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1. Τροποποίηση του κανονισμού περί αναπηρίας του ΙΚΑ
υπέρ των νεφροπαθών

Τα νέα μας

H απόφαση με Αρ. Πρωτ. Φ1132Ι/19609/1630 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των νεφροπαθών. Η απόφαση αυτή τροποποιεί τις σχετικές ρυθμίσεις του Κανονισμού του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση ποσοστού αναπηρίας
80% μετατρέπεται σε «επ’ αόριστον».
Ποιό συγκεκριμένα:
1. Το Κεφάλαιο 1.7.5. «Νεφρωσικό Σύνδρομο» του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υ.Α. Φ21/2361/5-10-1993, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 819Β/7-I0-1993) αντικαθίσταται ως εξής:
1.7.5 Νεφρωσικό Σύνδρομο
A. ΠAΘOΓΕNEΊΑ
Συνίσταται σε οξεία ή χρόνια βλάβη των λειτουργικών μονάδων του νεφρού (βασική μεμβράνη σπείραμα) με κύριο χαρακτηριστικό την πρωτεϊνουργία.
Νεφρωσικό σύνδρομο μπορεί να προκαλέσουν:
α) Γενικευμένα νοσήματα: Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η οζώδης πολυαρτηρίτιδα, το
πολλαπλούν μυέλωμα, η αναφυλακτοειδής πορφύρα (Ηenοch-Schonleίn), η σύφιλη, η ελονοσία, ο
σακχαρώδης διαβήτης κ.α.
β) Νεφρικές παθήσεις, οι οξείες και χρόνιες σπειραματονεφρίτιδες και η θρόμβωση των νεφρικών
φλεβών.
γ) Νεφροτοξικές ουσίες. Βαρέα μέταλλα, η πενικιλλαμίνη, η τριμεδιόνη, παραδιόνη. Όταν δεν
αποκαλύπτεται σαφές αίτιο το νεφρωσικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθές.
Κλινικά ευρήματα
Το νεφρωσικό σύνδρομο κλινικώς προσβάλλει με οίδημα. Με το καθολικό οίδημα συνυπάρχει
ασκίτης ή υδροθώρακας. Οι πάσχοντες είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Κατά την οιδηματική φάση
οι ασθενείς παρουσιάζουν ανορεξία και εμφανίζουν γαστρεντερικές διαταραχές.
Παρακλινικά ευρήματα
Από τα ούρα:
α) Βαριά πρωτεϊνουρία, άνω των 3g/24h.
β) Πολλές φορές διαπιστούται παροδική μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία από τον ορό
του αίματος.
α) Προσδιορισμός πρωτεϊνών ορού και ηλεκτροφόρηση:
Χαμηλή τιμή λευκωματίνης και γ-σφαιρίνης ορού και υψηλή τιμή α και β-σφαιρίνης. β) Αυξημένη
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τιμή χοληστερίνης και λιπιδίων ορού γενικών.
γ) Επίπεδα ουρίας - κρεατινίνης.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Η πρόγνωση εξαρτάται από την ύπαρξη και τη φύση της υποκείμενης νόσου και από την ανταπόκριση στη θεραπεία, καθώς και από το επίπεδο της νεφρικής, λειτουργίας. Εξυπακούεται ότι είναι
αναγκαία η επανεκτίμηση του βαθμού αναπηρίας μετά τριετία
ΠΑ….. 67-80%»
2. Το Κεφάλαιο 1.7.6 «Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια» του ανωτέρω ιδίου Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
1.7.6 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Είναι η τελική κατάληξη πολλών παθήσεων των νεφρών. Από τα συχνότερα αίτια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας είναι η σπειραματονεφρίτιδα, οι νόσοι σωληναρίων, η διαβητική νεφροπάθεια,
η νεφροσκλήρυνση, ο πολυκυστικός νεφρός, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος κ.λ.π
Α. ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1ο επίπεδο
Κλινικά ευρήματα
α) Αναιμία
β) Γαστρεντερικές διαταραχές (ανορεξία, ναυτία, εμετοί, ουραιμική απόπνοια, γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος).
γ) Δερματολογικές εκδηλώσεις (ωχρότητα, κνησμός, εκχυμώσεις).
Παρακλινικά ευρήματα
Αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης του αίματος. Διαταραχές των λευκωμάτων.
Η αναιμία, τα οιδήματα, η ουραιμία, αλλά κυρίως το επίπεδο κρεατινίνης είναι αξιόπιστα κριτήρια
για τον προσδιορισμό της βαρύτητας.
- Κρεατινίνη ορού έως 2gr (χρ. νεφρική νόσος σταδίου Π)
Ποσοστό αναπηρίας: ….40-50%
2ο επίπεδο
Κλινικά ευρήματα
α) Καρδιαγγειακές και πνευμονικές διαταραχές (αρτηριακή υπέρταση, περικαρδίτιδα,
μυοκαρδιοπάθεια, ουραιμικός πνεύμονας, αρρυθμίες).
β) Νευρομυϊκές διαταραχές (κάματος, διαταραχές ύπνου, κεφαλαλγία, πλημμελής διανοητική λειτουργία, λήθαργος, περιφερική νευροπάθεια, μυϊκός κλώνος, επιληπτικοί σπασμοί, κώμα, επώδυνες
μυϊκές συσπάσεις).
γ) Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές (νεφρική οστεοδυστροφία, δευτεροπαθής
υπερπαραθυροειδισμός, αμηνόρροια).
Παρακλινικά ευρήματα
Πολυουρία, υποσθενουρία, διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών με υποκαλιαιμία, υπονατριαιμία,
οξέωση, υπασβεστιαιμία, υποφωσφαταιμία, διαταραχές βιταμίνης D, αναιμία.
Ποσοστό αναπηρίας
- κρεατινίνη αίματος από 2gr έως 4gr. με συνεκτίμηση των κλινικών εκδηλώσεων (Σταδίου ΠΙ χρ.
Νεφρικής νόσου… Π.Α. 67% έως 80%.
-κρεατινίνη αίματος άνω των 4gr. (Στάδιο IV χρόνιας νεφρικής, νόσου… Π.Α. 80%
1.7.6. Τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Στάδιο V Χρ. Νεφρικής νόσου) - Θεραπείας αποκατάστασης.
α) Όταν βρίσκεται υπό χρόνια αιμοκάθαρση. ΠΛ. 80% επ’ αόριστον.
β) Όταν βρίσκεται υπό χρόνια περιτοναϊκή κάθαρση ΠΑ. 80% επ’ αόριστον.
γ) Κατά και μετά τη μεταμόσχευση και επ ‘ αόριστον ... ΠΑ 80%.
γ1) Επί απορρίψεως του μοσχεύματος ή σοβαρών επιπλοκών… ΠΑ. άνω 80%.

2. Επέκταση διατροφικού επιδόματος σε Αλλοδαπούς και Ομογενείς
Με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ Υ1/Γ.Π.οικ. 101270/17-07-09 ΦΕΚ 1591/4-8-2009
των υπουργών Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας & Οικονομικών επεκτείνεται η παροχή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος,

πνευμόνων και μυελού των οστών, πέραν των Ελλήνων πολιτών και στους:
α) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) πολίτες κρατών που έχουν προσχωρήσει
και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,
γ) Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα
μας επικυρωμένη με νόμο,
δ) Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α’ 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση,
ε) Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς
παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των
Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας
Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (αν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α’),
στ) Κατόχους Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, εφόσον όλοι οι ανωτέρω κατοικούν μόνιμα, νόμιμα
και συνεχώς στην Ελλάδα.
Το νόμιμο και μόνιμο της παραμονής ρυθμίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές
διατάξεις. Στους εν λόγω δικαιούχους πρέπει να αποδεικνύεται το συνεχές της διαμονής βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Το διατροφικό επίδομα διακόπτεται σε δυο περιπτώσεις:
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.
Σε περίπτωση παραμονής του δικαιούχου εκτός της χώρας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξι (6) μηνών.
Αναγνώριση δικαιούχου-Δικαιολογητικά
Για την αναγνώριση των ανωτέρω κατηγοριών ως δικαιούχων του εν λόγω επιδόματος, πρέπει να
προσκομίζονται στην αρμόδια Δ/νση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Διαμερίσματος, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
Σε περίπτωση όπου αντί του άμεσα δικαιούχου ενεργεί νόμιμος αντιπρόσωπος θα κατατίθεται
πληρεξούσιο θεωρημένο απ’ την οικεία Αστυνομική Αρχή ή με συμβολαιογραφική-δικηγορική πράξη. Η ισχύς του πληρεξούσιου είναι διάρκειας έξι (6) μηνών.
Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η επιμέλεια του δικαιούχου σε άλλο πρόσωπο να κατατίθεται
αντίστοιχα η σχετική πράξη που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή.
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του προς ενίσχυση ατόμου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς του ενδιαφερόμενου. Σε
περίπτωση ελλείψεως των ανωτέρω θα προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο που
δηλώνει την ταυτότητα του προς ενίσχυση ατόμου.
3) Γνωμάτευση ιατρού όπως αυτή αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα 3 παρ. 2 των υπ αριθμ.
Α2γ/5014/82 (ΦΕΚ 591/19.7.1982 τ.Β’) και γ1/Γ.Π.ΟΙΚ. 84391{27.6.2007 (ΦΕΚ 1165/11.7.2007
τ.Β’) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
4) Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του προς ενίσχυση ατόμου δηλώνεται απ’ τα στοιχεία Υπεύθυνης
Δήλωσης που καταθέτει ή διά της προσκομίσεως αποδείξεων πληρωμής ενοικίου. (Κατατίθεται
κάθε 1 έτος).
5) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
α) Ότι δεν λαμβάνει το διατροφικό επίδομα από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία για την οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω υποβληθέντων στοιχείων.
Πέραν των ανωτέρω, για τους πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κρατών που
έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, πολίτες που έχουν υπογράψει
σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας επικυρωμένη με νόμο και πολίτες του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959, (ΦΕΚ 246, τ.Α’ 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, θα προσκομίζεται άδεια
διαμονής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.
Σε περίπτωση όπου έχει ορισθεί νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου, υποχρεούται να ενημερώσει για όλα τα ανωτέρω καθώς και για την περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.
Διαδικασία πληρωμής
Η ημερομηνία έναρξης για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους του της παρούσας
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απόφασης νεφροπαθείς τελικού σταδίου σε περιτοναϊκή κάθαρση ή σε αιμοκάθαρση, καθώς και
τους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς και τους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και
μυελού των οστών, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια Δ/νση της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
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3. Επίδομα αεροθεραπείας 2009
1.Το επίδομα αεροθεραπείας χορηγείται στους δικαιούχους ασφαλισμένους και συνταξιούχους
λόγω γήρατος των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, οι οποίοι πάσχουν:
α. από φυματίωση.
β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση.
γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε
μεταμόσχευση νεφρού.
δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80
% στην πνευμονική νόσο και
ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων καρδιάς και ήπατος.
Οι δικαιούχοι ασφ/νοι και συντ/χοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας εφ’ όρου ζωής.
Το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας κάθε χρόνο
καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων οικονομίας και οικονομικών - απασχόλησης και
κοινωνικής προστασίας.
Ειδικά για το 2009 το επίδομα αεροθεραπείας καθορίστηκε στα 250€.
Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας, έχει αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27-07-2009 και θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Φ40021/12853/1297/21-7-09 κοινή Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. (ΦΕΚ 1533/τ.Β’/27-7-09)β. Εγκ.49/97, 98 και
105/07 και 73/08.
Προϋποθέσεις:
α. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πάσχουν από τις προαναφερόμενες ασθένειες, εκτός από
την περίπτωση δ, να έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 33%.
β. οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανισμών που χορηγούν επιδόματα ασθένειας, να
επιδοτούνται λόγω ασθένειας για τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2009
μέχρι 31/8/2009, έστω και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτού.
γ. οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανισμών που δεν καταβάλλouν επιδόματα
ασθενείας, να προσκομίζουν γνωμάτευση γιατρού νοσοκομείου η κλινικής, σχετικής με την πάθηση
ειδικότητας, με την οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.
Επιπλέον, οι πάσχοντες από φυματίωση δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας και στις περιπτώσεις που παίρνουν βοήθημα τύπου συντάξεως λόγω φυματιώσεως ή επίδομα διαιτολογίου.
Σε περίπτωση που, από τις καταστατικές διατάξεις κάποιου ασφαλιστικού οργανισμού, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, ποσού μεγαλύτερου από αυτό που ορίζεται με την
παρούσα απόφαση, μπορεί να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο από το ανωτέρω οριζόμενο ποσό,
εφόσον η οικονομική κατάσταση του οικείου οργανισμού το επιτρέπει.
Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας:
Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοσηλείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή
άλλο ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ή παρέχονται σε αυτούς έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής, εφόσον το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταβάλλονται οι ανωτέρω παροχές, αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του
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χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.2β της απόφασης αυτής.
Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται συγχρόνως από το Δημόσιο και οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δικαιούνται του
επιδόματος αεροθεραπείας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό.
Το επίδομα αεροθεραπείας δικαιούνται και οι συνταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησής τους
ανατρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από την 31/8/2009, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης συνταξιοδότησης.
Ταμεία που παρέχουν το επίδομα αεροθεραπείας είναι τα ακόλουθα:
ΙΚΑ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ )
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Αυτοαπασχολούμενων (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί)
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)

Αρχίσε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η χορήγηση των καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ
στα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), η οποία και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009.
Οι δικαιούχοι της Νομαρχίας Αθηνών, μπορούν να παραλάβουν τις κάρτες τους από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων και
από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της
Νομαρχίας Αθηνών. Η Νομαρχία Αθηνών θα διαχειριστεί συνολικά 48.000 κάρτες.
Μετά την 31.12.2009, όσοι προσκομίσουν
Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που θα
έχει εκδοθεί μετά την 01.01.2010, θα λαμβάνουν Δελτίο που θα χρησιμοποιούν για όσο
χρονικό διάστημα του έτους 2009 παραταθεί η
ισχύς των καρτών του 2009.
Ποιοί δικαιούνται τις κάρτες
Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι των καρτών είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
εφόσον το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των €23.000 ή το
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν είναι
μεγαλύτερο των €29.000.
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με €5.600 για κάθε επιπλέον ανάπηρο άτομο που συνοικεί
και βαρύνει την οικογένεια, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67%. Όσοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο εισοδήματος δικαιούνται κάρτα με έκπτωση 50% για τις διαδρομές εσωτερικού των
υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και τις διαδρομές εσωτερικού δικτύου του ΟΣΕ.
Τα δικαιολογητικά
Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο με συνημμένα τα δικαιολογητικά που ακολουθούν.
2.Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογο-ανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της: Όσοι λαμβάνουν επίδομα από τις
Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των Νομαρχιών, με βάση γνωματεύσεις
Υγειονομικών Επιτροπών, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση θα γίνεται μέσω του μητρώου επιδοματούχων που υπάρχει στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα
Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, μπορούν να τις προσκομίσουν
εναλλακτικά.
Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ, λόγω αναπηρίας βάσει γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών, μπορούν να προσκομίσουν το τελευταίο απόκομμα της σύνταξής τους, στο οποίο αναγράφεται
εντύπως το γράμμα «Α» που σημαίνει αναπηρία. Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους απαιτείται
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απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, από
την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον, καθώς και η διάρκεια
ισχύος της.
3.Για τους υπηκόους κρατών, εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται πέρα από την παραπάνω Γνωμάτευση και Ιατρική
Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το
ατύχημα.
4.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοαντίγραφό της (διπλή όψη).
5.Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86) περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
6.Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το έτος 2008 ή
Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την Εφορία, για όσους δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης.
7.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (για την έκδοση νέας κάρτας).
8.Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας.
Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τις 08:00 το πρωί ως τη 01:30 το
μεσημέρι από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αθηνών.

5. Κυκλοφορεί το σκεύασμα Sandimmun Neoral των 10 mg
Απλοποιήθηκε η διαδικασία για το Sandimmun Neoral των 10 mg και κυκλοφορεί όπως τα λοιπά
σκευάσματα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Με παρέμβασή του, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού ζήτησε από τον
Ε.Ο.Φ να δώσει την άδεια για την κυκλοφορία του σκευάσματος Sandimmun Neoral των 10 mg
από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Πράγματι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, απλοποιώντας την διαδικασία για το συγκεκριμένο σκεύασμα και μέσω του Ι.Φ.Ε.Τ εξασφαλίζει τα αναγκαία αποθέματα για τα φαρμακεία των
νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, που θα προμηθεύουν τους μεταμοσχευμένους χωρίς άλλες
διατυπώσεις με μόνη την συνταγή του θεράποντος ιατρού τους.
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6. Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων έως τα
1650 cc
Την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων έως τα 1650
cc των νεφροπαθών (υπό αιμοκάθαρση, ή
περιτοναϊκή κάθαρση, ή μεταμόσχευση νεφρού) ,σύμφωνα με την αποφ. με αριθμ.
πρωτ.1108919/697/Τ&Ε. δικαιούνται εκτός
από τα αυτοκίνητα που έχουν χαρακτηριστεί αναπηρικά και τα:
1) τα αυτοκίνητα που ήταν ήδη στην κατοχή των φορολογουμένων πριν αυτοί καταστούν ανάπηροι, 2) τα αυτοκίνητα που
αποκτήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της
αναπηρίας του δικαιούχου, ανεξάρτητα εάν
το αυτοκίνητο έχει χαρακτηριστεί «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ».
Οι ανωτέρω απαλλαγές δίνονται εφ’ όσον
πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις (κατηγορία αναπηρίας, ηλικία ενδιαφερόμενου,
κυβισμός οχήματος).
Για τους νεφροπαθείς (υπό αιμοκάθαρση, ή περιτοναϊκή κάθαρση, ή μεταμόσχευση νεφρού) δεν
απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας ιχ επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 cc ακόμη και εάν
έχουν χαρακτηριστεί αναπηρικά.
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Υπερουριχαιμία, δηλαδή αυξημένα επίπεδα
ουρικού οξέος στο αίμα, παρατηρείται συχνά
μετά τη μεταμόσχευση. Σε διάφορες μελέτες
έχει βρεθεί ότι η επίπτωση της υπερουριχαιμίας
φτάνει το 80% (8 στους 10 μεταμοσχευμένους
εμφανίζουν υψηλές στάθμες ουρικού).
Γνωστά αίτια υπερουριχαιμίας αποτελούν η
μεγάλη ηλικία, η παχυσαρκία, η μειωμένη νεφρική λειτουργία και η λήψη κυκλοσπορίνης/τακρόλιμους και διουρητικών.
Υπερουριχαιμία και ουρική αρθρίτιδα
Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν μεταβολισμού των πουρινών, που είτε παράγονται ενδογενώς, είτε προέρχονται από αυξημένη εξωγενή
πρόσληψη με τις τροφές. Το παραγόμενο ουρικό
οξύ αποβάλλεται μέσω των νεφρών.
Υπερουριχαιμία υπάρχει όταν η στάθμη του
ουρικού οξέος στον ορό είναι πάνω από 7 mg/
dl. Η ασυμπτωματική υπερουριχαιμία δεν έχει
συνήθως δυσάρεστες συνέπειες, αν και οι υψηλές στάθμες ουρικού συνδέονται με την εμφάνιση ουρικής αρθρίτιδας.
Η υπερουριχαιμία από μόνη της δεν αποτελεί
ένδειξη για τη χορήγηση θεραπείας σε ασθενείς
χωρίς ιστορικό ουρικής αρθρίτιδας. Από τους
ασθενείς με υπερουριχαιμία, ελάχιστοι θα εμφανίσουν τελικά ουρική αρθρίτιδα.
Η ουρική αρθρίτιδα προκαλείται από την υψηλή
συγκέντρωση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου
στις αρθρικές κοιλότητες. Οι κλινικές εκδηλώσεις συνίστανται σε φλεγμονή της άρθρωσης,
ερυθρότητα, άλγος κατά την κίνηση και περιορισμό της κινητικότητας. Μετά από το πρώτο
επεισόδιο ουρικής αρθρίτιδας, ο ασθενής είναι
επιρρεπής για μελλοντική υποτροπή, εκτός εάν
διορθωθεί η υποκείμενη αιτία ή τροποποιηθούν
οι παράγοντες κινδύνου.
Αιτιολογία της υπερουριχαιμίας και της ουρικής αρθρίτιδας στη νεφρική μεταμόσχευση
Υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί μέσω των οποίων οι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος βρίσκονται
σε υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση υπερουριχαιμίας και/ή ουρικής αρθρίτιδας και περιλαμβάνουν τη μειωμένη νεφρική λειτουργία και τη
λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων.
Η υπερουριχαιμία είναι συνηθισμένη εκδήλωση σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία,
διότι το ουρικό οξύ συσσωρεύεται στον οργανισμό, λόγω της μειωμένης αποβολής του. Οι
λήπτες νεφρικού μοσχεύματος μπορεί να εμφα-

νίσουν υψηλά επίπεδα ουρικού όσο μειώνεται η
λειτουργία του μοσχεύματος.
Επιπλέον, οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς συνήθως λαμβάνουν το ανοσοκατασταλτικό φάρμακο κυκλοσπορίνη, το οποίο αυξάνει τα επίπεδα
του ουρικού οξέος. Η κυκλοσπορίνη μπορεί να
συμβάλλει στην εκδήλωση της ουρικής αρθρίτιδας, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν και άλλοι
προδιαθεσικοί παράγοντες (πχ ανδρικό φύλο,
προηγούμενο τραύμα στην περιοχή, ταυτόχρονη λήψη διουρητικού). Παρ’ όλα αυτά, ένα μικρό
μόνο ποσοστό ασθενών με υπερουριχαιμία θα
εμφανίσει κλινικά ουρική αρθρίτιδα, ίσως λόγω
των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων των φαρμάκων που λαμβάνουν για την πρόληψη της οξείας
απόρριψης. Εκτός από την κυκλοσπορίνη, και το
τακρόλιμους φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση των
επιπέδων του ουρικού και ουρική αρθρίτιδα, αν
και σε μικρότερο βαθμό.
Τέλος, αντιϋπερτασικοί παράγοντες και ιδιαίτερα τα διουρητικά σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση υπερουριχαιμίας.
Θεραπεία και προφύλαξη
Θεραπεία για την υπερουριχαιμία, γενικώς, δεν
χορηγείται. Προφυλακτική θεραπεία δίδεται μόνο
στην ομάδα ασθενών που βρίσκεται σε υψηλό
κίνδυνο για την εμφάνιση αρθρίτιδας ή που έχει
εκδηλώσει ουρική αρθρίτιδα στο παρελθόν.
Θεραπεία οξέος επεισοδίου
Το φάρμακο το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας στην
οξεία φάση, είναι η κολχικίνη. Η κολχικίνη μειώνει την εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού στις
αρθρώσεις και ελαττώνει τη φλεγμονή. Τη χρήση
της περιορίζει το γεγονός ότι συχνά προκαλεί
διάρροιες. Σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες
είναι η μυονευροπάθεια (συνήθως μετά από
χρόνια χορήγηση και είναι αναστρέψιμη) και η
μυελοτοξικότητα.
Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία του οξέος επεισοδίου ουρικής αρθρίτιδας. Συνήθως, οι μεταμοσχευμένοι
λαμβάνουν μία μικρή δόση συντήρησης και σε
αυτήν την περίπτωση, αύξηση της δοσολογίας
στα 20-30 mg ημερησίως είναι αποτελεσματική
στις περισσότερες περιπτώσεις.
Τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
αποτελούν μία αποτελεσματική επιλογή, λόγω
όμως της δυνητικής νεφροτοξικότητάς τους, η
χορήγησή τους πρέπει να περιορίζεται.
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Προφύλαξη
Σε ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο
για την εκδήλωση ουρικής αρθρίτιδας, το φάρμακο εκλογής, που μπορεί να χορηγηθεί στα
πλαίσια της προφύλαξης, είναι η αλλοπουρινόλη
(Zyloric, Zylapour). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν ο μεταμοσχευμένος ασθενής λαμβάνει
αζαθειοπρίνη. Η συγχορήγηση αζαθειοπρίνης
και αλλοπουρινόλης οδηγεί σε μυελοτοξικότητα
και ο συνδυασμός πρέπει να αποφεύγεται. Σε
περίπτωση που ο ασθενής πρέπει οπωσδήποτε
να λάβει αλλοπουρινόλη, είτε μειώνουμε τη δοσολογία της αζαθειοπρίνης, είτε γίνεται αλλαγή

του φαρμάκου σε Μουκοφαινολικό οξύ (Cellcept,
Myfortic). Ουρικοζουρικοί παράγοντες, όπως
είναι η προβενεσίδη και η φαινυλφινπυραζόνη
είναι αποτελεσματικοί στην πρόληψη της ουρικής αρθρίτιδας, έχουν όμως αντένδειξη όταν
υπάρχει ουρολιθίαση ή μειωμένη λειτουργία του
μοσχεύματος.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε τη μεγάλη
σημασία της δίαιτας, για παράδειγμα αποφυγή
εντοσθίων, οστρακοειδών, χταποδιού, πέτσας
από το κρέας, φασολιών, φακής, αναψυκτικών
και την απώλεια βάρους σε ασθενείς που είναι
υπέρβαροι.

Ποιοι άνδρες κινδυνεύουν
περισσότερο από οστεοπόρωση;

Επιστημονικά νέα

Στην οστεοπόρωση τα οστά γίνονται αδύνατα και κινδυνεύουν περισσότερο να ραγίσουν ή να
σπάσουν.
Τα οστά στον άνθρωπο ανανεώνονται συνεχώς. Μέχρι την ηλικία των 30 ετών, τόσο στους άνδρες
όσο και στις γυναίκες, ο οργανισμός παράγει αρκετό οστικό ιστό για να αντικαθιστά τα κόκαλα που
καταβολίζονται φυσιολογικά.
Στην ηλικία των 30 περίπου ετών, η οστική μάζα φτάνει στα πιο ψηλά της επίπεδα που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της ζωής. Μετά αρχίζει μια σταδιακή πτώση της οστικής μάζας του
οργανισμού.
Η οστεοπόρωση αναπτύσσεται όταν ο οργανισμός δεν είναι πλέον σε θέση να αντικαθιστά τα
οστά τόσο γρήγορα όσο καταβολίζονται.

Υπολογίζεται ότι 1 άνδρας στους 5 άνω των 50 ετών, θα υποστεί κάταγμα οστών που θα επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα ζωής του ή ακόμη θα τον οδηγήσει σε πρόωρο θάνατο.
Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνδρες
που πάσχουν από οστεοπόρωση και 12 άλλα εκατομμύρια ανδρών που κινδυνεύουν από τη νόσο.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και σχετικά συχνό. Είναι απαραίτητο οι άνδρες
να γνωρίζουν την πάθηση και να λαμβάνουν έγκαιρα τα μέτρα για αποτροπή δυσάρεστων και επικίνδυνων για τη ζωή επιπλοκών.
Ας δούμε αρχικά τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο των ανδρών για οστεοπόρωση:
1.Το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης
2.Η ηλικία των 65 ετών και άνω
3.Το κάπνισμα
4.Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
5.Η διατροφή χαμηλή σε ασβέστιο και βιταμίνη D
6.Η λίγη ή καθόλου σωματική άσκηση
7.Το πολύ χαμηλό βάρος σώματος
8.Ο υπογοναδισμός με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα
9.Οι άνδρες της λευκής φυλής κινδυνεύουν περισσότερο από τους άλλους
10.Οι χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, υπερθυρεοειδισμός, ο καρκίνος, το σύνδρομο Cushing
και άλλες
11.Η χρόνια λήψη φαρμάκων όπως τα κορτικοστεροειδή (πρεδνιζόνη, κορτιζόνη και άλλα)
Η οστεοπόρωση είναι ασθένεια που εξελίσσεται ύπουλα, αθόρυβα, χωρίς να δίνει ιδιαίτερα συμπτώματα μέχρι που να προκληθούν κατάγματα.
Για τους λόγους αυτούς οι άνδρες που κινδυνεύουν περισσότερο από οστεοπόρωση πρέπει να
ελέγχονται για την πάθηση. Επίσης πρέπει να ελέγχονται και οι άνδρες που υπέστησαν κάταγμα
χωρίς ατύχημα ή άλλη εμφανή αιτία, αυτοί των οποίων μειώθηκε το ύψος τους, άνδρες που παρουσιάζουν αλλαγή της στάσης του σώματός τους ή που παρουσιάζουν ξαφνικούς πόνους της πλάτης.
Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι η διαγνωστική εξέταση που τεκμηριώνει την ύπαρξη
της οστεοπόρωσης. Οι άνδρες άνω των 50 ετών που έχουν παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση,
πρέπει να κάνουν τεστ οστικής πυκνότητας.
Οι αναλύσεις αίματος μπορούν να ελέγξουν το ασβέστιο και τη βιταμίνη D που εάν είναι χαμηλά
στον οργανισμό, συμβάλουν στην ευθραυστότητα των οστών.
Η έγκαιρη ανίχνευση της πάθησης επιτρέπει την έναρξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης σε πιο
πρώιμα στάδια με καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερες επιπλοκές.
Η πρόληψη βασίζεται στην τακτική σωματική άσκηση που είναι καλό να περιλαμβάνει και ασκήσεις με βάρη. Η αποφυγή του καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, συμβάλλουν στην καλύτερη
υγεία των οστών και στην πρόληψη της οστεοπόρωσης.
Η διατροφή πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε ασβέστιο. Σε νέους άνδρες κάτω
των 50 ετών, απαιτούνται τουλάχιστον 1.000 mg ασβεστίου ημερησίως, ενώ σε άνδρες άνω των
50 ετών απαιτούνται 1.200 mg ασβεστίου ημερησίως. Οι ανάγκες σε βιταμίνη D, όταν δεν υπάρχει
έκθεση στο ηλιακό φως, κυμαίνονται σε 400 έως 800 διεθνείς μονάδες (IU) κάθε μέρα.
Εκτός από τη διατροφή και τον τρόπο ζωής, είναι δυνατόν να χρειάζονται και φάρμακα για να
σταματήσει η απώλεια οστικής μάζας και να προληφθούν τα κατάγματα. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης στους άνδρες περιλαμβάνουν την αλενδρονάτη και
την τεριπαρατίδη.
Η αλενδρονάτη (χάπι) χορηγείται για να επιβραδύνει την απώλεια οστών, ενώ η τεριπαρατίδη
προάγει τη σύνθεση νέου οστού. Η τεριπαρατίδη συνιστάται για άνδρες με ψηλό κίνδυνο καταγμάτων. Ο γιατρός θα αποφασίσει για την πλέον κατάλληλη θεραπεία για τον κάθε άνδρα.
Σε άνδρες με υπογοναδισμό που έχουν χαμηλά επίπεδα της ανδρικής σεξουαλικής ορμόνης τεστοστερόνης και τα δύο φάρμακα είναι αποτελεσματικά.
Η χορήγηση της τεστοστερόνης για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, βρισκεται υπό διερεύνηση. Έρευνες σε μικρό αριθμό ανδρών έδειξαν ότι η τεστοστερόνη ενώ βελτιώνει την κατάσταση
των οστών δεν είναι βέβαιο κατά πόσο μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων.
Η απώλεια οστικής μάζας, είναι μέρος της γήρανσης. Όμως δεν είμαστε αβοήθητοι μπροστά στο
πρόβλημα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνονται για να διατηρούνται τα οστά υγιή.
Πηγή: Medlook
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επιστημονικα
Ιός ενοχοποιείται για ορισμένους
καρκίνους του προστάτη

Επιστημονικά νέα

Ελπίδες για εμβόλιο
Ένας ιός που είναι γνωστό ότι προκαλεί όγκους και λευχαιμία σε πειραματόζωα θα μπορούσε να
κρύβεται πίσω από το ένα τέταρτο των περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη.
Ο ιός XMRV ήταν παρών στο 27% των ανθρώπινων όγκων του προστάτη που εξετάστηκαν, ενώ μεταξύ των επιθετικών όγκων το ποσοστό ήταν ακόμα μεγαλύτερο, αναφέρουν τη Δευτέρα Αμερικανοί
ερευνητές.
Η ανακάλυψη, που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ίσως ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη νέων θεραπειών ή ακόμα και προληπτικών εμβολίων κατά του καρκίνου του προστάτη, όπως συνέβη πρόσφατα με τον ιό HPV που προκαλεί καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας.
Ένα τέτοιο εμβόλιο θα προσέφερε τεράστια οφέλη για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι ο καρκίνος
του προστάτη είναι ο δεύτερος συχνότερος μεταξύ των ανδρών έπειτα από τον καρκίνο του πνεύμονα.
«Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου
του προστάτη για το σύνολο της
διάρκειας ζωής είναι 1 προς 6 στις
Ηνωμένες Πολιτείες και, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 3% των ανδρών πεθαίνουν από καρκίνο του προστάτη»
γράφει η ομάδα του Δρ Ίλα Σάινγκ
του Πανεπιστημίου της Γιούτα και
του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη
Νέα Υόρκη.
«Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ο ιός
προκαλεί όντως καρκίνο στους ανθρώπους, αυτό όμως είναι ένα σημαντικό ερώτημα που σχεδιάζουμε
να διερευνήσουμε», διευκρινίζουν οι
ερευνητές σε ανακοίνωση που μεταδίδει το Reuters.
Ο XMRV ανήκει στην κατηγορία των
ρετροϊών, οι οποίοι έχουν γενετικό
υλικό από RNA αντί από DNA. Αντίγραφα των γονιδίων του εισάγονται
μέσα στο ανθρώπινο γονιδίωμα και
μπορούν έτσι να προκαλέσουν γενετικές βλάβες που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν καρκίνο.
Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο XMRV να έχει καρκινογόνο δυναμικό και σε άλλα είδη ιστών.
«Σχετίζεται ο ιός με καρκίνους και
σε άλλους ιστούς εκτός του προστάτη, ή σε γυναικολογικές κακοήθειες.
Πώς μεταδίδεται ο XMRV; Όλα αυτά
είναι ενδιαφέροντα ερωτήματα που
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης»
γράφουν.
Πηγή: Medlook
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Νέα γρίπη: Ενημέρωση - Όχι πανικός

Πότε θα υποψιασθούμε ότι κάποιο άτομο έχει
προσβληθεί από τον ιό;

Όταν έχουμε:
-Ξαφνική έναρξη πυρετού άνω των 38 C.
-Κυνάγχη πονόλαιμο
-Καταρροή – Βήχα
-Δύσπνοια – Καταβολή
-Μυαλγία – Κεφαλαλγία
-Διάρροια.
Οι υποψίες μας αποκτούν βαρύτητα και πρέπει να
λάβουμε μέτρα άμεσα αν κατά το επταήμερο πριν την
εκδήλωση των συμπτωμάτων:
1) Πραγματοποιήθηκε ταξίδι σε μία από τις περιοχές όπου έχουν αναφερθεί κρούσματα γρίπης τύπου Α
(Η1Ν1) σε ανθρώπους.
2) Υπήρξε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
γρίπης σε άνθρωπο.
3) Υπήρξε στενή επαφή με ζώο που έπασχε από τη
συγκεκριμένη ασθένεια.
4) Υπήρξε στενή επαφή με άτομο με οξεία λοίμωξη
του αναπνευστικού που ταξίδεψε πρόσφατα σε περιοχή με επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Υπάρχει εμβόλιο για τη νέα γρίπη Α (Η1Ν1);

Πρόσφατα η χώρα μας προμηθεύτηκε την παρτίδα
του νέου εμβολίου για την γρίπη Α (Η1Ν1) αλλά δεν
μπορεί να διατεθεί ακόμη επειδή εκκρεμεί η έγκριση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Προβλέπεται ότι
θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες έως τέλος
Νοεμβρίου έτσι ώστε να αρχίσει η διάθεσή του πρώτα
στις ευπαθείς ομάδες και στη συνέχεια στον υπόλοιπο
πληθυσμό.

Όσον αφορά τους νεφροπαθείς η χορήγηση του εμβολίου ή μη θα πρέπει να αποφασίζετε από τους θεράποντες ιατρούς τους και μόνο.

Το υπάρχον εμβόλιο της εποχική γρίπης προστατεύει από τη νέα γρίπη Α(Η1ΝΙ);

Το υπάρχον εμβόλιο δεν φαίνεται ότι προστατεύει
από τη νέα γρίπη Α (Η1ΝΙ). Ωστόσο, δεν μπορεί να
αποκλειστεί η παράλληλη προστασία από το υπάρχον
εμβόλιο για την εποχική γρίπη. Σε κάθε περίπτωση,
ο θεράπων ιατρός είναι αυτός που θα αποφασίσει αν
πρέπει να γίνει ή όχι το εμβόλιο αυτό.

Υπάρχουν προληπτικά μέτρα;

Ναι και πρέπει να τηρούνται σχολαστικά, κυρίως από
τα λεγόμενα ‘άτομα υψηλού κινδύνου’ στα οποία ανήκουν και οι νεφροπαθείς:
1) Αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους.
2) Σκεπάζουμε το στόμα και τη μύτη με χαρτομάντηλο όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε.
3) Πλένουμε συχνά τα χέρια με σαπούνι και νερό.
4) Καθαρίζουμε επίσης τα χέρια με μαντηλάκια μιας
χρήσης εμποτισμένα με αλκοολούχο διάλυμα.
5) Αν πρόκειται να αγγίξουμε με τα χέρια χερούλια
ή επιφάνειες σε πολυσύχναστους χώρους τα καθαρίζουμε πρώτα με τα ειδικά μαντηλάκια που προαναφέραμε.
6) Αποφεύγουμε τις στενές επαφές με άτομα που
παρουσιάζουν τα συμπτώματα της γρίπης ή ταξίδεψαν
πρόσφατα σε χώρες υψηλού κινδύνου.
7) Αν κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της νέας γρίπης παραμείνει στο σπίτι του μέχρι να εξακριβωθεί από τι πάσχει.
Αν τηρηθούν σχολαστικά όλοι οι κανόνες που προαναφέραμε δεν υπάρχει λόγος για πανικό, δεδομένου
ότι υπάρχει και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή
για τη νόσο αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε επισης στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο) στα τηλέφωνα 210
5212054 και 210 5222339 η στο www.keelpno.gr.

Αρθρο

Τους τελευταίους μήνες μονοπωλεί το ενδιαφέρον
των Μ.Μ.Ε το ζήτημα της νέας γρίπης τύπου Α (Η1Ν1),
όπως αποκαλείται επιστημονικά. Ο τρόπος μάλιστα, με
τον οποίο παρουσιάζεται το θέμα έχει αναστατώσει
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και ιδιαίτερα της λεγόμενες «ευπαθείς ομάδες», μία εκ των οποίων είναι και
οι νεφροπαθείς.
Η αναστάτωση και ο πανικός όμως, υπήρξαν σε κάθε
ανάλογη περίπτωση ο χειρότερος δυνατός σύμβουλος.
Αυτό που απαιτείται είναι σωστή ενημέρωση χωρίς
υπερβολές, αλλά και χωρίς υπεραπλουστεύσεις.
Ο ιός της γρίπης Α (Η1Ν1) είναι ένας νέος τύπος του
ιού της γρίπης που προσβάλλει και τους ανθρώπους.
Περιέχει γονίδια από τον ιό της γρίπης των χοίρων,
των πτηνών και των ανθρώπων σε ένα συνδυασμό που
δεν είχε εμφανισθεί ποτέ ως τώρα.
Το ευχάριστο στην υπόθεση αυτή είναι ότι μέχρι
τώρα η πορεία της γρίπης Α (Η1Ν1) εμφανίζεται με
ήπια μορφή στη χώρα μας αλλά και αλλού, ούτε έχει
μεταλλαχθεί ο συγκεκριμένος ιός. Το γεγονός μάλιστα ότι μεσολάβησε το καλοκαίρι και επισκέφθηκαν
την χώρα μας ένας μεγάλος αριθμός τουριστών από
άλλες χώρες ακόμη και από εκείνες που είχαν πολλά
κρούσματα μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι η γρίπη θα
εξελιχθεί ομαλά.
Ωστόσο δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, αλλά να
παίρνουμε όλα τα αναγκαία μετρά προστασίας μας.
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Ενα μηχάνημα που παρατείνει τη ζωή
και δεν αφήνει την ελπίδα να σβήσει
H εποχή μας χαρακτηρίζεται συχνά ως «μηχανοποιημένη» με την έννοια της στενής εξάρτησης του ανθρώπου από τα διάφορα μηχανήματα
που με ποικίλους τρόπους, λιγότερο ή περισσότερο, επηρεάζουν τη ζωή του.
H εξάρτησή μας αυτή ενώ μας απαλλάσσει από
πολλούς κόπους, εν τούτοις μας αφήνει μια πικρή γεύση περιορισμού της πρωτοβουλίας, της
ελευθερίας και της χρησιμοποίησης των δικών
μας δυνάμεων και δυνατοτήτων. Αυτή την αρνητική διάθεση απέναντι στις μηχανές την έχω
συχνά και εγώ, όταν όμως η εικόνα μιας συγκεκριμένης μηχανής κυριαρχήσει στη συνείδησή
μου τότε όλα αλλάζουν και αισθήματα θετικά με
πλημμυρίζουν. Γιατί αυτό το μηχάνημα το αγαπώ, η ολοσχερής εξάρτησή μου από αυτό που
φαίνεται θείο δώρο, ενώ με πιάνει απελπισία και
μόνο στη σκέψη ότι μπορούσα να ζω σε μια εποχή – όχι και τόσο μακρινή – όπου το μηχάνημα
αυτό δεν θα είχε ακόμη εφευρεθεί.
Πρόκειται για το μηχάνημα αιμοκάθαρσης που
αναλαμβάνει μέρα παρά μέρα, για τέσσερις ώρες
κάθε φορά, να αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα μου νεφρά, καθαρίζοντάς μου το αίμα από τα
δηλητήρια και τις τοξίνες, παρατείνοντας έτσι
τη ζωή μου έως την επόμενη συνεδρία, οπότε
και πάλι θα επιτελέσει το ίδιο έργο και αυτό θα
επαναλαμβάνεται συνεχώς για όσο χρόνο ο οργανισμός μου θα αντέχει τη δοκιμασία της αιμοκάθαρσης ή στην καλύτερη περίπτωση μέχρι την
ευλογημένη μέρα που θα βρεθεί ένα μόσχευμα
και για μένα.
Όταν βρίσκομαι συνδεδεμένος με αυτό το μηχάνημα της εξελιγμένης τεχνολογίας, παρακολουθώντας τις ενδείξεις των διαφόρων πινάκων
του και ακούγοντας τον απαλό θόρυβο της λειτουργίας του, νιώθω ότι βρίσκομαι πλάι σ’ έναν
αληθινό φίλο που με φροντίζει, με αναζωογονεί
και μου παρατείνει τη ζωή, αναπληρώνοντας σε
τέσσερις ώρες το έργο που θα έκαναν τα νεφρά
μου σ’ ένα σαρανταοκτάωρο.
Πολλές φορές με παραλαμβάνει σε κακή κατάσταση, εξαντλημένο, στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με αυξημένες τιμές ουρίας, κρεατινίνης,
καλίου, ασβεστίου και τόσων άλλων ουσιών. Κι
ενώ πηγαίνω τόσο καταπονημένος, ώστε μια
μικρή καθυστέρηση στη σύνδεση θα μπορούσε
να αποβεί μοιραία, μετά το τέλος της αιμοκάθαρσης επιστρέφω σχεδόν από τον άλλο κόσμο,
ξαναζωντανεμένος και ευδιάθετος, έτοιμος να

ζήσω και πάλι για άλλο ένα διήμερο μία σχεδόν
φυσιολογική ζωή.
Πρόκειται για ένα συνεχές δράμα-θαύμα που
πιστεύω πως καμία άλλη κατηγορία ατόμων με
ειδικές ανάγκες εκτός από τους νεφροπαθείς
δεν βιώνει. Γιατί οι αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς έχουν δυνατότητα ζωής μόνο για δύο, τρεις
ημέρες. Ύστερα από το διάστημα αυτό, αν δεν
μπουν στο μηχάνημα αιμοκάθαρσης η ζωή τους
σταματά. Ποια άλλη κατηγορία ανθρώπων φθάνει τόσο συχνά στον προθάλαμο του θανάτου
και την τελευταία στιγμή ένα μηχάνημα τους παρατείνει τη ζωή για ένα ακόμα διήμερο; Υπάρχουν δραστηριότητες όπως τα extreme sports,
οι αγώνες της Φόρμουλα I, ο αεροπτερισμός κ.ά.
στις οποίες η ζωή των αγωνιζομένων κινδυνεύει
από ένα στραβοπάτημα, μία λάθος κίνηση. Παρόμοια, η ζωή των νεφροπαθών είναι μια κίνηση
πάνω σε τεντωμένο σκοινί. Μία υπέρβαση και η
ζωή μας τελειώνει.
Ένα φρούτο, λίγο νερό, λίγο αλάτι παραπάνω
και το τέλος φθάνει. Αυτές οι σκέψεις περνούν
από τον νου των νεφροπαθών όταν κάνουν το
τετράωρο της αιμοκάθαρσής τους, μέρα παρά
μέρα, παρακολουθώντας τα σήματα κινδύνου
που ενδεχομένως θα εκπέμψει το μηχάνημα.
Γιατί σε μία συνεδρία αιμοκάθαρσης πολλά μπορούν να συμβούν. Τότε το μηχάνημα τίθεται σε
κατάσταση συναγερμού και προειδοποιεί για
τους πιθανούς κινδύνους. Πρόκειται ευτυχώς,
τώρα με την πρόοδο της τεχνολογίας, για μηχανήματα ηλεκτρονικά, πολύ προηγμένα, που
είναι εφοδιασμένα με πλήθος αυτοματισμών:
αυτοελεγκτικό τεστ, συστήματα ασφαλείας από
βλάβη ή λάθος χειρισμό. Έτσι εφησυχάζεις γνωρίζοντας ότι ελέγχονται τα πάντα, τα φίλτρα, τα
διαλύματα, οι γραμμές, οι βελόνες παρακέντησης, οι οροί, οι αντλίες αίματος και ηπαρίνης, η
αεροπαγίδα, η θερμοκρασία, η αγωγιμότητα, τα
όρια αρτηριακής και φλεβικής πίεσης, το βάρος,
ο χρόνος αιμοκάθαρσης και τόσες άλλες παράμετροι. Ένα τέτοιο μηχάνημα σε καθησυχάζει,
όταν μάλιστα τις ενδείξεις του τις παρακολουθούν συνεχώς οι νοσηλεύτριες και οι γιατροί
τότε δεν αποκλείεται να χαλαρώσεις τόσο ώστε
να κοιμηθείς λίγη ώρα ενώ αιμοκαθαίρεσαι,
ήσυχος γιατί γνωρίζεις ότι το μηχάνημα και το
προσωπικό δεν θα σε προδώσουν. Αρκεί να μη
σε προδώσει το ίδιο σου το σώμα με μια ξαφνική υπόταση, ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό,

δωρεες - συνδρομες 15
μια πτώση του σακχάρου και… και… εξαιτίας
της μακρόχρονης κόπωσης που υφίσταται λόγω
της αιμοκάθαρσης. Γι’ αυτό και το προσδόκιμο
της ζωής των αιμοκαθαιρομένων δεν ξεπερνά
σήμερα τα 12-14 χρόνια. Ας μην ξεχνάμε όμως
ότι πριν από μερικά χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσής τους ήταν πέντε χρόνια.
Πριν από μερικές δεκαετίες, η αιμοκάθαρση
ήταν άγνωστη και οι νεφροπαθείς πέθαιναν.
Σήμερα η ζωή τους παρατείνεται χάρη στα
μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Βέβαια, η ιδανική
αντιμετώπιση της χρόνιας νεφροπάθειας είναι
η μεταμόσχευση. Όμως οι μεταμοσχεύσεις στη
χώρα μας είναι τόσο λίγες αναλογικά με τον
αριθμό αυτών που χρειάζονται νεφρό! Περισσότερη ευαισθησία στο θέμα της δωρεάς οργάνων
θα έκανε μεγάλο καλό. Γι’ αυτό, μέχρι να βρεθεί

το σωτήριο μόσχευμα, το μηχάνημα αιμοκάθαρσης θα παραμένει οι πιστότερος ο πιο αξιόπιστος φίλος κάθε νεφροπαθούς.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ,
Δρ. του Πανεπιστημίου Μονπελιέ
Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
της 22-07-2004
Σημείωση περιοδικού: Στον συγγραφέα του άρθρου το 2005 έγινε μεταμόσχευση νεφρού. Σήμερα είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του
Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ
νεφρού και μέλος της Συντακτικής ομάδας του
περιοδικού μας.

ΔΩΡΕΕΣ
ΠΟΣΟ
3.000 €
100,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
5,00 €

Βοηθήστε με τις συνδρομές και τις δωρεές σας
το έργο του Συλλόγου μας
Η σωστή λειτουργία και οι δραστηριότητες του συλλόγου μας, σε σημαντικό βαθμό
στηρίζονται στις οικονομικές δυνατότητές του.
Συνάδελφοι, ενισχύστε οικονομικά τον Σύλλογό μας με την ετήσια συνδρομή σας. Η
ετήσια συνδρομή για τα μέλη του Συλλόγου μας είναι τα 15E. Η κάθε μία συνδρομή
ξεχωριστά και όλες μαζί εξασφαλίζουν την σωστή οικονομική λειτουργία του Συλλόγου μας, ιδιαιτέρα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε. Αποστείλατε
τις συνδρομές - δωρεές σας με ταχυπληρωμή μέσω Ταχυδρομείου ή courier στη
διεύθυνση του Συλλόγου μας, ή με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου στις
Τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		
134/296017-61
			

ALPHA BANK
344-002101-071820

Θερμή παράκληση, όταν θα αποστέλλετε τις συνδρομές σας να αναγράφετε
πάντα το ονοματεπώνυμό σας ή να μας ενημερώνετε στο τηλ 210 8541600.
Δωρεές ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών είναι ευπρόσδεκτες.

Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε
ότι θα τύχουμε της θετικής σας ανταπόκρισης.

Δωρεές - Συνδρομές

ΟΝΟΜΑ
NOVARTIS AE
ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΑΥΡΩΜΑΝΟΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΕΛΑΒΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

