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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Σαν να μην πέρασε μια μέρα, παρόλο που πέρασαν έξι μήνες από την 
τελευταία μας επικοινωνία, τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν 
τα ίδια: 

Τα οδοιπορικά. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις του προ-
έδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη στην εκδήλωση της 
κοπής της πίτας μας στις 15 Ιανουαρίου 2017, ότι η 
κατάθεση των δικαιολογητικών στις κατά τόπου Περι-
φερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ θα είναι προσωρινή 
και ότι θα γίνονται ηλεκτρονικά (μέσω των Μ.Τ.Ν.) με 
αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στις ΠΕΔΥ 
να καταθέτουν δικαιολογητικά οι ασθενείς, δεν έχει γί-
νει απολύτως τίποτα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδί-
ου, αυτό ήταν υπόθεση 2 - 3 μηνών. Δυστυχώς οι μήνες 
πέρασαν και σε επικοινωνία μας μαζί του μας δήλωσε, 
ότι παρόλο που το σύστημα είναι έτοιμο «υπάρχουν άλ-
λες προτεραιότητες»!!! 
Βεβαίως, μετά από μεγάλη πίεση που ασκήσαμε στον 
ΕΟΠΥΥ και στις περιφερειακές διευθύνσεις, η κατά-
σταση με τα συσσωρευμένα δικαιολογητικά προς εκ-
καθάριση, έχει εξομαλυνθεί και οι περισσότερες ΠΕΔΥ 
έχουν πληρώσει κανονικά τους ασφαλισμένους τους.
Το επίδομα. Όπως θα προσέξατε από την αρχή του 
χρόνου παρουσιάζει μια μικρή καθυστέρηση ως προς 
τον χρόνο καταβολής του (δινόταν στις 20 με 25 του 
μήνα και πλέον  δίνεται τέλος του μήνα), η οποία οφεί-
λεται στην απόφαση του κράτους που ορίζει ότι για 
κάθε πληρωμή που θα κάνουν οι Περιφέρειες θα πρέ-
πει τα εντάλματα να περνάνε πρώτα από τον επίτροπο.
Ξεκίνησε η διαβούλευση και βρίσκεται στις υποεπιτρο-
πές της βουλής, πρόταση για να αλλάξει ο φορέας 
πληρωμής των επιδομάτων και να αντικατασταθεί από 
τον ΟΓΑ. 
Τα φίλτρα. Συνεχίζεται η μάχη του εκπροσώπου μας κ. 
Γρηγόρη Λεοντόπουλου στον ΕΟΠΥΥ, μετά την περι-
κοπή του προϋπολογισμού για τα φίλτρα και την αιμο-
κάθαρση, για να εξασφαλιστούν τα επιπλέον κονδύλια 
που χρειάζονται, ώστε να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα 
της θεραπείας.
Μεταμοσχεύσεις. Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι το 
επίπεδο των μεταμοσχεύσεων την φετινή χρονιά, φαί-

νεται να είναι σε πολύ καλά επίπεδα, δεδομένου ότι 
το πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που μας έδωσε ο πρόεδρος του Ε.Ο.Μ. κ. Καραμπί-
νης, έχουμε ξεπεράσει τις μεταμοσχεύσεις όλου του 
2016. Σπουδαίο επίτευγμα βέβαια είναι και η ανακαίνι-
ση της Μονάδας Χειρουργικής και Μεταμόσχευσης του 
Λαϊκού Νοσοκομείου η οποία θα αναβαθμίσει την ποι-
ότητα νοσηλείας και θα ομαλοποιήσει την κατάσταση 
με την αναμονή των συγγενικών μεταμοσχεύσεων, που 
ξεπερνούν μέχρι τώρα τους 18 μήνες, όπως μας ανα-
κοίνωσαν άλλωστε ο Υπουργός Υγείας και ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου.
Τέλος, θα θέλαμε να απευθυνθούμε στα κέντρα αιμο-
κάθαρσης και στο προσωπικό τους και να τους πούμε 
ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, και θα γλίτωνε από πολύ 
ταλαιπωρία τους νέους νεφροπαθείς που ξεκινούν αι-
μοκαθάρσεις, αν ενημέρωναν τους νέους ασθενείς και 
τα συγγενικά τους πρόσωπα για την ύπαρξη του συν-
δέσμου μας και για την βοήθεια και την ενημέρωση που 
μπορούμε να τους προσφέρουμε.
 Πολλές φορές, έρχονται άνθρωποι στον σύνδεσμό μας 
οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ για να μπορέσουν 
να καταθέσουν τα διάφορα δικαιολογητικά στις διάφο-
ρες δημόσιες υπηρεσίες που χρειάζεται και άλλοι που 
έχουν χάσει μήνες ακόμα και χρόνια (!) το διατροφικό 
επίδομα, αφού κανένας δεν τους ενημέρωσε εγκαίρως 
ότι πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά και ότι δεν 
έχει αναδρομική ισχύ.  
Να σας πούμε επίσης, ότι οι μονάδες αιμοκάθαρσης 
στην επαρχία είναι ήδη αρκετές και συνεχίζουν να δη-
μιουργούνται κι άλλες ακόμα, ώστε να μπορούν να 
εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αιμο-
καθαιρόμενους ασθενείς.
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και να περάσετε στιγ-
μές ξεκούρασης και χαλάρωσης με τις οικογένειές 
σας!

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η εκδήλω-
ση της κοπής της πίτας μας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 
με μεγάλη προσέλευση κόσμου, ανάμεσά τους συναδέλφους 
νεφροπαθείς, των συγγενών τους, ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού καθώς και των εκπροσώπων της Πολιτείας  και των 
κοινωνικών φορέων.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκε η Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγ-
χου (ΥΣΕ), για την μακροχρόνια συνεισφορά της στην ενημέρω-
ση, την στατιστική και την ταξινόμηση των νεφροπαθών τελικού 
σταδίου και το πολύ σημαντικό έργο της.

Βραβεύτηκε επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της 
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για την συμβολή 
του στην προσφορά ζωής για τον συνάνθρωπο.

Και τέλος, έγινε η βράβευση του προέδρου του Εθνικού Οργα-
νισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) κ. Ανδρέα Καραμπίνη, για την 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού και του Εθνικού Οργανισμού Μετα-
μοσχεύσεων και την εν γένει συμβολή του στην ιδέα της Δωρεάς 
Οργάνων σώματος.

Χορηγός της εκδήλωσης και αυτή τη χρονιά ήταν τα Κέντρα Αι-
μοκάθαρσης ΦΡΟΝΤΙΣ. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη.

Εκδήλωση για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του συνδέσμου μας
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Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 εγκαινίασε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, την ανα-
καινισμένη Μονάδα Μεταμόσχευσης και Χειρουργικής 
του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Η ανακαίνιση χρηματοδοτήθηκε μέσω δωρεάς εκ μέ-
ρους του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και υλοποιή-
θηκε με τη συνδρομή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νε-
φροπαθών.

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπου-
λου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, 
Ιερώνυμου, του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Π. 
Πολάκη, του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτι-
κής, Νικόλαου, του Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλι-
νικής, κ. Ι.Ν. Μπολέτη, καθώς επίσης εκπροσώπων 
οργανισμών, φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δήλωσή του αναφέρ-
θηκε στη σημασία της δωρεάς οργάνων, απευθύνο-
ντας έκκληση «να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντι-
κό είναι, ιδίως στην εποχή μας, να γίνει καθένας μας 
δωρητής οργάνων». Υπογράμμισε ότι «μπορούμε και 

πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι καθένας μας μπο-
ρεί να γίνει ευεργέτης, ευεργέτης ενός άλλου. Και είναι 
μια ευεργεσία που δεν εξαρτάται από κανένα άλλο πε-
ρίσσευμα, εκτός από το πιο ευγενικό περίσσευμα που 
νοείται για τον Άνθρωπο: Δηλαδή το περίσσευμα ψυ-
χής». Σημείωσε ότι «όλοι πρέπει να συνδράμουμε τού-
τη την ώρα τον Συνάνθρωπο. Και ο καλύτερος τρόπος 
για να τονώσουμε την Κοινωνική Αλληλεγγύη δεν είναι 
άλλος από το να γίνουμε δωρητές οργάνων. Είναι 
κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα και 
είναι πολύ σημαντικό, ουσιαστικώς ανεκτίμητο».

Ο κ. Παυλόπουλος συνεχάρη το Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος» λέγοντας ότι «για μια ακόμη φορά, με μια 
κυριολεκτικώς εμβληματική δωρεά, συνεχίζει την πα-
ράδοση των μεγάλων ευεργετών. Και όπως συνέβαινε 
και στο παρελθόν οι Μεγάλοι Ευεργέτες φάνηκαν πολύ 
περισσότερο σε δύσκολες εποχές για τον Τόπο, όπως 
είναι και η σημερινή. Για τούτο η δωρεά, σε συνδυασμό 
με το αντικείμενό της, αποκτά ιδιαίτερο νόημα».

Ο Δρ. Η. Murer, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» δήλωσε: «Εκ μέρους του 

Εγκαίνια της Μονάδας Μεταμόσχευσης 
& Χειρουργικής Νεφροπαθών του 
Νοσοκομείου «Λαϊκό»

Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Νεφροπαθών με τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαο
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Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-
χος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω τη 
βαθιά μας ικανοποίηση με την ολοκληρωμένη ανακατα-
σκευή της μονάδας μεταμόσχευσης του νοσοκομείου 
«Λαϊκό», η οποία πραγματοποιήθηκε με επιχορήγηση 
από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Η επιχορήγηση 
κάλυψε τον πλήρη ανασχεδιασμό και την ανακαίνιση 
της μονάδας, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς 
ιατρικού και παραϊατρικού εξοπλισμού, καθώς και συ-
μπληρωματικές εργασίες ανακαίνισης στην νεφρολογι-
κή κλινική και τη μονάδα νεφρικής αιμοκάθαρσης αφού 
και τα δύο συνδέονται στενά με τη μονάδα μεταμόσχευ-
σης. Η αναβαθμισμένη μονάδα μεταμόσχευσης έχει 
μια λειτουργικότερη και αποδοτικότερη διάταξη - σύμ-
φωνα με τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμ-
μές. Όπως ίσως γνωρίζετε, η μετεγχειρητική φάση 
επιτυχούς μεταμόσχευσης διαδικασία απαιτεί στενή 
παρακολούθηση σε ένα καλά ελεγχόμενο και ασφαλές 
περιβάλλον. Με αυξημένο αερισμό και καθορισμένους 
χώρους λειτουργίας, ο νέος σχεδιασμός ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα της μονάδας, επιτρέποντας στους 
γιατρούς να ανταποκρίνονται επαρκώς και να εκτελούν 
γρήγορα ποικίλες διαδικασίες, έλεγχο για λοιμώξεις 
και θεραπεία ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μετα-

μοσχεύσεις, κατά τη διάρκεια της πιο κρίσιμης φάσης 
της θεραπεία τους.»

Στοιχεία για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού στην Ελλάδα 
έδωσε ο καθ. Ιωάννης Μπολέτης, Διευθυντής της Νε-
φρολογικής Κλινικής, τονίζοντας ότι από το 1971 που 
έγινε η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού υπήρξε μια ση-
μαντική προσπάθεια με επιτυχίες. Συνολικά έχουν γίνει 
2.360 μεταμοσχεύσεις νεφρού εκ των οποίων οι 1.183 
από ζώντα δότη και 1.177 από πτωματικό δότη.

Για αύξηση των μεταμοσχεύσεων κατά 35%, μίλησε ο 
πρόεδρος του ΕΟΜ κ. Ανδρέας Καραμπίνης, ενώ ο 
πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών 
κ. Ξενοφών Λύρος δήλωσε ότι « είναι ένα έργο ζωής για 
το παρόν και το μέλλον της μεταμόσχευσης» και ακόμα 
ότι «πολλοί νεφροπαθείς τελικού σταδίου θα μπορούν 
εις το εξής, να παίρνουν αυτό το δώρο ζωής που είναι η 
μεταμόσχευση, σε συνθήκες αξιοπρέπειας και κυρίως 
ασφάλειας» και εστίασε στη λίστα αναμονής για μετα-
μόσχευση νεφρού από ζώντα δότη που ξεπερνά τους 
18 μήνες. Επίσης, συγκινητική ήταν η στιγμή όταν αφι-
έρωσε την ανακαίνιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης, 
στον αείμνηστο Γιώργο Καστρινάκη, που δεν πρόλαβε 
να την δει ολοκληρωμένη. 

Ο Δρ. Η. Murer, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος»

O κ. Ι.Ν. Μπολέτης, διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής Ο κ. Π. Πολάκης, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

Ο κ. Ανδρέας Καραμπίνης, πρόεδρος του ΕΟΜ
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Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 28 Μαΐου, η εκδήλωση τιμής στην μνήμη 
του Γιώργου Καστρινάκη, στο Πολεμικό Μουσείο της 
Αθήνας.

Για «το θάρρος, την αισιοδοξία, την καρτερικότητα, 
την αξιοπρέπεια, το ήθος, τη σεμνότητα και ταυτό-
χρονα το πάθος για προσφορά στην κοινωνία και 
τους συνανθρώπους του», μίλησε ο κεντρικός ομιλη-
τής της εκδήλωσης, Μανώλης Δραϊνάκης.

«Όλοι εμείς που γνωρίσαμε από κοντά τον Γιώργο, 
τον Γιώργη όπως τον αποκαλούσαμε οι φίλοι του, 
αναρωτιόμαστε ακόμη και σήμερα, αν σε αυτό τον 
σύγχρονο κόσμο, στον οποίο επικρατεί ένας εξο-
ντωτικός ανταγωνισμός και διαγκωνισμός σε όλες 
τις εκφάνσεις της ζωής, που φτάνει να γίνεται ακόμη 
και απάνθρωπος, εξακολουθούν να υπάρχουν Άν-
θρωποι σαν τον Γιώργη, που συνεχίζουν να φυλάνε 
Θερμοπύλες, που αντιστέκονται στις σειρήνες της 
ανθρώπινης ματαιοδοξίας, που πορεύονται αταλά-
ντευτα με οδηγό τους τις ανθρώπινες αξίες και με 
σκοπό της ζωής τους την προσφορά στην κοινωνία 
και τον Άνθρωπο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δραϊνά-
κης. 

Αναφερόμενος στην πορεία της ζωής του Γιώργου 
Καστρινάκη, ο κεντρικός ομιλητής έκανε λόγο για 
έναν «μαχητή της Ζωής, πραγματικό Άνθρωπο, αυ-
θεντικό Κρητικό, επιτυχημένο δημοσιογράφο και πο-
λιτικό της προσφοράς, υπηρέτη του Πολίτη και του 
Συνανθρώπου».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο έργο του Γ. Κα-
στρινάκη στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώην περι-
φερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε ότι 
μαζί «έχτισαν», μέσα σε ένα διάστημα 12 ετών τη 
Νομαρχία Αθηνών και τη μετέπειτα Περιφέρεια Ατ-
τικής, που είχαν να επιδείξουν «μονο θετικά αποτε-
λέσματα». «Ο Γιώργος εκπλήρωσε το άφταστο, αυτό 
που γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης στην «Ασκητική» 
του: Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώ-
που. Να σπας τα σύνορα. Να αρνιέσαι ό,τι θωρούν 
τα μάτια σου. Να πεθαίνεις και να λες: θάνατος δεν 
υπάρχει».

Μιλώντας για τους αγώνες του Γ. Καστρινάκη στο 
αναπηρικό κίνημα, ο πρόεδρος του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Νεφροπαθών, Ξενοφόντας Λύρος, υπο-
γράμμισε ότι μέχρι και λίγες ημέρες πριν «φύγει» ο 
Γιώργος Καστρινάκης, δούλευε, βάζοντας τις δύο 
τελευταίες υπογραφές που χρειάστηκαν για την 
ανακατασκευή της Μονάδας Μεταμόσχευσης Νε-
φρού και Χειρουργικής Νεφροπαθών του Λαϊκού 
νοσοκομείου, φορέας υλοποίησης της οποίας ήταν 
ο ΠΣΝ. Μάλιστα, ο κ. Λύρος ανέφερε ότι έχουν ήδη 
ξεκινήσει οι διαδικασίες τροποποίησης του κατα-
στατικού του Συνδέσμου, για να μετονομαστεί σε 
«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών ‘Γιώργος 
Καστρινάκης’».

Η κόρη του εκλιπόντος, Αθηνά Καστρινάκη, μίλησε 
για τα «μαθήματα ζωής» που πήρε από τον πατέρα 
της, με πιο σημαντικό, όπως είπε, «τη συνείδηση ότι 

Εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Γιώργου 
Καστρινάκη

Όλοι εμείς που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε τον Γιώργο Καστρινάκη,

δίνουμε ραντεβού στο Πολεμικό Μουσείο

την Κυριακή 28 Μαΐου 2017, στις 12:00 το μεσημέρι,

σε μια εκδήλωση τιμής στη μνήμη του, αλλά και
στους αγώνες του για τον Συνάνθρωπο και την Κοινωνία.

Θα είμαστε όλοι εκεί!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες για τη ζωή και το έργο του, προβολή
αρχειακού υλικού, ενώ τιμές θα αποδώσουν ριζίτες, χορευτικά και μουσικά

συγκροτήματα της παροικίας των Κρητών της Αττικής.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΦΙΛΕΣ & ΦΙΛΟΙ

18/04/1956 - 21/09/2016

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2,
Μετρό «Ευαγγελισμός»
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στη ζωή τα πάντα απαιτούν αγώνα, είτε αυτό σημαί-
νει να παλέψεις για ένα προσωπικό σου θέμα, είτε 
για να διευκολύνεις τον διπλανό σου, είτε για να 
αγωνιστείς για μια μεγάλη ιδέα».

Από τη δημοσιογραφική οικογένεια, μίλησαν ο πρόε-
δρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, 
Σωτήρης Τριανταφύλλου, και εκπροσωπώντας τους 
εργαζόμενους της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ο Τάσος Επιτρόπου, 
επισημαίνοντας το επαγγελματικό του ήθος και την 
ανιδιοτελή βοήθεια που προσέφερε ο Γ. Καστρινά-
κης στους νέους συναδέλφους του.

Για τα παιδικά του χρόνια στον Στύλο Αποκορώνου, 
αλλά και το ήθος του που πήγαζε από την κρητική 
καταγωγή του, μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Αποκορώνου, Γιάννης Τερεζάκης, ενώ για τα 
φοιτητικά του χρόνια στην Αθήνα, την Κρητική Εστία 
και τους αγώνες του για την ανακαίνιση του κτιρίου 

της, μίλησε ο πρώην πρόεδρος της Κρητικής Εστί-
ας, Στέλιος Παλάσαρος.

Παράλληλα με τις ομιλίες, προβλήθηκε οπτικοακου-
στικό υλικό από τη ζωή και το έργο του Γ. Καστρι-
νάκη. Την έναρξη της εκδήλωσης σηματοδότησε το 
ριζίτικο «Μάνα κι αν έρθουν οι φίλοι μου», από την 
ομάδα «Αίγαγρος», ενώ στο τέλος, απέτισαν φόρο 
τιμής, το συγκρότημα του Γιώργου Δαγαλάκη, και το 
χορευτικό συγκρότημα του Γιώργου Φραγκάκη.

Την εκδήλωση, την οποία διοργάνωσαν Κρητικά 
Σωματεία Αττικής, συνάδελφοι, συνεργάτες και φί-
λοι του, τίμησαν με την παρουσία τους συνάδελφοι, 
φίλοι, συνασθενείς του Γ. Καστρινάκη, εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής, εκπρό-
σωποι Κρητικών σωματείων, καθώς επίσης και εκ-
πρόσωποι από τον χώρο της Υγείας.
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Αν έχετε αποφασίσει να κάνετε θεραπεία αιμο-
κάθαρσης στο σπίτι σας, αυτό είναι ένα ακόμη 
βήμα προς την κατεύθυνση της ανάληψης της 
φροντίδας της υγείας σας. Η αιμοκάθαρση στο 
σπίτι δεν είναι εύκολη, αλλά ούτε και δύσκολη, 
με την κατάλληλη εκπαίδευση και την ενδεδειγ-
μένη προσοχή. Ξεκινώντας με το πρόγραμμα 
χρειάζεται χρόνος, υπομονή και γνώση ότι θα 
υπάρχει δέσμευση από εσάς και τον/την σύντρο-
φό σας για την φροντίδα αυτή. Παραδοσιακά, η 
αιμοκάθαρση γίνεται σ’ ένα νοσοκομείο ή εξωνο-
σοκομειακή ιατρική μονάδα (ΜΧΑ). Πριν από την 
έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας αιμοκάθαρ-
σης, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα οφέλη 
και τους κινδύνους της θεραπευτικής επιλογής 
που κάνετε.

Υπάρχουν 5 βασικά μέλη στην ομάδα της κατ’ 
οίκον αιμοκάθαρσης για την φροντίδα σας:

• Ο νεφρολόγος, ο οποίος καθορίζει τη θερα-
πεία της αιμοκάθαρσής σας και παρακολου-
θεί τη συνολική πρόοδό σας.

• Η ειδική για την κατ’ οίκον αιμοκάθαρση νοση-
λεύτρια, για να σας εκπαιδεύσει για τη θερα-
πεία στο σπίτι.

• Η ειδική διαιτολόγος νεφρικών νόσων, που 
θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός ειδικού δι-
αιτολογίου για εσάς.

• Η κοινωνικός λειτουργός, για να σας παρέ-
χει πληροφορίες για τη συναισθηματική κάλυ-
ψή σας και άλλα προβλήματα της ζωής.

• Άτομο για τη φροντίδα στο σπίτι, για να σας 
εκπαιδεύσει και να σας βοηθήσει κατά τη δι-
άρκεια της θεραπείας.

Αυτοί οι άνθρωποι θα σας βοηθήσουν να είστε 
σίγουροι ότι λαμβάνετε την καλύτερη ποιότητα 
περίθαλψης. Θα βοηθήσουν στην παρακολού-
θηση και την υποστήριξη του εγχειρήματος, που 
διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη φροντίδα σας.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι προγραμμάτων κατ’ 
οίκον αιμοκάθαρσης από τους οποίους μπορείτε 
να επιλέξετε:

• Κλασική αιμοκάθαρση στο σπίτι, η οποία εκτε-
λείται 3 φορές την εβδομάδα, συνήθως για 
περίπου 4 ώρες ανά συνεδρία.

• Σύντομη καθημερινή αιμοκάθαρση στο σπίτι, 
που περιλαμβάνει συνεδρίες για 5-6 ημέρες 
την εβδομάδα, συνήθως για 2,5-3,5 ώρες σε 
κάθε συνεδρία.

• Νυχτερινή κατ’ οίκον αιμοκάθαρση, που γίνε-
ται ενώ κοιμάστε, συνήθως για 6-8 ώρες κάθε 
βράδυ, για 3-6 νύχτες την εβδομάδα.

Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Εσείς και ο 
γιατρός σας θα αποφασίσετε ποια θεραπεία εί-
ναι η καλύτερη για εσάς.

Πριν την εκπαίδευση: Η μονάδα αιμοκάθαρ-
σης διαθέτει ένα σύνολο κριτηρίων πριν την εκ-
παίδευση, τα οποία ο κάθε ασθενής πρέπει να 
τηρεί πριν από την έναρξη του προγράμματος 
κατάρτισης στο σπίτι. Έτσι λοιπόν πρέπει:

• Να υπάρχει από τον ασθενή απόλυτη συμμόρ-
φωση στη φαρμακευτική αγωγή.

• Να είναι σωματικά και ψυχικά σε θέση να δι-
αχειριστεί τη φροντίδα του ή να έχει κάποιον 
που να μπορεί να το κάνει.

Αιμοκάθαρση στο σπίτι
Γράφει:

Μαυροματίδης Κώστας
Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτηνής
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• Να συμφωνήσει να ακολουθεί το πλάνο της 
θεραπείας.

• Στο κέντρο αιμοκάθαρσης όταν έκανε αιμο-
κάθαρση να ήταν γενικά σταθερός και χωρίς 
συχνές επιπλοκές, καθώς και η φίστουλά του 
να λειτουργεί καλά.

Η εκπαίδευση: Μια νοσηλεύτρια ειδική για την 
αιμοκάθαρση στο σπίτι ή ο/η κοινωνικός/ή λει-
τουργός θα επισκεφθεί το σπίτι σας. Θέλει να δει 
το χώρο στον οποίο θα κάνετε την αιμοκάθαρση, 
που θα αποθηκεύετε τα υλικά σας και τον χώρο 
επεξεργασίας του νερού. Το κέντρο αιμοκάθαρ-
σης θα στείλει κάποιον να ελέγξει την ποιότητα 
του νερού σας. Σε ορισμένα σπίτια μπορεί να 
χρειαστούν μικρής έκτασης υδραυλικές και άλ-
λες αλλαγές, που θα πρέπει να πληρώσετε για 
να προσαρμοστούν όλα στις νέες σας ανάγκες. 
Αν νοικιάζετε, ίσως θα χρειαστεί να πάρετε άδεια 
από τον ιδιοκτήτη σας για να κάνετε τις αλλαγές. 
Ορισμένα συστήματα αιμοκάθαρσης στο σπίτι 
απαιτούν πολύ λίγη ή σε ορισμένες περιπτώσεις, 
καμία τροποποίηση στο σπίτι.

Όσο για την ίδια την εκπαίδευση, υπάρχουν δια-
φορές ανάλογα με το σύστημα και την εταιρεία. 
Άλλοι απαιτούν εσείς και ο/η σύντροφός σας 
να συναντηθείτε με την ειδική νοσηλεύτρια και 
να βρεθείτε στη μονάδα αιμοκάθαρσης για 3-5 
φορές την εβδομάδα. Άλλοι στέλνουν τη νοση-
λεύτρια στο σπίτι σας για την εκπαίδευση. Όταν 
αρχίσετε την εκπαίδευση, θα σας δοθεί ένα εκ-
παιδευτικό υλικό με πληροφορίες σχετικές με 
τον εξοπλισμό σας και πως να τον λειτουργήσε-
τε, λίστα με ιατρικής οδηγίες και συνταγές για 
τις ανάγκες σας.

Το υλικό αυτό είναι προσαρμοσμένο μόνο σε 
σας και περιλαμβάνει επίσης και μία λίστα των 
τηλεφωνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης.

Η ασφάλεια των ασθενών είναι ένα σημαντικό 
μέρος της εκπαίδευσης. Η νοσοκόμα εκπαίδευ-
σης θα σας δείξει πως να πλένετε τα χέρια σας 
σωστά, την κατάλληλη τοποθέτηση των βελονών 
στο χέρι, πως να παρακολουθήσετε τη θεραπεία 
σας και πως να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η νοσοκόμα εκπαίδευσης θα θέσει σε λειτουρ-
γία στο σπίτι σας το μηχάνημα και θα τοποθετή-
σει τις βελόνες στην αγγειακή σας προσπέλαση 
(φίστουλα) κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδο-

μάδας εκπαίδευσης. Εσείς και ο σύντροφός σας 
θα μπορέσετε να παρακολουθείται προσεκτι-
κά την διαδικασία και θα πρέπει να αισθάνεστε 
ελεύθεροι να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση 
έχετε. Καθώς η εκπαίδευση προχωράει, αρχίζε-
τε να εξοικειώνεστε με την διαδικασία, εσείς και 
ο σύντροφός σας, οπότε θα αρχίσετε σιγά-σιγά 
να αναλάβετε το στήσιμο του μηχανήματος για 
μία από τις επόμενες συνεδρίες.

Όταν είστε έτοιμοι, εσείς ή ο/η σύντροφός σας 
θα τοποθετήσετε τις βελόνες που απαιτούνται 
για τη θεραπεία σας στη αγγειακή προσπέλαση. 
Η νοσηλεύτρια/-τής εκπαίδευσης θα είναι μαζί 
σας μέχρι να είστε άνετοι στην ανάληψη της όλης 
διαδικασίας. Αυτός/αυτή θα σας παρακολουθεί 
καθώς κάνετε τη διαδικασία μερικές φορές, για 
να βεβαιωθεί ότι εκτελείτε σωστά κάθε βήμα. Εκ-
παίδευση για αιμοκάθαρση στο σπίτι μπορεί να 
διαρκέσει από 3-5 εβδομάδες.

Βοήθεια και υποστήριξη είναι πάντα διαθέσιμη. 
Το κέντρο εκπαίδευσης για αιμοκάθαρση στο 
σπίτι θα συνεχίσει να είναι ο συνεργάτης σας και 
θα υπάρχει για την υποστήριξή σας καθημερινά 
μία νοσοκόμα εφημερίας, αλλά και τεχνική υπο-
στήριξη και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Μία 
νοσηλεύτρια αιμοκάθαρσης θα σας επισκέπτε-
ται στο σπίτι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για 
να ελέγχει την κατάστασή σας. Η αιμοκάθαρση 
στο σπίτι είναι μία μεγάλη ευθύνη, αλλά πολλοί 
ασθενείς αισθάνονται ότι αξίζει τον κόπο για την 
υγεία και την ποιότητα ζωής τους, οπότε και την 
επιλέγουν.
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Η μεταμόσχευση νεφρού είναι σήμερα όχι μόνον 
αποδεκτή αλλά και αναγκαία μέθοδος θεραπεί-
ας για ορισμένες κατηγορίες ασθενών, στους 
οποίους οφείλουμε...

Ποια η σημασία της;
Η μεταμόσχευση νεφρού είναι σήμερα όχι μόνον 
αποδεκτή αλλά και αναγκαία μέθοδος θεραπεί-
ας για ορισμένες κατηγορίες ασθενών, στους 
οποίους οφείλουμε να προσφέρουμε «υγεία» και 
να τους επανεντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο 
ως ενεργά μέλη.

Πώς ξεκίνησε;
H πρώτη μεταμόσχευση νεφρού από συγγενή 
δότη έγινε από τους Kuss,Servelle και Dubost 
στο Παρίσι. Αργότερα, μεταξύ 1954 και 1958, 
διενεργήθηκαν 7 μεταμοσχεύσεις από μονοωο-
γενείς διδύμους στη Βοστώνη από τον Μurray . 
Kατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1950, έγι-
ναν οι πρώτες πτωματικές μεταμοσχεύσεις (9 
περιπτώσεις), στη Βοστώνη και στο Παρίσι. Όλες 
αυτές οι πρώτες προσπάθειες ανέδειξαν την 
ανάγκη καλύτερης κατανόησης του ανθρώπινου 
ανοσολογικού συστήματος από τους ερευνητές 
έτσι ώστε, με την καλύτερη ανοσοκατασταλτική 
αγωγή, η μεταμόσχευση να εφαρμοσθεί σε πε-
ρισσότερα κέντρα. Έτσι, κάθε κέντρο μεταμο-
σχεύσεων μπορεί σήμερα να επιλέγει φάρμακα 
με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, χωρίς 
«αθροιστική» τοξικότητα, ώστε να επιτύχει το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τις λιγότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ποιος έχει πρόσβαση;
Κατάλληλος θεωρείται οποιοσδήποτε ασθενής 
με Χρόνια Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου σε 
καλή γενική κατάσταση για να υποβληθεί σε μεί-
ζονα χειρουργική επέμβαση και να λάβει χρόνια 
ανοσοκαταστολή.  Η εξατομικευμένη συνοσηρό-
τητα και πρόγνωση είναι παραμέτροι που αξιο-
λογούνται σε αυτήν την επιλογή.  Η ηλικία από 
μόνη της δεν αποτελεί αντένδειξη για πιθανή 
μεταμόσχευση, η συννοσηρότητα που τη συνο-
δεύει όμως αξιολογείται.  Η λήψη μοσχεύματος 
από ζώντα δότη θα πρέπει να αξιολογείται όταν 
υπάρχει ο κατάλληλος υποψήφιος.  

Σε κάθε ασθενή υποψήφιο για νεφρική μεταμό-
σχευση θα πρέπει να εξηγούνται αναλυτικά από 
τον θεράποντα νεφρολόγο όλα τα οφέλη και οι 
πιθανοί κίνδυνοι που συσχετίζονται με τη διαδι-
κασία της μεταμόσχευσης.  Κάθε επανεκτίμηση 
της κατάστασης του υποψήφιου λήπτη και σε κά-
ποιες περιπτώσεις αλλαγές σε σχέση με την πα-
ραμονή του στη λίστα είναι δόκιμο να εξηγούνται 
επίσης πλήρως και με σαφήνεια.  

Αρχές Προμεταμοσχευτικού 
ελέγχου
Η αξιολόγηση για τον υποψήφιο λήπτη νεφρικού 
μοσχεύματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές:

Αξιολόγηση υποψηφίου λήπτη 
νεφρικού μοσχεύματος 

Γράφει:
Ιωάννης Γ. Γριβέας, MD, PhD

Eπιστημονικός Διευθυντής Μ.Χ.Α. 
«Νεφροιατρική»

Επιμελητής Νεφρολογικής Κλινικής 417 ΝΙΜΤΣ
www.athens-nephrology.gr
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• Να επιβεβαιώσει ότι η μεταμόσχευση είναι τε-
χνικά εφικτή.

• Να επιβεβαιώσει ότι η επιβίωση του ασθενούς 
και του μοσχεύματος δεν επηρεάζονται από 
τη διαδικασία της μεταμόσχευσης.

• Να επιβεβαιώσει ότι προυπάρχουσες  κλινικές 
οντότητες συνδεδεμένες με τον ασθενή δεν 
θα επιδεινωθούν μετά την μεταμόσχευση.

• Να αναγνωρήσει όλα εκείνα τα απαραίτητα 
μέτρα για να περιορίσει στο βαθμό του εφι-
κτού επιπλοκές άμεσα και απώτερα από την 
μεταμόσχευση.

• Να ενημερώσει τους υποψήφιους λήπτες για 
τα θετικά και τους πιθανούς κινδύνους από 
όλη την διαδικασία.  

Καρδιολογική εκτίμηση
Αποτελεί απαραίτητη διαδικασία με τις δοκιμα-
σίες ελέγχου για να ενταχθεί ένας ασθενής στη 
λίστα υποψηφίων νεφρικού μοσχεύματος.  Στα 
πλαίσια αυτού του ελέγχου δεν απαιτείται επιτα-
κτική απόδειξη για διερεύνηση για πιθανή στε-
φανιαία νόσο σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με 
τελικό στάδιο νεφρικής νόσου.  Ο περιορισμός 
της εμφάνισης καρδιακών συμβαμάτων και γε-
νικά η θνητότητα μετά την μεταμόσχευση δεν 
επηρεάσθηκε από ποιό εξιδικευμένες εξετάσεις 
προεγχειρητικά

Βάρος υποψηφίου λήπτη
Παχύσαρκοι ασθενείς (BMI> 30 kg / m2) πα-
ρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες και εμφανίζουν 
αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικών επιπλο-
κών. Θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά για πι-
θανή καρδιαγγειακή νόσο και κάθε περίπτωση 
ασθενούς να εξετάζεται χωριστά. Παρόλο που 
η παχυσαρκία δεν είναι απόλυτη αντενδείξη στη 
μεταμόσχευση, τα άτομα με BMI > 40 kg / m2 
είναι λιγότερο πιθανό να επωφεληθούν από μία 
πιθανή μεταμόσχευση.  

Ιολογικός έλεγχος
Όλοι οι πιθανοί λήπτες μοσχευμάτων πρέπει να 
δοκιμάζονται για προηγούμενη έκθεση σε ιογε-
νείς λοιμώξεις που περιλαμβάνουν: κυτταρομε-
γαλοϊό (CMV), ιό Epstein-Barr (EBV), τον ιό ανε-
μευλογιάς (VZV), την ηπατίτιδα Β και C και τον ιό 
HIV. Η ανοσοποίηση θα πρέπει να προσφέρεται 

σε όλους τους ασθενείς με  ηπατίτιδα Β (εάν δεν 
έχει ήδη ανοσοποιηθεί). 

Νεοπλασίες
Συνιστάται διεθνώς ότι η μεταμόσχευση νεφρού 
θα πρέπει να εξετάζεται σε νεφροπαθείς με 
ιστορικό κακοήθειας μόνο σε περιπτώσεις  απο-
δεδειγμένα ελεύθερες νόσου.  Θεωρείται ασφα-
λές ο χρόνος μεταξύ τέλους της θεραπείας και 
μεταμόσχευσης νεφρού να είναι τουλάχιστον 2 
χρόνια και για συγκεκριμένες περιπτώσεις πάνω 
από πέντε χρόνια.  

Τι μπορούμε να περιμένουμε από 
το μέλλον της μεταμόσχευσης 
και άλλα...
Τα τελευταία 50 χρόνια, επίμονες και επίπο-
νες προσπάθειες μεμονωμένων επιστημόνων 
και εξειδικευμένων κέντρων σ’ όλον τον κόσμο 
έχουν μετατρέψει το θέμα της μεταμόσχευσης 
συμπαγών οργάνων στον άνθρωπο από πειρα-
ματικό και θεωρητικό σε θέμα καθημερινής ια-
τρικής πράξης. Ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά τις μετα-
μοσχεύσεις νεφρού ως θεραπείας του τελικού 
σταδίου της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 
(ΧΝΑ), είναι μια αναγκαιότητα αλλά και ένα κοι-
νωνικό πρόβλημα με επιπτώσεις οικονομικές και 
ηθικές, που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά όλο 
τον κοινωνικό ιστό της πολιτείας.

Η μεταμόσχευση νεφρού είναι σήμερα όχι μόνον 
αποδεκτή αλλά και αναγκαία μέθοδος θεραπεί-
ας για ορισμένες κατηγορίες ασθενών, στους 
οποίους οφείλουμε να προσφέρουμε «υγεία» και 
να τους επανεντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο 
ως ενεργά μέλη. Δεν φθάνει να γνωρίζουμε τι 
σημαίνει αποκατάσταση, όταν δεν μπορούμε να 
την προσφέρουμε και αυτό όχι γιατί δεν γνωρί-
ζουμε τους τρόπους και τις πρακτικές ή υπάρχει 
ανεπάρκεια γνώσεων, αλλά γιατί δεν έχουμε ευ-
αισθητοποιηθεί στο βαθμό εκείνο που επιβάλλει 
ένα τέτοιο μείζον πρόβλημα. Παράλληλα, κρίνε-
ται απαραίτητη σε όλα τα κέντρα των μεταμο-
σχεύσεων ανά τον κόσμο η καλή συνεργασία των 
ιατρικών ειδικοτήτων (νεφρολόγοι, αιματολόγοι, 
καρδιολόγοι, λοιμωξιολόγοι, πνευμονολόγοι, 
παθολογοανατόμοι κ.ά.) και ο αναβαθμισμένος 
ρόλος άλλων υπηρεσιών (νοσηλευτική, κοινωνι-
κή, φαρμακευτική κ.ά.).
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Από το 2006 η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρ-
τίου καθορίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Νε-
φρού.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Νε-
φρολογίας και τη Διεθνή Ένωση Νεφρολογικών 
Ιδρυμάτων για να ευαισθητοποιήσει το κοινό 
σχετικά με τη Χρόνια Νεφροπάθεια.

Η νεφροπάθεια προκαλείται, όταν οι νεφρώνες 
των νεφρών σας, που λειτουργούν ως φίλτρα αί-
ματος, καταστρέφονται. Αυτό προκαλεί τη συσ-
σώρευση αποβλήτων και υγρών μέσα στο σώμα. 
Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού έχει θέμα 
την ευαισθητοποίηση για τις βλαβερές συνέ-
πειες της παχυσαρκίας και η σχέση της με 
νεφρική νόσο, υποστηρίζοντας τον υγιεινό τρό-
πο ζωής.

Ποιά ειναι τα σημάδια της νε-
φροπάθειας;
Δεν είναι σπάνιο οι ασθενείς να χάνουν έως και 
το 90% της νεφρικής λειτουργίας τους προτού 

εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα.

Τα πρώτα σημάδια ενδέχεται να είναι γενικά και 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν:

• Υπέρταση 

• Αλλαγές στην όψη των ούρων 

• Αίμα στα ούρα 

• Αλλαγές στην ποσότητα των ούρων και των 
φορών ούρησης. 

Οι νεφροί παράγουν τα ούρα. Έτσι είναι φυσιο-
λογικό όταν οι νεφροί ασθενούν, να υπάρχουν 
αλλαγές στη συχνότητα, ποσότητα, σύσταση και 
χρώμα των ούρων. Μπορεί για παράδειγμα να 
χρειάζεται να σηκώνεστε συχνά το βράδυ για να 
ουρήσετε, να έχετε δυσκολία στο να αδειάσε-
τε την κύστη σας και να έχετε αίσθημα πίεσης 
σε αυτή. Επίσης μπορεί να ουρείτε λιγότερο 
συχνά με μικρότερες ποσότητες ούρων από 
ότι συνήθως και τα ούρα να είναι σκούρου 
χρώματος.

Ποια τα σημάδια ότι οι νεφροί  
δεν λειτουργούν φυσιολογικά;  
Πώς μπορείτε να προλάβετε  
την νεφροπάθεια;

Γράφει:
Παναγιώτα Καρλατήρα
Αλέξανδρος Γιατζίδης

M.D., Πηγή: medlabnews.gr
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Τα ούρα μπορεί να είναι αφρώδη ή με φυσαλί-
δες και να έχουν χρώμα πιο ανοιχτό από ότι συ-
νήθως. Η παρουσία αίματος στα ούρα προκαλεί 
μεγάλη ανησυχία και επιβάλλει εξέταση από το 
γιατρό. 

Οι νεφροί που δε λειτουργούν κανονικά, δεν 
αποβάλλουν τα περιττά υγρά από τον οργα-
νισμό. Το αποτέλεσμα της συσσώρευσης των 
περιττών υγρών, είναι οίδημα που μπορεί να εμ-
φανιστεί σε διάφορα μέρη του σώματος όπως 
στα πόδια, στους αστραγάλους, στο πρόσωπο 
και στα χέρια.

Η νεφρική ανεπάρκεια συνοδεύεται από αναι-
μία. Ο λόγος είναι διότι οι νεφροί παράγουν την 
ερυθροποιητίνη που είναι ορμόνη η οποία επι-
δρά στο μυελό των οστών βοηθώντας τον να 
παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Η ερυθροποιητί-
νη μειώνεται στη νεφρική ανεπάρκεια. Η μείωσή 
της οδηγεί σε αναιμία. Η αναιμία προκαλεί κού-
ραση διότι δε μεταφέρεται από το αίμα αρκετό 
οξυγόνο για τις ανάγκες των μυών και του εγκε-
φάλου. Στη νεφρική ανεπάρκεια συσσωρεύονται 
στο αίμα νοσηρές ουσίες που κανονικά έπρεπε 
να αποβάλλονται διαμέσου των ούρων. Οι ου-
σίες αυτές είναι σε θέση να προκαλούν έντονη 
φαγούρα. Η συσσώρευση περιττών ουσιών στο 
αίμα λόγω νεφρικής ανεπάρκειας (ουραιμία), 
προκαλεί δυσοσμία της αναπνοής και αλλάζει τη 
γεύση των φαγητών. Ταυτόχρονα οι ασθενείς 
δεν θέλουν να τρώνε κρέας, η όρεξή τους 
μειώνεται και χάνουν βάρος. Η ουραιμία προ-
καλεί ναυτία και εμέτους. Έτσι η ανορεξία και η 
απώλεια βάρους επιδεινώνονται. Η συσσώρευ-
ση περιττών υγρών στο σώμα και η αναιμία, είναι 
αιτίες πρόκλησης δύσπνοιας στους ασθενείς με 
νεφρική ανεπάρκεια.

Οι ασθενείς νιώθουν κρύο ακόμη και όταν το 
δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται είναι ζεστό. 
Η αναιμία της νεφρικής ανεπάρκειας προκαλεί 
στέρηση οξυγόνου στον εγκέφαλο. Το αποτέλε-
σμα είναι δυσκολίες των πνευματικών λειτουρ-
γιών, προβλήματα μνήμης και ζαλάδες.

H Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ), αυτό που 
ο κόσμος συνηθίζει να λέει Χρόνια Νεφρική 
Ανεπάρκεια, είναι η κατάσταση όπου οι νεφροί 
έχουν υποστεί βλάβη και δεν λειτουργούν σω-
στά. Αποτέλεσμα της μη σωστής λειτουργίας 
των νεφρών είναι η αδυναμία τους να αποβάλ-
λουν από τον ανθρώπινο οργανισμό μέσω των 

ούρων τα άχρηστα γι αυτόν προϊόντα του μετα-
βολισμού και το περίσσευμα των υγρών και του 
αλατιού.

Παράγοντες προδιάθεσης για 
την εμφάνιση ΧΝΝ
Οι παράγοντες που προδιαθέτουν για την ΧΝΝ 
είναι κυρίως:

• Σακχαρώδης διαβήτης

• H υπέρταση

• H πολυκυστική νόσος των νεφρών

• Oι σπειραματονεφρίτιδες

• Οι καρδιαγγειακές παθήσεις

• Το οικογενειακό ιστορικό (δηλαδή ύπαρξη 
ασθενών στην οικογένεια που υποβάλλονται 
σε εξωνεφρική κάθαρση-αιμοκάθαρση ή περι-
τοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση 
νεφρού). Αλλά και:

• Τα αυτοάνοσα νοσήματα (όπως π.χ. ο συστη-
ματικός ερυθηματώδης λύκος)

• Οι ουρολοιμώξεις

• Η νεφρολιθίαση

• Οι κακοήθειες

• Η οξεία νεφρική βλάβη (οξεία νεφρική ανε-
πάρκεια)

• Το μικρό βάρος γέννησης του ατόμου

• Η μεγάλη ηλικία

• Η έκθεση σε χημικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες.

Παράγοντες που επιδεινώνουν 
την εξέλιξη της ΧΝΝ
Οι παράγοντες που επιδεινώνουν την εξέλιξη 
της ΧΝΝ είναι:

• Η πρωτεινουρία (το λεύκωμα στα ούρα)

• Η υπέρταση

• Η μη καλή ρύθμιση του σακχάρου
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• Η υπερλιπιδαιμία (αυξημένη χοληστερίνη και 
τριγλυκερίδια στο αίμα)

• Η κατάχρηση φαρμάκων και το κάπνισμα.

Διάγνωση

Η ιατρική εξέταση και μερικές απλές συμπλη-
ρωματικές εξετάσεις μπορούν να ανιχνεύσουν 
έγκαιρα τη νεφρική ανεπάρκεια από τα πρώτα 
της στάδια.

Στα ούρα μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει 
αυξημένη συγκέντρωση λευκωματίνης που είναι 
δείκτης νεφρικών προβλημάτων. Στο αίμα η μέ-
τρηση της κρεατινίνης και της ουρίας δίνουν μια 
σημαντική εκτίμηση της κατάστασης της νεφρι-
κής λειτουργίας. Ακόμη μια εξέταση που είναι 
καθοριστική για την αξιολόγηση της νεφρικής 
λειτουργίας είναι η μέτρηση της σπειραματικής 
διήθησης που μπορεί να γίνει με τεστ στα ούρα 
και στο αίμα.

Βοηθάει η έγκαιρη διάγνωση; 
Αν η νεφροπάθεια εντοπιστεί έγκαιρα, φαρμα-
κευτική αγωγή σε συνδυασμό με αλλαγές στη 
διατροφή και τον τρόπο ζωής μπορούν να αυ-
ξήσουν τη διάρκεια ζωής των νεφρών σας και να 
σας κάνουν να νιώθετε καλά για όσο το δυνατόν 
περισσότερο 

Αντιμετώπιση της νεφρικής ανε-
πάρκειας
Η νεφρική ανεπάρκεια δε θεραπεύεται. 

Τα πρώιμα στάδια της νεφρικής ανεπάρκει-
ας μπορεί να αντιμετωπιστούν με τον χειρισμό 
της πάθησης που προκάλεσε την ανεπάρκεια, 
την αλλαγή του διαιτολογίου, την προσαρμογή 
του τρόπου ζωής (διακοπή του καπνίσματος και 
μείωση της κατανάλωσης οινοπνευματωδών 
ποτών) και με την αντιμετώπιση των παθήσεων 
που προκαλούνται από τη νεφρική ανεπάρκεια, 
όπως η αναιμία. Η αναιμία αποτελεί σημαντικό 
σύμπτωμα της νεφρικής νόσου και συχνά εμφα-
νίζεται πριν αναπτυχθούν άλλα συμπτώματα. Η 
έγκαιρη θεραπεία της αναιμίας βοηθά τον ασθε-
νή να αισθάνεται καλά.

Οι επιλογές αγωγής περιλαμβάνουν:

Περιτοναϊκή Αιμοδιάλυση

Ένας σωλήνας εισέρχεται μόνιμα στην κοιλιακή 

κοιλότητα και ειδικά υγρά εισάγονται τακτικά για 

να απορροφηθούν τα απόβλητα από το σώμα.

Αιμοδιάλυση

Εδώ έχουμε σύνδεση με μηχάνημα αιμοκάθαρ-

σης στο σπίτι ή σε νοσοκομείο τουλάχιστον 3 

φορές την εβδομάδα για περίπου 5 ώρες κάθε 

φορά ώστε να καθαριστεί το αίμα.

Μεταμόσχευση

Αν είστε κατάλληλος/η για μεταμόσχευση, θα 

περιμένετε κατά μέσο όρο μεταξύ 4 και 7 ετών 

για να βρεθεί διαθέσιμο νεφρό.

Συντηρητική Θεραπεία

Χωρίς μεταμόσχευση ή αιμοδιάλυση για υποκα-

τάσταση της νεφρικής λειτουργίας, η ασθένεια 

προχωράει μέχρι τον θάνατο. Η θεραπεία των 

συμπτωμάτων συνιστάται για την άνεση των 

ασθενών.

Πρόληψη της νεφρικής νόσου

Τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κιν-

δύνου αλλά και όλοι οι άνθρωποι προκειμένου 

να διατηρήσουν την καλή λειτουργικότητα των 

πολύτιμων οργάνων τους πρέπει να ακολουθούν 

κάποιους βασικούς κανόνες:

o Διακοπή καπνίσματος και 

o ελάττωση της κατανάλωση αλκοόλ

o Απώλεια βάρους

o Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης

o Ρύθμιση Σακχαρώδους Διαβήτη

o Μειωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών

o Αύξηση σωματικής δραστηριότητας

o Τακτικός εργαστηριακός έλεγχος για έγκαιρη 

διάγνωση νεφροπάθειας
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Διαβητική νεφροπάθεια: 
Oι νεότεροι βιοδείκτες θα 
οδηγήσουν σε ειδικές θεραπείες

Γενικά
O σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί το συχνότερο 
αίτιο νεφρικής νόσου τελικού σταδίου και αυτό κυ-
ρίως οφείλεται στη διαρκώς αυξανόμενη επίπτωση 
του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Αντίθετα η κα-
λύτερη ρύθμιση του σακχάρου και της αρτηριακής 
πίεσης έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της 
εμφάνισης της νεφροπάθειας σε ασθενείς με σακ-
χαρώδη διαβήτη τύπου 1.

Oι υπεύθυνοι μηχανισμοί για την πρόκληση και εξέ-
λιξη της νεφρικής βλάβης στο σακχαρώδη διαβήτη 
είναι πολύπλοκοι και μη ακριβώς γνωστοί. Μετα-
βολικοί παράγοντες (υπεργλυκαιμία) και αιμοδυ-
ναμικές διαταραχές δρουν συνεργικά και ενερ-
γοποιούν το τοπικό σύστημα ρενίνης-αγγειοτεν-
σίνης-αλδοστερόνης (RAAS) με αποτέλεσμα την 
αύξηση της παραγωγής αγγειοτενσίνης-ΙΙ (ANG-II) 
και ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS), την πρόκλη-
ση αντίδρασης φλεγμονής, την έκφραση του β-με-
τατρεπτικού αυξητικού παράγοντα (Transforming 
Growth Factor-β – TGF-β) και διαταραχή της ρύθ-
μισης άλλων αυξητικών παραγόντων όπως ο αγ-

γειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας-Α 
(Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF-A).

Η αναγνώριση νέων βιοδεικτών (biomarkers) που 
αντικατοπτρίζουν υποκείμενες δομικές βλάβες ή 
παθοφυσιολογικές οδούς είναι αναγκαία για την 
πρώιμη εκτίμηση της βλάβης και την εφαρμογή 
εξατομικευμένων θεραπειών.

Λέξεις κλειδιά: αυξητικός παράγοντας μεταμόρ-
φωσης-β, βιοδείκτες, διαβητική νεφροπάθεια, σύ-
στημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, χη-
μειοτακτική πρωτεΐνη των μονοκυττάρων -1. 

Βιοδείκτες στη διαβητική  
νεφροπάθεια
Παραδοσιακά, η ύφεση ή εμμονή της λευκωμα-
τουρίας, ο διπλασιασμός της κρεατινίνης ορού, ή 
η επέλευση του τελικού σταδίου νεφρικής νόσου 
αποτελούν τα καταληκτικά σημεία που χρησιμοποι-
ούνται για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της όποιας θεραπείας στην πορεία της νεφρικής 
βλάβης.

Δ.Σ. Γούμενος
Ε.Χ. Παπαχρήστου

Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Πατρών



Η κυστατίνη C ορού έχει αναφερθεί ως περισσό-
τερο ευαίσθητος δείκτης της νεφρικής λειτουρ-
γίας από την κρεατινίνη ορού σε πρώιμα στάδια 
διαβητικής νεφροπάθειας. Αυξημένα επίπεδα του 
κολλαγόνου IV στα ούρα και στο αίμα παρατη-
ρούνται και σε διαβητικούς χωρίς μικρολευκωμα-
τινουρία και μπορεί να αποτελούν πρώιμο δείκτη 
υποκείμενης σπειραματικής βλάβης πριν από την 
εμφάνιση μικρολευκωματινουρίας. Η μείωση όμως 
των επιπέδων του κολλαγόνου IV με τον καλύτερο 
έλεγχο του σακχάρου, περιορίζει τη χρήση του ως 
βιοδείκτη. Αντίθετα τα επίπεδα τρανσφερίνης στα 
ούρα αυξάνονται ανεξάρτητα από την παρουσία 
λευκωματινουρίας και έχουν προγνωστική αξία για 
την εμφάνιση μικρολευκωματινουρίας σε ασθενείς 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και φυσιολογική 
απέκκριση αλβουμίνης στα ούρα.

Η χημειοτακτική πρωτεΐνη-1 των μονοκυττάρων 
(Monocyte Chemoattractant Protein-1, MCP-1) αυ-
ξάνεται σε ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ που έχουν 
λευκωματουρία. Τα επίπεδα της MCP-1 στα ούρα 
σχετίζονται με την παρουσία διαμεσοσωληναρια-
κής βλάβης, ίνωσης και σπειραματικής βλάβης σε 
διαβητικούς ασθενείς. O προσδιορισμός της MCP-
1 μπορεί να αποτελεί ένα νέο βιοδείκτη για την 
εκτίμηση της πρόγνωσης της νόσου. Η απέκκριση 
της σερουλοπλασμίνης στα ούρα αυξάνεται και σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη χωρίς λευκωμα-
τουρία αλλά η χρησιμότητά της περιορίζεται από το 
γεγονός ότι η απέκκρισή της μειώνεται με την καλή 
ρύθμιση του σακχάρου. Oι στρωματικές μεταλλο-
πρωτεϊνάσες (ειδικά η matrix metalloproteinase-9, 
MMP-9) αυξάνονται σε διαβητική νεφροπάθεια 
όπου υπάρχει αυξημένος καταβολισμός των στοι-
χείων της θεμέλιας ουσίας.

Oι βιοδείκτες που σχετίζονται με βλάβη των σω-
ληναριακών επιθηλιακών κυττάρων σε συνδυασμό 
με βιοδείκτες που αντικατοπτρίζουν σπειραματική 
βλάβη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τις 
κλινικές μελέτες. Η γλυκολαμινιδάση της Ν-ακε-
τύλ-γλυκολαμίνης (N-acetylglucosamine, NAG) 
είναι ένα λυσοσωμικό ένζυμο στα επιθηλιακά σω-
ληναριακά κύτταρα που αυξάνει σε διαβητικούς 
ασθενείς χωρίς λευκωματουρία, ενώ σημαντική 
αύξηση των επιπέδων της συμβαίνει κατά τη μετά-
βαση από τη φάση της μικρολευκωματινουρίας σε 
λευκωματουρία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβή-
τη τύπου 2. Το μόριο νεφρικής βλάβης-1 (Kidney 
Injury Molecule-1, KIM-1) είναι μια γλυκοπρωτε-
ΐνη της μεμβράνης των επιθηλιακών κυττάρων, η 
απέκκριση της οποίας αυξάνει επί παρουσίας σω-
ληναριακής βλάβης σε διαβητική νεφροπάθεια. Η 
υπερδιήθηση σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 οδηγεί 
σε αυξημένη απέκκριση KIM-1 στα ούρα, η οποία 
όμως αποκαθίσταται με τη χορήγηση αναστολέων 

του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης, 
πράγμα το οποίο περιορίζει τη χρήση του KIM-1 
ως δείκτη σωληναριακής βλάβης.

Η απέκκριση του αυξητικού παράγοντα του συν-
δετικού ιστού11 (connective tissue growth factor, 
CTGF) και του β-μετατρεπτικού αυξητικού παρά-
γοντα (transforming growth factor-β, TGF-β) στα 
ούρα αυξάνεται σε διαβητικούς ασθενείς με μι-
κρολευκωματινουρία και μπορεί να αντανακλά την 
παρουσία ίνωσης του νεφρικού ιστού. Η απέκκριση 
της πρωτεΐνης σύνδεσης της ρετινόλης (Retinol 
Binding Protein, RBP) στα ούρα, μιας πρωτεΐνης με 
χαμηλό μοριακό βάρος, η οποία διηθείται ελεύθε-
ρα και απορροφάται πλήρως στο εγγύς σωληνά-
ριο, αποτελεί δείκτη υψηλής ευαισθησίας πρώιμης 
βλάβης στους νεφρούς. Η απέκκρισή της στα ούρα 
μπορεί να αντανακλά νεφρική προσβολή ακόμα και 
επί απουσίας μικρολευκωματινουρίας.

Τα επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α 
(tumor recrosis factor-α, TNF-α) στον ορό και στα 
ούρα αυξάνονται με την μικρο- και μακρο-λευκω-
ματινουρία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2. Τα επίπεδα των υποδοχέων του TNF 1 
και 2 (TNFRs) στον ορό συσχετίζονται με τον ρυθ-
μό σπειραματικής διήθησης (GFR) σε διαβητικούς 
ανεξάρτητα από την παρουσία λευκωματινουρίας. 
Αυξημένα επίπεδα των υποδοχέων TNFR στον ορό 
διαβητικών ασθενών έχουν συσχετιστεί με εξέλιξη 
της νόσου σε προτελικού σταδίου χρόνια νεφρική 
νόσο ανεξάρτητα από την παρουσία λευκωματι-
νουρίας. Πρόκειται για ένα βιοδείκτη που δυνητικά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρώιμη διάγνω-
ση της διαβητικής νεφροπάθειας. Τα επίπεδα του 
αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας 
(vascular endothelial growth factor, VEGF) στα 
ούρα μπορεί να είναι αυξημένα ακόμα και σε δια-
βητικούς ασθενείς χωρίς μικρολευκωματινουρία.

Τέλος γενομική και πρωτεομική ανάλυση έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση γονιδίων που 
προδιαθέτουν σε διαβητική νεφροπάθεια και είναι 
πιθανό να οδηγήσουν σε νέες θεραπευτικές εφαρ-
μογές.

Νεότερα δεδομένα στην 
αντιμετώπιση της διαβητικής 
νεφροπάθειας
Το οξειδωτικό stress και η φλεγμονή σχετίζονται με 
την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης στον σακχαρώδη 
διαβήτη. Η μεθυλική μπαρτοξολόνη που έχει αντιο-
ξειδωτική δράση χρησιμοποιήθηκε σε ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική 
νόσο (ΧΝΝ) σταδίου 4 αλλά δε συνοδεύτηκε από 
μείωση του κινδύνου εξέλιξης της νόσου σε τελικό 
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στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας ή της καρδιαγγεια-
κής θνησιμότητας.

Η πυριδοξαμίνη (βιταμίνη B6), η οποία είναι φυσι-
κός αναστολέας των τελικών προϊόντων γλυκοζυ-
λίωσης (advanced glycation end-produds, AGEs), 
διαπιστώθηκε σε μελέτες σε πειραματόζωα ότι έχει 
ευεργετική επίδραση στη μείωση της λευκωματι-
νουρίας και στη διατήρηση της νεφρικής λειτουρ-
γίας. Τα ευεργετικά όμως αυτά αποτελέσματα δεν 
επιβεβαιώθηκαν σε ασθενείς με σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου 2 οι οποίοι έλαβαν πυριδοξαμίνη για 
1 χρόνο. Η πεντοξυφιλλίνη, η οποία έχει ανασταλ-
τική δράση κατά του TNF-α, συγχορηγούμενη με 
αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγει-
οτενσίνης (ΑΜΕΑ) ή ανταγωνιστή των υποδοχέων 
της αγγειοτενσίνης-2 φάνηκε να συνοδεύεται από 
σημαντική μείωση της λευκωματουρίας και διατή-
ρηση της νεφρικής λειτουργίας.

Η ΕΤ-1 συμμετέχει στη διαδικασία ίνωσης του νε-
φρικού ιστού μέσω ενεργοποίησης των ειδικών 
υποδοχέων ενδοθηλίνης Α. Η χορήγηση ανταγωνι-
στών των υποδοχέων της ενδοθηλίνης σε πειραμα-
τόζωα έχει ευεργετική επίδραση στην εξέλιξη της 
νεφρικής βλάβης. Η χορήγηση όμως των ανταγω-
νιστών των υποδοχέων της ενδοθηλίνης μπορεί να 
συνοδεύεται από κατακράτηση υγρών και εκδηλώ-
σεις καρδιακής ανεπάρκειας, ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες που περιορίζουν την κλινική εφαρμογή της 
θεραπείας αυτής. Υπό εξέλιξη βρίσκεται κλινική 
μελέτη στην οποία χορηγείται atrasentan (ανταγω-
νιστής των υποδοχέων Α της ενδοθηλίνης) επιπλέ-
ον της χορήγησης αναστολέων του άξονα ρενίνης 
αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης σε ασθενείς με σακ-
χαρώδη διαβήτη τύπου 2 και λευκωματουρία με 
σκοπό την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας στην αναστολή της εξέλιξης της νεφρι-
κής βλάβης.

Η πιρφενιδόνη (pirfenidone) όπως διαπιστώθηκε 
σε μελέτες σε πειραματόζωα εμφανίζει αντι-ινω-
τική δράση μέσω αναστολής του TGF-β. Η χορή-
γησή της σε μικρό αριθμό ασθενών συνοδεύτηκε 
από βελτίωση του GFR σε χρονικό διάστημα ενός 
έτους αλλά και από καταβολή και ανεπιθύμητες 
ενέργειες από το γαστρεντερικό σύστημα. O αυ-
ξητικός παράγων CTGF έχει ενοχοποιηθεί για την 
εμφάνιση ίνωσης του νεφρικού ιστού σε διαβήτη. 
Η χορήγηση μονοκλωνικού αντισώματος κατά του 
CTGF σε μικρό αριθμό ασθενών με μικρολευκω-
ματινουρία και διαβήτη 1 ή 2 είχε ως συνέπεια τη 
μείωση της λευκωματινουρίας μέχρι και έναν χρό-
νο αργότερα.

Η χορήγηση αναλόγων της βιταμίνης D σε συνδυα-
σμό με ΑΜΕΑ ή ανταγωνιστές των υποδοχέων της 
αγγειοτενσίνης-2 σε ασθενείς με λευκωματουρία 

συνοδεύτηκε από μείωση της λευκωματουρίας. Η 
χορήγηση αντισωμάτων κατά του VEGF οδήγησε 
σε μείωση της λευκωματουρίας και βελτίωση των 
ιστολογικών αλλοιώσεων διαβητικής νεφροπάθει-
ας σε πειραματόζωα αλλά δεν υπάρχει εμπειρία 
από κλινικές μελέτες.

Η χορήγηση φλοιοεπινεφριδιακής ορμόνης (ACTH) 
υποδορίως σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια 
και νεφρωσικού εύρους λευκωματουρία οδήγησε 
σε σημαντική μείωση της λευκωματουρίας μετά 
από 6-12 μήνες, που διατηρήθηκε για ένα έτος 
μετά τη διακοπή της θεραπείας. Η δοξυκυκλίνη η 
οποία εμφανίζει ανασταλτική δράση στη δραστη-
ριότητα των στρωματικών μεταλλοπρωτεϊνασών 
(MMPs) χορηγήθηκε σε συνδυασμό με αναστολείς 
του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης 
και υπογλυκαιμικούς παράγοντες σε μικρό αριθμό 
ασθενών και συνοδεύτηκε από μείωση της λευκω-
ματουρίας, η οποία επανεμφανίστηκε μετά τη δια-
κοπή της.

Τέλος, η αλλοπουρινόλη χορηγούμενη σε διαβη-
τικούς ασθενείς με υπερουριχαιμία συνοδεύεται 
από μείωση της αλβουμινουρίας και μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αναστολείς του 
άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης.

Συμπεράσματα
Oι ΑΜΕΑ και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της 
αγγειοτενσίνης-2 παραμένουν θεραπεία εκλογής 
διότι εκτός από τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 
έχουν ευεργετική επίδραση στη μείωση λευκωμα-
τινουρίας και στον ρυθμό έκπτωσης της νεφρικής 
λειτουργίας. Όμως η αναστολή του άξονα ρενίνης 
αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης δεν είναι επαρκής 
για την πρόληψη της εξέλιξης της νεφρικής βλά-
βης σε όλους τους διαβητικούς ασθενείς.

O καλός έλεγχος του σακχάρου αποτελεί σημα-
ντική παράμετρο για τη μείωση της θνητότητας 
των ασθενών και για την πρόληψη εμφάνισης μι-
κρολευκωματινουρίας. Υπάρχουν αντικρουόμενα 
δεδομένα για τον ρόλο του ικανοποιητικού γλυ-
καιμικού ελέγχου στην εξέλιξη της ήδη εγκατεστη-
μένης νεφρικής βλάβης. Oι στατίνες μειώνουν τη 
συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων 
και για τον λόγο αυτό απαιτείται πρώιμη έναρξη 
υπολιπιδαιμικής αγωγής σε ασθενείς με μικρολευ-
κωματινουρία.

Η ευεργετική επίδραση της βιταμίνη B6, της πε-
ντοξυφυλλίνης και των αναλόγων της βιταμίνης D 
χρήζει περαιτέρω μελέτης αλλά είναι πιθανό οι πα-
ράγοντες αυτοί να αποτελέσουν μέρος της θερα-
πευτικής στρατηγικής του σακχαρώδη διαβήτη με 
νεφρική προσβολή.
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Υπερουριχαιμία και ουρική 
αρθρίτιδα

Το ουρικό οξύ είναι φυσιολογικό συστατικό των 
ούρων. Περιέχεται σε μικρή ποσότητα στο αίμα, 
στο ήπαρ, στον σπλήνα, στον εγκέφαλο και αλλού. 
Υπάρχει στον οργανισμό μια δεξαμενή ουρικού 
1,2 γραμμ. η οποία συμπληρώνεται από εξωγενείς 
πηγές (τρόφιμα κ.λπ.) και από ενδογενείς 0,3-0,5 
γραμμ./ημέρα που προέρχονται από τον μεταβολι-
σμό των πουρινών και αποβάλλονται στα ούρα. Το 
ανώτερο όριο ουρικό οξέος στον ορό είναι περί-
που 7 mg/dL στους άντρες και 6 mg/dL στις γυναί-
κες. Τιμή ουρικού οξέος στον ορό πάνω από 7 mg/
dL σημαίνει αυξημένο κίνδυνο ουρικής αρθρίτιδας 
ή λίθων του νεφρού.

Η ουρική αρθρίτιδα είναι λοιπόν μια μεταβολική δι-
αταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπε-
δα ουρικού οξέος στο αίμα. Αυτή η υπερουριχαιμία 
έχει ως αποτέλεσμα την εναπόθεση κρυστάλλων 
ουρικού νατρίου στους ιστούς, ειδικά των νεφρών 
και των αρθρώσεων.

Θεωρείται υπεύθυνη η κακή 
διατροφή για επεισόδια ουρικής 
αρθρίτιδας;
Η κακή διατροφή θεωρείται υπεύθυνη για την πρό-
κληση οξέων επεισοδίων ουρικής αρθρίτιδας. Η 
ουρική αρθρίτιδα συχνά σχετίζεται με υψηλή κατα-
νάλωση πρωτεϊνών (ιδιαίτερα σε μορφή κρέατος 
και θαλασσινών), οινοπνεύματος και θερμίδων. Η 
ασιτία, η νηστεία και η κατανάλωση διαίτων που πε-
ριέχουν πολύ χαμηλή ποσότητα πρωτεϊνών αυξά-
νουν επίσης τα επίπεδα ουρικού οξέος στον ορό. 
Οι ασθενείς που πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα 

εμφανίζουν μια ασυνήθιστη συχνότητα άλλων χρό-
νιων παθήσεων που σχετίζονται με τον τρόπο δια-
τροφής όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπέρ-
ταση, η στεφανιαία νόσος κ.λπ.

Διαιτητικές συστάσεις για την 
αποφυγή εκδήλωσης ουρικής 
αρθρίτιδας
Nα περιορίζονται ή να αποφεύγονται
• Η υπερβολική κατανάλωση τροφίμων πλούσια 

σε πουρίνες (καφές, κρέας, θαλασσινά, αντσού-
γιες, λαχανικά με μεγάλη περιεκτικότητα σε 
πουρίνες, ήτοι, σπαράγγια, σπανάκι, μανιτάρια, 
φασολάκια, κουνουπίδι) καθώς και ζωικής πρω-
τεΐνης (κρέας, αυγά, ψάρια, θαλασσινά, γαλα-
κτοκομικά). Η κατανάλωση κρέατος (ιδιαίτερα το 
μοσχάρι, το χοιρινό και το αρνί), και θαλασσινών 
(π.χ γαρίδες, μύδια, σαλιγκάρια, χτένια, αστα-
κός) θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς συσχετί-
ζεται με αυξημένο κίνδυνο ουρικής αρθρίτιδας. 
Από κρέας να προτιμάτε το κοτόπουλο και τη 
γαλοπούλα. Σήμερα, οι επικρατέστερες συστά-
σεις, όσον αφορά στον κίνδυνο ανάπτυξης ου-
ρικής αρθρίτιδας, είναι η αποφυγή της συχνής 
κατανάλωσης ζωικών πρωτεϊνών και διαιτών 
με υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με πρόσφατες μελέτες, υψηλή συνολική 
πρόσληψη ζωικών ή φυτικών πρωτεϊνών (όπως 
είναι τα όσπρια και η σόγια) δεν συσχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο ουρικής αρθρίτιδας. Ιδι-
αίτερα, όσον αφορά στις φυτικής προέλευσης 
πρωτεΐνες, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι 
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η κατανάλωση τους μπορεί να έχει ακόμα και 
προστατευτική δράση. Καλό όμως θα είναι η κα-
τανάλωση πρωτεϊνών καθώς και λαχανικών με 
υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες να γίνεται με 
μέτρο. Η ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά το 1g/kg ιδανικού σωματικού 
βάρους (περίπου 60-70 γραμμ. πρωτεΐνης την 
ημέρα). Η κατανάλωση κρέατος δεν θα πρέπει 
ναξεπερνά τα 90 – 120 γρ. ανά γεύμα.

• Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

• Μεγάλα, βαριά γεύματα, ιδιαίτερα το βράδυ

• Η υψηλή συχνή κατανάλωση τροφίμων με υψη-
λή περιεκτικότητα σε πουρίνες (> 150 mg/100 g 
(πίνακες 1.1, 1.2)

Συνίσταται
• Η αυξημένη πρόσληψη υγρών (νερά, χυμοί 

φρούτων). Πρέπει να χορηγούνται σε ποσότη-
τες μεγαλύτερες από 3 λίτρα την ημέρα για να 
αυξήσουν την απέκκριση του ουρικού οξέος και 
να μειώσουν τον κίνδυνο νεφρολιθιάσεως.

• Η αυξημένη κατανάλωση γαλακτοκομικών 
(γάλα, γιαούρτι) και ιδιαίτερα χαμηλών σε λιπα-
ρά, η οποία μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ανά-
πτυξης ουρικής αρθρίτιδας.

• Η σταδιακή μείωση του βάρους σε περίπτωση 
παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία είναι ένα από τα 
συνηθισμένα αίτια υπερουριχαιμίας. Η απώλεια 
βάρους θα πρέπει να είναι σταδιακή και να απο-
φεύγονται τα πολύ στερητικά διαιτητικά σχήμα-
τα, αν θέλουμε να έχουμε βελτίωση και όχι επι-
δείνωση.

• Η κατανάλωση μικρών γευμάτων.

• Η μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων πο-
τών.

• Η διατροφή θα πρέπει να είναι πλούσια σε υδα-
τάνθρακες (π.χ. ψωμί, δημητριακά, ζυμαρικά, 
ρύζι, φρούτα, λαχανικά), φτωχή σε λίπος και μέ-
τρια σε πρωτεΐνες (π.χ. κρέας, πουλερικά, αυγά, 
ψάρια, γαλακτοκομικά)

Απαγορευμένα τρόφιμα
• Εντόσθια, τηγανητά κρέατα, κρέατα από κυνή-

γι, θαλασσινά, σαρδέλες, αντσούγιες, μοσχάρι, 
αρνί, χοιρινό, γαρίδες, αστακός

• Τυρί (τα πολύ λιπαρά τυριά)

• Μπέικον

• Τηγανητές πατάτες και όλα τα σνάκ

• Μπιζέλια στο οξύ στάδιο

• Σπαράγγια και σπανάκι στο οξύ στάδιο

• Όλες οι σούπες κρέατος

• Σάλτσες από κρέας

Επιτρεπόμενα τρόφιμα
• Ανθρακούχα αναψυκτικά και σόδα για αλκαλο-

ποίηση των ούρων και διαλυτοποίηση του ουρι-
κού οξέος

• Γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυρί)(χαμηλά σε 
λιπαρά)

• Πουλερικά και ψάρι

• Αυγό (1-2 φορές την εβδομάδα)

• Ελαιόλαδο σε περιορισμένες ποσότητες

• Ψωμί

• Δημητριακά

Πίνακας 1.1 Τρόφιμα με περιεκτικότητα σε πουρί-
νες μεγαλύτερη από 150mg/100gr

Αντσούγιες 
(363mg/100gr) Μυαλά

Συκώτι (223mg/100gr) Κρέατα από κυνήγι

Νεφρά βοδινά 
(200mg/100gr) Λίπος ψητού κρέατος

Μοσχάρι-βοδινό 
(223mg/100gr) Ρέγκα

Σαρδέλες (295mg/gr) Σκουμπρί

Πίνακας 1.2 Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
πουρίνες 50-150mg/100gr

Σπαράγγια Μοσχάρι

Ψωμί Αρνί

Δημητριακά Ολικής 
Άλεσης Χοιρινό

Κουνουπίδι Σούπες Κρέατος

Όσπρια Ψάρια

Μανιτάρια Κοτόπουλο

Φασολάκια Γαλοπούλα

Σπανάκι Πάπια

Οστρακοειδή (αστακός, 
μύδια, γαρίδες)

* Πηγή: www.diatrofi.gr
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Μελέτες από τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη πα-
ρέχουν ενδείξεις ότι περίπου το 10% του πλη-
θυσμού πάσχει από ΧΝΝ - Δείτε ποια άτομα 
ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου

Στην πρόληψη των νεφρικών προβλημάτων της 
βρεφικής και παιδικής ηλικίας είναι αφιερωμένη 
η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού που εορτάζεται 
σήμερα (και κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του 
Μαρτίου).

Με σύνθημα τη φράση «Νεφρική Νόσος και Παι-
διά – Δράστε νωρίς για την πρόληψή της!», η 
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία επικεντρώνεται 
στην έγκαιρη διάγνωση των παραγόντων εκεί-
νων που μπορούν να οδηγήσουν ένα βρέφος 
ή ένα παιδί  στην ανάπτυξη Χρόνιας Νεφρικής 
Νόσου (ΧΝΝ).

Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) είναι η κατάστα-
ση εκείνη κατά την οποία οι νεφροί έχουν υπο-
στεί βλάβη με αποτέλεσμα τη βαθμιαία μείωση 
της ικανότητάς τους να λειτουργούν σωστά (να 
αποβάλλουν τα άχρηστα προϊόντα του μεταβο-
λισμού, να ρυθμίζουν το ισοζύγιο ύδατος και 
ηλεκτρολυτών, να παράγουν ορμόνες κ.α.) και 
να μας διατηρούν υγιείς. Η πρώιμη διάγνωση 

της νεφρικής νόσου είναι πολύ σημαντική διότι 
έτσι μπορούμε να προλάβουμε ή να επιβραδύ-
νουμε την εξέλιξη της προς νεφρική ανεπάρ-
κεια τελικού σταδίου.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσίασαν οι ειδικοί, έχουν υποβληθεί σε με-
ταμόσχευση νεφρού τα τελευταία 16 χρόνια 
147 παιδιά ηλικίας 2-18 ετών. Εξ αυτών τα 75 
έλαβαν νεφρό από ζώντα συγγενή δότη – οι 61 
μεταμοσχεύσεις έγιναν με τον νεφρό γονέα και 
οι 14 από νεφρό παππούδων.

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη 
Χρόνιας Νεφρικής Νόσου είναι παιδιά με:

1. Ανωμαλίες στους νεφρούς ή στο ουροποιητι-
κό σύστημα οι οποίες είναι εμφανείς σε προ-
γεννητικό υπερηχογράφημα

2. Οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου

3. Συμπτώματα όπως μειωμένη ανάπτυξη, ιστο-
ρικό ουρολοίμωξης, διαταραχές στην ούρη-
ση ή παθολογικά ευρήματα στα ούρα

4. Πρόωρα ή τελειόμηνα βρέφη με μικρό βάρος 
γέννησης

Πάνω από ένα εκατομμύριο 
Έλληνες εκτιμάται ότι πάσχουν  
από χρόνια νεφρική νόσο

Γράφει:
Παναγιώτα Καρλατήρα
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Τα παιδιά αυτά, όπως υπογράμμισαν οι ειδικοί, 
πρέπει να εξετάζονται για την πιθανότητα ύπαρ-
ξης νεφρικής νόσου γιατί η έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία καθώς και η κατάλληλη παρακο-
λούθηση είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες 
για θετική έκβαση και αποτροπή ανάπτυξης 
ΧΝΝ τελικού σταδίου.

Μελέτες από τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη πα-
ρέχουν ενδείξεις ότι περίπου το 10% του πλη-
θυσμού πάσχει από ΧΝΝ. Στην ελληνική πραγ-
ματικότητα, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1 
εκατ. Έλληνες με προβλήματα στους νεφρούς.

Το 10% των ατόμων με αρκετά σοβαρά προ-
βλήματα από τους νεφρούς, δηλαδή περίπου 

10.000 άτομα στην Ελλάδα, πάσχουν από τελι-
κό στάδιο ΧΝΝ και για να επιβιώσουν υποβάλ-
λονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση 
ή/και μεταμόσχευση νεφρού.

Η κατάσταση αυτή σχετίζεται με εμφάνιση επι-
πλοκών από πολλά όργανα και ιδιαίτερα από 
την καρδιά, τα αγγεία και τα οστά και κοστίζει 
στην παγκόσμια κοινότητα κάθε χρόνο χιλιάδες 
νεκρούς και δισεκατομμύρια ευρώ από την ιλιγ-
γιώδη αύξηση του κόστους νοσηλείας αλλά και 
του κόστους αιμοκάθαρσης και των φαρμάκων 
που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επι-
πλοκών της νόσου.

Πηγή: www.protothema.gr

Ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Νεφροπαθών 

σας εύχεται
Καλό Καλοκαίρι 
και προσοχή στην 

κατανάλωση υγρών!
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Ενημέρωση
Επίσκεψη αντιπροσώπων 
του Π.Σ.Ν. στην Μονάδα 
Αιμοκάθαρσης «ΜΗΤΕΡΑ»

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 ο πρόεδρος και ο γεν. γραμ-
ματέας του συνδέσμου μας επισκέφθηκαν την Μ.Τ.Ν. της 
κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ» μετά από πρόσκληση της διευθύντρι-
ας της μονάδας κας. Νικολοπούλου.

Ενημερώθηκαν για την λειτουργία της μονάδας, η οποία 
εξυπηρετεί 65 ασθενείς καθώς και νοσηλευόμενους νε-
φροπαθείς στα νοσοκομεία ΜΗΤΕΡΑ και ΥΓΕΙΑ.

Η μονάδα είναι επανδρωμένη με Fresenius50085 μηχανή-
ματα και φίλτρα.

Ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας συνεχάρησαν την κα. 

Νικόλ για την άψογη λειτουργία της μονάδας της.

Nέα πτέρυγα της Πολυκλινικής 
SEA Medical
H Κλινική SEA Medical με έδρα την Μύκονο ανακοινώνει 
την νέα πτέρυγα της Πολυκλινικής που θα στεγάσει την 
νέα μονάδα αιμοκάθαρσης αυξάνοντας τον αριθμό των 
εδρών αιμοκάθαρσης, φθάνοντας τα 20 υπερσύγχρονα 
μηχανήματα της Fresenius 5008s, θα αποτελεί ένα ιατρικό 
- τουριστικό καταφύγιο υποστήριξης της χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας, προσφέροντας μία ανώτερη ποιότητα ζωής 
και ευκαιρίες  ανάκτησης χαμένων τουριστικών εμπειριών, 
μέσα από την απόλαυση της μοναδικής φιλοξενίας της 
Μυκόνου με μοναδικό αρωγό της την Πολυκλινική SEA 
Medical S.A.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ. Επικοινωνίας 2289027350, 6944345234

Fax: 2289028580, Email: kgaitani@seamedical.gr

www.seamedical.

Nέα Μονάδα Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης στην Χαλκιδική
Σας ενημερώνουμε ότι από 1η Ιουλίου λειτούργησε η νέα 
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Χαλκιδική τα στοι-
χεία της οποίας είναι:

Nephroxenia Dialysis Center

Γερακινή Χαλκιδική, Τηλ. Επικοινωνίας: 2821821800

Nέα Μονάδα Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης στην Σαλαμίνα
Σας ενημερώνουμε ότι από 20 Ιουνίου λειτουργεί νέα Μο-
νάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Σαλαμίνα Αττικής με τα 
εξής στοιχεία:  

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΩΝΙΟ GROUP

Ακτής Σαλαμινομάχων 58, Σαλαμίνα

Τηλ. Επικοινωνίας : 2104671006, 6932293890

Η δυναμικότητα της νέας μονάδας είναι 16 κλίνες και μπο-
ρεί να εξυπηρετήσει περίπου 100 ασθενείς σε 6 βάρδιες 
εβδομαδιαίως. Τα μηχανήματα είναι τελευταίας τεχνολο-
γίας «BRAUN» και πραγματοποιούν αιμοκάθαρση και on 
line αιμοδιαδιήθηση. Τα φίλτρα και τα υλικά της αιμοκά-
θαρσης που χρησιμοποιούνται είναι όλα εισαγωγής από 
τη μητρική εταιρία της Γερμανίας.

Ο κ. Κλινάκης Ιωάννης, Ιατρός Βιοπαθολόγος και Διευθυ-
ντής της Μονάδας ευχαριστεί:

1. Την Δήμαρχο Σαλαμίνας κ. Ισιδώρα Νάννου

2. Τους υπεύθυνους των Τεχνικών Υπηρεσιών και τους 
αρμόδιους Αντιδημάρχους

3. Τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαί-
τερα τον Νομίατρο

4. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη, για την 
επίσπευση της υπογραφής της σύμβασης, προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς του νησιού, &

5. Τον κ. Λεοντόπουλο, Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Νε-
φροπαθών, για τη συνεχή και ενεργή υποστήριξή του 
στις προσπάθειές μας.

Στην Μονάδα Νεφρού όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις 
που απαιτούνται χωρίς καμία χρέωση και παρέχεται ιατρι-
κή υποστήριξη όλων των ειδικοτήτων (καρδιολόγοι, παθο-
λόγοι, διατροφολόγοι, ψυχολογική υποστήριξη κ.ά.)

Τμήμα δερματικών παθήσεων για 
μεταμοσχευμένους ασθενείς
Σας ενημερώνουμε ότι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
09:30 – 11:30 λειτουργεί στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγ-
γρός» τμήμα εξειδικευμένο στις δερματικές παθήσεις 
των μεταμοσχευμένων νεφροπαθών, με υπεύθυνη την 
καθ. Αντωνίου Χριστίνα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 
2107265153 , 2107265270.
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΞΕΧΑΣΤΟΥ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΙΑΤΡΟΥ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ

Στις 23/02/2017 κοιμήθηκε ο 
Ερωτόκριτος Δ. Δραγίνης σε 
ηλικία 85 ετών και η εξόδιος 
ακολουθία τελέστηκε στις 
25/02/2017 στο κοιμητήριο 
της Βουλιαγμένης. Συνδύα-
σε το όνομά του με την ίδρυ-
ση και λειτουργία της ιδιωτι-
κής κλινικής «ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑ-
ΓΙΝΗ» στη Γλυφάδα, επί της 
οδού Ηλείας 8-12. Εκεί στέ-
γασε και λειτούργησε από 
τη δεκαετία του ΄80 και την μονάδα τεχνητού νεφρού. 
Μια μονάδα πρωτοποριακή για την εποχή της, που 
κάλυπτε με τη καθοδήγηση, επιμέλεια φροντίδα και 
ευαισθησία του ιδίου, τα δύσκολα εκείνα χρόνια, τις 
ανάγκες των νεφροπαθών και προσέφερε σ’ αυτούς 
ποιότητα αιμοκάθαρσης καθώς και στο νοσηλευτικό 
και ιατρικό προσωπικό, άριστες συνθήκες εργασίας.

Μετά τη μακρόχρονη και πετυχημένη λειτουργία της 
η «ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ» επεκτάθηκε στον ίδιο χώρο και 
δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το έτος 2005 το 
γνωστό πλέον σε όλους «Mediterraneo Hospital», με 
την δυναμική παρουσία του ίδιου και της κόρης του 
Γεωργίας Ε. Δραγίνη, ιατρού.

Στο δεύτερο όροφο του νοσοκομείου έκτοτε στεγά-
ζεται σε δυο υπερσύγχρονες αίθουσες η Μονάδα Τε-
χνητού Νεφρού με τους  λοιπούς αυτοτελείς χώρους 
για τις ανάγκες της. Η μονάδα διαθέτει σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παροχή ποιοτι-
κής θεραπείας στους νεφροπαθείς με τις πλέον σύγ-
χρονες και αποτελεσματικές μεθόδους.

Η άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένη μονάδα πλαισιώνε-
ται από τέσσερις ιατρούς νεφρολόγους και πολυμε-
λές έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό άρτια καταρτι-
σμένο και με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε 
όλους τους τομείς υγείας για την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών στους νεφροπαθείς. Στο δυναμικό της μο-

νάδας εντάσσεται και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό 
όπως καθαρίστριες και τραυματιοφορείς. 

Είχε καθημερινή παρουσία στο νοσοκομείο μέχρι τις 
τελευταίες ημέρες της ζωής του και επισκέπτονταν 
συχνότατα τη μονάδα τεχνητού νεφρού για την οποία 
ποτέ δεν έπαυσε να διατηρεί τα ίδια αισθήματα τόσο 
για τους νεφροπαθείς όσο και για το ιατρικό, νοση-
λευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Τις αρχές, τις ευαισθησίες και τα αισθήματά του αυτά 
μετέδωσε και στην κόρη του η οποία επιδεικνύει ιδιαί-
τερη ευαισθησία και κατανόηση στα προβλήματα των 
νεφροπαθών και ανταποκρίνεται, παρά τις δύσκολες 
οικονομικές συγκυρίες, με την παροχή στους εργαζό-
μενους αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας αμείβοντας 
αυτούς έγκαιρα και ικανοποιητικά, παρέχοντας έτσι 
σ’ αυτούς, εκτός των άριστων συνθηκών εργασίας και 
εργασιακή ασφάλεια, ούτως ώστε απρόσκοπτα να 
επιτελούν τα καθήκοντά τους. 

Οι νεφροπαθείς περαιτέρω αισθάνονται την ασφάλεια 
που τους παρέχει το νοσοκομείο και απολαμβάνουν 
τις υπηρεσίες του από την ύπαρξη και λειτουργία 
υπερσύγχρονων μηχανημάτων, εξωτερικών ιατρείων 
και χειρουργείων υπό την καθοδήγηση άρτια καταρ-
τισμένου προσωπικού και ιατρών όλων των ειδικοτή-
των. Τόσο η πρωτοϊδρυθείσα  «ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΓΙΝΗ» 
όσο και το σημερινό «Mediterraneo Hospital» αποτε-
λούν έργο του αείμνηστου Ερωτόκριτου Δ. Δραγίνη 
και της μετέπειτα προσωπικής ενεργούς συμμετοχής 
της κόρης του Γεωργίας Ε. Δραγίνη. 

Σήμερα το «Mediterraneo Hospital» αποτελεί ένα από 
τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα κα-
λύπτοντας τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών υγεί-
ας σε όλους τους τομείς διαθέτοντας συγχρόνως τις 
πλέον έγκυρες πιστοποιήσεις παγκόσμιου επιπέδου 
παρέχοντας έτσι τον πλέον ασφαλή χώρο για νοσο-
κομειακή περίθαλψη σε Έλληνες και ξένους πολίτες.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ «MEDITERRANEO HOSPITAL»



Επικοινωνήστε με τον Σύλλογό σας!


