυματιστούν αν η σπονδυ-
λική στήλη υποστεί απότομες ή παρατεταμένες τάσεις ή πιέσεις.

Ένα ξαφνικό τίναγμα, μια ασυντόνιστη κίνηση ή λανθασμένος τρόπος σηκώματος 
κάποιου βάρους μπορούν να προκαλέσουν οξύ τραυματισμό της μέσης. 

Επίσης η κακή στάση του σώματος και οι αδύνατοι (αγύμναστοι) μυς της Σ.Σ., μπορεί 
να είναι η αιτία της οσφυαλγίας εξαιτίας της μη κανονικής πίεσης που υφίστανται οι 
σύνδεσμοι που στηρίζουν τους σπονδύλους.

Η εκφύλιση (φθορά) του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι δακτύλιοι των ανθεκτικών ινών 
του δίσκου σιγά-σιγά φθείρονται και αδυνατίζουν με αποτέλεσμα ο δίσκος να γίνεται 
πιο λεπτός, κυρίως στην περιφέρειά του. 

Μπορεί ακόμα να δημιουργηθεί μια επιμήκης σχισμή από το κέντρο του δίσκου προς 
τα πίσω και μέσα απ’ αυτή το μαλακό περιεχόμενο του πυρήνα να βγει προς τα πίσω 
και να πιέζει κάποιο νεύρο με αποτέλεσμα να προκαλεί έντονο πόνο.

Αρθρίτιδα. Όπως όλες οι αρθρώσεις στο σώμα και οι σπονδυλικές αρθρώσεις μπο-
ρεί να προσβληθούν από αρθρίτιδα (πιο συχνά οστεοαρθρίτιδα). Μαζί με την κατα-
στροφή του χόνδρου των αρθρώσεων και τη φλεγμονή της άρθρωσης, δημιουργού-
νται οστικές προεξοχές (οστεόφυτα ή άλατα), στα μέρη που ο δίσκος συνδέεται με 
τον σπόνδυλο. Ο συνδυασμός αυτής της φθοράς του δίσκου και της οστεοαρθρίτιδας 
των σπονδυλικών αρθρώσεων αποκαλείται συνήθως αυχενική ή οσφυϊκή σπονδυ-
λοαρθροπάθεια. 

Ισχιαλγία. Είναι πόνος στη διαδρομή του ισχιακού νεύρου. Το νεύρο αυτό βγαίνει 
ανάμεσα από τους δύο τελευταίους σπονδύλους και διαμέσου του γλουτού, του μη-
ρού και της κνήμης φτάνει μέχρι τα δάκτυλα του ποδιού. Αν ερεθιστεί η Σ.Σ. από 
κάποιο προεξέχοντα δίσκο (δισκοκήλη - δισκοπάθεια) ή μια φλογισμένη άρθρωση, 
προκαλείται έντονος πόνος που μπορεί να φτάσει μέχρι τα δάκτυλα.

Οστεοπόρωση. Η ελάττωση της οστικής μάζας στους σπονδύλους, τους κάνει αδύ-
νατους και εύθρυπτους με αποτέλεσμα με μια μικρή αιτία να σπάζουν (να καθιζά-
νουν), προκαλώντας έντονο πόνο. Αυτή είναι η πιο συχνή αιτία πόνου στη Σ.Σ. στα 
ηλικιωμένα άτομα (άνω των 60 ετών). 

Συναισθηματικό (ψυχικό) στρες. Ο αυξημένος μυϊκός σπασμός στους μύες της Σ.Σ. 
αυξάνει ένα πρόβλημα της μέσης που προϋπάρχει. Παρατεταμένος μυϊκός σπασμός 
καταλήγει σε μυϊκές ανισορροπίες και ανόμοια κατανομή των πιέσεων της Σ.Σ. Ο 
πόνος μπορεί να γίνει χρήσιμος οδηγός για την αναγνώριση της μεγάλης πίεσης 
που δέχονται οι διάφορες δομές της Σ.Σ. Αλλάζοντας τις συνήθειές σας μπορείτε να 
μειώσετε την πίεση στη μέση και σταδιακά να βελτιώσετε τη λειτουργία της, ώστε να 
εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και με λιγότερο πόνο. 

Οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία της οσφυαλγίας (πόνος στη μέση) η θεραπεία απαι-
τεί τη διόρθωση της κακής στάσης του σώματος. Η καλή στάση περιλαμβάνει επίσης 
και την κατάλληλη χρησιμοποίηση των τμημάτων του σώματος (οστών, αρθρώσεων, 
συνδέσμων, μυών). Για να προλάβουμε την οσφυαλγία πρέπει να αποφύγουμε την 
υπερένταση σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρισκόμαστε (ύπτια, όρθια, βάδιση, 
εργασία άσκηση).

Με τις οδηγίες αυτές μπορείτε να διορθώσετε τη στάση και τις κινήσεις, οι οποίες 
προκαλούν την οσφυαλγία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την ανάπαυση, διότι οι 
μυς του αυχένος και της οσφύος (μέσης) κουράζονται ακόμα και κατά την ανάπαυση. 
Αν κατορθώσουμε να διατηρήσουμε καλή στάση σε οποιαδήποτε συνθήκη, τότε θα 
δυναμώσουμε προοδευτικά το μυϊκό μας σύστημα για να προστατεύσουμε και να 
υποστηρίξουμε την σκληρά εργαζόμενη οσφυϊκή χώρα.

Τι πρέπει να έχουμε προσέχουμε όταν:

Βρισκόμαστε σε όρθια θέση

1. Στεκόμαστε προσέχοντας, ώστε η μέση μας να είναι όσο πιο ίσια γίνεται. Αυτό 
επιτυγχάνεται όταν σφίγγουμε τους γλουτούς μας και «τραβάμε» τους κοιλιακούς 
μας προς τα μέσα. Η μέση μας πρέπει να είναι ίσια και όταν περπατάμε.

2. Αποφεύγουμε τα πολύ ψηλά τακούνια. «Κονταίνουν» τον αχίλλειο τένοντα και αυ-
ξάνουν την κλίση της σπονδυλικής στήλης.

3. Όταν χρειάζεται να σταθούμε όρθιοι για πολλή ώρα (κάτι που είναι καλύτερα να 
αποφεύγουμε), φροντίζουμε να εναλλάσσουμε το βάρος μας, πότε στο αριστερό και 
πότε στο δεξί πόδι.

Στον ύπνο

1. Για τη σωστή στάση του σώματος στον ύπνο είναι απαραίτητο να έχουμε ένα πολύ 
καλό και ανατομικό στρώμα.

2. Είναι προτιμότερο να κοιμόμαστε στο πλάι, με τα δυο χέρια μπροστά και τα γόνατα 
ελαφρώς λυγισμένα.

3. Η μέση μας ξεκουράζεται περισσότερο αν, όταν ξαπλώνουμε με την πλάτη, έχου-
με ένα μέτριο μαξιλάρι κάτω από τα γόνατά μας.

4. Αποφεύγουμε να κοιμόμαστε με τα χέρια μας τεντωμένα πάνω από το κεφάλι.

5. Δεν σηκωνόμαστε απότομα από το κρεβάτι, αλλά λυγίζουμε τα γόνατά μας και 
«κρεμάμε» τα πόδια στο πλάι του κρεβατιού.

Όταν σηκώνουμε βάρη

1. Κάθε φορά που σηκώνουμε κάτι πρέπει να νιώθουμε το βάρος του στους μεγά-
λους μυς των μηρών και όχι στη μέση.

2. Αν το αντικείμενο που θέλουμε να σηκώσουμε είναι αριστερά ή δεξιά μας, στρέ-
φουμε όλο το σώμα μας -ώστε να είμαστε σε ευθεία μαζί του- και αποφεύγουμε τις 
έντονες περιστροφές της μέσης.

3. Δεν πρέπει ποτέ να σηκώνουμε βάρος με τεντωμένα τα πόδια. Το σωστό είναι να 
λυγίζουμε ελαφρά τα γόνατα προς τα εμπρός.

4. Αποφεύγουμε να σηκώνουμε μεγάλο βάρος. Για παράδειγμα, είναι σαφώς προτι-
μότερες οι πολλές ελαφρές σακούλες από το σούπερ-μάρκετ, ακόμα κι αν χρειαστεί 
να κάνουμε περισσότερες βόλτες για να τις κουβαλήσουμε.

Όταν καθόμαστε

1. Καθόμαστε προσέχοντας ώστε ο κορμός μας να σχηματίζει ορθή γωνία με τους 
γλουτούς. Σε κάθε περίπτωση η μέση μπορεί να είναι ελαφρά γερμένη προς τα 
εμπρός, αλλά ποτέ προς τα πίσω.

2. Καθισμένοι σε μια καρέκλα, τα γόνατά μας πρέπει να σχηματίζουν ορθή γωνία 
με τους μηρούς.

3. Αν το κάθισμα ή ο καναπές δεν ευνοεί την ορθή στάση της σπονδυλικής στήλης, 
βάζουμε στη μέση μας ένα μαξιλάρι για να το πετύχουμε.

4. Αποφεύγουμε τις κουνιστές πολυθρόνες.

5. Φροντίζουμε να ακουμπούν και τα δύο μας πόδια στο πάτωμα και δεν καθόμαστε 
σταυροπόδι.

6. Δεν καθόμαστε για πολλή ώρα. Φροντίζουμε κάθε τριάντα λεπτά να κάνουμε σύ-
ντομες βόλτες.

Συνοπτικά

• Μη λυγίζετε τη μέση σας, αλλά τα γόνατα και τα ισχία

• Μη σηκώνετε βαρύ αντικείμενο πιο ψηλά από τη μέση σας

• Γυρίζετε πάντα να βλέπετε το αντικείμενο που θα σηκώσετε

• Κρατάτε τα βαριά αντικείμενα κοντά στο σώμα σας

• Μη σηκώνετε κάτι που δεν είναι εύκολο για σας

• Μη σηκώνετε και μη μετακινείτε έπιπλα χωρίς να γνωρίζετε τον τρόπο

• Μη κάνετε απότομες κινήσεις

• Μάθετε να κρατάτε το κεφάλι και τον κορμό σε ευθεία γραμμή, όταν ξαπλώνετε, 
κάθεστε ή στέκεστε

• Μη χρησιμοποιείτε μαλακές καρέκλες και πολυθρόνες. Όταν πρέπει να 
καθίσετε πολλές ώρες, βάζετε το ένα γόνατο πάνω στο άλλο (σταυροπόδι)

• Χαμηλό σωματικό βάρος

• Η Φυσικοθεραπεία και η Κινησιοθεραπεία είναι χρήσιμα σε κάθε περίπτωση. 
Βοηθούν στη μείωση του πόνου, στη βελτίωση της κινητικότητας και 
της δύναμης και στη σωστή αντίληψη της μηχανικής συμπεριφοράς της 
σπονδυλικής στήλης στις διάφορες στάσεις και κινήσεις. 

Μιχαήλ Στέλιος
Φυσικοθεραπευτής
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Επουλωτικοί παράγοντες: 
Αλόη Βέρα, Προβιταµίνη Β5,
Βιταµίνη Ε.

ΥΓΙΗ ΟΥΛΑ, 
ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Για ούλα που αιµορραγούν.

Για ερεθισµένα και
πρησµένα ούλα. 

Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας. 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

DIRECT

6ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ ώρες

Η Επανάσταση
στην Αντι�ετώπιση του Πονόλαι�ου

ΓΡΗΓΟΡΗ & ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

ΝΕΟ

Συμβουλευτείτε  τον γ ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας 
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝ ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ

Ζούμε σε μια εποχή όπου σχεδόν όλος ο πληθυσμός έχει εύκολη πρόσβαση στο φα-
γητό. Με μια επίσκεψη σε μια  υπεραγορά, ένα εστιατόριο ή ένα ταχυφαγείο μπορεί ο 
καθένας να βρει σχεδόν ότι επιθυμήσει. Παράλληλα ζούμε σε μια μεσογειακή χώρα 
με μπόλικο ήλιο (βοηθά στην αύξηση της βιταμίνης D που χρειαζόμαστε) και θάλασ-
σα και ακολουθώντας μια μεσογειακή διατροφή που είναι παράδειγμα πλήρους και 
σωστής διατροφής δεν θα είχαμε ανάγκη σε συμπληρώματα διατροφής. Ή μήπως 
δεν είναι έτσι τα πράγματα;

Τα συμπληρώματα διατροφής όπως λέει και το όνομά τους είναι σκευάσματα τα 
οποία συμπληρώνουν τη διατροφή μας και περιέχουν βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και 
άλλα μικροθρεπτικά συστατικά. Κάποια από τα συστατικά τους περιλαμβάνονται στα 
τρόφιμα και κάποια όχι. 

• Παράλληλα, διάφορες καταστάσεις απαιτούν αυξημένες ανάγκες λήψης 
βιταμινών και μικροθρεπτικών συστατικών μεγαλύτερες και από την 
Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη( Σ.Η.Π.):

1. εγκυμοσύνη όπου η έγκυος χρειάζεται υψηλότερες δόσεις για να ανταπεξέλθει 
ο οργανισμός της, άλλα και να θρέψει το έμβρυο ( σίδηρος, φολικό οξύ, 
βιταμίνες, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα)

2.  οι ηλικιωμένοι όπου η ικανότητα απορρόφησης θρεπτικών συστατικών από 
τον οργανισμό τους μειώνεται

3. διάφορες ασθένειες π.χ. σε ένα απλό κρυολόγημα χρειάζεται ποσότητα 
βιταμίνης C μεγαλύτερη από τη Σ.Η.Π. ή άτομα με οστεοαρθρίτιδα χρειάζεται 
να λαμβάνουν θρεπτικά συστατικά που δεν βρίσκονται εύκολα στις τροφές

4. Λάτρεις των σπορ που αθλούνται εντατικά 

5. Άτομα που εκτίθενται πολλές ώρες στον ήλιο

6. Άτομα σε εξοντωτικές δίαιτες απώλειας βάρους

7. Καπνιστές 

Συμπερασματικά, απαντώντας στο ερώτημα αν χρειαζόμαστε συμπληρώματα δι-
ατροφής αν τρεφόμαστε κανονικά είναι πως αν ακολουθούμε τα πρότυπα μιας 
ισορροπημένης διατροφής όπως είναι η μεσογειακή διατροφή και παράλληλα δεν 
συντρέχει κάποια ασθένεια ή νόσος, τότε δεν χρειαζόμαστε συμπληρώματα διατρο-
φής. Δυστυχώς όμως πολύ μικρό ποσοστό πληθυσμού ακολουθεί τέτοια διατροφή, 
γεγονός που καθιστά τη λήψη συμπληρωμάτων απαραίτητη.

Νικόλας Νικολάου
Φαρμακοποιός

Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που μας ωθούν στη λήψη συμπληρω-
μάτων διατροφής;

• Η έλλειψη χρόνου στη σύγχρονη ζωή και η ανάγκη εύρεσης φαγητού άμεσα 
χωρίς να μας αλλάξει το πρόγραμμά, μας οδηγεί συχνά στην λήψη “γρήγορου 
φαγητού” που τις πιο πολλές φορές δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα συστατικά 
που χρειάζεται ο οργανισμός μας.

• Παράλληλα το στρες που δημιουργεί ο έντονος ρυθμός της σύγχρονης ζωής 
έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ελεύθερων ριζών στο σώμα μας που 
προκαλούν αίσθημα κούρασης, κόπωσης και μειωμένης αντίδρασης στις 
ασθένειες.

• Η θρεπτική αξία των τροφίμων δεν είναι η ίδια με τα παλαιότερα χρόνια. Η 
ανάγκη γρήγορης παραγωγής φρούτων, λαχανικών αλλά και ανάπτυξης 
ζώων και πτηνών που έχουν προορισμό τη διατροφή οδηγεί στη χρήση 
φαρμάκων, ορμονών και άλλων μεθόδων οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τα 
τελικά προϊόντα να μην περιέχουν τα θρεπτικά συστατικά που θα έπρεπε. 




