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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Συνάδελφοι,
Αυτή τη φορά δεν θα γκρινιάξουμε για τα προβλήματα που προκύπτουν και 
μας ταλαιπωρούν καθημερινά, αλλά, θα κάνουμε έναν απολογισμό αυτών 
που σώσαμε από τις περικοπές των τελευταίων χρόνων.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ. Μετά την ένταξη όλων 
των παροχών του ΙΚΑ σε έξι περιφερει-
ακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ήταν ανα-
μενόμενο ότι θα υπήρχαν πολλά προ-
βλήματα με τον φόρτο εργασίας που θα 
βάραινε τους υπαλλήλους και ως απο-
τέλεσμα είχε την συσώρευση των φακέ-
λων των ασφαλισμένων και την μη έγκαι-
ρη καταβολή των οδοιπορικών η οποία 
έφτασε και τους 5 - 6 μήνες. Σήμερα η 
κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί και έχου-
με φτάσει στην αναμονή έως δύο μηνών 
και πολλά από τα παλιά έχουν εξοφλη-
θεί και τα λίγα που απομένουν, θα εξο-
φληθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

ΕΚΑΣ. Όπως διαπιστώσατε το ΕΚΑΣ 
μειώθηκε περισσότερο και από το μισό 
και σε πολλούς κόπηκε. Αυτό συνέβη 
το έτος 2017. Για το έτος του 2018 ανα-
μένεται  να δοθεί στους δικαιούχους με 
καινούργια εισοδηματικά κριτήρια. Ο 
Σύνδεσμος θα ενημερωθεί έγκαιρα για 
τα νέα κριτήρια και για τις αιτήσεις που 
θα πρέπει να γίνουν από τους νέους 
δικαιούχους και θα είναι στην διάθεσή 
τους.

15ΕΤΙΑ. Ο νόμος της 15ετίας περισώ-
θηκε και έχει συνέχεια και στον νόμο Κα-
τρούγκαλου.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. Το επίδομα 
το παίρνουμε κανονικά και προβλέπε-
ται στο σχέδιο προϋπολογισμού και έτσι 
προς το παρόν δεν έχουμε πρόβλημα 
περικοπής.

ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Εγκρίθηκε για μια 
ακόμα χρονιά από τον ΕΟΠΥΥ το επί-
δομα αεροθεραπείας και θα καταβληθεί 
κανονικά και φέτος. Υπενθυμίζουμε ότι η 
καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι 
η 30η Ιουνίου 2018.

ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ. 
Υπήρξε ένα πρόβλημα με την καταβο-
λή των υλικών της περιτοναϊκής από τα 
φαρμακεία μέσα στο καλοκαίρι το οποίο 
όμως έχει λυθεί και συνταγογραφούνται 
κανονικά και εκτελούνται όπως όλες οι 
συνταγές των φαρμάκων.

Αυτά λοιπόν και πολλά ακόμα μικρά, κα-
θημερινά παλεύουμε να κρατήσουμε με 
όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει.

Ευχόμαστε καλές γιορτές, με όσο το 
δυνατόν λιγότερα προβλήματα, σε εσάς 
και τις οικογένειές σας!
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Περίληψη

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί τη συ-
χνότερη αποφρακτική βαλβιδοπάθεια σε χρόνια αι-
μοκαθαιρόμενους ασθενείς, καθώς απαντάται περί-
που στο 15-20% αυτών. O βαθμός της στένωσης της 
αορτικής βαλβίδας σχετίζεται άμεσα με τον βαθμό 
της επασβέστωσής της και ο ρυθμός επιδείνωσής 
της είναι μεγαλύτερος στους αιμοκαθαιρόμενους σε 
σχέση με τους ασθενείς που δεν πάσχουν από χρό-

νια νεφρική νόσο. Επειδή στους αιμοκαθαιρόμενους 
ασθενείς ακόμα και η μέτριου βαθμού στένωση της 
αορτικής βαλβίδας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντι-
κή καρδιαγγειακή νοσηρότητα, ενδείκνυται η παρα-
πομπή για αντικατάσταση της βαλβίδας να γίνεται σε 
πιο πρώιμα στάδια. Σε αυτούς όμως τους ασθενείς η 
κλασική χειρουργική αντικατάσταση σχετίζεται με ιδι-
αίτερα αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα (21% 
μετεγχειρητική ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα). 
Τα τελευταία χρόνια η διακαθετηριακή τοποθέτηση 

Διακαθετηριακή τοποθέτηση 
αορτικής βαλβίδας.  
Νέα προοπτική στην αντιμετώπιση 
της στένωσης της αορτικής 
βαλβίδας αιμοκαθαιρόμενων 
ασθενών.
Παρουσίαση περιστατικού Γράφουν:

Σ. Κεβρεκίδου*
Α. Παπαδόπουλος**

Ε. Μητσόπουλος*
Γ. Μπομπότης**

Ι. Στυλιάδης**
Δ. Παπαδοπούλου*

* Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»,

Θεσσαλονίκη
** Β´ Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό

Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», 
Θεσσαλονίκη_J 
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αορτικής βαλβίδας έχει αναδειχθεί ως μια αποδεκτή 
εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της στένω-
σής της, καθώς επιτρέπει την αντικατάσταση της 
αορτικής βαλβίδας χωρίς την ανάγκη ανοικτού χει-
ρουργείου. Περιγράφεται η πρώτη διακαθετηριακή 
τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας σε αιμοκαθαιρόμενο 
ασθενή στο ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.

Λέξεις κλειδιά: αιμοκάθαρση, διακαθετηριακή τοπο-
θέτηση αορτικής βαλβίδας (TAVI), στένωση αορτικής 
βαλβίδας, χρόνια νεφρική νόσος.

Εισαγωγή

Oι ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνιο πρόγραμ-
μα αιμοκάθαρσης πολύ συχνά εμφανίζουν διαταρα-
χές της λειτουργίας των καρδιακών τους βαλβίδων. 
Oι διαταραχές αυτές συνίστανται κυρίως στην πά-
χυνση και στην επασβέστωση της αορτικής και της 
μιτροειδούς βαλβίδας και σε μικρότερη συχνότητα 
της τριγλώχινας και της πνευμονικής. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η επασβέστωση των καρδιακών βαλβί-
δων σε ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια αποτελεί έναν πολύ καλό δείκτη και για 
τη συνολική τους κατάσταση, όσον αφορά τις αγγει-
ακές επασβεστώσεις1.

Στους αιμοκαθαιρόμενους, οι κυριότεροι προδιαθε-
σικοί παράγοντες της επασβέστωσης των καρδιακών 
βαλβίδων είναι ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοει-
δισμός, η αδυναμική οστική νόσος, η μεγάλη ηλικία, 
οι υψηλές τιμές του γινομένου ασβεστίου - φωσφό-
ρου στο αίμα αλλά και τα πολλά έτη σε θεραπεία 
υποκατάστασης2-7. Η συσχέτιση της επασβέστωσης 
των καρδιακών βαλβίδων με την αδυναμική νόσο 
των οστών πιθανολογείται ότι μπορεί να οφείλεται 
σε προηγούμενη χρήση καλσιτριόλης καθώς και 
φωσφοροδεσμευτικών φαρμάκων που περιέχουν 
ασβέστιο8. Η αντικατάσταση μάλιστα των τελευταίων 
με σεβελαμέρη και στη συνέχεια η παρακολούθηση 
των ασθενών για ένα έτος έδειξε επιβράδυνση της 
εξέλιξης της νόσου9.

Αποτέλεσμα αυτής της επασβέστωσης μπορεί να 
είναι είτε η στένωση είτε η ανεπάρκεια της προσβε-
βλημένης βαλβίδας ή η συνύπαρξη και των δύο. Η 
στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί τη συχνό-
τερη αποφρακτική βαλβιδοπάθεια σε χρόνια αιμοκα-
θαιρόμενους ασθενείς, καθώς απαντάται περίπου 
στο 15-20% αυτών4-7,10 και έχει πολύ ταχύτερη εξέ-
λιξη σε αυτούς σε σχέση με τους ασθενείς που δεν 
πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο. O βαθμός της 
στένωσης της αορτικής βαλβίδας σχετίζεται άμεσα 
με τον βαθμό της επασβέστωσής της11. O ρυθμός 
μείωσης της επιφάνειας διάνοιξης της βαλβίδας εί-
ναι σημαντικά μεγαλύτερος σε ασθενείς με χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε θεραπεία 

υποκατάστασης σε σχέση με ασθενείς χωρίς νεφρι-
κή ανεπάρκεια (μέση μείωση 0,23 cm2 έναντι 0,05-
0,1 cm2 ανά έτος, αντίστοιχα)5-7.

Τέλος, στους παράγοντες που μπορεί να ενισχύουν 
την εμφάνιση βαλβιδοπάθειας στους αιμοκαθαιρό-
μενους συμπεριλαμβάνονται η υπέρταση, ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία, η υπερτροφία 
της αριστερής κοιλίας, το ουραιμικό περιβάλλον, η 
πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας, η υπερτροφι-
κή μυοκαρδιοπάθεια, η αναιμία, η λοιμώδης ενδο-
καρδίτιδα καθώς και οι αρτηριοφλεβικές αναστομώ-
σεις12.

Εξέταση εκλογής για την αξιολόγηση της αορτικής 
στένωσης είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς και η 
ανάλυση ροής με Doppler. Oι πιο βασικοί δείκτες 
που χρησιμοποιούνται από τους καρδιολόγους για 
να εκτιμήσουν το βαθμό στένωσης της αορτικής 
βαλβίδας είναι η ταχύτητα του πίδακα ροής μέσα 
από τη στενωμένη βαλβίδα και η μέγιστη τιμή της 
(aortic jet velocity, Vmax), η μέση διαορτική κλίση πί-
εσης (mean transaortic pressure gradient, MeanPG), 
δηλαδή η διαφορά της πίεσης μεταξύ αριστερής 
κοιλίας και αορτής κατά τη συστολή, καθώς και η 
επιφάνεια διάνοιξης της αορτικής βαλβίδας (aortic 
valve area, AVA). Oι τιμές των δεικτών αυτών στην 
ήπια, μέτρια και σοβαρού βαθμού αορτική στένωση, 
σύμφωνα με την Ευρω¬παϊκή Εταιρεία Καρδιαγ-
γειακής Απεικό¬νισης και την Αμερικανική Εταιρεία 
Υπερηχο¬καρδιο¬γρα¬φίας, αναγράφονται στον 
πίνακα 113.

Στις κατευθυντήριες οδηγίες Kidney Disease 
Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) προτείνεται 
ετήσιος έλεγχος με υπερηχογράφημα-doppler σε 
ασυμπτωματικούς ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα 
αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού και έχουν επι-
φάνεια διάνοιξης της αορτικής βαλβίδας ≤1 cm2 και 
σε ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας που 
είναι υποψήφιοι για αντικατάστασή της με βάση την 
κλινική τους εικόνα. Σε μερικούς ασθενείς μπορεί 
να χρειασθεί να γίνει και καρδιακός καθετηριασμός. 

mvaxac; 1. Ita.01.oJtOLfJOTJ n1; ~OQ'Un1ta.; t'll; 0ttvroo11; n1; 
O.O(lttx,1; ~),~(.()~ OUftq,'O.)va. 11e Tll" E1J(lron:c·.i~x11 Eta.1{lela. 
KaQ<>~r,c.yye1-cimi; An:e1-x6v1011; xn1- t'llV A!1e(l1-xav1.xT) Em1-
(ltLCL Yn:t()T]XOXC.t()Ol-oy()Ctcpl~~-

~,:lvroo11 aoQnx1j~ 'Hma Ml tQLQ ~oPaQti 
pa1pa1a~ 

VmID: (m/s) 2,6-2,9 3,0-4,0 ;;,: 4,0 

Mean PG (mmHg) < 20 20-40 ;:: 40 

AVA (cm2) > 1,5 1,0-1,5 < 1,0 
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Επίσης, σε όσους είναι πιθανή η αντικατάσταση της 
βαλβίδας απαιτείται και στεφανιογραφία για την εκτί-
μηση της συνύπαρξης στεφανιαίας νόσου13.

Στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με στένωση της 
αορτικής βαλβίδας και υπερτροφία της αριστερής 
κοιλίας η υπέρμετρη αφυδάτωση μπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρά υποτασικά επεισόδια στη διάρκεια 
της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης. Η σημαντική μεί-
ωση του τελοδιαστολικού όγκου της αριστερής κοι-
λίας μπορεί να μειώσει την καρδιακή παροχή και την 
άρδευση των στεφανιαίων αρτηριών με αποτέλεσμα 
τη μυοκαρδιακή ισχαιμία. Αυτό θα έχει ως συνέπεια 
την εκδήλωση στηθάγχης, δύσπνοιας, συγκοπής, 
αρρυθμίας ή ακόμα και εμφράγματος του μυοκαρδί-
ου κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Επομένως, 
η προσεκτική αφυδάτωση και εκτίμηση του ξηρού 
βάρους των ασθενών είναι πολύ ουσιαστική στην 
αντιμετώπισή τους4.

Η βαρύτητα της στένωσης της αορτικής βαλβίδας 
στην οποία λαμβάνεται η απόφαση για αντικατάστα-
σή της είναι η ίδια τόσο σε ασθενείς με νεφρική ανε-
πάρκεια σταδίου 1-4, όσο και σε ασθενείς χωρίς νε-
φρική ανεπάρκεια. Στους αιμοκαθαιρόμενους όμως, 
επειδή ακόμα και η μέτριου βαθμού στένωση της 
αορτικής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική καρδιαγ-
γειακή νοσηρότητα, ενδείκνυται ίσως η παραπομπή 
για αντικατάσταση της βαλβίδας να γίνεται σε πιο 
πρώιμα στάδια.

Στη σοβαρού βαθμού στένωση της αορτικής βαλβί-
δας έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να επιλέξουμε 
μεταξύ της κλασικής χειρουργικής αντικατάστασής 
της και της νεότερης τεχνικής της διακαθετηριακής 
τοποθέτησης της αορτικής βαλβίδας (transcatheter 
aortic valve implantation, TAVI). Στους νεφροπαθείς 
υπό αιμοκάθαρση, η κλασική χειρουργική αντικατά-
σταση σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησι-
μότητα. Σε μια μεγάλη μελέτη που συμπεριελάμβα-
νε 5.858 αιμοκαθαιρόμενους που υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας στις 
ΗΠΑ, το ποσοστό ενδονοσοκομειακής θνησιμότητας 
έφθασε το 21%14. Η μεγάλη αυτή θνησιμότητα απο-
δίδεται στη συνυπάρχουσα νοσηρότητα αυτών των 
ασθενών, στη γενική αναισθησία και σε προβλήματα 
διαχείρησης του ισοζυγίου υγρών που προκύπτουν 
μετά την αντικατάσταση της βαλβίδας13-15.

Τα τελευταία χρόνια, η διενέργεια TAVI έχει ανα-
δειχθεί ως μια αποδεκτή εναλλακτική λύση για την 
αντιμετώπιση της στένωσης της αορτικής βαλβί-
δας16-19, καθώς επιτρέπει την αντικατάστασή της 
χωρίς την ανάγκη ανοικτού χειρουργείου και χωρίς 
τη χειρουργική απομάκρυνση της πάσχουσας βαλ-
βίδας του ασθενούς. Περιγράφεται η πρώτη διενέρ-
γεια TAVI σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή στο ΓΝ “Πα-
παγεωργίου” Θεσσαλονίκης.

Παρουσίαση περιστατικού

Πρόκειται για άνδρα ασθενή 70 ετών με ιστορικό 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από 30 έτη. O ασθενής 
λόγω διαβητικής νεφρικής νόσου εντάχθηκε σε χρό-
νιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης τον Φε¬βρουάριο 
του 2012. Έπασχε, επίσης, από αρτηριακή υπέρτα-
ση, δυσλιπιδαιμία, και στεφανιαία νόσο με ιστορικό 
τριπλής αορτοστεφανιαίας παράκαμψης το 1999 και 
διαδερμικής αγγειοπλαστικής το 2010, έπειτα από 
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Τον Ιούλιο του 2014, διαγνώσθηκε σε υπερηχο-
γράφημα καρδιάς στένωση της αορτικής βαλβίδας 
(Vmax 4,1 m/sec, Mean PG 37 mmHg, AVA 1,71 
cm2). Το Δεκέμβριο του 2015, επειδή η συμπτω-
ματολογία της δύσπνοιας επιδεινώθηκε σημαντικά, 
ο ασθενής εκτιμήθηκε για πιθανή χειρουργική αντι-
μετώπιση. Όμως, λόγω της μεγάλης συνυπάρχου-
σας νοσηρότητας, και συγκεκριμένα της νεφρικής 
ανεπάρκειας τελικού σταδίου, του ιστορικού της 
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και του χαμηλού 
κλάσματος εξώθησης 30-35%, κρίθηκε ως υψηλού 
έως απαγορευτικού κινδύνου για χειρουργική αντι-
κατάσταση. Τον Αύγουστο του 2016, λόγω επανει-
λημμένων νοσηλειών για επεισόδια δύσπνοιας, απο-
φασίστηκε η διενέργεια TAVI. Η μέθοδος αυτή είχε 
αρχίσει να εφαρμόζεται στο νοσοκομείο μας από τον 
Oκτώβριο του 2015 και είχαν γίνει ήδη 21 επιτυχείς 
τοποθετήσεις αορτικής βαλβίδας σε μη αιμοκαθαι-
ρόμενους ασθενείς.

O ασθενής πληρούσε τα κριτήρια για ΤAVI (logistic 
EuroSCORE II >20%, STS score - Pre¬dicted Risk 
of Mortality >10%). To logistic EuroSCORE υπολογί-
σθηκε στο 33,41% και το STS score -Predicted Risk 
of Mortality στο 24,27%.

Πριν τη διενέργεια της TAVI έγινε λεπτομερέστερη 
διερεύνηση του ασθενούς που περιελάμβανε:

α) υπερηχογραφικό έλεγχο καρδιάς, στον οποίο δια-
πιστώθηκε ότι η αορτική του βαλβίδα ήταν τρίπτυχη, 
σοβαρά επασβεστωμένη, με σοβαρή στένωση αλλά 
και ήπια ανεπάρκεια. Έγιναν μετρήσεις ηρεμίας και 
μετρήσεις σε κόπωση με χορήγηση δοβουταμίνης, 
όπου και προσδιορίσθηκε η Vmax (3,4 m/sec και 4,4 
m/sec), η MeanPG (32 mmHg και 43 mmHg), καθώς 
και η AVA (0,7 cm2 και 0,68 cm2), αντίστοιχα.

β) CT αορτογραφία, όπου βρέθηκαν διάχυτες τοιχω-
ματικές επασβεστώσεις της θωρακικής και της κοιλι-
ακής αορτής καθώς και των λαγονίων και κοινών μη-
ριαίων αρτηριών και έγιναν μετρήσεις των μεγίστων 
και ελαχίστων διαμέτρων τους.

γ) CT στεφανιογραφία, όπου μετρήθηκε το εκτιμώ-
μενο φορτίο ασβεστίου της αορτικής και της μιτροει-
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δούς βαλβίδας και των στεφανιαίων και μετρήθηκαν 
οι διαστάσεις του αορτικού δακτυλίου.

δ) CT θώρακα υψηλής ευκρίνειας, όπου διαπιστώ-
θηκαν μικροεμφυσηματικές αλλοιώσεις των πνευμό-
νων άμφω, χωρίς υπεζωκοτικές συλλογές.

ε) triplex καρωτίδων, όπου βρέθηκαν αθηρωματικές 
αλλοιώσεις, οι οποίες δεν προκαλούσαν στένωση 
μεγαλύτερη του 50% του αυλού.

O ασθενής έλαβε την έγκριση και το Δεκέμ¬βριο 
του 2016 υποβλήθηκε με επιτυχία σε διακαθετηρια-
κή τοποθέτηση της αορτικής βαλβίδας, με προσπέ-
λαση από τη δεξιά μηριαία αρτηρία, στο αιμοδυνα-
μικό εργαστήριο του νοσοκομείου μας. Τοποθετή-
θηκε μια βιοπροσθετική βαλβίδα τύπου CoreValve, 
η οποία αποτελείται από τρεις πτυχές και μια βάση 
από περικάρδιο χοίρων, τα οποία τοποθετούνται σε 
ένα αυτοεκπτυσσόμενο πολυεπίπεδο πλέγμα από 
νιτινόλη (Εικ. 1)20.

Από το υπερηχογράφημα καρδιάς, που διενεργή-
θηκε αμέσως μετά την τοποθέτηση της βαλβίδας, 
διαπιστώθηκε η καλή διάνοιξή της (Vmax=1,7 m/s, 
meanPG=5mmHg) καθώς και ήπια προς μέτρια πα-
ραβαλβιδική ανεπάρκεια.

Η μετέπειτα κλινική πορεία εξελίχθηκε ομαλά και ο 
ασθενής εξήλθε αιμοδυναμικά σταθερός μετά από 
μόλις 9 ημέρες νοσηλείας με διπλή αντιαιμοπετα-
λιακή αγωγή, κλοπιδογρέλη και ακετυλοσαλικυλικό 
οξύ. Δυστυχώς, ένα μήνα αργότερα ο ασθενής νο-
σηλεύτηκε στο νοσοκομείο με βαριά πνευμονία από 
την οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία πέντε ημε-
ρών, 35 ημέρες μετά τη διενέργεια της TAVI.

Συζήτηση

Η επιλογή της μεθόδου TAVI προορίζεται κυρίως 
για τους ασθενείς που θεωρούνται ακατάλληλοι για 
χειρουργείο ή είναι υψηλού κινδύνου για να υποβλη-
θούν σε ανοικτό χειρουργείο καρδιάς18-19 σύμφω-
να με το logistic EuroSCORE (European System for 
Cardiac Operative Risk Evaluation), το EuroSCORE 
ΙΙ και το STS score (Society of Tho¬racic Surgeons 
score)– Predicted Risk of Mortality. Ένας ασθε-
νής θεωρείται υψηλού κινδύνου όταν το logistic 
EuroSCORE είναι > 20%, το EuroSCORE II είναι > 
10% ή το STS score είναι > 10%21,22. Όπως ανα-
φέρθηκε ο ασθενής που παρουσιάζουμε πληρούσε, 
και μάλιστα ξεπερνούσε κατά πολύ, τα παραπάνω 
όρια έχοντας logistic EuroSCORE 33,41% και STS 
score - Predicted Risk of Mortality 24,27%.

Μέχρι πρόσφατα, η μέθοδος TAVI δεν είχε ένδειξη 

για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, καθώς δεν 
υπήρχαν αρκετά στοιχεία σχετικά με τα βραχυπρό-
θεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματά της καθώς 
και την αναμενόμενη επιβίωση. Τα τελευταία όμως 
χρόνια, αρκετές μελέτες15,17,18,19 ανέδειξαν ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα μετά τη διενέργεια ΤΑVI 
και η μέθοδος τείνει πλέον να καθιερωθεί ως απο-
δεκτή εναλλακτική λύση. Μέχρι τώρα, αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία αρκετά περιστατικά αιμοκαθαιρό-
μενων που υποβλήθηκαν σε ΤΑVΙ23-26, με πολύ εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα.

Σε μια μελέτη με 39 αιμοκαθαιρόμενους από τους 
οποίους οι 15 υποβλήθηκαν σε ΤΑVΙ και οι 24 σε 
ανοικτό χειρουργείο, βρέθηκε ότι αιμοκαθαιρόμενοι 
που είχαν υποβληθεί σε TAVI πήραν εξιτήριο από το 
νοσοκομείο νωρίτερα από τους αιμοκαθαιρόμενους 
που υποβλήθηκαν σε ανοικτή επέμβαση (22,5 έναντι 
29,5 ημέρες, p = 0,35). Στην ίδια μελέτη, συγκρί-
θηκε η έκβαση 126 ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
ΤΑVΙ, από τους οποίους οι 10 ήταν αιμοκαθαιρόμενοι 
και οι υπόλοιποι 126 είχαν χρόνια νεφρική νόσο. Η 
διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο των αιμοκαθαι-
ρόμενων ασθενών μετά τη διενέργεια TAVI ήταν με-
γαλύτερη, σε σύγκριση με τους μη αιμοκαθαιρόμε-
νους, λόγω της επιβαρυμένης γενικής κατάστασης 
αυτής της ομάδας (21,8 ημέρες έναντι 12,1 ημέρες, 
p = 0,01)27.

Μια άλλη μελέτη από την Ιαπωνία περιελάμβανε 17 
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
TAVI και ανέφερε επίσης ικανοποιητικά αποτελέσμα-
τα, με χαρακτηριστικότερο τη μηδενική θνησιμότητα 
των ασθενών στη διάρκεια του πρώτου έτους26.

Σε μια άλλη μη τυχαιοποιημένη μελέτη με μεγάλο 
αριθμό ασθενών (n=340, 170 υποβλήθηκαν σε TAVI 

E1x6va ]. Bwnooa0E1:tX'lj (3a1(3{oa 1:1111:0V Core Valve. 



12 επιθεώρηση

και 170 σε ανοικτό χειρουργείο) με GFR < 45 ml/min 
από τους οποίους, όμως, μόνο 16 ήταν αιμοκαθαι-
ρόμενοι, φάνηκε ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε TAVI είχαν σημαντικά μικρότερο αριθμό εγκεφα-
λικών επεισοδίων, οξείας νεφρικής βλάβης, μεταγ-
γίσεων αίματος και ημερών νοσηλείας στη μονάδα 
εντατικής θεραπείας ενώ οι ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε ανοικτό χειρουργείο είχαν σημαντικά μι-
κρότερο αριθμό τοποθέτησης μόνιμου βηματοδότη 
και παραβαλβιδικής ανεπάρκειας28.

Τέλος, σε μια Ιταλική μελέτη, συγκρίθηκαν 44 αιμο-
καθαιρόμενοι που υποβλήθηκαν σε TAVI με άλλους 
76 που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντικατάσταση 
της αορτικής βαλβίδας. Αν και η ετήσια θνησιμότητα 
μεταξύ των 2 ομάδων ήταν παρόμοια (TAVI: 41,8% 
έναντι χειρουργικής αντικατάστασης: 42,5%), η εν-
δονοσοκομειακή θνησιμότητα ήταν σημαντικά μικρό-
τερη στους αιμοκαθαιρόμενους που υποβλήθηκαν 
σε TAVI (4,5% έναντι 17,1%, p=0,038)29.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η διάρκεια παραμονής του 
ασθενούς μας στο νοσοκομείο μετά την διενέργεια 
TAVI ήταν αρκετά μικρότερη σε σύγκριση με τα πε-
ριστατικά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Αν και 
δεν προλάβαμε να διεξάγουμε επαναληπτικό υπε-
ρηχογράφημα καρδιάς σε διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός μηνός μετά την επέμβαση, η κλινική εικόνα του 
ασθενούς όσον αφορά την καρδιακή του λειτουργία 
ήταν εμφανώς βελτιωμένη.

Συμπερασματικά, η μέθοδος TAVI, σύμφωνα και με 
τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί μια ασφαλή τεχνι-
κή για όσους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς πάσχουν 
από στένωση της αορτικής βαλβίδας αλλά θεωρού-
νται υψηλού ή απαγορευτικού κινδύνου για να υπο-
βληθούν σε ανοικτό χειρουργείο καρδιάς. Η συγκέ-
ντρωση περισσότερων περιστατικών αναμένεται να 
επιβεβαιώσει αυτά τα αρχικά συμπεράσματα.

Eac; urrEv0uµi(ouµE 6r1 AEITOupyEi 
fl T fJAE(f)WVIKIJ r paµµ17 r TIJPl~fl<:; NEq,porra0ciJv 
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Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων είναι συχνές στην 
κλινική πρακτική και άμεσα σχετιζόμενες  με παρά-
γοντες όπως η πολυφαρμακία, η ηλικία, ο ηπατικός 
μεταβολισμός και η μειωμένη νεφρική λειτουργία.

Ειδικά οι νεφροπαθείς απαιτούν τη χρήση πολλών 
φαρμάκων, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πιθανών 
αλληλεπιδράσεων.

Στην κλινική πρακτική πολλά φάρμακα συνδυάζονται 
σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Αυτοί οι συνδυ-
ασμοί παράγουν φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις 
με ενεργητικά αποτελέσματα, αλλά σε μερικές πε-
ριπτώσεις μπορεί να έχουμε αποτελέσματα όπως 
η αναποτελεσματική θεραπεία ή οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες των φαρμάκων.

Οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να εμ-
φανιστούν σαν σχετιζόμενες με τα φάρμακα και σαν 
σχετιζόμενες με το φάρμακο και την πάθηση.

Άρα έχουμε αρχικά δύο κατηγορίες:

1. Φάρμακο με φάρμακο αλληλεπίδραση

2. Φάρμακο με πάθηση αλληλεπίδραση

Τα παραπάνω έχουν αντίκτυπο στη νοσηρότητα, στη 
θνησιμότητα, στη διάρκεια παραμονής στο νοσοκο-
μείο, στην ποιότητα ζωής και στο κόστος θεραπείας.

Αν και έχουμε σπάνιες αναφορές των κλινικών περι-
πτώσεων των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων, η 
γνώση των φαρμακοδυναμικών και φαρμακοποιητι-
κών  ιδιοτήτων των φαρμακευτικών θεραπειών, υπο-
στηρίζει τους πιθανούς κινδύνους σχετιζόμενους με 
τις φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.

Το συμβάν αυτό θα μπορούσε να μετριαστεί με προ-
ληπτικά μέτρα και παρεμβάσεις. Σ’ αυτή την αίσθη-
ση, η αναγνώριση και η κατάταξη των φαρμακευτι-
κών αλληλεπιδράσεων από έναν φαρμακοποιό μπο-
ρεί να βελτιώσει την κλινική διαχείριση τους.

Η πιο συχνή ταξινόμηση των φαρμακευτικών αλληλε-
πιδράσεων έχει να κάνει με την σημαντικότητά τους. 
Η πολύ υψηλού βαθμού αλληλεπίδραση (Major) σχε-
τίζεται με επικείμενο ρίσκο θανάτου. Αντίθετα η υψη-
λού βαθμού αλληλεπίδραση (Moderate) και η μέτρι-
ου κινδύνου αλληλεπίδραση (Medium) χρειάζεται 
μόνο να είναι σε επίγνωση του ιατρικού προσωπικού 
για την πιθανότητα τροποποίησης της θεραπείας ή 
παρακολούθηση της πορείας της.

Όταν αναζητούμε την πιθανότητα φαρμακευτικών 
αλληλεπιδράσεων, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή 
στον καθορισμό παραγόντων όπως η χημική φύση 
των φαρμάκων, ο αριθμός των φαρμάκων που χρη-
σιμοποιούνται, η ηλικία του ασθενούς και η ηπατική 
και νεφρική λειτουργία.

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων  
σε χρόνιους νεφροπαθείς

Γράφει:
Παπαχαρίσης Γεώργιος*

* Ο Παπαχαρίσης Γεώργιος είναι φαρμακοποιός. Έχει εργαστεί σε φαρμακευτικές εταιρίες σαν Product 
Manager. Διατηρεί φαρμακείο στην Αθήνα. Έχει συγγράψει 10 βιβλία που αφορούν την φαρμακολογία, ενώ έχει 
ασχοληθεί επισταμένως με τις φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, αναπτύσσοντας ένα πρωτοποριακό software 
ανίχνευσης τους, με την ονομασία  ITrustMed, που αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην ιατρική κοινότητα.

_J 
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Οι νεφροί παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση 
της ομοιόστασης  και της ρύθμισης των εξωκρινών 
και ενδοκρινών λειτουργιών. Έτσι μια προοδευτική 
μείωση της σπειραματικής διήθησης (GFR) ή/και 
απώλεια της νεφρικής λειτουργίας φαίνεται στον 
χρόνια νεφροπαθή να συμβιβάζεται με την ομοιό-
σταση ολόκληρου του σώματος.

Οι ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια συνιστούν ένα 
πληθυσμό υψηλού κινδύνου για φαρμακευτικές αλ-
ληλεπιδράσεις, καθώς συνυπάρχουν και άλλοι επι-
βαρυντικοί παράγοντες όπως η ηλικία, η υπέρταση, 
ο διαβήτης.

Σε μια πολύ μεγάλη μελέτη που διεξήχθη στη Βρα-
ζιλία και περιέλαβε 850 νεφροπαθείς που έλαβαν 
1651 συνταγές οι οποίες περιλάμβαναν 10023 φάρ-
μακα με 289 διαφορετικές δραστικές ουσίες, τα 
καρδιαγγειακά φάρμακα ήταν τα πιο συχνά συνταγο-
γραφούμενα (5772/57.6%), με τα της πεπτικής οδού 
και μεταβολισμού να ακολουθούν (1647/16.4%) και 
τα φάρμακα που επιδρούν στο αίμα (1088/10.9%).

Τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι η 
φουροσεμίδη (8.4%), σιμβαστατίνη (7.1%), λοσαρτά-
κη (7.1%), ακετυλοσαλικυλικό οξύ (5.2%), υδροχλω-
ροθειαζίδη (4.7%), ομερταζόλη (4.5%), εναλαπρίλη 
(4.1%), αμλοδιπίνη(3.3%) και νιφεδιπίνη (3.1%).

Η μελέτη περιλάμβανε κατά κύριο λόγο άντρες σε 
ποσοστό 54,7%, ηλικιωμένους 69.4%, υπέρβαρους 
66.7%, ευρισκόμενους σε στάδιο 3 νεφροπάθειας 

47.5% και έχοντας Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) με-
γαλύτερο από 300.

Η πιο συχνή συννοσηρότητα ήταν η υπέρταση 68.5% 
και ο σακχαρώδης διαβήτης 31.9% .

Τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών αλληλεπιδρά-
σεων φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα.

Διάγραμμα 1: Κατανομή φαρμακευτικών 
αλληλεπιδράσεων σύμφωνα με την 

σημαντικότητα τους.

Διάγραμμα 2: Καταγραφή των πιο συχνών ζευγαριών φαρμάκων  
που αλληλεπιδρούν σύμφωνα με την σημαντικότητά τους.

ΣΗΜΑ/
ΤΑ ΦΑΡΜ.1 ΦΑΡΜ.2 ΣΥΧΝΟ 

ΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΧ.ΔΡΑΣΗΣ ΚΛΙΝ.ΔΙΑΧΕΙΡ. %ΦΑ

Αντένδει-
ξη (n=5)

Καρβαμα-
ζεπίνη Νιφεδιπίνη 3 Μειώνει τα επίπε-

δα Νιφεδιπίνης

Επαγωγή του 
μεταβολισμού 
της Νιφεδιπίνης 
από το CYP3A4

Εναλλακτική 
αντιυπερτασική 
θεραπεία

0.2

Cl>APMAKEYTIKEr AMHAfnI6PAITir rYMCDQNA ME THN 

rHMANTIKOTHTA TOY! 

Xoµri>,ou Kiv6uvou 
/Mnor) 

5.9% 
0.4% Avrtv6dfi 

no>.u Y,vri>,ou KlvMvou 
(Major) 

Y,vri>,ou KlvMvou 
(Moderate) 
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Νιφεδιπίνη Φαινυντοί-
νη 1

Μειώνει τα επίπε-
δα Νιφεδιπίνης. 
Αυξάνει τον κίν-
δυνο και την τοξι-
κότητα της φαινυ-
ντοίνης (αταξία, 
υπερκινητικότητα, 
τρέμουλο, νυ-
σταγμός)

Επαγωγή του 
μεταβολισμού 
της νιφεδιπίνης 
μέσω CYP3Α4 
και μείωση του 
μεταβολισμού 
της φαινυντοί-
νης.

Εναλλακτική 
αντιυπερτασική 
θεραπεία

0.1

Νιφεδιπίνη Φαινοβαρ-
βιτάλη 1 Μειώνει τα επίπε-

δα Νιφεδιπίνης

Επαγωγή του 
μεταβολισμού 
της Νιφεδιπίνης 
από το CYP3A4

Εναλλακτική 
αντιυπερτασική 
θεραπεία

0.1

Πολύ 
υψηλού 
κινδύνου 
(n=229)

Εναλαπρί-
λη Λοσαρτάνη 50

Αυξημένος κίν-
δυνος ανεπιθύ-
μητων ενεργειών 
(συγκοπή, υπότα-
ση, υπερκαλαιμία, 
μεταβολή νεφρι-
κής λειτουργίας, 
οξεία νεφρική 
βλάβη)

Διπλός απο-
κλεισμός του 
συστήματος 
ρενίνης- αγ-
γειο- τενσίνης- 
αλδοστερόνη.

Στενή παρακο-
λούθηση της 
νεφρικής λει-
τουργίας εάν 
συγχορηγούνται 
αναστολείς ACE 
και ARBs.  

3.7

Αλλοπουρι-
νόλη

Καπτοπρί-
λη 24

Ίσως προκαλέσει 
υπερτασικό σύν-
δρομο (Stevens-
Johnson σύνδρο-
μο, εξάνθημα, 
σπασμός στεφα-
νιαίας αρτηρίας, 
αναφυλακτική 
αντίδραση)

Άγνωστος
Καταγραφή της 
υπερτασικής αντί-
δρασης

1.8

Αλλοπουρι-
νόλη

Εναλαπρί-
λη 21

Ίσως προκαλέσει 
υπερτασικό σύν-
δρομο (Stevens-
Johnson σύνδρο-
μο, εξάνθημα, 
σπασμός στεφα-
νιαίας αρτηρίας, 
αναφυλακτική 
αντίδραση)

Άγνωστος
Καταγραφή της 
υπερτασικής αντί-
δρασης

1.5

Υψηλού 
κινδύνου

Φουροσε-
μίδη

Ακετυλο-
σαλικυλικό 
οξύ

106

Μείωση του διου-
ρητικού και του 
αντιυπερτασικού 
αποτελέσματος

Άγνωστος

Καταγραφή της 
διούρησης και 
της κάθαρσης 
κρεατίνης 

7.8
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Εναλαπρί-
λη

Φουροσε-
μίδη 80 Ορθοστατική 

υπόταση

Αγγειοδιαστολή 
και ενδοαγ-
γειακή μείωση 
του όγκου του 
αίματος

Καταγραφή της 
υπότασης, των 
υγρών, ρύθμιση 
βάρους σώματος 
για πάνω από 2 
βδομάδες από τη 
χορήγηση

5.9

Καπτοπρί-
λη

Φουροσε-
μίδη 69 Ορθοστατική 

υπόταση

Αγγειοδιαστολή 
και ενδοαγ-
γειακή μείωση 
του όγκου του 
αίματος

Καταγραφή της 
υπότασης, των 
υγρών, ρύθμιση 
βάρους σώματος 
για πάνω από 2 
βδομάδες από τη 
χορήγηση

5.1

Χαμηλού 
κινδύνου

Μετφορ-
μίνη Νιφεδιπίνη 20

Αυξάνει την 
απορρόφηση μετ-
φορμίνης

Άγνωστος

Καταγραφή των 
συμπτωμάτων 
εξαιτίας της χρή-
σης μετφορμίνης 
(διάρροια, ναυτία, 
ζάλη)

1.3

Φουροσε-
μίδη Υδρολατίνη 18

Αυξάνει τη διου-
ρητική ικανότητα 
της φουροσεμί-
δης

Αυξάνει την νε-
φρική κάθαρση 
της φουροσε-
μίδης

Καταγραφή της 
διουρητικής 
απόκρισης των 
ηλεκτρολυτών 
του ορού και της 
κάθαρσης κρεα-
τίνης. Προσαρμο-
γή δόσης.

1.3

Εναλαπρί-
λη

Ερυθρο-
ποιητινη 10

Διατήρηση υψη-
λών δόσεων 
ερυθροποιητίνης 
ώστε να διατηρη-
θούν τα επίπεδα 
αίματος.

Άγνωστος

Καταγραφή ασθε-
νών που λαμβά-
νουν ACE για την 
αποτελεσματικό-
τητα της ερυθρο-
ποιητίνης. Όταν 
συγχορηγούνται 
ίσως χρειαστούν 
υψηλότερες δό-
σεις ερυθροποιη-
τίνης.

0.7

Από του 558 ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, δυ-
ναμικές αλληλεπιδράσεις εμφανίστηκαν σε 418 
ασθενείς (74.9%). Επικίνδυνοι παράγοντες στο να 
εμφανιστούν αλληλεπιδράσεις ήταν η παχυσαρκία, 
ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και το προχω-
ρημένο στάδιο νεφροπάθειας, η πολυφαρμακία.

Στο πρώτο μας άρθρο αναφερθήκαμε γενικά στις 
φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και στην ταξινόμη-
σή αυτών, καταγράφοντας τις σημαντικότερες με τη 
συχνότητα, το μηχανισμό δράσης τους και τον τρό-

πο αντιμετώπισης τους.

Στα επόμενα άρθρα μας θα αναφερθούμε αναλυ-
τικότερα στην κατανομή τους στη σχέση φάρμακο 
με φάρμακο αλληλεπίδραση και φάρμακο με πάθη-
ση αλληλεπίδραση και σε βασικές κλινικές οδηγίες. 
Θα παρουσιάσουμε επίσης σύγχρονους τρόπους 
ανίχνευσης των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσε-
ων μέσα από software που αναπτύσσουν ελληνικές 
εταιρίες. Ιδιαίτερα χρήσιμο στην ιατρική κοινότητα 
για την προστασία των χρόνιων νεφροπαθών.
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ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Από το έτος 2011 λειτουργεί στην όμορφη πόλη της 
Χαλκίδας η μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) 
με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΑ», και ήδη από τα μέσα του 
τρέχοντος έτους 2017 στη νέα διεύθυνση Στύρων 2.

Δίπλα το ΚΤΕΛ Χαλκίδας διαθέτει χώρους στάθμευ-
σης, σαλόνι υποδοχής, υπερπολυτελή χώρο αιμοκά-
θαρσης, τραπεζαρία, χώρους αποθήκευσης υλικών 
και διαλυμάτων και μονάδα βραχείας νοσηλείας. Βα-
σικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι βρίσκεται 
δίπλα στο ΚΤΕΛ Χαλκίδας στην είσοδο της πόλης, 
προσβάσιμη από όλα τα σημεία εισόδου σ’ αυτή.

Η αιμοκάθαρση πραγματοποιείται με σύγχρονα μη-
χανήματα, με μέθοδο on line, με διαλύματα, φίλτρα, 
γραμμές και λοιπό ιατρικό υλικό υψηλής ποιότητας 
και σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα απαιτούμενα. 
Στο θάλαμο αιμοκάθαρσης, υπάρχει ζυγός σύγχρο-
νος, που εξυπηρετεί το ζύγισμα ατόμων που προ-
σέρχονται σε καροτσάκι ή φορείο με την εκτύπωση 
του βάρους. 

Κάθε ασθενής έχει στη διάθεσή του κρεβάτι σύγχρο-
νο , ρυθμιζόμενο με κοντρόλ, ατομική τηλεόραση με 
ακουστικά και τραπεζίδιο, Wi-Fi και μικρό γεύμα με 
καφέ. Οι ασθενείς δε μετά την προσέλευσή τους 
στην μονάδα τυγχάνουν της φροντίδας εισόδου, 
ζύγισμα και μετάβαση στο κρεβάτι τους από άτομα 
που η μονάδα διαθέτει για το σκοπό αυτό. Ο χώρος 
δε αναμονής είναι άνετος και οι ασθενείς παραμέ-
νουν εκεί και έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
από την ευγενική γραμματέα που πρόσχαρη πάντα 
τους υποδέχεται. 

Τη λειτουργία της μονάδας πλαισιώνει έμπειρο 
νοσηλευτικό προσωπικό με την καθοδήγηση της 

πολύπειρης και ικανότατης προϊσταμένης με την 
διευθύντρια της μονάδας καταξιωμένης ιατρού νε-
φρολόγου και με τους λοιπούς έμπειρους, ευγενείς 
και ανθρώπινους ιατρούς νεφρολόγους και καρδι-
ολόγο. Φροντίζουν όλοι αυτοί για την ενδεδειγμένη 
θεραπεία κάθε ασθενούς και την δυνατότητα εξετά-
σεων εργαστηριακών απαραίτητα μια φορά το μήνα 
και ενδιάμεσα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και την 
κάλυψη των ασθενών για οτιδήποτε προκύψει από 
το Νοσοκομείο Χαλκίδας με την άμεση εκεί διακο-
μιδή τους με ασθενοφόρο που διαθέτει η μονάδα.

Η λειτουργία αυτής της μονάδας αποτελεί μια αξιέ-
παινη προσπάθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για 
την παροχή στους νεφροπαθείς αξιόπιστης, αξιο-
πρεπούς και ποιοτικής θεραπείας, την εποχή που οι 
δαπάνες για την υγεία έχουν μειωθεί σημαντικά και 
το δημόσιο νοσοκομείο έχει υποβαθμιστεί. Έτσι οι 
ασθενείς κάτοικοι Χαλκίδας και των γύρω περιοχών 
καθώς και παραθεριστές, οικιστές, τουρίστες, επαγ-
γελματίες μπορούν να πραγματοποιούν τη θεραπεία 
τους σε ένα πολιτισμένο και ασφαλή χώρο.

Οι λόγοι αυτοί με ώθησαν στο να κάνω αυτή τη δη-
μοσίευση η οποία δεν αποτελεί διαφήμιση αλλά 
προσωπική επταετή εμπειρία φιλοξενούμενου στη 
μονάδα αυτή. Το κείμενο στο τέλος του, φέρει τα 
αρχικά του ονοματεπώνυμού μου αλλά τα στοιχεία 
μου υπάρχουν στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφρο-
παθών, ο οποίος και είχε την ευγενική καλοσύνη να 
δημοσιεύσει στο περιοδικό που εκδίδει την επιστολή 
μου αυτή, αποσκοπώντας και αυτός στην πληρέστε-
ρη και αξιόπιστη ενημέρωση όλων των ασθενών για 
την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Νοέμβριος 2017 Π.Κ.

Ένας φιλοξενούμενος 
ευχαριστεί….
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Τι είναι η πλασμαφαίρεση; 

Η πλασμαφαίρεση (από την λέξη πλάσμα που σημαί-
νει κάτι που έχει μορφή, και την λέξη αφαίρεση) εί-
ναι η αφαίρεση των συστατικών του πλάσματος από 
το αίμα, η θεραπεία και η επιστροφή τους στο αίμα. 
Αποτελεί λοιπόν μία εξωσωματική θεραπεία. Κατά 
την πλασμαφαίρεση, το αίμα αρχικά λαμβάνεται με 
σύριγγα ή καθετήρα. Το πλάσμα τότε αφαιρείται με 
ειδικό φίλτρο. 

Συγκεκριμένα, η πλασμαφαίρεση είναι η διαδικασία 
κατά την οποία το ρευστό συστατικό του αίματος, 
το πλάσμα, αφαιρείται από το αίμα με μία συσκευή 
που είναι γνωστή ως διαχωριστής κυττάρων. Ο δια-
χωριστής ξεχωρίζει τον ορό (πλάσμα) του αίματος 
με την μέθοδο της φυγόκεντρου δύναμης. Ένας άλ-
λος τρόπος είναι με αιμοδιήθηση μέσω μίας πολύ 
λεπτής μεμβράνης, που επιτρέπει να περάσει μόνο 
ο ορός του αίματος.

Μετά τον διαχωρισμό του πλάσματος από το αίμα, 
τα αιμοσφαίρια επιστρέφονται πίσω στον οργανι-
σμό του ασθενή, ενώ το πλάσμα το οποίο περιέχει 
τα αντισώματα, απορρίπτεται και αντικαθίσταται από 
άλλα υγρά. Κατά κανόνα δίνεται στον ασθενή φαρ-
μακευτική αγωγή για την πρόληψη της πήξης του 
αίματος (αντιπηκτικό). 

Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης διαρκεί αρκετές 
ώρες και μπορεί να γίνει χωρίς να χρειαστεί ο ασθε-
νής να παραμείνει στην κλινική.

Τι προσφέρει η πλασμαφαίρεση;  

Τα αντισώματα είναι μέρος του ανοσοπιοιτικού μας 
συστήματος που μας βοηθούν όλους να πολεμήσου-
με και να νικήσουμε διάφορες ασθένειες, άλλες πιο 
σοβαρές, άλλες πιο ελαφριάς μορφής που μας βα-
σανίζουν καθημερινά. Τι γίνεται όμως όταν λόγω κά-
ποιων ασθενειών τα αντισώματα δεν αναγνωρίζουν 
πιά το ένα το άλλο και έτσι αρχίζουν να πολεμούν 
τον ίδιο τον οργανισμό και το ανοσοποιιτικό μας σύ-
στημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει;

 

Ασθένειες του συνδετικού ιστού 
και ασθένειες του ανοσοποιητικού 

συστήματος βλέπουν μεγάλο 
όφελος απο την πλασμαφαίρεση.

 

Μόλις πρίν απο λίγο καιρό για τους ανθρώπους με 
αυτά τα είδη ασθενειών δεν υπήρχε τρόπος βελτίω-
σης, χειροτέρευαν συνέχεια η κρατιόνταν σταθερά 
μόνο για κάποιο διάστημα απο τα πολλά φάρμακα 
που έπερναν καθημερινά. Συνήθως αυτοί οι ασθε-
νείς σύν της άλλης λαμβάνουν φάρμακα που μει-
ώνουν την δράση του ανοσοποιιτικού συστήματος 
ούτος ώστε μειώνουν τον πόλεμο μεταξύ των αντι-
σωμάτων τους, μειώνοντας συνάμα την προστασία 
απεναντη σε άλλες ασθνενειες. Η χρήση αυτών των 
φαρμάκων δυστυχώς έχει πάμπολλες παρενέργειες 
και δεν είναι κατάλληλο για όλους.

ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Καταπολεμήση ασθενειών  
με Θεραπεία πλασμαφαίρεσης
Η πλασμαφαίρεση χρησιμεύει στην αφαίρεση των αντισωμάτων απο το αίμα , αποτρέποντας 
τα έτσι το να πολεμούν τον οργανισμό. 90% των ασθενειών που βοηθά αυτή η θεραπεία είναι 
Νευρολογικά περιστατικά και μυοπάθειες. 
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BICART SELECT
CITRATE SYSTEM

Acetate-free dialysis improving 
tolerance to treatments1

HEMOCONTROL
MODALITY

Lower risk of intradialytic 
hypotension2  compared to 

standard HD 

ULTRACONTROL
MODALITY

Provides high-volume post-
dilution HDF in one touch
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Making possible personal.

References: 1. Grundström G, et al. BMC Nephrol 2013; 14:216.  
2. Nesrallah GE, et al. Nephrol Dial Transplant 2013; 28:182-191
Baxter, IQD, Artis Physio, HemoControl, UltraControl, BiCart Select System,  
BiCart Select Citrate, and AK 98 are trademarks of Baxter International Inc.

 Γιατί κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός 

Το εύρος των λειτουργιών που προσφέρει η νέα τεχνολογία, επιτρέπει 
την παροχή εξατομικευμένης, υψηλής ποιότητας αιμοκάθαρσης. 
Αποτέλεσμα: επίτευξη των αναμενόμενων θεραπευτικών στόχων  
και πιθανότητα μείωσης του κινδύνου επιπλοκών.  

Βελτιωμένη ανoxή στη θεραπεία μέσω 
διαλυμάτων χωρίς οξικά1

Με μία κίνηση, αιμοδιαδιήθηση υψηλής 
ροής (post-dilution HDF)

Μειωμένος κίνδυνος επεισοδίων 
συμπτωματικής υπότασης2 σε σύγκριση 

με την κλασική αιμοκάθαρση

Bicart Select
ΣύΣτημΑ ΚιτριΚών 

ΛΕιτΟύρΓιΑ 
UltracONtrOl

ΛΕιτΟύρΓιΑ 
ηΕMOcONtrOl

ΒΑΧΤΕR (Hellas) Ε.Π.Ε. 
Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης, 141 21 Ν. Ηράκλειο - Αττική,  
Τηλ.: 210 28 80 000, Fax: 210 99 59 820, 
www.baxter.gr

adv_Gambro_210x280mm.indd   1 6/21/2016   4:53:29 PM

Σήμερα υπάρχει η μέθοδος θεραπείας, η πλασμα-
φαίρεση, που χρησιμεύει βασικά στην αφαίρεση 
των αντισωμάτων απο το αίμα , αποτρέποντας τα 
έτσι απο το να πολεμούν τον ίδιο τον οργανισμό. Η 
πλασμαφαίρεση (από την λέξη πλάσμα και την λέξη 
αφαίρεση) είναι η μέθοδος όπου μέρος του πλάσμα-
τος, (του υγρού μέρους του αίματος) αφαιρείται απο 
το σώμα μέσα απο σύριγγα ή καθετήρα και μετά απο 
το αίμα με ειδικό φίλτρο.

Μετά από την διαχώριση μέρους του πλάσματος, το 
αίμα επιστρέφεται στο άτομο που κάνει την θερα-
πεία, και το πλάσμα το οποίο περιέχει τα αντισώμα-
τα, αντικαθίσταται με άλλα υγρά. Δηλαδή, αφαίρε-
ση των ‘κακών’ συστατικών του πλάσματος από το 
αίμα, η θεραπεία και η επιστροφή των ‘καλών’ πιά 
στο αίμα. 

Είδη Πλασμαφαίρεσης  

Κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειο-
νεκτήματά της. Στην παραδοσιακή πλασμαφαίρεση 
,μετά τον διαχωρισμό του πλάσματος από το αίμα, 
τα αιμοσφαίρια επιστρέφονται πίσω στον οργανι-
σμό του ασθενή, ενώ το πλάσμα το οποίο περιέχει 
αντισώματα, και αφού υποβληθεί στην κατάλληλη 
επεξεργασία επαναδιοχετεύεται στο αίμα (στην 
περίπτωση της μετάγγισης πλάσματος, το πλάσμα 
που έχει αφαιρεθεί αντικαθίσταται με πλάσμα άλλου 

δότη ή με αλατώδες διάλυμα, εμπλουτισμένο με 
πρωτεΐνες). 

Κατά κανόνα δίνεται στον ασθενή φαρμακευτική 
αγωγή για την πρόληψη της πήξης του αίματος 
(αντιπηκτικό).

Διαδικασία Θεραπείας και αριθμός θεραπειών  

Ο αριθμός των θεραπειών ποικίλει ανάλογα με την 
φύση της ασθένειας και την γενική κατάσταση της 
υγείας του ασθενή. Ένας μέσος όρος θεραπειών εί-
ναι περίπου έξι με δέκα θεραπείες για περίοδο δύο 
μέχρι δέκα εβδομάδες. 

Κατά την διάρκεια της θεραπείας, ο ασθενής μπορεί 
να καθίσει σε ανακλινόμενο κάθισμα ή να ξαπλώσει 
στο ειδικό κρεβατάκι. Τοποθετείτε τότε ένας μικρός 
και πολύ λεπτός σωλήνας (καθετήρας) σε μία μεγά-
λη φλέβα, συνήθως στην φλέβα που βρίσκεται στην 
πτυχή του αγκώνα και ένας άλλος σωλήνας τοποθε-
τείται στο αντίθετο πόδι ή χέρι (έτσι ώστε να μπορεί 
ο ασθενής να κινεί ελευθέρα το άλλο χέρι κατά την 
διάρκεια της θεραπείας). Το αίμα τότε διοχετεύεται 
στον διαχωριστή από το ένα σωληνάκι, ενώ τα ήδη 
διαχωρισμένα κύτταρα του αίματος συνδυασμένα 
με τον ορό που αντικαθιστά το πλάσμα, επαναδιοχε-
τεύεται στον οργανισμό του ασθενή, μέσω του ίδιου 
σωλήνα.

Ο Πανελλήνιος Σ ύνδεσμος 
Νεφροπαθών σας εύχεται  

Καλές Γιορτές!
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Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του 
άρθρου 16 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, (ΦΕΚ 
3054/18-11-2012 ) το επίδομα αεροθεραπείας πα-
ρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών 
οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, 
καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, 
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμό-
σχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες 
σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος 
και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό 
αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό 
διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος 
προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία 
να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επί-
δομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δη-
μόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι 
(46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου 
έως 31/8ου και

β) Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού 
ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, 

Στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλι-
νικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την πάθηση 
ειδικότητας, με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση 
και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση 
της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα, ως ορί-
ζεται ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι για τους ασφ/νους που πάσχουν 
από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβο-
λή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ ,από 
την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από 
πνευμονική νόσο.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) .

Η χρονική περίοδος για την υποβολή των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών ορίζεται από 1/9/2017 έως 
και 30/6/2018.

Τονίζεται ότι όλοι οι ασφ/νοι και συνταξιούχοι του 
πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τη χορήγηση του εν λόγω επι-
δόματος θα υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά 
στις ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ που υπάγονται.

Χορήγηση Επιδόματος 
Αεροθεραπείας 2017

Εκδηλώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΟΥ
Ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών» σας 
προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα του, στο κέ-
ντρο «Γοργόνα» στη Νέα Χαλκηδόνα, που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018.

Για πληροφορίες και προσκλήσεις μπορείτε να 
απευθυνθείτε στα γραφεία του Συνδέσμου, Βασι-
λίσσης Σοφίας 90, 1ος όροφος και στα τηλέφωνα 
2107771176 , 2107771808.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
Ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών υπό 
αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση», έχει τη τιμή να 
σας προσκαλέσει στην κοπή της πίτας μας που 
θα γίνει την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
10:30 π.μ. στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστη-
μίου 52).

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Α.Δ.Α: ΩΙΖΨ46ΜΠ3Ζ-ΔΛΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β ΄ 

Αθήνα,  21  Σεπτεμβρίου  2017 

ΠΟΛ. 1146 

Ταχ. Δ/νση :  Πανεπιστημίου 20 

Ταχ.Κώδικας 10672 Αθήνα 
Τηλέφωνο 2103614280,210 3635439 

                  

Προς : Ως πίνακας διανομής 

Θέμα : «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 

παρ. 4  του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων» 

Σε συνέχεια της ανωτέρω ΠΟΛ επισημαίνονται τα ακόλουθα : 

1.Στις ενδεικτικές εξαιρετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό της κατάσχεσης πλην της μακροχρόνιας 

ανεργίας χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή της συζύγου και των σοβαρών προβλημάτων της 

υγείας αυτού ή της συζύγου του, περιλαμβάνεται και η χορήγηση προνοιακών ή άλλων «κοινωνικών» 

επιδομάτων και βοηθημάτων.  
2. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεσησε 

(ατομικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί 

καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού επιδόματος» ή βοηθήματος, 

η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο του δεσμευθέντος 

κατά τα ανωτέρω ποσού, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία τα ανωτέρω επιδόματα/βοηθήματα 

προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (πχ επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επίδομα 

ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου  κλπ). Η αποδέσμευση του συνόλου του 

δεσμευθέντος ποσού επιδόματος/ βοηθήματος ισχύει  και στην περίπτωση που ως δικαιούχος ή 

συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασμού αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο,  

όπως ο δικαστικός συμπαραστάτης του δικαστικώς συμπαραστατούμενου τέκνου ή ένας εκ των δύο 

γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου τέκνου. 

3. Τέλος, περί της δυνατότητας άσκησης δειγματοληπτικού ελέγχου σημειώνονται τα ακόλουθα:  

1 

Αντίγραφο των στοιχείων της απόφασης περιορισμού κατασχετηρίου θα κοινοποιείται αυθημερόν 

ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) στις αρμόδιες κατά τόπους Φορολογικές Περιφέρειες 

συμπληρώνοντας το συνημμένο σχέδιο εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να πραγματοποιείται 

δειγματοληπτικός έλεγχος για την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων. 

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ 1092/2014.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Εκδόθηκε η ΠΟΛ που αφορά  
το ακατάσχετο των επιδομάτων

II 
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Εικόνες: έργα του Rene Magritte

Διάβασα μια Εξομολόγηση όπου έντρομος 
κάποιος που είχε γίνει δωρητής σχεδόν το 
είχε μετανιώσει:

 «Όλοι μου οι συγγενείς μου λένε πως πρέ-
πει τώρα να ξεγραφτώ αν γίνεται, γιατί στην 
Ελλάδα (και άμα πάρει κανένα φακελάκι 
ο γιατρός) σε αφήνουν να πεθάνεις όταν 
γνωρίζουν πως είσαι δωρητής, προκειμέ-
νου να χρησιμοποιήσουν τα όργανά σου. 
Μετά άρχισαν να μου απαριθμούν παρα-

δείγματα γνωστών και της μητέρας μιας 
ηθοποιού (δεν θυμάμαι όνομα) την οποία 
άφησαν να πεθάνει ενώ άλλοι γιατροί είπαν 
πως μπορούσε να ζήσει... Γενικά δεν είναι 
ότι φοβάμαι τόόόσο πολύ για την ζωή μου 
κ.τ.λ. αλλά δεν θα ήθελα τώρα που είμαι 18 
να μου συμβεί κάτι απλό, και οι γιατροί να 
με αφήσουν να πεθάνω για τα όργανά μου.. 
και δυστυχώς με τόσα που ακούω φοβάμαι 
πως κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό.. Πιστεύετε 
πως κάτι τέτοιο ισχύει? 

Επειδή λοιπόν πιστεύω πως κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει (για συγκεκριμένους υπαρκτούς λό-
γους) αλλά και επειδή είμαι περήφανος και 
επίσημος δωρητής οργάνων, ζήτησα απ’ 
την Μαριάννα Βασιλείου να γράψει σχετικά, 
αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή της εμπειρία 
στο θέμα.

[Μου έγραψε σχετικά με την Εξομολόγηση: 
«Όταν γνωρίζεις τους γιατρούς που κάνουν 
μεταμοσχεύσεις -δεν είναι και πολλοί, μιλά-
με για περίπου 40 άτομα σε όλη τη χώρα- 
και βλέπεις πόσο ταγμένοι είναι σε αυτό που 
κάνουνε και πόσο παλεύουν με τη βλακεία 
και τη συνομωσιολογία, κατανοείς και πόσο 
δύσκολο είναι το έργο τους.»]

Διαλύοντας τους (τρομακτικούς) 
μύθους για τη δωρεά οργάνων
«Μα θα με σκοτώσουν οι γιατροί για να πάρουν τα όργανά μου! Οι γιατροί θα με βγάλουν απ’ την πρίζα!»
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Μεταμοσχεύσεις.
από τη Μαριάννα Βασιλείου

Πέρυσι ξεκίνησε για πρώτη φορά στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το διατμηματι-
κό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ) 
«Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση 
και  Βιοηθική Διάσταση» που οργανώνουν σε συ-
νεργασία οι Σχολές Ιατρικής και Οδοντιατρικής και 
τα Τμήματα Νομικής και Θεολογίας του ΑΠΘ. Το 
πρόγραμμα αυτό παρακολούθησα και η ίδια, ως 
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και 
ενεργή δικηγόρος.

Στο δεύτερο εξάμηνο, επέλεξα ως μάθημα επιλο-
γής αυτό των «Μεταμοσχεύσεων», με υπεύθυνους 
καθηγητές την κ. Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι (καθη-
γήτρια Ποινικού Δικαίου της Νομικής του Α.Π.Θ.) 
και τον κ. Χαρίσιο Σκούρτη (Αναπληρωτή Καθηγη-
τή Αναισθησιολογίας και Εντατικής της Ιατρικής  
του Α.Π.Θ.). Το μάθημα δίδαξε πληθώρα ατόμων, 
άμεσα εμπλεκομένων με το ζήτημα των μεταμο-
σχεύσεων: από συντονιστές μεταμοσχεύσεων και 
ιατρούς μονάδων μεταμοσχεύσεων μέχρι ποινι-
κολόγους και κοινωνιολόγους. Και έμαθα πολλά 
πράγματα που τα αγνοούσα.

Έμαθα ότι όλο σχεδόν το ανθρώπινο σώμα μπορεί 
να μεταμοσχευθεί. Μάτια, καρδιά, πνεύμονες, νε-
φρά, ήπαρ, πάγκρεας, αίμα και μυελός των οστών, 
τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα, ακόμα και 
δέρμα και οστά!

Έμαθα ότι το ποσοστό επιβίωσης μετά τη μετα-
μόσχευση ξεπερνά το 95% και ότι έτσι άνθρωποι 
καταδικασμένοι σε θάνατο ή σε μια ζωή μέσα στα 
νοσοκομεία μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική 
ζωή και να κάνουν όνειρα για το μέλλον.

Έμαθα ότι κάθε 27 λεπτά κάπου στον κόσμο γίνε-
ται μια επέμβαση μεταμόσχευσης. Αλλά ταυτόχρο-
να, κάθε 2 ώρες και 24 λεπτά κάποιος πεθαίνει πε-
ριμένοντας σε μια λίστα αναμονής μοσχεύματος.

Έμαθα ότι η Ελλάδα κατέχει μια από τις ντροπια-
στικά χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά τον αριθ-
μό δοτών οργάνων. Το 2010, στο 1.000.000 πλη-
θυσμού, οι δότες στην Ελλάδα ήταν 3,9-ενώ στην 
Ισπανία ήταν 32. 

Έμαθα ότι σε ένα τελείως οικονομικό και πραγμα-
τιστικό επίπεδο, η αύξηση των μεταμοσχεύσεων 
μπορεί να βοηθήσει την οικονομία της υγείας-και 
όλοι ξέρουμε πόσο πάσχει αυτή στη χώρα μας. Οι 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχουν πληθώρα 
ασθενών με οργανικές ανεπάρκειες τελικού στα-
δίου, ενώ η πληρότητα των κρεβατιών στις ΜΕΘ 
φτάνει σε καθημερινή βάση το 100%. Το ετήσιο 

κόστος μιας αιμοκάθαρσης στις Η.Π.Α. κυμαίνεται 
από 60.000-80.000 δολάρια και αν ο ασθενής ζήσει 
δέκα χρόνια, κυμαίνεται από 600.000-800.000 δο-
λάρια. Η μεταμόσχευση νεφρού γίνεται μόνο μια 
φορά και κοστίζει άπαξ 100.000 δολάρια.

Έμαθα ότι οι ιστορίες του τύπου «ξύπνησε από το 
κώμα 30 χρόνια μετά» είναι απολύτως ανακριβείς. 
Το κώμα σπάνια διαρκεί για περισσότερες από 2 με 
4 εβδομάδες. Πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα, 
οι ασθενείς βρίσκονται σε εξακολουθητική φυτική 
κατάσταση για χρόνια ή ακόμη για δεκαετίες. Και 
από άτομα σε φυτική κατάσταση δεν παίρνουμε 
όργανα, γιατί δεν είναι εγκεφαλικά νεκρά.

Έμαθα ότι η «εικαζόμενη συναίνεση», για την οποία 
τόσο μελάνι έχει χυθεί εδώ, υπάρχει στην Ισπανία 
από το 1979, αλλά δεν έχει χρειαστεί να χρησιμο-
ποιηθεί ποτέ. Η ιδέα της μεταμόσχευσης είναι τόσο 
διαδεδομένη, που δεν υπάρχει περίπτωση να αρ-
νηθούν οι συγγενείς να μεταμοσχευθούν τα όργα-
να του νεκρού τους.

Έμαθα ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποφάσισε 
να μην εισαχθεί μάθημα ή εκδηλώσεις σχετικά με 
τις μεταμοσχεύσεις στα ελληνικά δημόσια σχολεία, 
κρίνοντας μια τέτοια προσπάθεια ως «αντιπαιδα-
γωγική». (……)

Έμαθα ότι κανένας δεν μπορεί να επανέλθει στη 
ζωή αν επέλθει ο εγκεφαλικός θάνατος. Ο εγκεφα-
λικός θάνατος είναι  η ανεπανόρθωτη απώλεια της 
ικανότητας για συνείδηση, σε συνδυασμό με την 
ανεπανόρθωτη απώλεια της ικανότητας για αυτό-
ματη αναπνοή. Η καρδιακή λειτουργία μπορεί να 
ανακτηθεί, αν η παύση της αντιμετωπισθεί άμεσα. 
Αυτό έχει ως συνέπεια να μη μπορεί να εξισωθεί ο 
θάνατος με τη διακοπή της αυτόματης καρδιακής 
λειτουργίας και της αναπνοής.

Όμως, οι ανώτερες ψυχικές και γνωστικές λει-
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τουργίες, όπως η σκέψη, η αντίληψη, η μνήμη, που 
έχουν ως κέντρο το φλοιό του εγκεφάλου, εξαρ-
τώνται κυρίως από το δικτυωτό σχηματισμό του 
εγκεφαλικού στελέχους και η ακεραιότητα του δι-
κτυωτού σχηματισμού αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση για τη διατήρηση της συνείδησης.

Η βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους συνεπάγεται 
διαταραχή της λειτουργίας του δικτυωτού σχηματι-
σμού και, συνεπώς, δυσλειτουργία ολοκλήρου του 
εγκεφάλου. Γι’ αυτό, αποδεχόμαστε ότι η ανεπα-
νόρθωτη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους είναι 
ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο 
εγκέφαλος νεκρός.

Έμαθα ότι η έκφραση «θα με βγάλουν από την 
πρίζα» είναι πέρα για πέρα ανακριβής. Οι δοκιμα-
σίες εγκεφαλικού θανάτου γίνονται χωρίς να είναι 
ο ασθενής συνδεδεμένος με οποιοδήποτε μηχά-
νημα. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να συμμετά-
σχουν τρεις έμπειροι ιατροί: ο υπεύθυνος για τον 
άρρωστο ιατρός ή αντικαταστάτης του, ένας νευ-
ρολόγος ή νευροχειρουργός και ένας αναισθησι-
ολόγος. Οι ιατροί αυτοί θα πρέπει να έχουν προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών από τη λήψη της 
ειδικότητάς τους και δεν πρέπει να ανήκουν στην 
μεταμοσχευτική ομάδα, εφόσον ο εγκεφαλικά νε-
κρός είναι υποψήφιος δότης οργάνου. Οι κλινικές 
δοκιμασίες πρέπει να επαναλαμβάνονται δύο φο-
ρές (με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 8 ωρών), για να 
αποφευχθεί η πιθανότητα λάθους.

Ελέγχονται τα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού 
στελέχους (στον εγκεφαλικό θάνατο καταργούνται: 
το οφθαλμοκεφαλικό αντανακλαστικό, το αντανα-
κλαστικό της κόρης στο φως, το αντανακλαστικό 
του κερατοειδούς, το αιθουσο-οφθαλμικό αντανα-
κλαστικό, οι αντανακλαστικές κινήσεις του προσώ-
που σε ισχυρό ερέθισμα και το φαρυγγολαρυγγικό 
αντανακλαστικό) και πραγματοποιείται η δοκιμασία 
άπνοιας (απουσία αναπνοής στο στάδιο της ανα-

πνευστικής οξυγόνωσης, για την επιβεβαίωση της 
μόνιμης απώλειας της αυθόρμητης αναπνοής). Και 
σε περίπτωση αμφιβολιών, λαμβάνει χώρα και ερ-
γαστηριακός έλεγχος του εγκεφαλικού θανάτου, ο 
οποίος περιλαμβάνει: ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, 
νευροφυσιολογικό έλεγχο προκλητών δυναμικών, 
αγγειογραφία τεσσάρων εγκεφαλικών αγγείων, 
αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία - 
αγγειογραφία, διακρανιακό υπερηχογράφημα - 
Doppler και εγκεφαλική οξυμετρία.

Έμαθα ότι ο εγκέφαλος είναι το υπεύθυνο όργα-
νο για την αιμάτωση και οξυγόνωση του υπόλοι-
που σώματος, αποτελεί το κέντρο παροχής εντο-
λών, και αν νεκρωθεί, κανένα άλλο όργανο δεν 
λειτουργεί αυτοδύναμα. Συνεπώς, η νέκρωσή του 
αποτελεί κομβικό σημείο στη διαδικασία νέκρωσης 
του οργανισμού μας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, 
μετά τη νέκρωση του εγκεφάλου η λειτουργία της 
αναπνοής και η κυκλοφορία του αίματος είναι υπό 
όρους εφικτή μόνο με  τεχνητή υποστήριξη.

Έμαθα ότι το αν μπορούμε να δώσουμε τα όργανά 
μας εξαρτάται από πάμπολλους παράγοντες: το 
βάρος, την ηλικία, τυχόν κακοήθειες, το αν ίσως 
πάσχουμε από υπέρταση, στεφανιαία νόσο ή δια-
βήτη και πάνω από όλα, από την ιστοσυμβατότητα 
με τον εκάστοτε λήπτη. 

Έμαθα ότι στην Ελλάδα του 2012, παρά τη δική 
μου βούληση και παρά τη συμφωνία των άμεσων 
συγγενών μου, υπάρχει πιθανότητα τα υγιή όργα-
νά μου να πάνε χαμένα και οι πιθανοί λήπτες να 
χάσουν μια ευκαιρία να ζήσουν. Υπήρξε περίπτω-
ση θύματος τροχαίου όπου η ίδια ήταν δωρήτρια 
και ο σύζυγος και τα παιδιά της συμφωνούσαν. Οι 
αδερφές της όμως θεωρούσαν αμαρτία τη δωρεά 
οργάνων και απειλούσαν με κανάλια και δυσφήμι-
ση του θεσμού των μεταμοσχεύσεων. Τα όργανα 
δεν ελήφθησαν ποτέ. Ο λόγος; Με τα λόγια της 
συντονίστριας μεταμοσχεύσεων: «Είναι πού είναι 
χαμηλό το ποσοστό μεταμοσχεύσεων στην Ελλά-
δα-σκεφτείτε τι θα γινόταν αν έβγαιναν οι αδερφές 
στα κανάλια και άρχιζαν να μας κατηγορούν ότι της 
πήραμε τα όργανα παράνομα. Κι ας πληρούνταν 
όλες οι προϋποθέσεις-ιατρικές και νομικές».

Έμαθα ότι ο Έλληνας νομοθέτης δεν μπορεί ή δεν 
θέλει να χαράξει μια σταθερή πολιτική στο θέμα 
των μετά μοσχεύσεων. Σε αντίθεση με τον προϊ-
σχύσαντα ν. 2737/1999, που προέβλεπε ότι η αφαί-
ρεση οργάνου από θανόντα δότη μπορούσε να δι-
ενεργηθεί μόνο εφόσον ο τελευταίος, όσο βρισκό-
ταν στη ζωή, είχε συναινέσει εγγράφως σ’ αυτήν 
(άρθρο 12 παρ. 2) ή στην περίπτωση που δεν είχε 
εκφράσει τη συναίνεση ή την άρνησή του, εφόσον 
δεν εξέφραζαν την αντίθεσή τους ο σύζυγος, τα 
ενήλικα τέκνα ή τα αδέρφια του (άρθρο 12 παρ. 4), 
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ο ισχύων νόμος 3984/2011 προέβλεπε, στο άρθρο 
9 παρ. 2, ότι «η αφαίρεση ενός ή περισσότερων 
οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγμα-
τοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει 
την αντίθεσή του». Και τον Απρίλιο του 2012, μόλις 
λίγους μήνες πριν, ο 3984/2011 τροποποιήθηκε με 
τον 4075/2012 και πλέον απαιτείται και η συναίνεση 
της οικογένειας του δότη.

Ενώ λοιπόν ο νόμος 2737/99 αρκούνταν στη μη 
αντίθεση των συγγενών για τη λήψη οργάνων από 
τον θανόντα, ο νέος νόμος , στην περίπτωση που 
δεν έχει εκδηλωθεί η ρητή βούληση του νεκρού, 
απαιτεί ρητή προσυπογραφή-συναίνεση των οικεί-
ων. Είναι λοιπόν περίεργο που φαινόμενα σαν τα 
παραπάνω συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα;

Έμαθα ότι για την Εκκλησία, η μεταμόσχευση δεν 
είναι αμαρτία, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι παπά-
δες και θεούσες, αλλά η ύψιστη πράξη αλληλεγγύ-
ης και αυτοθυσίας. Με τα λόγια του Ιερέα που μας 
έκανε μια σχετική εισήγηση: «Ο Χριστός έδωσε το 
σώμα Του για να σώσει τους ανθρώπους, κι εμείς 
δεν θα δώσουμε τα όργανά μας;»   

Έμαθα ότι η άρνηση των πολιτών και των συγγενών 
οφείλεται στην άρνηση της ιδέας του θανάτου και 
σε μια ευρύτερη δυσπιστία για τον ιατρικό κλάδο, 
που οφείλεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε 
ασαφείς και αβάσιμες υπόνοιες για την ηθική του 
κλάδου και το παρεμπόριο ανθρώπινων οργάνων.

Έμαθα ότι το να γίνει κανείς δωρητής οργάνων εί-
ναι πανεύκολο. Μια απλή αίτηση σε ένα ΚΕΠ ή στο 
www.eom.gr.

Έμαθα ότι το να γίνει κανείς δωρητής μυελού των 
οστών είναι εξίσου απλό. Δίνει δείγμα αίματος σε 
κάποιο Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Των 
Οστών (ιδού η σχετική λίστα: http://www.eom.gr/
index.php?option=com_k2&view=item&layout=i

tem&id=93&Itemid=110&lang=el), ώστε να γίνει 
τυποποίηση κάποιων βασικών αντιγόνων και αν 
ποτέ χρειαστεί κάποιος μυελό των οστών, τότε θα 
τον καλέσουν για να δωρίσει. Η βάση είναι παγκό-
σμια-μπορεί τον μυελό μου να τον χρειαστεί κά-
ποιος στην Ιαπωνία και εγώ να λάβω μυελό από 
κάποιον στη Βραζιλία.

Μετά από όλα αυτά, φρόντισα άμεσα να γίνω δω-
ρήτρια οργάνων και μυελού των οστών. Όταν ενη-
μέρωσα τους γονείς μου για την απόφασή μου, η 
αρχική αντίδραση της μητέρας μου ήταν το «όχι, 
ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω ότι μπορεί να πεθά-
νεις». Η αμέσως επόμενη αντίδραση ήταν: «τουλά-
χιστον όμως, θα βλέπω τον άλλο και θα ξέρω ότι 
μέσα του υπάρχει κάτι ζωντανό από το παιδί μου». 
Και η χαρά που πήρα όταν έλαβα την κάρτα δωρη-
τή μέλους από τον ΕΟΜ ήταν απερίγραπτη. Γιατί 
σε αυτό το μάθημα έμαθα ότι η δωρεά οργάνων εί-
ναι δωρεά ζωής και συνειδητοποίησα ότι είναι υπο-
κρισία εκ μέρους μου να θέλω να λάβω όργανο, αν 
μού χρειαστεί ποτέ, αλλά να αρνούμαι να δωρίσω 
τα δικά μου.

Εκ των υστέρων, αναρωτιέμαι γιατί τόσα χρόνια 
δεν γινόμουν δωρήτρια, αφού η ιδέα πάντα μου 
φαινόταν ευγενική και σπουδαία. Καταλήγω στο ότι 
δεν ήθελα να συνειδητοποιήσω ότι κι εγώ κάποια 
μέρα θα πεθάνω. Ο θάνατός μας όμως έχει νόη-
μα μόνο αν αφήσουμε κάτι πίσω μας. Αν λοιπόν με 
το θάνατό μας δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιον 
άλλο να ζήσει, τότε τον έχουμε ξορκίσει εντελώς.

Στην τελική, όπως είχε πει ο Κρίστιαν Μπαρνάρντ, 
ο καρδιοχειρούργος που έκανε την πρώτη επιτυ-
χημένη μεταμόσχευση καρδιάς το 1967:

«Χίλιες φορές να μεταμοσχεύσεις μια καρδιά, 
παρά να τη χώσεις στο χώμα και να τη φάνε τα 
σκουλήκια».

Πηγή: http://www.lifo.gr/team/bitsandpieces/33765
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1η Νοεμβρίου 2017 - Πανελλήνια 
Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & 
Μεταμοσχεύσεων

Ένα δώρο ζωής αναμένουν οι συνάνθρωποί μας 
που βρίσκονται στις λίστες αναμονής μεταμόσχευ-
σης οργάνων της χώρας μας. Το δώρο αυτό προ-
έρχεται από την ψυχική δύναμη των οικογενειών 
των δοτών που μέσα από τον πόνο της απώλειας 
βρίσκουν την δύναμη να δώσουν την συγκατάθεσή 
τους και να δωρίσουν τα όργανα των αγαπημένων 
τους προσώπων σε άλλους πάσχοντες συνανθρώ-
πους μας.

Όλες οι οικογένειες που συναίνεσαν στην δωρεά 
οργάνων αλλά και η πολύτιμη βοήθεια του ιατρι-
κού και παραϊατρικού προσωπικού των Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας της χώρας μας αποτελούν 
τους σημαντικότερους κρίκους που συνέβαλαν 
στην αύξηση της Δωρεάς Οργάνων και των Μετα-
μοσχεύσεων κατά την τελευταία τριετία στη χώρα 
μας. Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι κατά το έτος 
2015 είχαμε συνολικά 39 δότες, κατά το έτος 2016 
51 δότες και κατά το έτος 2017 μέχρι και σήμερα 
είχαμε συνολικά 55 δότες οργάνων.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ & Διευθυντής της Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας, καθ. Ανδρέας Καραμπίνης, 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η μεταμόσχευση ορ-
γάνων, ιστών και κυττάρων αποτελεί ένα μεγάλο 
άλμα αγάπης και προσφοράς προς τους πάσχο-
ντες συνανθρώπους μας. Μέσα από αυτή την προ-
σφορά μπορούν να έχουν καλύτερη ζωή και να 
σωθούν μέχρι και 20 ασθενείς που χρήζουν μετα-
μόσχευσης. Ας δώσουμε μια ευκαιρία, μέσα από 
την δωρεά, στους συνανθρώπους μας να ζήσουν 
καλύτερα. Με αφορμή τον εορτασμό της Πανελλή-
νιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, την 1η Νοεμβρίου, 
θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλες τις οικογένειες 
που βρήκαν την δύναμη να κάνουν αυτό το άλμα 
αγάπης υπερβαίνοντας την οδύνη για την απώλεια 
του αγαπημένου τους προσώπου. Χάρη στη πράξη 
τους αυτή έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε 
πάσχοντες συνανθρώπους μας.»
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Μετά την μεγάλη δωρεά των γραφείων μας 
από το ίδρυμα Κριτικός – Φωτεινέλη, ήρθε 
μία ακόμα αναγνώριση της προσφοράς και 
της προσπάθειας που καταβάλλανε τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο 
τον αείμνηστο Γεώργιο Καστρινάκη. 

Πρόκειται για ένα οι-
κόπεδο το οποίο πα-
ραχωρήθηκε στον 
Σύνδεσμο την Άνοιξη 
του 2017 από την κα. 
Φιλιώ Φραγκισκοπού-
λου.

Ο Σύνδεσμος μας, 
όπως έχει δείξει και 
στο παρελθόν, από 
την πιο μικρή έως την 
πιο μεγάλη δωρεά, 

ξέρει να τις αξιοποιεί προς όφελος των 
σκοπών του Συνδέσμου και έτσι θα γίνει και 
με αυτή. 

Η εκτελέστρια της διαθήκης και «κόρη της 
καρδιάς της» κα. Άννα Σταγιά μας έστειλε 
μια πολύ συγκινητική ευχαριστήρια επιστο-
λή για την κα. Φιλιώ και μια φωτογραφία 
της, τις οποίες και θεωρούμε χρέος μας να 
δημοσιευθούν στο περιοδικό μας.

«Κάποτε, ένα καλοκαιρινό απόγευμα, σ’ε-
κείνες τις μεγάλες συζητήσεις μας στα 
σκαλιά του κήπου, τη ρώτησα αν υπάρχουν 

άγγελοι. Αν  έχουν άραγε φτερά, όπως 
δείχνουν οι εικόνες, και πετούν ψηλά στον 
ουρανό. Χαμογέλασε και μου απάντησε: « 
Ίσως... Ίσως πάλι ζουν ανάμεσά μας». 

Είναι η μητέρα μας, η φίλη μας, ο γείτονάς 
μας. Είναι πρόσωπα που περπατάνε δίπλα 
μας στο πεζοδρόμιο και τα προσπερνάμε 
καθημερινά. Μοιάζουν πολύ απλοί και συ-
νηθισμένοι για να τους αναγνωρίσουμε. 
Ίσως δεν τους δίνουμε την απαραίτητη 
σημασία. Ίσως φταίνε κι εκείνοι που παρα-
μένουν τόσο ταπεινοί λες και δε θέλουν να 
τραβήξουν πάνω τους την προσοχή. Ίσως... 
Γι’αυτό και διαλέγουν εκείνοι σε ποιούς θα 
φανερωθούν. Θέλει ψυχή και τύχη για να 
έρθουν στο δρόμο σου. Γι’αυτό μπορώ να 
πω με σιγουριά πως η Φιλιώ μου ήταν ένας 
άγγελος. 

Ήταν η πιο όμορφη ψυχή που έχω γνωρί-
σει. Μια αθώα καρδιά που αγαπούσε, έδινε 
και δινόταν ολότελα. Στα πιο μικρά, απλά, 
καθημερινά πράγματα. Σε ένα τηλεφώνημα 
για καθιερομένες ευχές, σε μια καλημέρα 
στην υπάλληλο του σουπερμάρκετ, σ’ένα 
δώρο στο μικρό παιδί της απέναντι πολυ-
κατοικίας, σ’ένα τριαντάφυλλο που μόλις 
άνθισε στον κήπο, σε δυό νεογέννητα γα-
τάκια. Ήταν πάντα δίπλα σε όποιον την είχε 
ανάγκη, κι ας μην εισέπραττε πολλές φο-
ρές το ίδιο ως ανταπόδοση. Δεν έχω ξανα-
δεί πιο φωτεινό χαμόγελο από το δικό της. 
Χαμόγελο γεμάτο ευτυχία που έλαμπε στα 

Μια ακόμα αναγνώριση  
του Συνδέσμου μας
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μάτια της όταν βοηθούσε τον άλλον. Ήταν 
ένας άνθρωπος που είχε τα πάντα μα δε 
ζητούσε τίποτα. Ένα σπουδαίο και άδολο 
μυαλό, ένας χαρακτήρας με ήθος και αρ-
χές, με καλλιέργεια και ακόρεστη δίψα για 
γνώση. Είχε το χάρισμα της ανιδιοτέλειας, 
χαρακτηριστικό που σπανίζει πλέον στις μέ-
ρες μας. Για τους λόγους αυτούς είχε ξε-
χωρίσει το έργο σας και ήταν μέλημά της, 
ακόμη και μετά το θάνατό της, να βοηθή-
σει έμπρακτα με τη δωρεά της αυτούς που 
έχουν ανάγκη. Αυτό θέλω να ξέρετε για τη 
Φιλιώ μου κι έτσι να την κρατάτε ζωντανή 
στο μυαλό σας όσοι δεν είχατε την ευκαιρία 
να την γνωρίσετε. 

Γιατί για εμένα η Φιλιώ μου είναι κάτι άλλο. 
Είναι μια δεύτερη μάνα, η καλύτερη φίλη, 
το στήριγμα και το καταφύγιό μου. Είναι η 
έμπνευση και το κίνητρό μου. Είναι οι αξίες 
με τις οποίες με όπλισε και θα με συντρο-
φεύουν σε όλη μου τη ζωή. Είναι ο λόγος 
που θέλω να προσπαθώ κάθε μέρα για να 
γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και να κάνω 
πραγματικότητα όσα ονειρευόταν. Αν και 

σίγουρα θα επέκρινε την κίνησή μου να 
γράψω το κείμενο αυτό θεωρώντας πως 
δεν έκανε τίποτε το αξιοσημείωτο, θέλω να 
την κρατήσω ζωντανή στη μνήμη όσων δεν 
την γνώρισαν ως ένα πρότυπο αλληλεγγύ-
ης και ανιδιοτελούς προσφοράς, αγάπης 
και καλοσύνης. Εύχομαι η θεάρεστη αυτή 
πράξη της να λειτουργήσει προς όφελος 
των ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη και 
θεραπεία και να ενισχύσει το σπουδαίο και 
συνάμα δύσκολο έργο σας.»

Με εκτίμηση,

Η κόρη της καρδιάς της.

Άννα Σταγιά

Με τη σειρά μας και εμείς θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε την κα. Φιλιώ για την γενναι-
οδωρία της και να υποσχεθούμε ότι θα την 
θυμόμαστε και θα την ευγνωμονούμε πα-
ντοτινά. Να είναι σίγουρη ότι η προσφορά 
της θα πιάσει τόπο.

Ένας χρόνος χωρίς  
τον Γιώργο Καστρινάκη

Έκλεισε ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος 
Καστρινάκης. Στις 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 
ετήσιο μνημόσυνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του Στύλο Χανί-
ων, στο οποίο παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
μας, κ. Λύρος Ξενοφών. 

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
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Με τον όρο ηλεκτρολυτικές διαταραχές εννοούμε τις 
παθολογικές καταστάσεις που προκύπτουν από τα μη 
φυσιολογικά επίπεδα των ηλεκτρολυτών στο σώμα. 
Το νάτριο και το κάλιο αποτελούν τους βασικότερους 
ηλεκτρολύτες του οργανισμού και τα μη φυσιολογικά 
επίπεδα τους  ισοδυναμούν με δυσλειτουργία των κυτ-
τάρων και κατ΄ επέκταση των οργάνων του σώματος. 
Ονομάζονται ηλεκτρολύτες γιατί φέρουν φορτίο όταν 
διαλύονται στα υγρά του σώματος, μεταφέροντας τα 
νευρικά σήματα. Υπάρχουν και άλλοι ηλεκτρολύτες 
όπως το χλώριο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο.

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και νάτριο

Το νάτριο βρίσκεται στο υγρό που περιβάλλει τα κύτ-
ταρα, απορροφάται από το λεπτό έντερο και όταν η 
συγκέντρωσή του αυξηθεί, αποβάλλεται μέσω των 
ούρων και του ιδρώτα. Όταν συνδέεται με το χλώριο 
δημιουργεί το χλωριούχο νάτριο δηλαδή το αλάτι. Το 
νάτριο είναι σημαντικό για τη ρύθμιση του νερού στον 
οργανισμό, αποτρέπει την αφυδάτωση, ρυθμίζει την 
αρτηριακή πίεση και είναι απαραίτητο για την εκτέλεση 
διεργασιών του εγκεφάλου, των μυών και του νευρικού 
συστήματος. Για να εκτελεστούν αυτές οι διεργασίες 
απαιτούνται ηλεκτρικά σήματα για την επικοινωνία των 
κυττάρων , τα σήματα αυτά δημιουργούνται από την με-
τακίνηση του νατρίου.

Η υπονατριαιμία αποτελεί μία από τις ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές και χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα 
νατρίου. Παρατηρούνται όταν η ποσότητα του νερού 
στο σώμα αυξηθεί σε σχέση με την ποσότητα του να-
τρίου. Ασθενείς με παθήσεις στα νεφρά και το συκώτι, 
εκτεταμένα εγκαύματα, αιμορραγίες, διάρροια, καρ-
διακή ανεπάρκεια, μπορεί να εκδηλώσουν υπονατρι-
αιμία. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι ατονία, ναυτία, 
κράμπες, μυϊκή αδυναμία, σύγχυση. Στα πρώτα στάδια 
υπονατριαιμίας ο ασθενής μπορεί να μην εμφανίσει 
κανένα σύμπτωμα. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις το 
άτομο μπορεί να εμφανίσει σπασμούς, λήθαργο ή να 
πέσει σε κώμα.

Η υπερνατριαιμία είναι η αυξημένη συγκέντρωση του 
νατρίου στον οργανισμό. Παρατηρείται όταν η συγκέ-
ντρωση του νατρίου αυξηθεί σε σχέση με το νερό, που 
μπορεί να οφείλεται σε παθήσεις των νεφρών, κακή 
λειτουργία του μηχανισμού δίψας ή μειωμένη αναπλή-
ρωσή του.

Το αλάτι είναι η κύρια πηγή νατρίου. Η υπερβολική 
κατανάλωσή του μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα 
υγείας όπως η υπέρταση. Τα περισσότερα επεξεργα-
σμένα τρόφιμα περιέχουν μεγάλη ποσότητά αλατιού 
και γι αυτό είναι καλό να αποφεύγονται. Οι φυσιολογι-
κές τιμές νατρίου είναι 135-145 mEq/L.

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και κάλιο

Το κάλιο είναι ένας βασικός ηλεκτρολύτης που βρίσκε-
ται στο εσωτερικό των κυττάρων. Και αυτό παίζει σημα-
ντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία των κυττάρων. Οι ηλε-
κτρολυτικές διαταραχές που οφείλονται σε αυξημένη 
ή μειωμένη συγκέντρωση καλίου μπορεί να δημιουρ-
γήσουν σοβαρά προβλήματα στο νευρικό σύστημα και 
στην καρδιά. Το κάλιο ρυθμίζει τους καρδιακούς παλ-
μούς, στη σύσπαση των μυών, στην ομαλή μετάδοση 
των νευρικών σημάτων και στην ισορροπία μεταξύ οξέ-
ων και βάσεων. Ο οργανισμός προσλαμβάνει το κάλιο 
μέσω των τροφών και το αποβάλλει μέσω των νεφρών.

Η υποκαλιαιμία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Συνήθως συμβαίνει  όταν 
ο οργανισμός χάνει μεγάλες ποσότητες καλίου. Μπο-
ρεί να οφείλεται σε παθήσεις των νεφρών, μετά πολ-
λούς εμετούς και διάρροια, μετά τη λήψη φαρμάκων 
όπως τα διουρητικά. Ο ασθενής νιώθει υπνηλία, κό-
πωση, ναυτία, ανορεξία, ανωμαλίες στους καρδιακούς 
παλμούς.

Η υπερκαλιαιμία σχετίζεται με τη λήψη φαρμάκων για 
μείωση της αρτηριακής πίεσης, με εγκαύματα ή με 
δυσλειτουργίες των νεφρών που προκαλούν κατακρά-
τηση καλίου. Τα συμπτώματα με τα οποί α μπορεί να 
εκδηλωθεί είναι οι αρρυθμίες, η μυϊκή παράλυση, η 
καρδιακή ανακοπή κ.α.

Το κάλιο μπορεί να προσληφθεί από τα φρούτα, τα 
πράσινα λαχανικά, και τα δημητριακά. Τυποποιημένες 
τροφές με μεγάλη ποσότητα αλατιού δεν πρέπει να 
προτιμούνται.  Οι φυσιολογικές τιμές 3,5-5,0 mEq/L.

Τα επίπεδα νατρίου, καλίου και των υπολοίπων ηλε-
κτρολυτών πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία για να 
αποφεύγονται οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές και να 
επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία των κυττάρων.

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Γράφει:

Νικόλαος Αλτάνης_J 
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Γερμανοί επιστήμονες έχουν αναπτύξει μία νέα μέ-
θοδο πυρηνικής ιατρικής που μπορεί να καθορίσει 
αν ένας ασθενής με μεταμόσχευση νεφρού έχει 
αναπτύξει μόλυνση στο μεταμοσχευμένο ιστό. Η με-
λέτη, που χρησιμοποιεί τομογραφία εκπομπής πο-
ζιτρονίων / μαγνητική τομογραφία (PET / MRI), πα-
ρουσιάζεται στην ιατρική επιθεώρηση The Journal of 
Nuclear Medicine .

Επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστή-
ματος (ΛΟΣ) συμβαίνουν συχνά σε ασθενείς μετά 
από μεταμόσχευση νεφρού λόγω της καταστολής 
του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να οδη-
γήσει σε αποτυχία του μοσχεύματος ή σήψη. Η ανί-
χνευση της πηγής και της έκτασης της μόλυνσης-ει-
δικά αν το μεταμοσχευμένο νεφρό μπορεί να αποτε-
λεί προκλητική.

Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη εφαρμογή του άκρως-ε-
ξειδικευμένου CXCR4-στοχευμένου ΡΕΤ χρησιμο-
ποιώντας γάλλιο-68 ( 68 Ga) -Pentixafor για απεικό-
νιση λοίμωξης. Το CXCR4 είναι μια μικρή πρωτεΐνη 
υποδοχέας που υπάρχει στα λευκοκύτταρα για να 
καταπολεμούν λοιμώξεις, και το CXCR4 ενορχη-
στρώνει την πρόσληψη διηθητικών λευκοκυττάρων 
στην εστία της λοίμωξης.

«Άμεση απεικόνιση των διηθητικών λευκοκυττάρων 
σε νεφρικά αλλομοσχεύματα στο πλαίσιο της λοίμω-
ξης των νεφρών δεν είχε γίνει πριν από τη χρήση 
ΡΕΤ,» εξηγεί ο Thorsten Derlin, MD, από το Τμήμα 
Πυρηνικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Ανόβε-
ρου, Γερμανία. «Άλλες μέθοδοι απεικόνισης δεν φά-
νηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες κατά το παρελθόν για τη 
διάγνωση νεφρικής λοίμωξης, και η βιοψία μπορεί 
να έχει επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της αι-
μορραγίας.»

Για τη μελέτη, 13 λήπτες νεφρικού μοσχεύματος με 
επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις υποβλήθηκαν σε ΡΕΤ 

με το CXCR4-προσδεδεμένο 68 Ga-Pentixafor και σε 
MRI διάχυσης. Η συνδυασμένη εξέταση PET / MRI 
ανίχνευσε οξεία λοίμωξη στους νεφρούς που είχαν 
μεταμοσχευθεί σε 9 ασθενείς και λοιμώξεις του κα-
τώτερου ουροποιητικού και μη-ουρολογικές λοιμώ-
ξεις στους υπόλοιπους 4 ασθενείς.

Η συνδυασμένη CXCR4-στοχευμένη απεικόνιση με 
ΡΕΤ68 Ga-Pentixafor / MRΙ, ως εκ τούτου, δείχνει 
ισχυρό δυναμικό για μη επεμβατική ανίχνευση των 
λευκοκυττάρων σε μεταμοσχεύσεις νεφρού. Αυτή η 
νέα μεθοδολογία μπορεί επίσης να βελτιώσει τον χα-
ρακτηρισμό των λοιμωδών και φλεγμονωδών νόσων 
των νεφρών και μπορεί να χρησιμεύσει ως μια πλατ-
φόρμα για μελλοντικές κλινικές μελέτες στόχευσης 
λοίμωξης σε μεταμοσχευμένο ιστό (αλλομόσχευμα).

«Αυτή η εργασία εδραιώνει το CXCR4-στοχευμένο 
ΡΕΤ ως μία νέα προσέγγιση για την απεικόνιση της 
λοίμωξης , και αυτό ενισχύει τον ρόλο της πυρηνικής 
ιατρικής για την απεικόνιση των νεφρών,» δήλωσε ο 
Derlin. «Επίσης δείχνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 
αυτών των προσεγγίσεων για μια συνολική αξιολό-
γηση της νεφρικής νόσου και έχει τη δυνατότητα να 
αξιοποιηθεί και σε άλλες δυσδιάγνωστες λοιμώξεις, 
όπως χολαγγειίτιδα σε μεταμοσχευμένους ασθε-
νείς.»

Νέα μέθοδος πυρηνικής ιατρικής 
αναγνωρίζει λοιμώξεις στο νεφρό

*Πηγή: 
www.healthweb.gr_J 

The Right KJdney 

........... , 
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ΜΟΝΑ∆Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΗΤΕΡΑ

210 6869 412
210 6869 407

Ερυθρού Σταυρού 6, 15123, Μαρούσι. 
F: 210 6869 926, E: nefro@mitera.gr

Επιλογή ποιότητας 
και στήριγµα ζωής

Η Μονάδα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που χρήζουν αιµοκάθαρσης. 
Καλύπτεται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων µε άµεση δυνατότητα κλήσεως σε 
περίπτωση έκτακτων περιστατικών µε δυνατότητα αιµοκάθαρσης οξέων περιστατι-
κών νεφρικής ανεπάρκειας σε ασθενείς που νοσηλεύονται για άλλες αιτίες. 
Με σύγχρονο εξοπλισµό, εξειδικευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΜΗΤΕΡΑ, ακολουθεί τις αυστηρές προδιαγραφές σε όλα 
τα επίπεδα λειτουργίας που θέτει το ΜΗΤΕΡΑ και παρέχει εξειδικευµένη φροντίδα σε 
ένα ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον µε απόλυτο σεβασµό στις ανάγκες του κάθε 
ασθενή. ∆ιαθέτει ειδικά σχεδιασµένες καρέκλες (και κλίνες) µε ηλεκτρονικό σύστηµα 
χειρισµού που προσφέρουν άνετη παραµονή στον ασθενή, ο οποίος έχει στη διάθεσή 
του ατοµική εγκατάσταση οξυγόνου, συσκευή τηλεόρασης, ραδιόφωνο, τηλεφωνική 
γραµµή και πρόσβαση στο Wi-Fi της Κλινικής.

H Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί 
εντός του ΜΗΤΕΡΑ, µίας µεγάλης και πλήρως 
οργανωµένης Κλινικής, που εξασφαλίζει 
ασφαλή και αξιόπιστη ιατρική φροντίδα. 

14 µηχανήµατα τεχνητού νεφρού 
FRESENIUS 5008S µε επιλογή
online αιµοκάθαρσης
/

Καρδιολογικά monitors, καρδιογράφο, 
µηχάνηµα µέτρησης αερίων αίµατος, 
αναρροφήσεις, οξύµετρα, οξυγόνο και 
πιεσόµετρα καθώς και τροχήλατο 
ανακοπής πλήρως εξοπλισµένο µε 
απινιδωτή 

Ιατροί όλων των ειδικοτήτων που 
καλύπτουν όλο το 24ωρο 
/

Αιµατολογικά και απεικονιστικά εργαστή-
ρια µε µαγνητικό και αξονικό τοµογράφο, 
τµήµα υπερήχων, χειρουργεία, ΜΕΘ, 
πιστοποιηµένα κατά ISO
/

Κίτρινη Μονάδα για τη θεραπεία 
ασθενών µε HBV

∆ίκτυο απιονισµένου νερού µε σύστηµα 
συνεχούς ροής µε καθηµερινό έλεγχο 
και online παρακολούθηση
/

Σύστηµα αντιµετώπισης επειγόντων 
περιστατικών CODE BLUE
/

∆ίκτυο επικοινωνίας µε κέντρα αιµοκά-
θαρσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
µε σκοπό τη διευκόλυνση µετακίνησης 
των ασθενών της Μονάδας

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MIGFacebook/mitera.hospital          Linkedin/company/mitera-hospital-        Youtube/Ekdiloseismitera www.mitera.gr
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KΟι αγγειακές προσπελάσεις στους νεφροπαθείς 
αποτελούν γραμμές ζωής, αφού, με αυτές, οι ασθε-
νείς μπορούν και συνδέονται στο μηχάνημα της αι-
μοκάθαρσης, προκειμένου να κρατηθούν στην ζωή. 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον Αγγειοχει-
ρουργό Νικόλαο Τσεκούρα, και εκλεκτούς συνερ-
γάτες, έγινε χρήση της μηριαίας φλέβας (του εν τω 
βάθει συστήματος) για κατασκευή αγγειακής προ-
σπέλασης (fistula). Η επέμβαση ήταν επιτυχής και 
ο πρώτος Έλληνας αιμοκαθερόμενος ασθενής, με 
την χρήση της μηριαίας φλέβας, είναι γεγονός. Ο 
συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε καμμία άλλη επι-
λογή κατασκευής αγγειακής προσπέλασης στα άνω 
άκρα, λόγω ενός συνδρόμου γνωστού με την ονο-
μασία ‘σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας’. Επιπλέον, οι 
επιφανειακές φλέβες στα κάτω άκρα κρίθηκαν ακα-
τάλληλες, λόγω του μικρού τους μεγέθους.

Το ‘σύνδρομο της άνω κοίλης φλέβας’ πρακτικά 
σημαίνει σοβαρή απόφραξη των μεγάλων φλεβών 
του τραχήλου και του θώρακα, οι οποίες μεταφέρουν 
το αίμα από τα άνω άκρα, την κεφαλή, τον τράχηλο 
και το πάνω μέρος του θώρακος, προς την καρδιά. 
Ο συγκεκριμένος ασθενής έχει τόσο σημαντικές 
αποφράξεις στις κεντρικές αυτές φλέβες, του τρα-
χήλου και του θώρακα, όπου καταφέρνει και επιβιώ-
νει μόνο από την παρουσία παράπλευρης φλεβικής 
κυκλοφορίας, η οποία είναι, ευτυχώς, σημαντική. 

Η παρουσία 
της σημαντι-
κής παράπλευ-
ρης φλεβικής 
κυκλοφορ ίας 
μπορεί να καθι-
στά το σύνδρο-
μο της άνω κοί-
λης, μη θανατη-
φόρο, δεν είναι, 
όμως, αρκετή 
για να επιτρέψει 
σε μία αγγειακή 
π ρ ο σ π έ λ α σ η 
στα άνω άκρα 
να λειτουργεί με σωστό τρόπο. 

Μία αγγειακή προσπέλαση στα άνω άκρα, για να 
δουλέψει αποτελεσματικά και χωρίς επιπλοκές, προ-
ϋποθέτει ανοιχτές κεντρικές φλέβες, και όχι, απλά, 
παρουσία παράπλευρης φλεβικής κυκλοφορίας.  

Ο ασθενής μας, πριν την επέμβαση, κρατιώταν στη 
ζωή με μία αγγειακή προσπέλαση στο δεξί άνω άκρο, 
η οποία, λόγω του συνδρόμου της άνω κοίλης, απο-
τελούσε, ταυτόχρονα, και την αιτία μίας σοβαρότα-
της φλεβικής ανεπάρκειας του σκέλους. Οι εκδηλώ-
σεις της φλεβικής ανεπάρκειας ήταν ένα εξαιρετικά 

Γράφει: 
Νικόλαος Τσεκούρας, MD, ECFMG, PhD

Αγγειοχειρουργός - Διδάκτωρ 
 Παν/μίου Αθηνών

Διευθυντής Γ’ Aγγειοχειρουργικής  
Κλινικής «Ιασω General»

Αγγειακή προσπέλαση στο κάτω 
άκρο - Παρουσίαση πρώτου 
περιστατικού στην Ελλάδα με χρήση 
της μηριαίας φλέβας
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σοβαρό οίδημα και σκλήρυνση του σκέλους, ανοι-
χτές πληγές (έλκη), και δερματικές νεκρώσεις. Το 
δεξί άνω άκρο σταδιακά καθίστατο μη λειτουργικό, 
λόγω την αδυναμίας χρήσης των αρθρώσεων του 
αγκώνος, του καρπού και των δακτύλων. Επιπλέον, 
ο χρόνος λειτουργίας της συγκεκριμένης προσπέ-
λασης ήταν περιορισμένος, είτε λόγω επικείμενης 
απόφραξης, είτε λόγω επικείμενης  αιμορραγίας, η 
οποία θα μπορούσε να θέσει σε σημαντικό κίνδυνο 
ακόμη και την ίδια την ζωή του ασθενούς.

Έτσι, η εν λόγω αγγειακή προσπέλαση στο 
δεξί άνω άκρο θα έπρεπε να καταργηθεί, 
προκειμένου να διασωθεί το σκέλος, ενώ 
παράλληλα θα έπρεπε να αναζητηθεί μία 
νέα αγγειακή προσπέλαση, σε άλλο μέρος 
του σώματος, προκειμένου να συνεχίσει ο 
ασθενής να κάνει αιμοκάθαρση. Για την νέα 
αγγειακή προσπέλαση επιλέχθηκε η αρι-
στερή μηριαία φλέβα του εν τω βάθει συ-
στήματος. Αγγειακή προσπέλαση (fistula) 
σημαίνει ένωση μίας αρτηρίας με μία φλέ-
βα, όπου η φλέβα πρέπει να βρίσκεται κο-
ντά στο δέρμα, ώστε να παρακεντάται με 
ειδικές βελόνες και να συνδέεται, έτσι, ο 
ασθενής με το μηχάνημα της αιμοκάθαρ-
σης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενώθη-
κε, για τις ανάγκες αιμοκάθαρσης, η επιπολής μηρι-
αία αρτηρία με την μηριαία φλέβα. Η μηριαία φλέβα, 
στην ίδια επέμβαση, μεταφέρθηκε κοντά στην επι-
φάνεια του δέρματος, ώστε να πραγματοποιείται με 
ευκολία η σύνδεσή της με το μηχάνημα της αιμοκά-
θαρσης.

Έτσι, υπό γενική αναισθησία παρασκευάστηκε η αρι-
στερή μηριαία φλέβα από το πάνω μέρος του μη-
ρού, μέχρι το ύψος του γόνατος. Εν συνεχεία, παρα-
σκευάστηκε η επιπολής μηριαία αρτηρία, ακριβώς 
πριν την πορεία της, ως ιγνυακή αρτηρία, πίσω  από 
το γόνατο. Η μηριαία φλέβα απομακρύνθηκε από 
την αρχική της θέση και τοποθετήθηκε σε νέα θέση 
κοντά στο δέρμα και επί τα εκτός της αρχικής της 
θέση, μέσα σε κανάλι που δημιουργήθηκε με ειδικό 
εργαλείο. Τέλος, το περιφερικό τμήμα της μηριαίας 
φλέβας ενώθηκε με την επιπολής μηριαία αρτηρία, 
ακριβώς πάνω από το γόνατο.

Ένας από τους σοβαρούς κινδύνους που υπάρχουν 
σε αυτές τις επεμβάσεις, όπως αναφέρεται σε μι-
κρές δημοσιευμένες σειρές από κέντρα της Αμερι-
κής, είναι η ισχαιμία του κάτω άκρου, λόγω πιθανής 
υποκλοπής αίματος από το πόδι προς την fistula. Οι 
ισχαιμίες αυτές σε κάποιες περιπτώσεις έχουν οδη-
γήσει σε ακρωτηριασμό του χειρουργημένου σκέ-
λους! Είναι λοιπόν εξαιρετικής σημασίας η σωστή 
επιλογή ασθενούς για την επέμβαση αυτή με λεπτο-

μερή μελέτη προεγχειρητικά τόσο του φλεβικού όσο 
και του αρτηριακού συστήματος.

Ο ασθενής μας είχε μία ανεπίπλεκτη επέμβαση και 
εδώ και 3 μήνες κάνει επιτυχημένη αιμοκάθαρση, 
μέσω της νέας του fistula. Η παλαιάfistula στο άνω 
άκρο τέθηκε εκτός κυκλοφορίας, χειρουργικά, με 
μία νέα επέμβαση, οδηγώντας σε υποχώρηση του 
οιδήματος και της σκληρίας του δεξιού άνω άκρου, 
καθώς και σε σταδιακή επαναφορά της λειτουργικό-

τητας του σκέλους.

Ο ασθενής, σήμερα, βρίσκεται σε πρόγραμμα τακτι-
κής παρακολούθησης. 

Για την επιτυχημένη αυτή επέμβαση θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερμά, από την ιστοσελίδα μου, τους 
συνεργάτες μου:

•  κο Αναστάσιο Παπαπέτρου, εξαιρετικό αγγειο-
χειρουργό, συνεργάτη μου στην επέμβαση,

•  την αναισθησιολόγο κα Αγγελική Πανταζή, η 
οποία έκανε εξαιρετική δουλειά χορηγόντας 
αναισθησία σε έναν ασθενή με τόσο πολύ βεβα-
ρημένο καρδιολογικό, νεφρολογικό και ιατρικό 
ιστορικό 

•  τον ακτινολόγο κο Ηλία Κατσαούνο για την εξαι-
ρετική υπερηχογραφική μελέτη του ασθενούς

•  τους νεφρολόγους κο Θοδωρή Δραγάνη και κα 
Ούρσου Μικαέλα για την διαχρονική φροντίδα 
του ασθενούς

•  τον προϊστάμενο νοσηλευτή κο Κυριαζίδη Δημή-
τριο, ο οποίος είχε την ευκαιρία να είναι ο πρώ-
τος νοσηλευτής σε κέντρο αιμοκάθαρσης στην 
Ελλάδα, όπου συνέδεσε μηριαία φλέβα σε μηχά-
νημα αιμοκάθαρσης. 
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Κάνε και εσύ τώρα τη δική σου προσφορά ζωής, χάρησε χαμόγελο  
σε όποιον το χρειάζεται

• Νικηφόρος Νευράκης 50 ευρώ 

 εις μνήμην του προέδρου Γεώργιου Καστρινάκη

• Τσίγκα Βασιλική 50 ευρώ

• ΕΚΣΕΔ 50 ευρώ

• Λαδάς Βασίλειος 20 ευρώ

• Αράπογλου Ιωάννης 100 ευρώ

 εις μνήμην Δημητρίου Φαμπρικάρη

• Χανιώτης Ιωάννης 10 ευρώ

• Κοντομίχης Δημήτριος 50 ευρώ

• Γεωργαντάς Δημήτριος 35 ευρώ

• Καβαλλιέρος Εμμανουήλ 15 ευρώ

• Φαρμακείο Κόνη Κυπραίου 100 ευρώ

 εις μνήμην Ιωάννη Σερεμετάκη

• Αιμιλία Κιάφα 150 ευρώ

 εις μνήμην Χρήστου Κιάφα

• Γρίβα Μαρία 50 ευρώ

 εις μνήμην Φώτιου Γρίβα

• Μακρίδου Ελένη 50 ευρώ

• Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Μεταφορών  
 & Επικοινωνιών Δυτικού Τομέα Αθηνών 240 ευρώ

 εις μνήμην Περικλή Κιούση

• 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 75 ευρώ

 εις μνήμην Περικλή Κιούση

• Κεφαλάς Δημήτριος 10 ευρώ

 εις μνήμην Περικλή Κιούση

• Μαργέτη Ευθυμία 10 ευρώ

 εις μνήμην Περικλή Κιούση

• Μητσόπουλος Κων/νος 50 ευρώ

 εις μνήμην Περικλή Κιούση

• Βώβου Ευαγγελία 15 ευρώ

• Παναγιώτης Πλατάς 150 ευρώ

 εις μνήμην Ελένης Πλατά

• Ρόδα Φανή 30 ευρώ

 εις μνήμην φίλης

• Λογοθέτη Εξακουστή 15 ευρώ

• Σεβαστή Μιχάλη 100 ευρώ

 εις μνήμην Χρήστου & Δημοσθένη Μιχάλη

• Ηλίας Αθανάσιος 15 ευρώ

Κάνε και εσύ τώρα τη δική σου προσφορά ζωής,
χάρησε χαμόγελο σε όποιον το χρειάζεται
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