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Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης παρέχεται στις ευπαθείς και αδύνατες οικονομικά
ομάδες του πληθυσμού λόγω της οικονομικής
κρίσης. Μέσα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού περιλαμβάνονται και οι νεφροπαθείς
(υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή
μεταμόσχευση νεφρού).
Το επίδομα για τους νεφροπαθείς ανέρχεται στα 400€.
Μοναδική προϋπόθεση ειδικά
για τους νεφροπαθείς είναι να
εισπράττουν το διατροφικό επίδομα.
Η χορήγησή του θα γίνει από
τις Νομαρχίες με τον ίδιο τρόπο
που καταβάλλεται το διατροφικό
επίδομα.
Η καταβολή του θα γίνει σε
δυο δόσεις, η πρώτη δόση θα
πρέπει να καταβληθεί μέχρι το
τέλος του 2009, ενώ η δεύτερη
μέχρι τον Ιούνιο του 2010.
Το επίδομα θα είναι αφορολό-

γητο ενώ δεν θα συνυπολογίζεται ως εισόδημα για την χορήγηση άλλων επιδομάτων (ΕΚΑΣ
κλπ). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο συνταξιούχος του ΕΚΑΣ δεν κινδυνεύει να χάσει το
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω του
συγκεκριμένου βοηθήματος.

Αυξάνεται το διατροφικό επίδομα κατά 8% από 01/01/2010 στους νεφροπαθείς (υπό
αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού) καθώς και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. Η αύξηση αυτή προβλέπεται
από την κοινή υπουργική απόφαση με Aριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102431 /18.7.2008 των Υπουργών
Οικονομίας Και Οικονομικών - Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ B 1519/1.8.2008.
Έτσι το μηνιαίο διατροφικό επίδομα αυξάνεται από 310€ σε 335€ από 01/01/2010 ήτοι
670€ το δίμηνο ή 1.005€ το τρίμηνο ανάλογα με το χρονικό διάστημα που καταβάλλει κάθε
Νομαρχία.
Στην πιο πάνω αύξηση του διατροφικού επιδόματος περιλαμβάνονται εκτός από τους Έλληνες νεφροπαθείς και οι νεφροπαθείς που είναι:
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) Αναγνωρισμένοι 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) Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, εφόσον όλοι οι ανωτέρω κατοικούν μόνιμα,
νόμιμα και συνεχώς στην Ελλάδα.

Τα νέα μας

Αύξηση διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών κατά 8% από
01.01.2010
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Υποβολή Ιατρικής βεβαίωσης στην Νομαρχία για την συνέχιση
καταβολής του διατροφικού επιδόματος
Οι μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα από τις Νομαρχίες μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα πρέπει δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) να εκδίδουν ιατρική
βεβαίωση από το δημόσιο νοσοκομείο που παρακολουθούνται και να την προσκομίζουν στην
Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας που ανήκουν.
Σε διαφορετική περίπτωση διατρέχουν τον κίνδυνο η Νομαρχία να διακόψει το διατροφικό
επίδομα.
Μια ακόμη ταλαιπωρία των μεταμοσχευμένων θα είχε αποφευχθεί εάν η πολιτεία είχε φροντίσει ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες των δημοσιών νοσοκομείων να διεκπεραιώνουν αυτή την
διαδικασία υπηρεσιακά.
Το δίκαιο αυτό αίτημα έχουμε προωθήσει ως Σύλλογος στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ελπίζουμε στην θετική του επίλυση.

Έκπτωση 1.000 μονάδων από τον Ο.Τ.Ε
Οι νεφροπαθείς (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού) που
διαθέτουν σταθερό τηλέφωνο του Ο.Τ.Ε στο
όνομά τους, δικαιούνται έκπτωσης 1.000 μονάδων μηνιαίως η οποία αφαιρείται από τον
λογαριασμό τους.
Για να ισχύσει η έκπτωση αυτή θα πρέπει

εντός του πρώτου διμήνου του νέου έτους
2010 να καταθέσουν στον ΟΤΕ ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
της διαμονής τους.
Η κατάθεση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης μπορεί να γίνει και με την αποστολή fax στο τοπικό κατάστημα του Ο.Τ.Ε.

Δωρεάν χρήση Ιnternet αξίας 16E από τον ΟΤΕ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 867/330/12-9-03 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων παρέχεται δωρεάν χρήση Ιnternet αξίας 16€ μηνιαίως.
Επίσης και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταθέσετε το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης εντός του πρώτου δίμηνου 2010. Δεν παρέχεται στα πακέτα connex.

Τα νέα μας

Παροχή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού
Εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας το αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, η απογράφη και
διανομή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού
έτους 2010 στα μέλη του, να γίνει στα γραφεία

του συλλόγου, Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια. Όταν θα καθοριστούν οι ακριβείς ημερομηνίες απογράφης και διανομής, θα ενημερωθείτε έγκαιρα ώστε να παραλάβετε τα δελτία
κοινωνικού τουρισμού για το 2010.

Έκπτωση από το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 2.400E
Η έκπτωση χορηγείται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.
Προϋπόθεση: Αναπηρία άνω του 67%.
Δικαιολογητικά: Γνωμάτευση Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου.
Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2238/1994, άρθρο 8, παράγρ. 2. που αναθεωρήθηκε με τον Ν. 3522/06
άρθρο 2. παρ 1, ΦΕΚ 276/22-12-2006.
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Στο διήμερο 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα το
10ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (Π.Ο.Ν).
Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του. Έναν απολογισμό φτωχό, γενικόλογο, με ευχολόγια, κενό περιεχομένου, χωρίς κατακτήσεις και κυρίως δίχως πλαίσιο δράσης. Η Ελεγκτική
Επιτροπή ανακοίνωσε την έκθεσή της. Στη συνέχεια εξελέγη η εφορευτική επιτροπή για
την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, παρουσιάστηκαν οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή και ακολούθησε συζήτηση.
Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες και εξελέγησαν τα μέλη
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΝ.
Και σ’ αυτό το συνέδριο – όπως συνέβη και στα προηγούμενα – χρησιμοποιήθηκε η γνωστή τακτική με στόχο να φιμωθεί κάθε άποψη που ερχόταν σε αντίθεση με την κατεστημένη νοοτροπία που κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια στην ομοσπονδία, όπου μια πλασματική
πλειοψηφία προερχόμενη από προγραμματισμένη κατευθυνόμενη σταυροδότηση επιβάλλει
τη θέλησή της καταπνίγοντας κάθε φωνή που έρχεται σε αντίθεση με την τακτική και τη
νοοτροπία που εκείνη εκφράζει.
Οι περισσότερες προσυνεδριακές γενικές συνελεύσεις των συλλόγων έγιναν στα χαρτιά
με σωρεία παρατυπιών. Σύλλογοι νεφροπαθών εξέλεξαν αντιπροσώπους στα χαρτιά χωρίς
να κάνουν ούτε μια τυπική Γενική Συνέλευση.
Αποκλείστηκαν Σύλλογοι αν και εμπροθέσμως είχαν αποστείλει στην ομοσπονδία τις καταστάσεις των αντιπροσώπων και των ψηφισάντων τους. Αντιπρόσωπος που είχε εκλεγεί
σε δύο Συλλόγους (στον Σύλλογο νεφροπαθών Άρτας και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο νεφροπαθών) υπήρξε υποψήφιος για το διοικητικό συμβούλιο της Π.Ο.Ν. Κατά την διάρκεια
του συνεδρίου, έγινε συστηματική προσπάθεια να φιμωθούν τα μέλη του Πανελλήνιου
Συλλόγου μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού που θέλησαν να ασκήσουν κριτική στα πεπραγμένα με την ανοχή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε φορά που ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Χ. Σβάρνας έπαιρνε τον λόγο, με απαράδεκτες φωνασκίες και θορύβους προσπάθησαν να σταματήσουν την κριτική που τους
ασκούσε.
Το ίδιο συνέβη και με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Ν. Πανταζή στον οποίο επετέθη φραστικά μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μια κυρία, μέλη
και τα δύο του Πανελλήνιου Συνδέσμου νεφροπαθών, ενώ έγινε και προσπάθεια να του
αφαιρεθεί το μικρόφωνο.
Το ίδιο συνέβη και με όσα ακόμα μέλη του συλλόγου μας προσπάθησαν να εκφράσουν τις
απόψεις τους. Παρά τις αντιδράσεις αυτές, που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή
της ελευθερίας του λόγου και των δημοκρατικών διαδικασιών, τα μέλη του Πανελλήνιου
Συλλόγου μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού που πήραν τον λόγο με τις παρεμβάσεις τους,
άσκησαν δριμύτατη κριτική στην αδράνεια και τις Παραλείψεις που επέδειξε η απερχόμενη διοίκηση της ΠΟΝ για την επίλυση των συνεχώς διογκούμενων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς (μεταμοσχευμένοι και αιμοκαθαιρόμενοι) και στον πενιχρό
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Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
της Πανελληνίας Ομοσπονδίας
Νεφροπαθών

6

συνεδρια
διοικητικό απολογισμό της. Αλλά και τις οικονομικές παρατυπίες καυτηρίασαν, όπως παρουσιάστηκαν στον οικονομικό απολογισμό, με αποτέλεσμα να αναγκασθεί το Διοικητικό
Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή να απολογηθεί.
Όπως ήταν επόμενο κάτω από τις απαράδεκτες αυτές συνθήκες με την υποστήριξη
των μηχανισμών που λειτούργησαν αποτελεσματικά για μια ακόμη φορά, πατώντας σε
ένα ξεπερασμένο από τις σημερινές συνθήκες καταστατικό που αποκλείει κάθε ενωτική
προσπάθεια συνένωσης των υγειών δημιουργικών δυνάμεων του χώρου των νεφροπαθών,
δεν κατέστη δυνατή η εκλογή ενός γνήσιου αντιπροσωπευτικού διοικητικού συμβουλίου,
γεγονός που απέκλεισε την εκπροσώπηση μεγάλων τμημάτων του συνδικαλιστικού κινήματος των νεφροπαθών που με την πολυετή δράση τους, έχουν να παρουσιάσουν πλήθος
επιτευγμάτων επ’ ωφελεία των νεφροπαθών και ιδιαιτέρα των μεταμοσχευμένων. Έτσι
ενώ επιλέχθηκαν ως μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΝ άτομα που κατά το παρελθόν ουδέποτε έχουν
εκφράσει την παραμικρή προσωπική άποψη(μερικοί από αυτούς δεν είχαν ανοίξει το στόμα
τους στο προηγούμενο Δ.Σ ), αποκλείστηκαν όλοι οι υποψήφιοι που ήταν μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού, του δεύτερου συλλόγου πανελληνίως σε
αριθμό μελών και που ασχολείται κατά προτεραιότητα με τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι μεταμοσχευμένοι.
Δυστυχώς οι εκκλήσεις μας για γνήσια και αντιπροσωπευτική διαδικασία δεν εισακούστηκαν, με αποτέλεσμα το συνέδριο να καταλήξει στην εκλογή ενός Δ.Σ του οποίου η πλειοψηφία ελέγχεται από τους γνωστούς κύκλους της αδράνειας και των συμβιβασμών.
Είναι προφανές ότι η εκλογή και των πέντε μελών του Δ.Σ. της ΠΟΝ από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο νεφροπαθών καταδεικνύει ότι το νόθο αποτέλεσμα στερεί από την ομοσπονδία
τον χαρακτήρα της αντιπροσωπευτικότητας, αφού οι μεταμοσχευμένοι δεν έχουν εκπροσώπηση.
Παρά ταύτα ο Πανελλήνιος Σύλλογος μεταμοσχευμένων εκ νεφρού θα συνεχίσει το ίδιο
αδέσμευτα από κάθε είδους συμφέροντα να αγωνίζεται μαχητικά, διεκδικώντας καλύτερες
συνθήκες νοσηλείας των μεταμοσχευμένων, αναγκάζοντας την ΠΟΝ – όπως πολλές φορές
συνέβη στο παρελθόν – να εγκαταλείπει την αδράνειά της και να εξαναγκάζεται να μας
ακολουθεί.
Τέλος για τις συντελεσθείσες παρανομίες κατά των προσυνεδριακώ και συνεδριακώ διαδικασιών, ο Σύλλογός μας επιφυλάσσεται να κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία ώστε να
ακυρώσει κάθε παράνομο αποτέλεσμα.

Συνέδρια

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΥΨΙΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ,
ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

μηνυμα του Δ.Σ.
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Το Δ.Σ. του Π.Σ.Μ.Ν εύχεται στα μέλη και σε όλους γενικά, τους νεφροπαθείς Χρόνια Πολλά,
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2010.
Τις πιο θερμές και εγκάρδιες ευχές μας εκφράζουμε επίσης σε όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που από οποιαδήποτε θέση και με οποιονδήποτε τρόπο συνδράμουν στον καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας.
Ζούμε αναμφίβολα σε μία εποχή όπου δεκάδες προβλήματα δυσχεραίνουν τη ζωή μας κάνοντας την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων εφιαλτική.
Η οικονομική κρίση με τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει λάβει, η οικολογική καταστροφή
του πλανήτη, η μάστιγα νέων ασθενειών που σκόπιμα ή μη επικρέμεται ως «δαμόκλειος σπάθη»
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μία ήρεμη ανθρώπινη ζωή.
Μέσα σ’ αυτή τη σκληρή πραγματικότητα ξεχάσαμε έννοιες και πρακτικές όπως η αγάπη, η
φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη. Χάσαμε με άλλα λόγια την ανθρωπιά μας! Μας αφήνει πλέον αδιάφορους ο πόνος του διπλανού μας ακόμα και αν εύκολα θα μπορούσαμε να τον απαλύνουμε.
Όταν τα δεδομένα σου είναι σκληρά, με σκληρότητα θα γαλουχηθείς και με σκληρότητα θα
απαντήσεις.
Ως μέλη αυτής της κοινωνίας εισπράττουμε κι εμείς αυτή την πραγματικότητα και μας πληγώνει.
Ως πάσχοντες όμως, αλλά κυρίως ως μέλη του Δ.Σ. ενός εξαιρετικά ευαίσθητου συλλόγου,
έχουμε την υποχρέωση να αγωνιζόμαστε καθημερινά για να ανατρέψουμε στο βαθμό που μπορούμε την αρνητική συγκυρία.
Η υποχρέωσή μας αυτή τη χρονιά που πέρασε, υλοποιήθηκε με πληθώρα παραστάσεων διαμαρτυρίας σε αρμόδιους φορείς, σε κάθε περίπτωση που κάποια παράλειψη ή λάθος ενέργεια
έθιξε με οποιονδήποτε τρόπο τα μέλη μας.
Επιδιώξαμε και πετύχαμε την κατάκτηση στόχων που βελτιώνουν και απλουστεύουν τη ζωή
μας.
Για τους στόχους αυτούς και τις κατακτήσεις μας σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά μέσα
από τις σελίδες του περιοδικού μας, της «Αναγέννησης», που αποτελεί έναν εξαιρετικό δίαυλο
επικοινωνίας.
Κάθε κατάκτηση αποτελεί για εμάς προορισμό, αλλά και αφετηρία για νέες διεκδικήσεις γιατί
πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε ακόμη περισσότερα.
Δυστυχώς στον τομέα που αποτελεί για όλους μας την απόλυτη προτεραιότητα, δηλαδή στο
μέτωπο της δωρεάς οργάνων, παρατηρήθηκε στασιμότητα ή και υποχώρηση στους σχετικούς
δείκτες.
Προφανώς κάποιες φωνές μέσα από ένα περιοδικό και κάποια περίπτερα που στήθηκαν για
λίγες ώρες στο κέντρο της Αθήνας, δεν αρκούν για να πετύχουν τους υψηλούς στόχους.
Θα πρέπει επιτέλους το κράτος να εντάξει το θέμα της δωρεάς οργάνων στις βασικές επιδιώξεις του καταβάλλοντας για την επίτευξη της προσπάθειας και χρήματα. Δεσμευόμαστε να
πιέσουμε τους αρμόδιους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μπορούμε τα Χριστούγεννα του 2010 να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μέσα από ένα θετικό απολογισμό.
Συνάδελφοι, όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη να διαχειριστούν υποθέσεις του σύννομου, πρέπει να το επιδιώκουν με όλες τις δυνάμεις. Πρέπει όμως και το σύνολο να συμμετέχει και να
συμπαρίσταται με όποιο τρόπο μπορεί.
Κάντε λοιπόν αισθητή την παρουσία σας στο σύλλογό μας, τηλεφωνώντας, επισκεπτόμενοι τα
γραφεία ή την ιστοσελίδα μας (www.psmn.gr) και συμμετέχοντας στις διαδικασίες. Ζήτημα που
θα καθορίσει την αποτελεσματικότητα, αλλά και την βιωσιμότητα πλέον του συλλόγου μας.
Είναι και η καταβολή των συνδρομών σας, αφού αποτελεί το μοναδικό μας έσοδο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο αγώνας μας απέναντι στις κάθε είδους αντιξοότητες είναι και θα
παραμείνει δυναμικός και χωρίς συμβιβασμούς.
Αυτό επιβάλει η προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Αγωνισθείτε μαζί μας με κάθε πρόσφορο τρόπο και να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα
μας δικαιώσει.
Με τη βεβαιότητα ότι το 2010 θα αποδειχθεί για όλου μας πιο «γενναιόδωρο» από το 2009
σε όλους τους τομείς σας ευχόμαστε και πάλι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Mήνυμα του Δ.Σ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
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συνελευσεις

Πανελλήνιος Σύλλογος
Μεταμοσχευθέντων
εκ Νεφρού

Πρόσκληση

Συνελεύσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10/01/2010 και ώρα 10,30 π.μ. στη έδρα
του συλλόγου μας, Ναυάρχου Βότση 21, Κάτω Πατήσια, με
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του 2009.
- Πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου μας για το 2010.
- Τρέχουσα Ενημέρωση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η τακτική Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή στις 17/01/2010 στην
ίδια διεύθυνση και την ίδια ώρα
Καλούνται όλα τα μελη του Συλλόγου μας να ανταποκριθούν
θετικά στην πρόσκλησή μας και να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σβάρνας Χρήστος
Ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Βλάχος Αθανάσιος

εκδηλωσεις
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Πανελλήνιος Σύλλογος
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού

Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει
στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης
πίττας του 2010 την
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010
και ώρα 11.30 π.μ.
στο ξενοδοχείο Τιτάνια
Πανεπιστημίου 52
(Ομόνοια).
Στην εκδήλωσή μας αυτή θα
τιμηθεί το σημαντικό έργο του
Εθνικού κέντρου ιστοσυμβατότητας και η πολύτιμη προσφορά του
νοσηλευτικού προσωπικού των
μεταμοσχευτικών κέντρων της
χώρας μας. Η παρουσία σας θα
μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σβάρνας Χρήστος
Ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Βλάχος Αθανάσιος

Εκδηλώσεις

Πρόσκληση

Αφιέρωμα
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αφιερωμα
Αξέχαστε, αγαπητέ φίλε Μιχάλη Κουμπούρο.
Στις 21/10/2009 έφυγες
δυστυχώς από κοντά μας Μιχάλη, πάρα πολύ νωρίς για
σένα και για όλους μας.
Υπήρξες για πολλά έτη δραστήριο μέλος από τη θέση του
αντιπρόεδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού.
Το ενδιαφέρον σου ήταν
πολύ μεγάλο όσον αφορά τον
σύλλογο.
Παρόλο το προσωπικό σου
πρόβλημα δεν ενδιαφερόσουν
μόνο για σένα, αλλά και για
το σύνολο των συνανθρώπων
σου και τα προβλήματά τους, τουλάχιστον αυτά που είχαν να κάνουν με την
μεταμόσχευση νεφρού και γενικότερα τους νεφροπαθείς.
Εσύ μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο ήσασταν πάντοτε παρόντες σε όλους
τους αγώνες για την επίλυση των προβλημάτων των νεφροπαθών.
Ήσουν πάρα πολύ κοινωνικός και μέσα από αυτό μπορούσες και κτυπούσες
πόρτες ζητώντας ακόμη και οικονομική βοήθεια, προσφέροντάς την στον
Πανελλήνιο Συλλόγο Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού.
Υπήρξες ενεργός πολίτης για τον Δήμο Περιστερίου και δραστηριοποιήθηκες σε αρκετούς πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και σε συλλόγους γονέων
και κηδεμόνων.
Διακρινόσουν πάντοτε για το χιούμορ σου, ήσουν ένα παιδί με ένα ζεστό
χαμόγελο στα χείλη. Διασκέδαζες τους ανθρώπους που συναναστρεφόσουν.
Είχες απίστευτη αισιοδοξία για την ζωή γιατί αυτή δεν σου είχε δώσει μόνο
άσχημα πράγματα, όπως έλεγες.
Είχες μια οικογένεια που πραγματικά τη λάτρευες, όπως και εκείνη εσένα.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τελευταία σου επιθυμία όταν συνειδητοποίησες ότι φεύγεις για το μεγάλο ταξίδι, να συστήσεις σε συγγενείς και φίλους να βοηθήσουν οικονομικά τον Πανελλήνιο Συλλόγο Μεταμοσχευθέντων
εκ νεφρού. Η επιθυμία σου φίλε Μιχάλη πραγματοποιήθηκε.
Τέλος θα σε θυμόμαστε για πάντα αναλλοίωτα βαθιά μέσα στην ψυχή μας
όλοι οι φίλοι σου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, λέγοντας όλοι
σιγανά «καλό ταξίδι αξέχαστε και αξιολάτρευτε φίλε Μιχάλη».

πολιτιστικα
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Οι μεταμοσχευμένοι πάνε θέατρο
Το καλό θέατρο είναι μια απόδραση από την καθημερινότητά μας, μια πνευματική θεραπεία χωρίς
βλαπτικές παρενέργειες, ένα ωραίο ταξίδι, η ψυχαγωγία της ψυχής μας. Ας απολαύσουμε όσες παραστάσεις μπορούμε, θα αισθανθούμε καλύτερα, ίσως γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι!!
Ένας πλούσιος θεατρικός χειμώνας άρχισε για το 2009-2010. Αξιόλογα έργα της παγκόσμιας αλλά
και της Ελληνικής δημιουργίας ανεβαίνουν αυτή την περίοδο στα θέατρα της χώρας μας. Συγκλονιστικές ερμηνείες από μεγάλους αλλά και νέους πολλά υποσχόμενους ηθοποιούς. Η θεατρική
πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού περιλαμβάνει ορισμένα αντιπροσωπευτικά θεατρικά έργα που είναι δοκιμασμένα στο χρόνο, χωρίς να αποκλείουμε όμως και
άλλα εξίσου σημαντικά.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ
Θεατρικό έργο

Συγγραφεύς

Θέατρο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Φιόρο του Λεβάντε

ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΕΣΙΣ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14, 210-7707227

Ο Θείος Βάνιας

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΟΦ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΑΓ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 				

			

ΤΣΙΛΛΕΡ /ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

22-24

2105288170

			

“ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ”

Ο Θάνατος του εμποράκου ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΕΡ

ΘΗΣΕΙΟΝ

ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΟΥ 7

2103255444

Το ημερολόγιο ενός τρελού ΝΙΚΟΛΑΪ ΓΚΟΓΚΟΛ

ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46

210-8815402

Ψηλά από την γέφυρα

ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΕΡ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10

210-3221579

Ο βυσσινόκηπος

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΟΦ

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 16

210-8838727

ΦΩΚΑΙΑΣ

210-8221111

Αμφιβολία

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΖΟΝ ΠΑΤΡΙΚ ΣΑΝΛΕΪ ΜΕΛΙ

				

ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Μάνα Μητέρα Μαμά

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32

ΦΟΡΕΙΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΣ ΒΕΑΚΗ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”
		
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

210-5223522

ΤΜΗΜΑΤΑ 		

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ		
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.) 		
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.) 		
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.) 		
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

1147
210-6471200
210-7712007
1135
210-5212054
210-5222339
2107456409
2107456293
2107201741
2107201280
2613603412
2613603412
2310892067
2310892011

Πολιτιστικά
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Η Θεραπεία της υπέρτασης

(και άλλων παθολογικών καταστάσεων)

χωρίς φάρμακα

Επιστημονικά νέα

Αντώνης Λαγγουράνης
Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

H υψηλή αρτηριακή πίεση (ΑΠ), γνωστή και ως υπέρταση, από την οποία πάσχει μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού των ενηλίκων, αποτελεί έναν από τους κυριότερους προδιαθεσικούς
παράγοντες για εγκεφαλοπάθεια και εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια,
ανεύρυσμα θωρακικής και κοιλιακής αορτής, αμφιβληστροειδοπάθεια και άλλες επιπλοκές. Η
υπέρταση είναι η συχνότερη αιτία ιατρικών επισκέψεων και αναγραφής φαρμάκων, των οποίων το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό, δεδομένου ότι, συνήθως, λαμβάνονται εφ’ όρου ζωής.
Η διάγνωση τίθεται όταν η συστολική (μέγιστη ή maxima ή «μεγάλη») ΑΠ υπερβαίνει τα 140
χιλιοστά της στήλης υδραργύρου (mm Hg) και η διαστολική (ελαχίστη ή minima ή «μικρή») τα
90 mm Hg, διότι πάνω από αυτά τα όρια οι επιπλοκές της υπέρτασης αυξάνονται κατακόρυφα.
Τελευταία, υπάρχει τάση τα ανώτερα φυσιολογικά όρια της ΑΠ να τίθενται όλο και χαμηλότερα
όπως το ίδιο συμβαίνει και για τα φυσιολογικά επίπεδα του σακχάρου και της χοληστερίνης του
ορού του αίματος.
Γενικά, όσο πιο χαμηλή είναι η ΑΠ τόσο το καλύτερο, υπό τον όρο ότι δεν δημιουργεί υποτασικά συμπτώματα (αδυναμία, ταχυκαρδία, ζάλη τύπου σκοτοδίνης κ.ά.), τα οποία εμφανίζονται
κυρίως κατά την έγερση από την οριζόντια σε όρθια θέση. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο
«μαγικό» όριο διαχωρισμού του φυσιολογικού από το παθολογικό, καθότι αυτό επηρεάζεται
από διάφορους τροποποιητικούς παράγοντες, όπως είναι το φύλο, η φυλή, η ηλικία, η ιδιοσυστασία και ο τρόπος ζωής. Υπάρχουν απολύτως υγιή άτομα, των οποίων η ΑΠ δεν ξεπερνά τα
90/55 mm Hg (συστολική/διαστολική).
Πολλές φορές η χαμηλή ΑΠ όχι μόνο δεν είναι ανησυχητική, αλλά αντίθετα αποτελεί δείκτη
μακροζωίας. Βέβαια όλα είναι σχετικά. Αρτηριακή πίεση 100/60 mm Hg μπορεί να σημαίνει
υπόταση και να οφείλεται σε παθολογικά αίτια (αιμορραγία, αφυδάτωση κ.ά) σε κάποιον του
οποίου η συνήθης ΑΠ κυμαινόταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, π.χ. 150 έως 170 mm Hg η
συστολική και 85 έως 105 mm Hg η διαστολική. Σήμερα, πολλοί θεωρούν ότι, γενικά, ακόμα και
επίπεδα συστολικής ΑΠ άνω των 115 mm Hg και διαστολικής άνω των 75 mm Hg έχουν, παρότι
σε πολύ μικρότερο βαθμό, αρνητικές επιδράσεις στον οργανισμό.
Η υπέρταση διακρίνεται σε πρωτοπαθή (ιδιοπαθή) και σε δευτεροπαθή (δευτερογενή). Η
πρωτοπαθής καλύπτει το 90-95% των περιπτώσεων, εμφανίζεται σταδιακά, συνήθως σε ηλικία
45-50 ετών, δεν οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο παθολογικό αίτιο και σχετίζεται άμεσα με
τον προηγηθέντα (και τον τρέχοντα) τρόπο ζωής, ο οποίος είτε άμεσα είτε έμμεσα, (πυροδοτώντας γενετικές προδιαθέσεις) οδηγεί στην εγκατάστασή της.
Η δευτεροπαθής υπέρταση αποτελεί επακόλουθο άλλων παθολογικών καταστάσεων, εκ των
οποίων οι συνηθέστερες είναι το φαιοχρωμοκύττωμα, ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός
(σύνδρομο του Cohn), η νόσος ή το σύνδρομο του Cushing, ο υπερθυρεοειδισμός, ο υπερπαραθυρεοειδισμός και άλλες παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, οι ανωμαλίες των νεφρικών
αγγείων (συγγενείς ή επίκτητες), οι πολυκυστικοί νεφροί, οι οξείες και οι χρόνιες σπειραματονεφρίτιδες και πολλές άλλες νεφρικές παθήσεις, η συγγενής στένωση του ισθμού της αορτής, η
οζώδης πολυαρτηρίτιδα ή άλλες αγγειίτιδες, διάφορες εγκεφαλικές βλάβες (όγκοι, αιμορραγία,
κ.τ.λ.), μερικά φάρμακα (αντισυλληπτικά δισκία, μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη, κυκλοσπορίνη, εφεδρίνη, κ.ά.), η ιδιοπαθής πολυερυθραιμία, και η προεκλαμψία ή η εκλαμψία (επιπλοκές
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Η θεραπεία της υπέρτασης χωρίς φάρμακα περιλαμβάνει, κυρίως, τα κάτωθι:
• Μείωση του σωματικού βάρους, επί παχυσαρκίας.
• Αύξηση της σωματικής δραστηριότητας (με συστηματική μυϊκή άσκηση).
• Διακοπή του καπνίσματος.
• Μείωση του άγχους και άλλων καταστάσεων αρνητικού stress (distress) με διάφορες - τροποποιητικές της συμπεριφοράς - μεθόδους, που τις διακρίνουμε σε:
α. Mεταφυσικού - τελετουργικού τύπου (διαλογισμός, ύπνωση, γιόγκα).
β. Mη τελετουργικού τύπου, όπως η βιοανάδραση (biofeedback), η τεχνική Alexander
κ.ά.
• Διαιτητικό περιορισμό του χλωριούχου νατρίου (επιτραπέζιο αλάτι).
• Δίαιτα «υψηλού» καλίου (άφθονα φρούτα και λαχανικά, στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής).
• Αποφυγή κατάχρησης αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνευματώδη ποτά), καφεΐνης και άλλων
τοξικών ουσιών.
• Επαρκή ανάπαυση και ύπνο.
Μεταξύ αυτών των μέσων υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, η αύξηση της
σωματικής δραστηριότητας, πέραν της ευεργετικής επενέργειας που ασκεί αυτή καθεαυτή στην
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της κυήσεως).
Η δευτεροπαθής υπέρταση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά άτομα με
υπέρταση κάτω των 40 ετών επιβάλλεται να διερευνηθούν προς αποκλεισμό άλλων γενεσιουργών αιτίων της, διότι αν διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου από αυτά και θεραπευθεί ριζικά και
(κυρίως) έγκαιρα, η ΑΠ θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης, κλινικοεργαστηριακή
διερεύνηση απαιτείται και α) σε αιφνίδια εγκατάσταση της υπέρτασης (εντός μικρού χρονικού
διαστήματος) κατά τη μέση ηλικία ή αργότερα (σε άτομα στα οποία δεν προϋπήρχε) ή β) σε
μεγάλη επιδείνωση προϋπάρχουσας ιδιοπαθούς υπέρτασης, η οποία πριν ρυθμιζόταν με κάποια
φαρμακευτική αγωγή, διότι είναι πιθανόν να προστέθηκε μία άλλη αιτία, όπως για παράδειγμα η
πρόσφατη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας που προκάλεσε στένωση του αυλού μίας νεφρικής
αρτηρίας. Σε αυτή την περίπτωση, αν η στένωση είναι τοπική και όχι διάχυτη (π.χ., εντοπίζεται
λίγο μετά την έκφυση της νεφρικής αρτηρίας από την αορτή), είναι δυνατή η διάνοιξη του αρτηριακού αυλού με διαδερμική αγγειοπλαστική ή με άλλη θεραπευτική μέθοδο και, επομένως,
η θεραπεία του προβλήματος.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης. Όμως, η πληθώρα των σύγχρονων αντιυπερτασικών ουσιών που έχουμε
στη διάθεσή μας έχει οδηγήσει στην υποτίμηση του σημαντικού ρόλου των διαιτητικών και
άλλων απλών υγιεινών μέσων, στην πρόληψη και τη θεραπεία της υπέρτασης (κυρίως της πρωτοπαθούς).
Σε ήπια υπέρταση, αλλά και σε βαρύτερες περιπτώσεις, η μη φαρμακευτική αγωγή από μόνη
της, συχνά, ελέγχει επαρκώς την ΑΠ, χωρίς να χρειάζεται φαρμακευτική θεραπεία ή τουλάχιστον την αναβάλλει για απώτερο χρόνο.
Στην περίπτωση που η προσφυγή στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι
αναπόφευκτη, τα υγιεινοδιαιτητικά μέσα θα συμβάλουν κατά πολύ στη μείωση της απαιτουμένης δοσολογίας των φαρμάκων και, ως εκ τούτου, θα ελαττώσουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο
τις γνωστές αλλά και τις άγνωστες, επί του παρόντος, ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στις άγνωστες, διότι παρότι σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα σε σχέση με το
παρελθόν για τον τρόπο δράσης (modus operandi) των φαρμάκων, εξακολουθεί ως ένα (έστω
και μικρό) βαθμό να ισχύει το υπό του Βολταίρου ρηθέν, ότι οι γιατροί χορηγούν φάρμακα για
τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ λίγα, σε σώματα για τα οποία γνωρίζουν ακόμα λιγότερα, για να
θεραπεύσουν αρρώστιες για τις οποίες δεν ξέρουν τίποτα.
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πτώση της ΑΠ, θα συμβάλει κατά πολύ και στη μείωση του σωματικού βάρους η οποία μείωση,
με τη σειρά της, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην περαιτέρω πτώση της ΑΠ. Αλυσιδωτά, η ελάττωση του σωματικού βάρους θα προδιαθέσει τον ασθενή για περισσότερη κινητοποίηση. Η μείωση του άγχους, με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται ευκολότερη διακοπή του καπνίσματος,
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του αλκοολισμού ή της παχυσαρκίας, ιδίως σε άτομα στα
οποία το κάπνισμα, η κατάχρηση οινοπνεύματος ή η λαιμαργία αποτελούν συμπτώματα, (επακόλουθα) διαφόρων έντονων συγκινησιακών καταστάσεων, ανασφαλειών, καθώς και διεξόδους
καταπιεσμένων συναισθημάτων. Το συνολικό ευεργετικό αποτέλεσμα που προκύπτει από δύο
ή περισσότερους υγιεινούς παράγοντες είναι πολύ σημαντικότερο από το απλό άθροισμα των
θετικών επιδράσεων που ασκεί χωριστά ο καθένας από αυτούς, διότι υπάρχει δυναμική συνέργεια και σχέση μεταξύ τους. Όταν έχουμε να κάνουμε με βιολογικά φαινόμενα δεν ισχύουν οι
μαθηματικές εξισώσεις (1+1 δεν είναι πάντα ίσο με 2).
Είναι προφανές ότι όλα τα ανωτέρω υγιεινά μέσα είναι ευεργετικά όχι μόνο στην αντιμετώπιση της υπέρτασης, αλλά και πολλών άλλων νοσημάτων και παθήσεων που ταλαιπωρούν τον
σύγχρονο άνθρωπο.
Απλώς εδώ επελέγη ως ερέθισμα η υπέρταση, η οποία έχει λάβει πλέον επιδημικές διαστάσεις και αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στις βιομηχανικές χώρες, για να τονιστεί η μεγάλη θεραπευτική (και κυρίως η προληπτική) αξία της
υγιεινής διατροφής, της άσκησης, της θετικής στάσης απέναντι στα προβλήματα της ζωής και
των άλλων φυσικών παραγόντων υγείας.
H επιτυχία κάθε θεραπευτικής αγωγής εξαρτάται και από τη συνεργασιμότητα του ασθενούς.
Η συνεργασία επιτυγχάνεται εύκολα όταν οι οδηγίες του γιατρού περιορίζονται στην λήψη φαρμάκων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί ασθενείς δεν επιθυμούν
ή δεν μπορούν να πειθαρχήσουν στην προτεινόμενη αγωγή, η οποία βασίζεται στα φυσικά (μη
φαρμακευτικά) μέσα.
Όμως αυτή η διάθεση ή η ικανότητα είναι ίσως ο κυριότερος παράγοντας καθορισμού της
αποτελεσματικότητας της «έμμεσα παρεμβατικής» ιατρικής. Για παράδειγμα, η υγιεινή διατροφή (η οποία αποτελεί ένα από τα μέσα της έμμεσης παρέμβασης) απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του ασθενούς στην επιλογή, την παρασκευή, την κατανάλωση ορισμένων τροφών και στην
αποφυγή άλλων...
Αναδημοσιεύουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Αντώνη Λαγγουράνη, με τίτλο
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΡΕΨΕΙ, Εκδόσεις Κουκκίδα.
Το πρώτο μέρος του βιβλίου προσεγγίζει τα προβλήματα υγείας, που κατά καιρούς μας ταλαιπωρούν, μέσα από μια πιο φυσική και λιγότερο τεχνοκρατική θεώρηση. Αποσαφηνίζονται
διάφοροι ιατρικοί όροι και προτείνονται τρόποι ανάσχεσης των εκφυλιστικών διεργασιών του
οργανισμού και, ως εκ τούτου, της θεμελίωσης της υγείας. Αναφέρεται στην αξία του γενικού
τρόπου ζωής και ιδίως της διατροφής, τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία πολλών
παθολογικών καταστάσεων, όπως για παράδειγμα η υπέρταση, χωρίς να χρειάζεται ιατρική
παρέμβαση, δηλαδή, η φαρμακευτική και η χειρουργική θεραπεία δεν πρέπει πάντα να είναι η
πρώτη επιλογή μας και η καλύτερη δυνατή λύση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας προς αυτή την
κατεύθυνση, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο την ανάγκη ιατρικής βοήθειας. Η φαρμακευτική αγωγή και οι λοιπές θεραπευτικές μέθοδοι είναι απαραίτητες μόνο στις περιπτώσεις
που τα υγιεινοδιαιτητικά και τα άλλα φυσικά μέσα δεν επαρκούν για την επίτευξη αυτού του
στόχου.
Τα κεφάλαια του δευτέρου μέρους του βιβλίου αναφέρονται σε μία από τις δυνατότητες της
σύγχρονης ιατρικής, τη μεταμόσχευση, η οποία σε αντίθεση με τις άλλες θεραπευτικές μεθόδους των οποίων γίνεται κατάχρηση, δεν αξιοποιείται στον βαθμό που επιβάλλεται, λόγω ανεπαρκούς προσφοράς μοσχευμάτων. Επισημαίνονται οι αιτίες αυτής της ανεπαρκούς προσφοράς
και διαλύεται η σύγχυση γύρω από τις μεταμοσχεύσεις, με τελικό στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του αναγνώστη για την ανεκτίμητη αξία της δωρεάς ιστών και οργάνων.

δωρεες - συνδρομες 15
ΔΩΡΕΕΣ
ΟΝΟΜΑ
Δωρεές φίλων εις  μνήμην Μιχάλη  Κουμπούρου
ΔΡΟΜΕΑΣ εις  μνήμην Μιχάλη  Κουμπούρου
Σχολ. Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολ. Περιστερίου εις  μνήμην Μιχάλη  Κουμπούρου
Μπαλοδήμας Χρήστος
Δημητρακόπουλος Απόστολος
εις μνήμην Μιχάλη  Κουμπούρου
Καποδίστρια Φωτεινή
Χρονόπουλος Δημήτριος
Μυλωνάς Ιωάννης
Τούση Μαρία
Ρούσος Γεώργιος
Μαραζόπουλος Χρήστος
Ρόγας Γεώργιος
Τέγος Παναγιώτης

ΠΟΣΟ
2.292,00 €
100,00 €
50,00 €
55,00 €
40,00 €
35,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Ενισχύστε 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.
Τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου μας (μισθοδοσία υπαλλήλου, έκδοση
του περιοδικού «Αναγέννηση», η συντήρηση της ιστοσελίδας μας στο INTERNET,οι διαφορές εκδηλώσεις μας, οι λογαριασμοί των τηλεφώνων, του ΕΛΤΑ κ.λ.π) σε συνδυασμό
με την ανύπαρκτη ουσιαστικά επιχορήγηση από το κρατικό λαχείο, μας υποχρεώνει να
αυξήσουμε την ετήσια συνδρομή από τα 15€ στα 20€ από 01.01.2010.
Η κάθε μια συνδρομή ξεχωριστά και όλες μαζί εξασφαλίζουν την σωστή οικονομική
λειτουργία του Συλλόγου μας ιδιαιτέρα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύομε.
Παρακαλούμε 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

Αγαπητοί συνάδελφοι,

