
Χαιρετισμός συντακτικής ομάδας

Πόνοι περιόδου: Μάθετε πώς θα τους 
αντιμετωπίσετε γρήγορα και αποτελεσματικά

Μικροβίωμα - Ο βιότοπος του οργανισμού μας!

Ακράτεια ούρων στις γυναίκες – Ελάχιστη 
επεμβατική μέθοδος τοποθέτησης ταινίας 
ελεύθερης τάσης ΤΟΤ

Invisalign: Ορθοδοντική θεραπεία χωρίς σιδεράκια!

Η σωστή φροντίδα  των ποδιών σε άτομα 
με διαβήτη

Εμφυτεύματα

Ω3 λιπαρά - Πώς να ξεχωρίζουμε ποιά προϊόντα 
στην αγορά είναι καλής ποιότητας
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Το έντυπο διανέμεται δωρεάν 
από όλα τα συνεργαζόμενα 

φαρμακεία του ομίλου
ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ



Περίοδος. Το μηνιαίο βάσανο κάθε γυναίκας. Για κάποιες περνάει σχεδόν ανώδυνα, 
πολλές όμως γυναίκες υποφέρουν κάθε μήνα από δυσμηνόρροια, δηλαδή από 
πόνους και κράμπες κατά τη διάρκεια της περιόδου τους. 

Είναι ίσως το συχνότερο γυναικολογικό πρόβλημα 
στις έφηβες και νέες γυναίκες και η συχνότερη αιτία 
απουσίας από το σχολείο ή την εργασία. 
Από τον καιρό του Ιπποκράτη μέχρι σήμερα έχουν προταθεί πολλές θεωρίες για 
τις πιθανές αιτίες της δυσμηνόρροιας. Η θεωρία που φαίνεται όμως να επικρατεί 
είναι η αύξηση κάποιων ουσιών (προσταγλανδίνες) που προκαλούν συσπάσεις 
στη μήτρα και πόνο. Η επαναφορά των ουσιών αυτών στα «φυσιολογικά» επίπεδα 
απαλλάσσει από τα επώδυνα συμπτώματα.

Εκτός από τα λειτουργικά αίτια, τα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται και σε κάποια 
ανατομική ανωμαλία που να προκαλεί τον πόνο, όπως π.χ. ενδομητρίωση, κύστη 
ωοθήκης, ινομύωμα, πολύποδας και άλλα. 

Στην περίπτωση που τα αίτια του πόνου δεν είναι λειτουργικά αλλά οργανικά, 
η αντιμετώπιση πρέπει να στοχεύει στην αιτία. Στην περίπτωση αυτή, τα 
αντιφλεγμονώδη παυσίπονα πλεονεκτούν, καθώς μειώνουν τον πόνο μέχρι να 
αντιμετωπισθεί το «βαθύτερο» αίτιο.

Το δραστικό συστατικό ιβουπροφαίνη, είναι μια ουσία η οποία «κρατά» τα επίπεδα 
των προσταγλαδινών χαμηλά, αποτρέποντας έτσι τις συσπάσεις, τις κράμπες και 
τον πόνο. Δηλαδή στοχεύει στη λύση του προβλήματος.

Παράλληλα με τα παυσίπονα, υπάρχουν και κάποιες μέθοδοι, οι οποίες μπορούν 
να σας βοηθήσουν να απαλύνετε τον πόνο:

1.  Ζεστό ντους: η θερμότητα θεωρείται ένας ικανοποιητικός τρόπος για να    
      καταπραΰνετε και να χαλαρώσετε τους μύες της μήτρας. Για παράδειγμα, το   
      ντους με ζεστό νερό θεωρείται μια παραδοσιακή λύση για να ελαφρύνετε τους  
      πόνους κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρήσεως

2.  Μασάζ: χαλαρώστε τους μύες σας, κάνοντας μασάζ στο στομάχι σας

3.  Γυμναστική: γυμναστείτε κολυμπώντας, περπατώντας ή ποδηλατώντας

4.  Συμπληρωματικές θεραπείες: π.χ. χρησιμοποιήστε βότανα τσαγιού όπως   
     φύλλα τσαγιού από raspberry (σμέουρο) ή ομοιοπαθητικές θεραπείες 

Αθανάσιος Ηρακλέους
Sales Manager Pharmacist- Pharmacy Division

12η  Έκδοση ‘’Το Φαρμακείο σας’’

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας όπου όλοι σχεδόν έχουν επιστρέψει από 

τις καλοκαιρινές διακοπές και ετοιμάζονται για τα καλά να μπουν στη 

ρουτίνα της καθημερινότητας, με τα παιδιά να ξεκινούν μια νέα σχολική 

χρονιά, οι φοιτητές να ξεκινούν ή επιστρέφουν στα πανεπιστήμια και 

οι μεγάλοι να περιμένουν τις Χριστουγεννιάτικες πλέον διακοπές για 

την επόμενή τους ξεκούραση.

Η συντακτική μας ομάδα εύχεται λοιπόν καλή νέα αρχή σε ό,τι και 

αν κάνετε, συντροφιά με τη νέα μας έκδοση που με πολλή αγάπη και 

ευθύνη ετοιμάστηκε για ακόμα μια φορά από ιατρούς, φαρμακοποιούς 

και συμβούλους υγείας.

Καλή ανάγνωση!

Η Συντακτική Ομάδα

Χαιρετισμός 
Συντακτικής Ομάδας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή αυτών των κειμένων με 
οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, χωρίς τη γραπτή άδεια των Ενωμένων Φαρμακείων Κύπρου.

Μαρία Πελεκάνου
Βασίλης Νικολάου
Βαγγέλης Λυσιώτης

Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού
Ταχ.Κώδικα: 8501, Ταχ. Θυρίδα: 62410, 
Ταχ. Τομέας: 8064, Πάφος, Κύπρος.
Τηλ: 00357 26 819 595
Φαξ: 00357 26 600 605
Email: info@kedifap.com
www.kedifap.com

Ιδιοκτήτης του εντύπου αυτού είναι 
τα Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου.
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Μικροβίωμα - 
Ο βιότοπος του 
οργανισμού μας!
Το ανθρώπινο σώμα είναι γεμάτο από μικροοργανισμούς, τους οποίους 
εντοπίζουμε στο δέρμα, το στόμα, τη μύτη, τις αναπνευστικές οδούς, την 
ουρογεννητική οδό και φυσικά στο έντερο.  Το σύνολο των μικροοργανισμών 
ονομάζεται «μικροβίωμα», το οποίο σύμφωνα με το «Πρόγραμμα Ανθρωπίνου 
Μικροβιώματος», αποτελείται από περίπου 1300 αναγνωρισμένα στελέχη. 

Ένα νεογέννητο βρέφος έχει περίπου 100 διαφορετικά είδη μικροοργανισμών 
στο μικροβίωμα του, ένας αριθμός που θα αυξηθεί μέχρι την ηλικία των τριών 
ετών σε περισσότερο από 1000 είδη. Το μικροβίωμα συνεχίζει να διαμορφώνεται 
κατά τη διάρκεια της ζωής μας και επηρεάζεται από την εφηβεία, την εγκυμοσύνη, 
την εμμηνόπαυση, τις ασθένειες, το άγχος, τη διατροφή, την κληρονομικότητα, τις 
κλιματικές αλλαγές, το φύλο και την υγιεινή.

Παρόλο που γνωρίζουμε για την ύπαρξη των μικροβίων εδώ και αρκετά χρόνια 
μόλις πρόσφατα οι επιστήμονες αρχίσαν να κατανοούν την πραγματική τους 
επίδραση στην υγεία. Οι μικροοργανισμοί θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με 
τις μέλισσες «εργάτριες», με κάθε ομάδα μικροβίων να εκτελεί συγκεκριμένους 
ρόλους. 

Οι περισσότεροι από τους μικροοργανισμούς που ζουν στο έντερο (1-2 κιλά), 
είναι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή ενέργειας από την τροφή, την απελευθέρωση 
ενώσεων που μειώνουν τη φλεγμονή, τη διατήρηση των κυττάρων στην εντερική 
επένδυση, τη ρύθμιση της όρεξης και τη διαχείριση του βάρους και επιδρούν στον 
τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη, αποτρέπουν 
τη μεταφορά των τοξινών στο αίμα και αποστέλλουν χημικά μηνύματα στον 
εγκέφαλο. 

Μέχρι στιγμής, τη μεγαλύτερη επίδραση στο μικροβίωμα του εντέρου είχε η 
διατροφή. Αντί όμως να αναρωτιόμαστε τι θα πρέπει να φάμε για να χάσουμε 
βάρος ή για να εξισορροπήσουμε τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, ίσως θα 
έπρεπε να αναρωτηθούμε τι να ταΐσουμε το μικροβίωμα μας!

Επιλέγοντας τα σωστά ζωντανά βακτηρίδια
Περίπου 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια πλημμυρίζουν το ανθρώπινο έντερο, 
ένας αριθμός 10 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των κυττάρων. Μερικά από 
αυτά, είναι εχθρικά προς τον οργανισμό, όπως το E. Coli και η σαλμονέλα, καθώς 
μπορούν να προκαλέσουν οξείες χρόνιες παθήσεις. Άλλα βακτήρια όμως ζουν 
συμβιωτικά μέσα στον οργανισμό σε μια σχέση αμοιβαίου οφέλους. 

Τα βακτήρια αυτά είναι γνωστά ως φιλικά και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην ανοσία του οργανισμού. Η επίδραση των φιλικών βακτηρίων στη διάθεση 
και στο σωματικό βάρος, μπορεί να είναι ευεργετική για παθήσεις όπως το 
Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, το Έκζεμα και τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. 

Παράγοντες όπως η αντιβίωση, το στρες και η κακή διατροφή μπορούν 
να καταστρέψουν τα ευεργετικά επίπεδα βακτηρίων και να οδηγήσουν σε 
ανισορροπία ή αλλιώς δυσβίωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει διάρροια, 
δυσκοιλιότητα, φουσκώματα, αέρια, δερματικά προβλήματα και κολπικές 
μυκητιάσεις. Για να διατηρηθεί η ισορροπία της εντερικής χλωρίδας, συνιστάται 
η κατανάλωση προβιοτικών τροφών όπως “ζωντανό” γιαούρτι ή κεφίρ. Η 
λήψη ενός καθημερινού συμπληρώματος φιλικών βακτηρίων όπως οξεόφιλοι 
λακτοβάκιλλοι, μπιφιντοβακτήρια ή βάκιλλοι coagulans, μπορεί να βοηθήσει στη 
βελτιστοποίηση της εντερικής υγείας.

Corin Sadler
Διατροφολόγος
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Ακράτεια ούρων στις 
γυναίκες – Ελάχιστη 
επεμβατική μέθοδος 
τοποθέτησης ταινίας 
ελεύθερης τάσης ΤΟΤ
Μορφές ακράτειας ούρων που συνήθως παρουσιάζονται στις 
γυναίκες:
1. Ακράτεια ούρων από προσπάθεια που εμφανίζεται όταν αυξάνεται η πίεση 
στην κοιλιά, όπως με τον βήχα, το γέλιο, το φτέρνισμα, το σήκωμα βάρους, τη 
σωματική άσκηση. 
2. Ακράτεια ούρων επιτακτικού τύπου, που είναι η αιφνίδια και έντονη ανάγκη για 
ούρηση, η οποία ακολουθείται από απώλεια ούρων. 
3. Μικτού τύπου, όπου συνυπάρχουν και οι δύο προηγούμενες μορφές 
ακράτειας. 
4. Ακράτεια ούρων από υπερπλήρωση.

Τα αίτια της ακράτειας:
Ηλικία, παχυσαρκία, πολυτοκία, εμμηνόπαυση (έλλειψη οιστρογόνων), 
χειρουργικές επεμβάσεις στην ελάσσονα πύελο, πρόπτωση των οργάνων της 
πυέλου (κυστεοκήλη, ορθοκήλη), ακτινοθεραπεία, νευρολογικές παθήσεις 
(σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Πάρκινσον), κάπνισμα, δυσκοιλιότητα, 
φάρμακα (ηρεμιστικά, υπνωτικά, νευρολογικά, αντιυπερτασικά).

Η διάγνωση του προβλήματος θα ξεκινήσει από τη λήψη ενός πλήρους ιστορικού 
και μιας σωστής κλινικής εξέτασης. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να γίνουν 
κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις και ένας ουροδυναμικός έλεγχος (μέτρηση 
δραστηριότητας της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας). Τέλος, η συμπλήρωση 
ενός ημερολογίου ούρησης από την ασθενή, συχνά προσφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες που βοηθούν στη διαγνωστική προσέγγιση του προβλήματος.

Ακράτεια από προσπάθεια - Ελάχιστη επεμβατική μέθοδος 
τοποθέτησης ταινίας ελεύθερης τάσης ΤΟΤ
Η ταινία είναι φτιαγμένη από υλικό αντίστοιχο των πλεγμάτων που χρησιμοποιούνται 
στις κήλες και στηρίζει την ουρήθρα χωρίς τάση, αποκαθιστώντας με αυτόν 
τον τρόπο τη λειτουργικότητά της. Τοποθετείται, με περιοχική αναισθησία, στη 
βάση της ουρήθρας μέσω μικρής τομής στον κόλπο. Η επέμβαση διαρκεί 10-
15 λεπτά και είναι αναίμακτη και ανώδυνη. Η ασθενής, την ίδια ή την επόμενη 
μέρα του χειρουργείου, παίρνει εξιτήριο και μπορεί να επιστρέψει κανονικά στις 
καθημερινές της δραστηριότητες.

Η διαθυροειδική ανάρτηση-TOT, δημιουργεί μια αιώρα που υποστηρίζει 
το κάτω τμήμα της ουρήθρας, όπως ακριβώς ο ηβοουρηθρικός σύνδεσμος 
και επιτυγχάνει τον έλεγχο της ούρησης. Δημιουργείται μικρότερη γωνίωση 
από ότι με τη μέθοδο TVT (οπισθοηβική), με αποτέλεσμα μικρότερη συχνότητα 
μετεγχειρητικής επίσχεσης ούρων.

Το θυροειδές κανάλι (αγγεία και νεύρα) βρίσκεται πλάγια και άνω, μακριά από τη 
θέση που τοποθετείται η ταινία, με αποτέλεσμα η μέθοδος αυτή να είναι ασφαλής 
(δεν κινδυνεύουν αγγεία, νεύρα, έντερο, κύστη).
Τα αποτελέσματα της μεθόδου που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν 92% 
θεραπεία, 8% βελτίωση.

Δρ Κώστας Φιλίππου
Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος



Invisalign: 
Ορθοδοντική θεραπεία χωρίς σιδεράκια!

•   Συνωστισμός
Όταν υπάρχει έλλειψη χώρου στη γνάθο για να χωρέσουν όλα τα δόντια.

•   Αραιοδοντία
Τα δόντια παρουσιάζουν κενά διαστήματα μεταξύ τους.

•   Σταυροειδής σύγκλειση
Τα δόντια της άνω γνάθου βρίσκονται πιο μέσα από τα δόντια της κάτω γνάθου.

•   Υπερσύγκλειση
Τα πάνω δόντια επικαλύπτουν τα κάτω δόντια.

•   Προοδοντισμός
Μεγάλα δόντια με μεγάλη κλίση προς τα έξω.

•   Ορθογναθικές ανωμαλίες
Σκελετικές δυσμορφίες άνω ή και κάτω γνάθου.

•   Πρόσθια χασμοδοντία
Άνοιγμα μεταξύ των άνω και κάτω δοντιών, όταν το στόμα είναι κλειστό. 

Πόσο διαρκεί η θεραπεία με Invisalign; 
Η διάρκεια της ευθυγράμμισης της οδοντοστοιχίας σου καθορίζεται από τον 
Ορθοδοντικό σου σύμφωνα με την περιπλοκότητα της δικής σου ξεχωριστής 
περίπτωσης. Συνήθως διαρκεί από έξι (6) έως είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Invisalign; 
•   Σχεδόν αόρατα
Οι νάρθηκες Invisalign είναι «αόρατοι». Είναι δύσκολο για κάποιον να παρατηρήσει 
ότι τους φοράτε.

•   Απολαμβάνεις το φαγητό και το ποτό σου
Αφαιρούνται εύκολα όποτε εσύ θέλεις, σε αντίθεση με τα μεταλλικά σιδεράκια 
που είναι μόνιμα ως το τέλος της θεραπείας.  Έτσι,  κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
μπορείς να τρως και να πίνεις ό,τι θέλεις. 

•   Σωστή υγιεινή των δοντιών
Μπορείς να βουρτσίζεις τα δόντια σου και να χρησιμοποιείς εύκολα το οδοντικό 
νήμα, για καλύτερη στοματική υγιεινή.

•   Γνωρίζεις από την αρχή το τελικό αποτέλεσμα
Μπορείς από την αρχή να δεις το «εικονικό» τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας 
σου στο ειδικό λογισμικό του υπολογιστή.   

•   Δεν προκαλούν μικροτραυματισμούς στο στόμα
Σε αντίθεση με τα «κλασικά» σιδεράκια οι διαφανείς νάρθηκες Invisalign δεν 
προκαλούν μικροτραυματισμούς στο στόμα.

•   Δεν επηρεάζουν την κοινωνική σου ζωή
Λόγω του ότι οι νάρθηκες είναι πολύ λεπτοί και διάφανοι σου επιτρέπουν να 
συνεχίσεις τις καθημερινές σου ασχολίες χωρίς πρόβλημα είτε στην ομιλία είτε 
στις συναναστροφές σου. 

Από τι κατασκευάζονται οι νάρθηκες και τι όψη έχουν;
Οι νάρθηκες κατασκευάζονται από ανθεκτικό θερμοπλαστικό υλικό ιατρικού 

τύπου το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για το σύστημα Invisalign. Οι νάρθηκες 
κατασκευάζονται ειδικά για εσάς και εφαρμόζουν καλά στα δόντια σας. 

Πόσο συχνά πρέπει να επισκέπτομαι τον Ορθοδοντικό μου 
αφού ξεκινήσω τη θεραπεία;
Μετά την έναρξη της θεραπείας ο Ορθοδοντικός θα καθορίσει τη συχνότητα των 
επισκέψεών σου στο ιατρείο ανάλογα με τη δική σου θεραπεία. Ενδεικτικά όμως,  
ο ασθενής πρέπει να επισκέπτεται τον Ορθοδοντικό του κάθε έξι (6) με οκτώ 
(8) εβδομάδες, για να διασφαλίσει ότι η θεραπεία προχωρά σύμφωνα με το 
πλάνο θεραπείας και για να λάβει τα επόμενα σετ ναρθήκων Invisalign. 

Η θεραπεία με Invisalign πονάει; 
Αρχικά μπορεί να υπάρξει μια μικρή αίσθηση πίεσης η οποία είναι φυσιολογική 
και ένδειξη πως οι νάρθηκες επιτελούν το σκοπό τους.  Η αίσθηση αυτή υποχωρεί 
μετά από μια-δύο ημέρες.

Πόσο συχνά πρέπει να φορώ τους νάρθηκές μου; 
Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα επιτευχθεί μόνο όταν χρησιμοποιείς τους νάρθηκές 
σου καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας για 20 - 22 ώρες το εικοσιτετράωρο, 
αφαιρώντας τους μόνο κατά το φαγητό και το βούρτσισμα.  

ΔΡ. Χριστόδουλος Λάσπος
Ορθοδοντικός

Ειδικός σε άτομα με σχιστίες και δυσμορφίες προσώπου 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ορθοδοντικών για το 2021

Μέλος: Angle Society of Europe, European Board of Orthodontists, 
Αμερικάνικη Εταιρεία Ορθοδοντικών, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ορθοδοντικών, 

Παγκόσμιο Σύνδεσμο Ορθοδοντικών, Αμερικάνικη Εταιρεία Σχιστιών και 
Κρανιοπροσωπικών Ανωμαλιών. 

Διεύθυνση: Αγίας φυλάξεως 111, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
 Τηλ. +357 25735050

Email: laspos@laspos.com 
Website: www.laspos.com 
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Τι είναι το σύστημα Invisalign; 
Το σύστημα Ιnvisalign, αποτελεί σήμερα το πιο προηγμένο και καινοτόμο 
σύστημα Ορθοδοντικής στον κόσμο.  

Είναι ο  «αόρατος» τρόπος να ευθυγραμμίσεις 
τα δόντια σου με διαφανείς νάρθηκες, 
που κατασκευάζονται ειδικά για τη δική σου 
οδοντοστοιχία, μετακινώντας σταδιακά τα δόντια 
προς την επιθυμητή θέση. 
Οι διαφανείς νάρθηκες άριστης ποιότητας γίνονται τρόπος ζωής χαρίζοντας σου 
ένα όμορφο και υγιές χαμόγελο για μια ολόκληρη ζωή.

Πώς λειτουργεί το σύστημα Invisalign; 
Ο Ορθοδοντικός, με ηλεκτρονική σάρωση της οδοντοστοιχίας σου, θα απεικονίσει 
με ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή ολοκληρωμένη και λεπτομερή στρατηγική, 
καθορίζοντας με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στάδια της θεραπείας, ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές σου, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Στη συνέχεια 
θα κατασκευαστούν ειδικά για τα δικά σου δόντια διαφανείς νάρθηκες που 
θα αντικαθιστούνται κάθε μια περίπου εβδομάδα και θα μετακινούν τα δόντια 
σου προοδευτικά προς την επιθυμητή τελική θέση.  Η πρόοδος της θεραπείας 
αξιολογείτε κάθε φορά με την επίσκεψη του ασθενή στο Ορθοδοντικό ιατρείο.   

Είναι η κατάλληλη θεραπεία για εσένα; 
Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις αν η θεραπεία με Ιnvisalign είναι η ιδανική για 
εσένα, είναι να επισκεφτείς ένα έμπειρο και πιστοποιημένο ορθοδοντικό για να 
σε εξετάσει.  Ο ορθοδοντικός θα κρίνει αν χρειάζεσαι ορθοδοντική θεραπεία 

και αν η μέθοδος αυτή καλύπτει τις δικές σου ανάγκες.  Θα σου παρουσιάσει 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας, τα πλεονεκτήματα και το κόστος της 
θεραπείας.  Ενδεικτικά παραθέτω πιο κάτω τις πιο συχνές περιπτώσεις όπου 
η μέθοδος Invisalign είναι κατάλληλη για εσένα και μπορεί να βελτιώσει την 
εμφάνιση και την υγεία σου:



Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία μεταβολική πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός 
δεν παράγει ή δε χρησιμοποιεί ορθά την ορμόνη ινσουλίνη, με αποτέλεσμα την 
αύξηση της γλυκόζης (του σακχάρου) του αίματος.  

Στην Κύπρο, το ποσοστό των ατόμων με διαβήτη, με βάση πρόσφατη 
μελέτη, είναι περίπου 10,3% του πληθυσμού. Το 1/3 των ατόμων με 
διαβήτη δεν γνωρίζει ότι έχει διαβήτη ενώ η διάγνωση γίνεται συνήθως 4-7 
χρόνια μετά την εμφάνιση του διαβήτη. 

Τα αίτια του διαβήτη
Η ινσουλίνη παράγεται στο πάγκρεας και συμβάλλει στον έλεγχο των επιπέδων 
της γλυκόζης στο αίμα σας. Όταν τρώτε, το σώμα σας διασπά τα σάκχαρα και τα 
άμυλα της τροφής και τα μετατρέπει σε γλυκόζη αίματος. Κατόπιν χρησιμοποιεί τη 
γλυκόζη ως καύσιμο για τα κύτταρά του. Η ινσουλίνη αποτελεί το κλειδί που ανοίγει 
τις πόρτες μέσω των οποίων, περνά η γλυκόζη για να φτάσει στα κύτταρα του 
σώματός σας. 

Όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 
υψηλότερα από τα φυσιολογικά, τότε αυξάνουν τους κινδύνους βλάβης σε 
διάφορα όργανα και ιστούς του σώματος (καρδιά, μάτια, νεφρά, νεύρα, αγγεία 
κλπ). Οι βλάβες αυτές, μπορούν να αποφευχθούν εάν τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα μειωθούν και διατηρηθούν σε τιμές που είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στις 
φυσιολογικές. 

Το Διαβητικό Πόδι
Μία απο τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν είναι το Διαβητικό Πόδι. Είναι μια 
σοβαρή βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ακρωτηριασμούς των κάτω άκρων. Τα 
άτομα με διαβήτη και ειδικά όσοι πάσχουν πολλά χρόνια από τη νόσο αυτή πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά με τη φροντίδα των ποδιών τους.     

Λόγω  της  περιφερικής αρτηριακής νόσου και της περιφερικής νευροπάθειας που 
συχνά παρατηρείται σε άτομα με διαβήτη, μειώνεται η αισθητικότητα και η αντίληψη 
πόνου. Ως αποτέλεσμα, μικροτραυματισμοί, εγκαύματα και μολύνσεις δεν γίνονται 
αντιληπτά και δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα, γεγονός που πολλές φορές οδηγεί σε 
ακρωτηριασμούς. 

Τα συμπτώματα που οφείλουμε να ελέγξουμε
Οποιοδήποτε από τα παρακάτω σημάδια στα πόδια μας, οφείλουμε να το 
αναφέρουμε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας άμεσα:

- αλλαγή χρώματος του δέρματος του ποδιού, συνήθως κόκκινο ή μελανό

- αίσθηση πόνου σε οποιοδήποτε σημείο του ποδιού

- αίσθηση θερμότητας στο πόδι

- διαφορετική, έντονη ή άσχημη οσμή στο πόδι

- απώλεια τριχών

- οποιαδήποτε πληγή, φουσκάλα, έγκαυμα, πρήξιμο, υγρό ή αίμα κάτω από   
   κάλους 
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Για τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των διαβητικών, πρέπει να γίνονται τακτικοί 
ιατρικοί ελέγχοι των ποδιών από τους ειδικούς ιατρούς και να ακολουθείται ένα 
καθημερινό πρόγραμμα φροντίδας από τους ίδιους τους διαβητικούς. 

Μέτρα για την πρόληψη του Διαβητικού Ποδιού
Για τη διασφάλιση της υγείας των ποδιών τους, οι διαβητικοί οφείλουν:                           

Να ελέγχουν τα πόδια τους και τις μεσοδακτύλιες πτυχές καθημερινά, με τη 
βοήθεια ενός καθρέφτη.

Να μην περπατούν ποτέ χωρίς παπούτσια, μέσα ή έξω από το σπίτι. 

Να μη φορούν στενά παπούτσια, ενώ οι κάλτσες τους να είναι πάντοτε 
βαμβακερές.

Να ελέγχουν το εσωτερικό των παπουτσιών τους για ύπαρξη ξένων σωμάτων 
προτού τα φορέσουν.

Να πλένουν τα πόδια με χλιαρό νερό κάθε μέρα και να σκουπίζουν προσεκτικά 
τις μεσοδακτύλιες πτυχές.

Να εφαρμόζουν κρέμες στα ξηρά πόδια που είναι σχεδιασμένες ειδικά για 
άτομα με διαβήτη.

Να μην βάζουν τα πόδια τους κοντά σε θερμαντικά σώματα.

Να κόβουν τα νύχια τους σε ευθεία γραμμή χωρίς την χρήση αιχμηρών 
αντικειμένων και να μην χρησιμοποιουν ξυραφάκια για την αφαίρεση 
υπερκερατώσεων.

Να ζητούν άμεσα ιατρική συμβουλή όταν διαπιστώσουν οποιαδήποτε βλάβη 
στα πόδια τους. 

Τα σωστά παπούτσια
Για έναν διαβητικό, το σωστό παπούτσι είναι ίσως η σημαντικότερη κίνηση 
προφύλαξης από το Διαβητικό Πόδι. Καθώς το πόδι είναι κλεισμένο πολλές ώρες 
μέσα σε παπούτσια, όταν αυτά είναι ακατάλληλα και καθώς η αίσθηση πόνου στους 
ασθενείς με διαβήτη είναι μειωμένη, είναι πιθανό να παρουσιαστούν τραυματισμοί 
ή άλλες βλάβες. Άρα, τα παπούτσια ενός διαβητικού πρέπει να είναι άνετα με βαθύ 
και ευρύ πέλμα καθώς και χοντρό πάτο. Οι εσωτερικές ραφές πρέπει να είναι 
λείες ενώ το καλύτερο, είναι να διαθέτουν κορδόνια ώστε να κρατούν σταθερό το 
παπούτσι και να ρυθμίζονται ανάλογα με τις διαστάσεις του ποδιού. Τέλος, πρέπει 
να αποφεύγονται τα τακούνια ενώ ιδανικότερα, είναι τα αθλητικά παπούτσια. 

Ακόμη, το βάρος του σώματος όταν είναι αυξημένο, επιβαρύνει αρκετά τη μηχανική 
πίεση στα πόδια και άρα, η απώλεια βάρους βοηθά αρκετά. 

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε 1-2 φορές τον χρόνο, είτε υπάρχουν συμπτώματα 
είτε όχι, να επισκεπτόμαστε τον διαβητολόγο που μας παρακολουθεί για έναν 
λεπτομερή έλεγχο. 

Μαρία Λυσιώτου - Φαρμακοποιός

Η σωστή φροντίδα  των 
ποδιών σε άτομα με 
διαβήτη



 Ω3 λιπαρά - 
Πώς να ξεχωρίζουμε ποιά 
προϊόντα στην αγορά είναι 
καλής ποιότητας
Καλώς ή κακώς στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι 
αμφιλεγόμενης θρεπτικής άξιας και είναι καιρός να αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε 
ποιό είναι καλής ποιότητας και ποιό όχι. Τα Ω3 λιπαρά είναι από τα προϊόντα που 
πωλούνται καθημερινά στην αγορά. Πιο κάτω παραθέτουμε 5 σημαντικά σημεία 
για να ξεχωρίζουμε ένα καλό προϊόν.

1. Να μην μυρίζει
Όταν το προϊόν, συνήθως σε κάψουλα, δεν έχει την έντονη μυρωδιά ψαριού, τότε 
κατά πάσα πιθανότητα είναι μοριακά αποσταγμένο, κάτι που βασικά συγκεντρώνει 
τις θρεπτικές ουσίες σε πολύ μικρότερο όγκο.

2. Να μην περιέχει Ω6 και Ω9
Γνωρίζουμε ότι τα Ω6 και Ω9 λιπαρά δεν έχουν τις ευεργετικές ιδιότητες των Ω3. Τα 
Ω6 και Ω9 ‘πολεμούν’ κατά κάποιο τρόπο τις σωστές αναλογίες Ω3 στον οργανισμό 
και ειδικά στα τοιχώματα των κυττάρων, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προ-
θρομβωτικό περιβάλλον. Έτσι προτιμούμε το προϊόν να περιέχει Ω3.

3. Μη τροποποιημένο / χωρίς γλουτένη
Γενικά όλα τα συμπληρώματα που παίρνουμε θα πρέπει να μην είναι γενετικά 
τροποποιημένα, τα γνωστά GMOs, αφού αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιήθηκε έχει υποστεί μετάλλαξη στο εργαστήριο. Περαιτέρω, η γλουτένη 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα έντερα, κάτι που θα μειώσει την 
απορρόφηση.

4. Τουλάχιστον 1000mg EPA και όχι περισσότερο από 500 
DHA
Αυτά τα δυο αποτελούν τα ενεργά συστατικά των Ω3 λιπαρών και είναι σημαντικό 
να τα πάρουμε στις σωστές δοσολογίες. Το ΕΡΑ είναι το πιο σημαντικό από τα δυο    
αφού είναι αυτό που έχει τις αντιθρομβωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 
και πρέπει να το παίρνουμε σε ψηλές δοσολογίες. Το DHA είναι σημαντικό για τη 
σωστή λειτουργία του εγκεφάλου και των ματιών, αλλά πρέπει να το παίρνουμε σε 
πιο χαμηλές δοσολογίες αφού μπορεί να γίνουν τοξικές για τον οργανισμό. Έτσι 
ένας λόγος 2:1 EPA:DHA θεωρείτε ο ποιο σωστός.

5. Η ποσότητα στο συμπλήρωμα του EPA θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον το 70% της ολικής ποσότητας των Ω3 λιπαρών, δηλαδή αν το 
συμπλήρωμα έχει μια ολική ποσότητα Ω3 1800 mg τότε τα EPA θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1300 mg.

Δρ.Χάρης Τύμβιος
BSc Biomedical Sciences, MSc Forensic Sciences

PhD Pharmacology, PgDip Sports and Exercise Physiology
SpMed Sports Medicine (cand.)

Εμφυτεύματα
Η πρόοδος της επιστήμης έχει αυξήσει τον μέσο όρο ζωής, το προσδόκιμο 
επιβίωσης και βέβαια έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Το κοινωνικό και βιοτικό 
επίπεδο του ανθρώπου έχει βελτιωθεί. Η εικόνα ενός ηλικιωμένου ατόμου 
απαιτείται πλέον να είναι πολύ λιγότερο γερασμένη από ότι ήταν πριν 20 ή 30 
χρόνια. Καμιά φορά άλλωστε, το απαιτεί και το ίδιο το επάγγελμά μας ή ο τρόπος 
ζωής μας να φαινόμαστε λιγότερο γερασμένοι. 

Ρυτίδες είναι η λέξη που έχει συνδεθεί με την γήρανση. Είναι η λέξη που μας 
προκαλεί άγχος. Και ποιος δεν θα ήθελε να έχει έστω και μία ρυτίδα λιγότερη; 
Ποιος δεν θα ήθελε να φαίνεται έστω και λίγο νεότερος;  Ίσως όλοι μας. Τα 
Εμφυτεύματα είναι πλέον η λύση στο πρόβλημα των ρυτίδων. Με τον όρο 
«Εμφυτεύματα» εννοούμε υλικά που χρησιμοποιεί η Πλαστική Χειρουργική για 
να διορθώσει ρυτίδες ή να δώσει όγκο σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου, 
όπως στα ζυγωματικά και στο πηγούνι. Τα Εμφυτεύματα χωρίζονται σε 2 μεγάλες 
κατηγορίες. Σε αυτά που βρίσκονται σε συμπαγή μορφή και σε αυτά που 
βρίσκονται σε ρευστή μορφή. Τα Εμφυτεύματα συμπαγούς μορφής τοποθετούνται 
με χειρουργείο ενώ τα Εμφυτεύματα ρευστής μορφής τοποθετούνται με ενέσεις, 
γι’ αυτό λέγονται και ενέσιμα υλικά.  

Τα αίτια της γήρανσης και οι λύσεις
Η γήρανση εξαρτάται άμεσα από την κληρονομικότητα, τον τύπο δέρματος, πόσο 
φροντίζουμε το δέρμα, τις κλιματολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμένει 
ένα άτομο καθώς και από τα χαρακτηριστικά της φυλής. Οι ρυτίδες, που είναι 
άμεσα συνυφασμένες με τη γήρανση, μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με 
τα Εμφυτεύματα. Τα Εμφυτεύματα, όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση τους, 
μας δίνουν λύση χωρίς χειρουργείο στη θεραπεία των ρυτίδων του προσώπου 
μας. Λύση απλή και άμεση που γίνεται στο ιατρείο. Λύση που μπορεί να 
επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειάζεται. Αποτελούν τα Εμφυτεύματα ένα άριστο 
καμουφλάζ του χρόνου αφού δίδουν μία φρεσκάδα στο πρόσωπο. 

Τα υλικά των εμφυτευμάτων
Υπάρχουν διάφορα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως για 
παράδειγμα κολλαγόνο, πολυγαλακτικό οξύ ή υαλουρονικό οξύ. Τα υλικά αυτά, τα 
οποία υπάρχουν σε διάφορες πυκνότητες, αποτελούν φυσικά συστατικά 

της επιδερμίδας με αποτέλεσμα να είναι συμβατά με το δέρμα, αδρανή και 
ασφαλή. Ποιο υλικό θα χρησιμοποιηθεί και ποιας πυκνότητας, αυτό είναι θέμα 
του Πλαστικού Χειρουργού και τι ζητά ο ενδιαφερόμενος. Άλλωστε, σκοπός 
του Πλαστικού Χειρουργού είναι να κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο και να του 
δώσει την κατάλληλη λύση για το πρόσωπό του χωρίς υπερβολές και με φυσικά 
αποτελέσματα. Σίγουρα τα Εμφυτεύματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το 
Face Lift αφού δεν μπορούν να διορθώσουν τη χαλάρωση του δέρματος. Στα 
χέρια όμως ενός Πλαστικού Χειρουργού, τα Εμφυτεύματα ίσως να είναι ένα 
δώρο της Θεάς της Ομορφιάς στη γυναίκα αλλά και στον άντρα του 21ου αιώνα. 
Γιατί ας μην ξεχνούμε ότι οι ρυτίδες σε ένα πρόσωπο δεν είναι προνόμιο μόνο 
των γυναικών!  

Χάρης Ζαβρίδης MD, PhD - Πλαστικός Χειρουργός
«Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής Χάρης Ζαβρίδης»

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 20, 1075, Λευκωσία
Web-site: www.harriszavrides.com

e-mail:  info@harriszavrides.com  -  Τηλ: 22445588
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