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ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η θεοαπεία ςηπ Χοϊμιαπ
Νετοικήπ Αμεπάοκειαπ απξςελεί
διαυοξμικϊ ποϊβλημα.
Δοεσμηςικέπ ξμάδεπ
καςϊοθχραμ μα αμαπςϋνξσμ
ςευμξλξγίεπ ποξρχοιμήπ
επίλσρηπ ςα ςελεσςαία υοϊμια
ϊπχπ η αιμξκάθαορη και η
πεοιςξμαψκή κάθαορη, ξι ξπξίεπ
βελςίχραμ ρημαμςικά ςημ
πξιϊςηςα ζχήπ ςχμ αρθεμόμ,
εμό ρςξ ποόρταςξ παοελθόμ
επεςεύυθη ωπ διαδικαρία η
μεςαμόρυεσρη μετοξύ,
γεγξμόπ πξσ μεγιρςξπξίηρε ςξ
ποξρδόκιμξ ζωήπ ςηπ μόρξσ.

Απϊ ςξ 1951 είυαμ
ποαγμαςξπξιηθεί
μεςαμξρυεϋρειπ μεςανϋ
αμθοόπχμ, πξσ είυαμ
ραμ απξςέλερμα ξι
ιαςοξί ,μα καςαλάβξσμ
ςη ρημαρία ςηπ
βιξλξγικήπ
ρσμβαςϊςηςαπ όρςε μα
είμαι επιςσυημέμεπ.

1968 ςξμ

Δλλημικό υώοξ η ποώςη επιςσυημέμη
μεςαμόρυεσρη μετοξύ ποαγμαςξπξιήθηκε
από ςξμ κ. Κχμρςαμςίμξ Σξύμςα και ρςημ
Αθήμα από ςξμ καθηγηςή κ. Παπαδημηςοίξσ
και ςξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ.

Κωμρςαμςίμξπ Τξύμςαπ
ςιπ μέοεπ μαπ,
διεθμήπ διάκοιρη απέρπαρε
ξ Δοαμιμόπ Γιώογξπ Βοακάπ,
υειοξσογόπ πξσ διαποέπει ςα
ςελεσςαία υοόμια ρςξ ενχςεοικό,
καςακςώμςαπ
ςξ Παγκόρμιξ Βοαβείξ
Μεςαμξρυεύρεχμ ςξ 2016.

Η μεςαμόρυεσρη είμαι έμα
ρυεςικά μεγάλξ υειοξσογείξ.
Φοειάζεςαι 7-10 ημέοεπ
μξρηλεία.
Μεςά ςη μεςαμόρυεσρη,
απαιςείςαι η λήφη ταομάκχμ
για όλη ςημ σπόλξιπη ζχή ςξσ
λήπςη ώρςε μα μημ
απξοοιτθεί ξ
μεςαμξρυεσμέμξπ μετοόπ.

Οι παθήρειπ πξσ ρσμήθχπ δημιξσογξϋμ ςημ αμάγκη για
μεςαμϊρυεσρη μετοξϋ είμαι ασςξάμξρεπ μετοίςιδεπ, διαβήςηπ,
σπέοςαρη και ρσγγεμείπ μετοξπάθειεπ. Οι άμθοχπξι πξσ
πάρυξσμ απϊ ασςέπ ςιπ αρθέμειεπ και έυξσμ αμεπαοκή μετοά
αμαγκάζξμςαι μα νεκιμήρξσμ θεοαπεία με ςευμηςϊ μετοϊ
(αιμξκάθαορη).

Ο

σπξφήτιξπ λήπςηπ μετοικξϋ
μξρυεϋμαςξπ ποέπει μα σπξβληθεί ρε μια
ρειοά ενξμσυιρςικόμ ενεςάρεχμ πξσ
ξμξμάζεςαι «ποξμεςαμξρυεσςικόπ
έλεγυξπ».
 Ο έλεγυξπ ασςϊπ πεοιλαμβάμει
αιμαςξλξγικέπ –βιξυημικέπ ενεςάρειπ, πήνη
ςξσ αίμαςξπ, ξμάδα αίμαςξπ,
γλσκξζσλιχμέμη αιμξρταιοίμη ρε διαβηςικά
άςξμα, αμίυμεσρη για ςσυϊμ ηπαςίςιδεπ
HCV,HIV και ηπαςίςιδα Β, αμςιρόμαςα για
μελέςη κσςςαοξμεγαλξψξϋ και ιξϋ Epstein
Barr, ΗΚΓ, γαρςοξρκϊπηρη, κξλξμξρκϊπηρη,
μαρςξγοατία, σπεοηυξγοάτημα κξιλίαπ,
καοδιάπ, αγγείχμ, παοαθσοεξειδόμ αδέμχμ
και ποξρςάςη, ακςιμξλξγικϊ έλεγυξ
πμεσμϊμχμ και καοδιάπ ςερς Παπαμικξλάξσ
(ΠΑΠ ςερς) , PSA , ςασςξπξίηρη ςξσ
αμξρξλξγικξϋ ρσρςήμαςξπ (ειδικϊπ έλεγυξπ
για ςημ ρσμβαςϊςηςα αμάμερα ρςξμ δϊςη και
ςξμ λήπςη),δξκιμαρία διαρςαϋοχρηπ και
άλλεπ.

Για

κάθε μετοικό μόρυεσμα
καλξύμςαι ςξσλάυιρςξμ 2
σπξφήτιξι λήπςεπ, ρσμήθχπ 4,
με βάρη ςη ρειοά καςάςανήπ ςξσπ
ρςξ Δθμικό Μηςοώξ.
Οι

σπξφήτιξι εκςιμώμςαι
κλιμικά από μετοξλόγξ και
υειοξσογό, εμώ παοάλληλα
ποαγμαςξπξιείςαι ξ έλεγυξπ
ιρςξρσμβαςόςηςαπ με αίμα ςξσ
σπξφήτιξσ λήπςη και ιρςό ςξσ
δόςη.

 Οι

σπξφήτιξι λήπςεπ έυξσμ
δικαίχμα εμημέοχρηπ για ςη
ρειοά καςάςανήπ ςξσπ
καθώπ και για κάθε ρςάδιξ
ςηπ μεςαμξρυεσςικήπ
διαδικαρίαπ.
 Η ρειοά καςάςανηπ αλλάζει
για κάθε διαθέριμξ δόςη
μιαπ και ςα ρσμξλικά μόοια
είμαι ςξ άθοξιρμα όυι μόμξ
ςξσ υοόμξσ αμαμξμήπ αλλά
και ςηπ ξμξιόςηςαπ ρςα HLA
δόςη-λήπςη.

Τξπξθεςείςαι

μία βελϊμα ή
εμδξτλέβια γοαμμή ρςξ
υέοι για μα μπξοεί μα γίμει
υξοήγηρη ταομάκχμ και σγοόμ.
Καςά ςημ εγυείοηρη, ςξπξθεςείςαι
ξ μέξπ μετοϊπ.
Σσμήθχπ ξι ποξωπάουξμςεπ
μετοξί δεμ αταιοξϋμςαι,
εκςϊπ αμ σπάουξσμ πξλσκσρςικξί
μετοξί, ϊπξσ μπξοεί μα αταιοεθεί
έμαπ απϊ ασςξϋπ
για μα δημιξσογηθεί υόοξπ
για ςξ μϊρυεσμα.

Καςά ςη διάοκεια ςηπ επέμβαρηπ, ξ μεςαμξρυεσθείπ
μετοϊπ ςξπξθεςείςαι ρςη λαγϊμιξ πεοιξυή, με ςξμή απϊ
ςημ ηβική ρϋμτσρη ποξπ ςη λαγϊμιξ ακοξλξτία.

Η εγυείοηρη ρσμήθχπ διαοκεί 2 με 3 όοεπ καςά ςιπ
ξπξίεπ, η μετοική αοςηοία και τλέβα ςξσ μέξσ μετοξϋ
ρσμδέξμςαι με ςημ κεμςοική αοςηοία και τλέβα κξμςά
ρςημ ξσοξδϊυξ κϋρςη και ακξλξσθξϋμ 1 με 2 όοεπ
ρςημ αμάμηφη.

Ο

μέξπ μετοϊπ ρσμδέεςαι ρςημ ξσοξδϊυξ
κϋρςη όρςε μα εναρταλιρςεί οξή ξϋοχμ.
 Έμαπ ποξρχοιμϊπ ρχλήμαπ ή
καθεςήοαπ ςξπξθεςείςαι ρςημ ξσοξδϊυξ
κϋρςη για πεοίπξσ 5 ημέοεπ όρςε
μα απξρςοαγγίζξμςαι ςα ξϋοα ρε αρκϊ.
Ασςϊπ ξ ρχλήμαπ βξηθά ςημ ιαςοική ξμάδα
μα ελέγνει ϊςι ξ μετοϊπ λειςξσογεί καλά.
Σσυμά σπάουξσμ και 1 ή 2 ρχλημάοια
απϊ ςξ ςοαϋμα
για ςημ απξρςοάγγιρη σγοόμ πξσ
αταιοξϋμςαι μεςά απϊ 1 έχπ 4 ημέοεπ.

Μεςά

ςημ εγυείοηρη ξ αρθεμήπ μιόθει ζαλάδα και
εμϊυληρη ξπϊςε τξοάει μάρκα ξνσγϊμξσ.
Η πεοιξυή ςηπ ςξμήπ είμαι καλσμμέμη με γάζα.
Η εμδξτλέβια γοαμμή παοαμέμει ρςη θέρη ςηπ όρςε μα
μπξοξϋμ μα υξοηγξϋμςαι σγοά και τάομακα για ςημ
αμςιμεςόπιρη ςξσ πϊμξσ.
Έμαπ τσριξθεοαπεσςήπ δείυμει αρκήρειπ αμαπμξήπ
και πξδιόμ για μα ελαυιρςξπξιηθεί ξ κίμδσμξπ
λξίμχνηπ ρςξμ θόοακα και ςηπ δημιξσογίαπ θοϊμβχμ
ρςα πϊδια μεςά ςημ εγυείοηρη.

Η

ρσμξλική παοαμξμή ρςξ μξρξκξμείξ μπξοεί μα
διατέοει απϊ άςξμξ ρε άςξμξ αλλά
ρσμήθχπ είμαι 3 ‐ 10 μέοεπ.
Δναοςάςαι απϊ ςη τσρική καςάρςαρη, ςημ αμςίδοαρη
ρςξμ μέξ μετοϊ και ςξ αμ ποξκϋφξσμ επιπλξκέπ.
 Ποιμ ςξ ενιςήοιξ, ποξγοαμμαςίζεςαι έμα οαμςεβξϋ
με ςξμ υειοξσογϊ και ςακςικέπ ενεςάρειπ με ειδικξϋπ
μετοξλϊγξσπ για μα ελέγυξσμ ςημ αμάοοχρη.

Ποέπει

επίρηπ μα ποξρέυει ιδιαίςεοα ςημ σγιειμή ςξσ και μα
ελέγυει ςξ ςοαϋμα ςξσ για ςσυϊμ εκκοίρειπ, κξκκιμίλα ,ποήνιμξ
και εοεθιρμϊ.
Αμ παοαςηοήρει ξπξιξδήπξςε απ' ασςά
ςα ρσμπςόμαςα ή έυει ασνημέμη θεομξκοαρία, επικξιμχμεί
με ςξμ γιαςοϊ ςξσ. Δμδέυεςαι μα σπάουει ελατοιά
έκκοιρη απϊ ςξ ςοαϋμα για μεοικέπ μέοεπ μεςά ςημ εγυείοηρη.
Τξ μξρηλεσςικό ποξρωπικό θα ςξσ δείνει πώπ μα τοξμςίζει
ςα ςοαύμαςά ςξσ ποιμ τύγει από ςξ μξρξκξμείξ.

Μεςά ςημ επιρςοξτή ςξσ ρςξ ρπίςι , ξ αρθεμήπ ποέπει
μα απξτεϋγει ςιπ εμςάρειπ και ςημ κξϋοαρη. Δίμαι
ρημαμςικϊ μα μη ρηκόμει ςίπξςα βαοϋ για ςιπ ποόςεπ
6‐8 βδξμάδεπ.
 Μπξοεί μα μιόθει κϊπχρη και μα υοειάζεςαι
πεοιρρϊςεοξ ϋπμξ. Δίμαι ρημαμςικϊ μα δίμει
ποξρξυή ρςα μημϋμαςα ςξσ ρόμαςϊπ ςξσ, μα μη
βιάζεςαι μα αμαοοόρει και μα μημ κάμει δοαρςηοιϊςηςεπ
με ςιπ ξπξίεπ δεμ μιόθει άμεςα.
Τασςξυοϊμχπ είμαι ρημαμςικϊ μα
ασνάμει ρςαδιακά ςη ρχμαςική
δοαρςηοιϊςηςα και αμ είμαι δσμαςϊμ
μα αρυξλείςαι με κάπξιξ
άθλημα για μα διαςηοείςαι
ρε καλή τσρική καςάρςαρη και εσενία.


Δκςϊπ απϊ ςιπ ρσμηθιρμέμεπ επιπλξκέπ
ξπξιαρδήπξςε υειοξσογικήπ επέμβαρηπ,
ειδικέπ επιπλξκέπ ςηπ μεςαμϊρυεσρηπ
μετοξϋ εμδέυεςαι μα παοξσριαρςξϋμ ϊπχπ:
Καθσρςεοημέμη έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ μέξσ
μετοξύ. Σε πξρξρςό μεγαλύςεοξ ςξσ 50%,
ξ πςχμαςικόπ μεςαμξρυεσθείπ μετοόπ
παοξσριάζει αμξσοία. Τξ πιθαμόςεοξ, είμαι
όςι ρύμςξμα θα αουίρει μα λειςξσογεί
καμξμικά, έχπ ςόςε όμχπ ίρχπ υοειαρςεί
αιμξκάθαορη.

 Απόλεια

ξϋοχμ απϊ ςξμ εμτσςεσμέμξ ξσοηςήοα
ςξσ μεςαμξρυεσμέμξσ μετοξϋ.
 Κάπξια λξίμχνη πξσ ϊμχπ θα αμςιμεςχπιρςεί με
αμςιβιξςικά, ιξρςαςικά και αμςιμσκηςιαρικά
τάομακα. Μπξοεί μα είμαι λξιμόνειπ ςξσ
ξσοξπξιηςικξϋ ρσρςήμαςξπ, ιξγεμείπ λξιμόνειπ ή
μϋκηςεπ.
 Ονεία απϊοοιφη, μια επιπλξκή πξσ έυει μειχθεί
εναιοεςικά.

Φειοξσογικέπ επιπλξκέπ
Φλεγμξμή

ςοαϋμαςξπ,
Λεμτξκήλη,
Αιμξοοαγία,
Θοϊμβχρη αοςηοίαπ ή τλέβαπ μξρυεϋμαςξπ,
Σςέμχρη μετοικήπ αοςηοίαπ και Οσοική
απϊτοανη

Για ςη διαςήοηρη ςξσ
μξρυεϋμαςξπ,
υοηριμξπξιείςαι
αμξρξκαςαρςαλςική αγχγή
με ςοία είδη ταομάκχμ :
Τα κξοςικξρςεοξειδή, ςημ
κσκλξρπξοίμη και ςξ FK 506.
Ο ρσμδσαρμϊπ ςχμ
παοαπάμχ ταομακεσςικόμ
ξσριόμ υξοηγείςαι αμάλξγα
με ςξμ εναςξμικεσμέμξ
κίμδσμξ απϊοοιφηπ ςξσ κάθε
αρθεμξϋπ.

Η απόοοιφη απξςελεί ςη
ρξβαοόςεοη επιπλξκή
κάθε μεςαμόρυεσρηπ.
Αμάλξγα με ςξ υοϊμξ
εμτάμιρηπ ςηπ, διακοίμεςαι
ρε:
 Υπεοξνεία
 Ονεία και
 Χοϊμια
Σι ρημαίμει απόοοιφη ?
Απϊοοιφη ρημαίμει ϊςι ξ
ξογαμιρμϊπ ποξρπαθεί μα
απαλλαγεί απϊ κάςι νέμξ,
κάςι πξσ δεμ ςξσ αμήκει
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ
μέξσ μετοξϋ.

α) Τπεοξνεία απόοοιφη
Δμταμίζεςαι λίγα λεπςά ή όοεπ μεςά ςη
μεςαμϊρυεσρη και ποξκαλεί εμςξμϊςαςεπ κλιμικέπ
εκδηλόρειπ. Παοαςηοείςαι μεςά ςη διάμξινη ςχμ
αγγείχμ ςξσ μξρυεϋμαςξπ και ξτείλεςαι ρε
ποξρυημαςιρμέμα αμςιρόμαςα ςξσ λήπςη καςά ςξσ
δϊςη, πξσ ρσμήθχπ σπάουξσμ λϊγχ
ποξηγξϋμεμηπ έκθερηπ ςξσ λήπςη ρε
αλλξαμςιγϊμα μεςά απϊ μεςαμϊρυεσρη, μεςάγγιρη
αίμαςξπ ή πξλλαπλέπ κσήρειπ.
Ο ςϋπξπ ασςϊπ απϊοοιφηπ ΠΑΝΙΑ παοαςηοείςαι
ρήμεοα και ρσμβαίμει μϊμξ αμ σπάονει ρτάλμα
ρςημ εκςέλερη ςηπ ειδικήπ δξκιμαρίαπ
διαρςαϋοχρηπ. Ποξπ ςξ παοϊμ δεμ σπάουει
θεοαπεία παοά μϊμξ ποϊληφη με ςημ αμχςέοχ
διαδικαρία (cross match).

β) Ονεία απόοοιφη
Σσμβαίμει ρςξ 30% πεοίπξσ ςχμ μεςαμξρυεϋρεχμ
και δεμ απξςελεί ρημαμςική αιςία απόλειαπ ςξσ
μξρυεϋμαςξπ καςά ςξμ ποόςξ υοϊμξ ςηπ
μεςαμϊρυεσρηπ . Με ςη υοήρη Φαομάκχμ
(MMF,CELLCEPT),ςξ πξρξρςϊ ρήμεοα είμαι
λιγϊςεοξ ςξσ 10%.
Η ξνεία απϊοοιφη ρσμβαίμει μέοεπ ή και εβδξμάδεπ
μεςά ςη μεςαμϊρυεσρη, είμαι μια ρσρςημαςική
τλεγμξμόδηπ διαςαοαυή, η ξπξία ϊςαμ εκδηλχθεί
πλήοχπ μπξοεί μα ποξκαλέρει πξλλά ρσρςημαςικά
ρσμπςόμαςα, ϊπχπ πσοεςϊ, οίγξπ ,μσαλγίεπ και
αοθοαλγίεπ και ςξπικά ταιμϊμεμα ϊπχπ διϊγκχρη
και εσαιρθηρία ςξσ μξρυεϋμαςξπ, αϋνηρη ςηπ
κοεαςιμίμηπ ςξσ ξοξϋ.

Η διάγμχρη ςηπ ξνείαπ απόοοιφηπ ποέπει μα είμαι
άμερη με ςη διεμέογεια βιξφίαπ και η αμςιμεςόπιρή
ςηπ ςξ ίδιξ ,με ςημ άμερη υξοήγηρη ςηπ καςάλληληπ
αμςιαπξοοιπςικήπ θεοαπείαπ.
Πεοίπξσ ςξ 90% ςχμ επειρξδίχμ αμαρςοέτξμςαι
μάλλξμ εϋκξλα με ςημ καςάλληλη θεοαπεία.

Θεοαπεία ςηπ ξνείαπ απόοοιφηπ
Οι αουέπ ςηπ θεοαπείαπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ ςαυεία
διάγμχρη και ςημ άμερη έμαονη απξςελερμαςικήπ
αμςιαπξοοιπςικήπ αγχγήπ με κξοςικξρςεοξειδή ,
αμςιλεμτξκσςςαοικά αμςιρόμαςα, αμςιμικοξβιακή
ποξτϋλανη.

Σσμβαίμει μέρα ρε λίγεπ ημέοεπ μεςά ςη μεςαμϊρυεσρη
(μεςανϋ 24 χοόμ και 4 ημεοόμ απϊ ςημ
μεςαμϊρυεσρη).Τξ γεγξμϊπ ασςϊ έυει παοαςηοηθεί μεςά
απϊ ειδικέπ μεςαγγίρειπ ςξσ δϊςη ρςξσπ λήπςεπ μετοόμ
απϊ ρσγγεμείπ ζχμςαμξϋπ δϊςεπ.

γ) Φοόμια απόοοιφη
Δμταμίζεςαι μεοικξϋπ μήμεπ ή υοϊμια μεςά ςη
μεςαμϊρυεσρη. Δίμαι ϋπξσλη διεογαρία πξσ καςαρςοέτει
ποξξδεσςικά ςξ μϊρυεσμα.
Σσμξδεϋεςαι απϊ σπέοςαρη και λεσκχμαςξσοία,η ξπξία
ρε διάρςημα μημόμ ή εςόμ ξδηγεί ρε απόλεια ςξσ
μετοικξϋ μξρυεϋμαςξπ.

Έυει

εκςιμηθεί όςι η ημιπεοίξδξπ ζχήπ ςχμ
μξρυεσμάςχμ υχοίπ επειρόδια απόοοιφηπ είμαι
16 έςη, εμώ ασςώμ με απόοοιφη 9 έςη.
Επειρόδια ξνείαπ απόοοιφηπ έυξσμ πεοιγοατεί
και 20 υοόμια μεςά ςη μεςαμόρυεσρη.
Σα ςελεσςαία υοόμια, με ςη υοήρη ειδικώμ
θεοαπεσςικώμ ποχςξκόλλχμ για ςημ
ποξεςξιμαρία ςξσ λήπςη, είμαι δσμαςή η
μεςαμόρυεσρη ακόμα και από δόςη με
αρύμβαςη ξμάδα αίμαςξπ.
Σε ιαςοικά κέμςοα ςϊρξ ςηπ Αμεοικήπ (Mayo
Clinic), ϊρξ και ςηπ Δλλάδαπ ,διενάγξμςαι
μεςαμξρυεϋρειπ ρε άςξμα πξσ έυξσμ δϊςεπ με
αρϋμβαςη ςημ ξμάδα αίμαςξπ, υοηριμξπξιόμςαπ
ενειδικεσμέμεπ ςευμικέπ, ξι ξπξίεπ
πεοιλαμβάμξσμ ςημ απξμάκοσμρη ςχμ
αμςιρχμάςχμ ςξσ αίμαςξπ με μια διαδικαρία πξσ
ξμξμάζεςαι πλαρματαίοερη.

ςημ

πεοίπςχρη πξσ έμα ζεσγάοι δόςη-λήπςη
δεμ «ςαιοιάζει» αμξρξλξγικά μεςανύ ςξσ,
σπάουει η δσμαςόςηςα μα εμςαυθεί ρςξ
ποόγοαμμα «διαρςασοξύμεμηπ μεςαμόρυεσρηπ
μετοξύ».
Ακόμα

και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ βοεθεί
καςάλληλξ ζεσγάοι για διαρςασοξύμεμη
μεςαμόρυεσρη, σπάουει η δσμαςόςηςα ξ
σπξφήτιξπ δόςηπ μα δχοίρει ςξ μετοό ςξσ ρςξ
Δθμικό Μηςοώξ μεςαμξρυεύρεχμ και ξ λήπςηπ
ςξσ μα λάβει καςά ποξςεοαιόςηςα ςξ ποώςξ
διαθέριμξ μόρυεσμα από απξβιώραμςα δόςη.

Η διαδικαρία ςηπ διαρςασοξϋμεμηπ μεςαμϊρυεσρηπ
ποαγμαςξπξιείςαι ϊςαμ δχοηςήπ, πξσ είμαι
αρϋμβαςξπ με ρσγκεκοιμέμξ λήπςη, σπϊρυεςαι μα
δχοίρει ςξ μετοϊ ςξσ ρε κάπξιξ άγμχρςξ άςξμξ,
όρςε μα μπξοέρει ξ απξδέκςηπ μα απξκςήρει
ρσμβαςϊ μετοϊ ποξπ μεςαμϊρυεσρη απϊ κάπξιξ άλλξ
άγμχρςξ άςξμξ.

Τπάουει πιθαμόςηςα μα κάμχ αιμξκάθαορη
μεςά ςημ μεςαμόρυεσρη?
Υπάουει μια πιθαμϊςηςα έχπ ϊςξσ ξ μέξπ
μετοϊπ αουίρει μα λειςξσογεί καμξμικά αλλά
ασςϊ δεμ ποξδικάζει ςίπξςα.

Μπξοώ μα ςανιδέφχ για διακξπέπ?
Η ρσμβξσλή ςχμ πεοιρρϊςεοχμ κέμςοχμ
μεςαμϊρυεσρηπ είμαι μα απξτεϋγξμςαι ςα ςανίδια
ρςξ ενχςεοικϊ ςξ ποόςξ έςξπ για ςημ απξτσγή
λξιμόνεχμ.
Πώπ θα γμχοίζεςε εάμ ςξ μεςαμξρυεσμέμξ
όογαμξ είμαι σγιέπ και λειςξσογεί καλά;
Με ςημ ςακςική ιαςοική παοακξλξϋθηρη και ςξμ
εογαρςηοιακϊ έλεγυξ πξσ θα ανιξλξγεί ξ θεοάπχμ
μετοξλϊγξπ. Οι επιρκέφειπ αουικά είμαι ρσυμέπ και
γίμξμςαι λιγϊςεοξ ρσυμέπ με ςξ πέοαρμα ςξσ
υοϊμξσ και ϊρξ ξ μέξπ μετοϊπ θα διαπιρςόμεςαι
ϊςι λειςξσογεί καλά. Δπιπλέξμ είμαι απαοαίςηςη η
μέςοηρη και παοακξλξϋθηρη επιπέδχμ ςχμ
αμξρξκαςαρςαλςικόμ ταομάκχμ.

Μπξοώ μα ρςαμαςήρχ μα παίομχ ςα αμξρξκαςαρςαλςικά
τάομακα?
ΟΦΙ! Τξ ρόμα ραπ θα απξβάλει ςξμ μέξ μετοϊ, ξ ξπξίξπ θα
ρςαμαςήρει μα λειςξσογεί υχοίπ μα μπξοεί μεςά μα επαμέλθει. Η
ταομακεσςική ασςή αγχγή θα είμαι ετϊοξσ ζχήπ.
Σι ποέπει μα ποξρέυχ με ςημ αμξρξκαςαρςαλςική μξσ αγχγή?
Θα ποέπει μα γμχοίζεςε ςα τάομακα ραπ, με ςα ξμϊμαςά ςξσπ και
ςημ πεοιεκςικϊςηςα ςξσπ και μα έυεςε μια λίρςα με ασςά ρσμευόπ
μαζί ραπ. Πιθαμϊςαςα θα κάμεςε και λήφη κξοςιζϊμηπ και δεμ θα
ποέπει για καμέμα λϊγξ μα διακϊφεςε απϊςξμα ςημ κξοςιζϊμη.
Κάπξια τάομακα (ταιμξμεμικά «αθόα», πυ αμςιβιξςικά ϊπχπ η
εοσθοξμσκίμη) μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςημ δϊρη ή και ςα επίπεδα
ςχμ αμξρξκαςαρςαλςικόμ ταομάκχμ.
Δλέγνςε με ςξμ θεοάπξμςα μετοξλϊγξ, ποιμ πάοεςε
ξπξιξδήπξςε μέξ τάομακξ.
Δάμ ςανιδέφεςε, ποέπει μα έυεςε μαζί ραπ πάμςα παοαπάμχ
τάομακα απϊ ςημ ποξβλεπϊμεμη παοαμξμή ραπ.
Απξτϋγεςε ςξμ υσμϊ γκοέιπτοξσς καθϊςι εσθϋμεςαι για αϋνηρη ςχμ
επιπέδχμ κάπξιχμ αμξρξκαςαρςαλςικόμ ταομάκχμ.

Πόςε μπξοώ μα επιρςοέφχ ρςημ εογαρία
μξσ?
Δάμ ξ αρθεμήπ είμαι σπάλληλξπ γοατείξσ, ςϊςε
μπξοεί μα επιρςοέφει μεςά απϊ υοξμικϊ
διάρςημα 6 εβδξμάδχμ έχπ 2 μημόμ.
Δάμ η εογαρία ςξσ απαιςεί ρχμαςικϊ κϊπξ, έμα
λξγικϊ ϊοιξ είμαι ςξ ςοίμημξ.
Η επιρςοξτή ρςημ εογαρία θα γίμει καςϊπιμ
ρσμεμμξήρεχπ με ςξμ θεοάπξμςα μετοξλϊγξ.

Θα σπάουει κάπξια ειδική δίαιςα μεςά ςημ
μεςαμόρυεσρη?
Δάμ δεμ σπάουει μετοική αμεπάοκεια μεςά ςημ
μεςαμϊρυεσρη, ςϊςε η δίαιςα είμαι
ελεϋθεοη. Χοειάζεςαι ϊμχπ μεγάλη ποξρξυή
ρςημ πιθαμή αϋνηρη ςξσ ρχμαςικξϋ βάοξσπ
γιαςί μπξοεί μα έυει αομηςική επίπςχρη ρςημ
μεςαμϊρυεσρη. Για ασςϊ ςξμ λϊγξ η σγιειμή
διαςοξτή είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςική.

Για πόρξ υοόμξ διαοκεί έμα μόρυεσμα;
Πεοίπξσ ςξ 90% ςχμ μξρυεσμάςχμ μετοξϋ
λειςξσογξϋμ καλά μεςά απϊ έμα υοϊμξ. Πάμχ
απϊ ςξ 60% ενακξλξσθξϋμ μα λειςξσογξϋμ με
επιςσυία μεςά απϊ πέμςε υοϊμια.
Πάμςχπ, για ϊλα ςα είδη μεςαμϊρυεσρηπ
ξογάμχμ, έμα μεγάλξ πξρξρςϊ ενακξλξσθεί μα
λειςξσογεί καλά για έχπ και 10 υοϊμια ή και
πεοιρρϊςεοξ.

Πώπ θα επηοεάρει η μεςαμόρυεσρη ςξμ ςοόπξ
ζχήπ ραπ;
Μεςά ςη μεςαμϊρυεσρη θα έυεςε πξλϋ λίγξσπ
διαιςηςικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ. Ωρςϊρξ, παοαμέμει
ρημαμςικϊ η διαςοξτή ραπ μα είμαι σγιειμή και
ιρξοοξπημέμη. Με ςημ έγκοιρη ςξσ γιαςοξϋ ραπ θα
είρςε ρε θέρη μα αρκείρςε ρςα πεοιρρϊςεοα
αθλήμαςα και μπξοείςε μα ςανιδεϋεςε ελεϋθεοα.
Παοϊλξ πξσ μπξοεί μα μιόθεςε καλά μεςά ςη
μεςαμϊρυεσρη μετοξϋ, ενακξλξσθεί μα είμαι πξλϋ
ρημαμςικϊ μα ρσμευίρεςε μα επιρκέπςερςε ςξμ
γιαςοϊ ραπ ςακςικά και μα παίομεςε ςα τάομακά
ραπ ϊπχπ έυξσμ ρσμςαγξγοατηθεί.

Πξλλέπ απϊ ασςέπ δεμ διαοκξϋμ και ρυεςίζξμςαι με
ςη δξρξλξγία, μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ:
• Οίδημα και τξϋρκχμα ρςξ ποϊρχπξ και ςξ ρόμα
• Ασνημέμη ϊοενη και αϋνηρη βάοξσπ
• Απϊςξμεπ αλλαγέπ διάθερηπ
• Ακμή
• Μσψκή αδσμαμία
• Τοέμξσλξ ρςα υέοια
• Νασςία
• Δσρπεφία
• Διάοοξια
•Υπεοαμάπςσνη και λξιμόνειπ ξϋλχμ
Άλλεπ πιξ ρξβαοέπ παοεμέογειεπ πεοιλαμβάμξσμ:
•Ασνημέμη αοςηοιακή πίερη
• Ασνημέμξπ κίμδσμξπ λξιμόνεχμ
•Ασνημέμξπ κίμδσμξπ καοκίμξσ, ιδιαίςεοα καοκίμξσ
ςξσ δέομαςξπ
• Υφηλά επίπεδα ρακυάοξσ ρςξ αίμα
• Υφηλά επίπεδα υξληρςεοϊληπ
• Βλάβη ρςξσπ μετοξϋπ
• Δναρθέμηρη ξρςόμ

Η κσκλξρπξοίμη έυει άμερη ςξνικϊςηςα ρςα παγκοεαςικά κϋςςαοα
καθόπ αμαρςέλλει ςημ ελεσθέοχρη ςηπ ιμρξσλίμηπ απϊ ασςά.
Ποϊρταςα η ειραγχγή ςξσ Tarcolimus αματέοεςαι ϊςι ρσμξδεϋεςαι
απϊ αϋνηρη ςχμ πξρξρςόμ εμτάμιρηπ διαβήςη ρε 8-10% ςϊρξ ρε
εμήλικεπ ϊρξ και ρε παιδιά.

Λξίμχνη
Τα τάομακα καςά ςηπ απϊοοιφηπ μπξοξϋμ μα ασνήρξσμ ςιπ
πιθαμϊςηςεπ μα παοξσριάρεςε ξοιρμέμξσπ ςϋπξσπ λξιμόνεχμ.
Οι λξιμόνειπ ασςέπ μπξοξϋμ μα αμςιμεςχπιρςξϋμ αλλά θα ποέπει μα
μπξοείςε μα αμςιλαμβάμερςε εάμ έυεςε πσοεςϊ, αρσμήθιρςξσπ πϊμξσπ
ή ξπξιαδήπξςε άλλη καιμξϋοια αίρθηρη. Καθόπ ξι δϊρειπ ςχμ
ταομάκχμ καςά ςηπ απϊοοιφηπ ςξσ μξρυεϋμαςξπ ελαςςόμξμςαι, ξ
κίμδσμξπ λξιμόνεχμ θα ελαςςόμεςαι επίρηπ.

ακυαοώδηπ Διαβήςηπ
Ακϊμη και εάμ δεμ είυαςε πξςέ διαβήςη, ςα τάομακα καςά ςηπ
απϊοοιφηπ, μπξοξϋμ μα ποξκαλέρξσμ διαβήςη. Δάμ είυαςε διαβήςη
ποιμ ςη μεςαμϊρυεσρη, ξ έλεγυξπ ςηπ γλσκϊζηπ ρςξ αίμα ραπ μπξοεί
μα είμαι πιξ δσρυεοήπ.

Ποξβλήμαςα πξσ μπξοεί μα ποξκύφξσμ μεςά από Τφηλή
Αοςηοιακή Πίερη
Η σφηλή αοςηοιακή πίερη είμαι έμα ρσμηθιρμέμξ ποϊβλημα μεςά ςη
μεςαμϊρυεσρη. Η αμςιμεςόπιρη ςηπ σφηλήπ αοςηοιακήπ πίερηπ είμαι
ρημαμςική, γιαςί μπξοεί μα ποξκαλέρει ϊυι μϊμξ βλάβη ρςξμ
μεςαμξρυεσμέμξ μετοϊ ραπ, αλλά και εγκεταλικά επειρϊδια ή
καοδιακέπ ποξρβξλέπ .

Τφηλή Φξληρςεοόλη
Ακοιβόπ ϊπχπ και με ςξ διαβήςη, ςα τάομακα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι
για ςημ καςαρςξλή ςξσ αμξρξπξιηςικξϋ ρσρςήμαςξπ μπξοξϋμ μα
ποξκαλέρξσμ αϋνηρη ςηπ υξληρςεοϊληπ ςξσ αίμαςξπ.
Η σπεοιλιπιδιαμία, λεσκχμαςίμη ξοξϋ, λεσκχμαςξσοία και ςα
ςοιγλσκεοίδια ςξσ ξοξϋ έυξσμ ρσμδεθεί με ασνημέμξ κίμδσμξ υοϊμιαπ
απϊοοιφηπ.

Καοκίμξπ
Οι αρθεμείπ με μετοική αμεπάοκεια βοίρκξμςαι ρε σφηλϊςεοξ
κίμδσμξ εμτάμιρηπ ξοιρμέμχμ μξοτόμ καοκίμξσ.

Η

πλειξφητία ςχμ ξογάμχμ ποξέουξμςαι απϊ εγκεταλικά
μεκοξϋπ δϊςεπ- αμθοόπξσπ ςχμ ξπξίχμ ξι εγκέταλξι
μεκοόθηκαμ εμό ασςξί βοίρκξμςαμ ρε μξμάδα εμςαςικήπ
θεοαπείαπ και αμέπμεαμ με ςη βξήθεια μηυαμήμαςξπ και ςχμ
ξπξίχμ η καοδιά δεμ έυει ρςαμαςήρει μα υςσπάει. Τα πιξ
ρσυμά αίςια είμαι ςοξυαία αςσυήμαςα ή βαοιά αγγειακά
εγκεταλικά επειρϊδια.
Σςξμ αρθεμή πξσ είμαι εγκεταλικά μεκοϊπ, η κσκλξτξοία
ςξσ αίμαςξπ ςξσ εγκετάλξσ έυει ρςαμαςήρει αμεπαμϊοθχςα
και ξ εγκέταλξπ μεκοόμεςαι. Σε ασςή ςημ πεοίπςχρη, μεοικά
ϊογαμα μπξοεί μα λειςξσογξϋμ ϊρξ ρσμευίζεςαι η μηυαμική
σπξρςήοινη ςξσ αρθεμή (αμαπμεσρςήοαπ) και η καοδιά ςξσ
δεμ έυει ρςαμαςήρει μα λειςξσογεί, διατξοεςικά μέρα ρε 4872 όοεπ επέουεςαι ξ θάμαςξπ ϊλχμ ςχμ ξογάμχμ.
Μεοικέπ τξοέπ, ςα μετοά (αλλά ϊυι άλλα ϊογαμα)
μπξοεί μα αταιοεθξϋμ απϊ δχοηςέπ ςχμ ξπξίχμ
η καοδιά έυει ρςαμαςήρει. Τα μετοά ποέπει μα
αταιοεθξϋμ μέρα ρε 30-45 λεπςά απϊ ςη ρςιγμή
πξσ ρςαμάςηρε η καοδιά, αλλιόπ δεμ θα είμαι
καςάλληλα για μεςαμϊρυεσρη.

Σςξσπ πςχμαςικξϋπ δϊςεπ υξοηγξϋμςαι μεγάλεπ δϊρειπ
κξοςικξειδόμ για ςημ καςαρςξλή ςχμ κσκλξτξοξϋμςχμ
λεμτξκσςςάοχμ-, υξοηγείςαι μαμμιςϊλη, γίμεςαι
ρσρςημαςικϊπ ηπαοιμιρμϊπ και η ςξμή για ςη λήφη ςξσ
μξρυεϋμαςξπ είμαι εσοεία κξιλιακή.
Τα ποξπ μεςαμϊρυεσρη ϊογαμα λαμβάμξμςαι απϊ ςημ
ειδική ξμάδα λήφηπ ξογάμχμ και η ςοάπεζα ιρςόμ και
ξογάμχμ αμαλαμβάμει, ρςη ρσμέυεια, ςη διαμξμή ςχμ
μξρυεσμάςχμ, με βάρη ςιπ εκάρςξςε εθμικέπ
καςεσθσμςήοιεπ ξδηγίεπ.

Πλεξμεκςήμαςα ςχμ μεςαμξρυεϋρεχμ μετοξϋ :
 Καλϋςεοη πξιϊςηςα ζχήπ
 Φσριξλξγικϊπ οσθμϊπ ζχήπ
 Μικοϊςεοξ κϊρςξπ ρε ρυέρη με ΑΚ και ΠΚ
 Μεγαλϋςεοξ ποξρδϊκιμξ ζχήπ









Αμξρξκαςαρςαλςική αγχγή ετ’ ϊοξσ ζχήπ
Πιθαμϊςηςα εμτάμιρηπ επιπλξκόμ πξσ ρυεςίζξμςαι με
ςημ αμξρξκαςαρςξλή ( λξιμόνειπ, κακξήθειεπ, ξρςικέπ
αλλξιόρειπ, κλπ)
Παυσραοκία
Δαρσςοιυιρμϊπ και
Υπεοπλαρία ξϋλχμ

Δχοεά από ζχμςαμό δόςη
Ποϊκειςαι για μεςαμϊρυεσρη ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δίμεςαι έμα
ϊογαμξ απϊ έμα ζχμςαμϊ άςξμξ. Τξ ζχμςαμϊ ασςϊ άςξμξ
μπξοεί μα αμήκει ρε μία απϊ δϋξ καςηγξοίεπ:
σγγεμήπ εν αίμαςξπ ϊπχπ είμαι γξμέαπ, αδελτϊπ, ή ςέκμξ
Μη εν αίμαςξπ ρσγγεμήπ (ξμξμάζεςαι μϊρυεσμα απϊ ζόμςα
μη ρσγγεμή δϊςη). Μπξοεί μα ποϊκειςαι για ρςεμϊ τίλξ ή
μέλξπ ςηπ ξικξγέμειαπ εν αγυιρςείαπ, ϊπχπ ρϋζσγξ, ποξγξμϊ
ή ποξγξμή, ή θεςϊ γξμέα / θεςϊ ςέκμξ.
Σήμεοα είμαι ρϋμηθεπ μα ποαγμαςξπξιξϋμςαι
μεςαμξρυεϋρειπ μετοξϋ αμάμερα ρε ρσζϋγξσπ.Τα πξρξρςά
επιςσυίαπ και ρε ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ, παοϊλξ πξσ δεμ
σπάουει γεμεςική ρσγγέμεια μεςανϋ ςξσπ , είμαι αμάλξγα με
ασςά ςχμ αςϊμχμ πξσ λαμβάμξσμ μϊρυεσμα μετοξϋ απϊ
αδέοτια.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΧΗΥΙΩΝ ΑΘΔΝΩΝ
ΓΙΑ ΜΔΣΑΜΟΦΔΤΗ ΝΔΥΡΟΤ

Σςημ Δλλάδα η επιλξγή ςχμ καςαλληλϊςεοχμ ληπςόμ
γίμεςαι μέρχ ςξσ μξοιξπξιημέμξσ ρσρςήμαςξπ
βαθμξλϊγηρηπ κάθε σπξφητίξσ ρε ρυέρη με ςξ εκάρςξςε
ποξρτεοϊμεμξ μετοικϊ μϊρυεσμα. Τξ ρϋρςημα ασςϊ
ανιξλξγείςαι κάθε υοϊμξ και γίμεςαι αμαποξραομξγή εάμ
ασςϊ κοιθεί απαοαίςηςξ.
Τα κοιςήοια επιλξγήπ είμαι:
•H ρσμβαςϊςηςα ξμάδχμ αίμαςξπ.
•Η ιρςξρσμβαςϊςηςα δϊςη – λήπςη.
Όρξ πεοιρρϊςεοα κξιμά αμςιγϊμα έυει ξ δϊςηπ με ςξμ
λήπςη ςϊρξ πεοιρρϊςεοα μϊοια λαμβάμει.
• Η ηλικία ςξσ λήπςη. Δάμ η ηλικία ςξσ είμαι μικοϊςεοη
ςχμ 16 εςόμ, ςα μϊοια απϊ ςξμ αοιθμϊ ςχμ κξιμόμ
αμςιγϊμχμ διπλαριάζξμςαι.

ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΣΔΝΔΔΙΞΔΙ ?
Οι αμςεμδείνειπ για ςημ μεςαμόρυεσρη μετοξύ
πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξμ λήπςη είμαι ξι ενήπ:
Σξβαοή μσξκαοδιξπάθεια ή ρςεταμιαία μϊρξπ,
καοκίμξπ, εμεογϊπ ρσρςημαςική λξίμχνη,
κίοοχρη ήπαςξπ, ενάοςηρη απϊ ξσρίεπ,
άομηρη για λήφη ταομακεσςικήπ αγχγήπ μεςά
ςημ μεςαμϊρυεσρη.

Υπάουει ρσμτχμία μα δίμεςαι ποξςεοαιϊςηςα
για μεςαμϊρυεσρη ρςα παιδιά. Η ρσυμϊςεοη
πηγή δχοεάπ μετοξϋ ρςα παιδιά είμαι ξι γξμείπ
ή ξι παππξϋδεπ.

Οι δχοεέπ μετοόμ είμαι πξλϋ λίγεπ ρε ρϋγκοιρη
με ςξμ αοιθμϊ ςχμ αμθοόπχμ πξσ βοίρκξμςαι ρςη
λίρςα αμαμξμήπ. Μπξοεί μα πεοάρξσμ υοϊμια
ποιμ βοεθεί ξ καςάλληλξπ δϊςηπ. Τξ πϊρξ θα
υοειαρςεί μα πεοιμέμξσμ εναοςάςαι απϊ:
Τξμ αοιθμϊ ςχμ διαθέριμχμ μετοόμ
Τξ πϊρξ ρπάμιξπ είμαι ξ ςϋπξπ ςξσ αίμαςϊπ ςξσπ
Τη γεμική καςάρςαρη ςηπ σγείαπ ςξσπ
Τξμ πϊρξ καιοϊ βοίρκξμςαι ρςη λίρςα αμαμξμήπ

Σϋμτχμα με ςα εσοχπαψκά δεδξμέμα,
η Δλλάδα καςέυει ςημ ςελεσςαία θέρη
ρε αοιθμϊ δσμηςικόμ δξςόμ με 7,5
δϊςεπ αμά εκαςξμμϋοιξ πληθσρμξϋ,
ϊςαμ ξ εσοχπαψκϊπ μέρξπ ϊοξπ είμαι
16 δϊςεπ αμά εκαςξμμϋοιξ.

Σςη λίρςα αμαμξμήπ για ςξ καςάλληλξ μϊρυεσμα
ποξπ μεςαμϊρυεσρη βοίρκξμςαι 1.300
μετοξπαθείπ αρθεμείπ –απϊ ςξσπ ρσμξλικά
11.000 μετοξπαθείπ πξσ εκςιμάςαι ϊςι ζξσμ ρςη
υόοα μαπ– και ξι ξπξίξι μέμξσμ «εγκλχβιρμέμξι»
ρςη διαδικαρία ςχμ ςακςικόμ ρσμεδοιόμ
αιμξκάθαορηπ.
Πέοα απϊ ςη ρημαμςική αμαβάθμιρη ςηπ
πξιϊςηςαπ ζχήπ ςχμ αρθεμόμ, ξι μεςαμξρυεϋρειπ
ρσμβάλλξσμ και ρςημ ενξικξμϊμηρη ρημαμςικόμ
πϊοχμ πξσ δαπαμόμςαι ρήμεοα για ςημ σγεία.
Δίμαι εμδεικςικϊ ϊςι ςξ εςήριξ κϊρςξπ
αιμξκάθαορηπ (ςευμηςϊ μετοϊ) σπξλξγίζεςαι ρςιπ
50.000-60.000 εσοό, εμό ςξ εςήριξ κϊρςξπ
τοξμςίδαπ σγείαπ εμϊπ αρθεμή πξσ έυει
σπξβληθεί ρε μεςαμϊρυεσρη μετοξϋ –υχοίπ μα
σπξλξγίζεςαι ςξ έςξπ ςηπ επέμβαρηπ– δεμ νεπεομά
ςιπ 20.000 εσοό.

Η πεοίξδξπ αμαμξμήπ ςξσ σπξφήτιξσ λήπςη
για μια μεςαμϊρυεσρη μετοξϋ πεοιγοάτεςαι
απϊ ςξσπ αρθεμείπ και ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ χπ
η πιξ δϋρκξλη πεοίξδξπ ςηπ ϊληπ εμπειοίαπ
ςηπ μεςαμϊρυεσρηπ.
Απξςελεί έμαμ απϊ ςξσπ ρςοερξγϊμξσπ
παοάγξμςεπ γιαςί ςα άςξμα ασςά αμηρσυξϋμ
ρυεςικά με:
Τξ εάμ και πϊςε θα βοεθεί έμα μϊρυεσμα
μετοξϋ.
Τξ εάμ η μεςαμϊρυεσρη θα είμαι επιςσυήπ
Τημ πξιϊςηςα ςηπ ζχήπ ςξσπ μεςά ςημ
μεςαμϊρυεσρη
Τημ πιθαμϊςηςα απϊοοιφηπ ςξσ μξρυεϋμαςξπ
και ςημ επαμέμςανη ςξσπ ρε ενχμετοική
κάθαορη.
Τξμ επικείμεμξ θάμαςϊ ςξσπ ποιμ ποξλάβξσμ
μα κάμξσμ ςημ μεςαμϊρυεσρη.

ΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΦΔΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΔΟ
ΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΔΝ ΠΔΡΙΓΡΑΥΟΝΣΑΙ

<Μεςά ςη μεςαμόρυεσρη ναμαγεμμιέραι,
έυειπ ςξ δικαίχμα μα ξμειοεύεραι>
Χοιρςίμα Θεξδχοίδξσ

Η Γεχογία Μπαςζιόςη ρςα 18 ςηπ νεκίμηρε ςη
διαδικαρία ςηπ αιμξκάθαορηπ εμό παοέμειμε ρε
ασςή για πάμχ απϊ ςέρρεοα υοϊμια.
Μεςαμξρυεϋςηκε ρςη Γαλλία ρςα 22 ςηπ, εμό
παοέμειμε εκεί πεοίπξσ ςοειπ μήμεπ για
παοακξλξϋθηρη.
«Τημ ώοα πξσ ρσμέουεραι από ςη μάοκωρη ςξσ
υειοξσογείξσ και ξ γιαςοόπ ρξσ λέει πωπ ςξ
μόρυεσμα λειςξσογεί καμξμικά, ναμαγεμμιέραι.
Είμαι λύςοωρη», ρυξλιάζει.

Είυα δύμαμη μέρα μξσ
H κσοία Αογσοό Τριςχμάκη, απϊ ςα Χαμιά σπξβλήθηκε
ρε μεςαμϊρυεσρη μετοξϋ ρςξ Λαψκϊ Νξρξκξμείξ ποιμ
απϊ 29 υοϊμια και λίγξσπ μήμεπ αογϊςεοα έμειμε έγκσξπ.

Όςαμ ξ Γιόογξπ Χοιρςϊπξσλξπ παοξσρίαρε σπέοςαρη
ρςα 14 υοϊμια ςξσ, δεμ μπξοξϋρε μα ταμςαρςεί ϊςι
ρϋμςξμα θα γιμϊςαμ έμαπ απϊ ςξσπ ποόςξσπ Έλλημεπ
πξσ θα σπξβάλλξμςαμ ρε επιςσυημέμη μεςαμϊρυεσρη
μετοξϋ - ξϋςε βεβαίχπ ϊςι 31 υοϊμια μεςά θα ήςαμ
έμαπ απϊ ςξσπ μακοξβιϊςεοξσπ μεςαμξρυεσμέμξσπ
ρςη υόοα μαπ.

Η επιβίχρη ςχμ μετοικώμ μξρυεσμάςχμ από ζώμςα δόςη
είμαι 98.7% ρςξσπ 6 μήμεπ και 65.8% ρςη δεκαεςία, εμώ η
επιβίχρη ςχμ μξρυεσμάςχμ απϊ απξβιώραμςα δόςη είμαι
97.4% και 48.4% αμςίρςξιυα, ποάγμα πξσ ρημαίμει πχπ εάμ
σπήουε μεγαλϋςεοη ποξρτξοά, δηλαδή επάοκεια
μξρυεσμάςχμ, η πλειξφητία ςχμ αρθεμόμ με μετοική
αμεπάοκεια θα μπξοξϋρε μα ρχθεί.
Η μακοξυοόμια επιβίωρη ςξσ μξρυεύμαςξπ, βέβαια,
ποξϋπξθέςει άοιρςη ρσμεογαρία ςξσ αρθεμή με ςξ
μεςαμξρυεσςικό κέμςοξ και ςακςική παοακξλξύθηρη για
ςημ έγκαιοη αμαγμώοιρη δσρλειςξσογίαπ ςξσ
μξρυεύμαςξπ.

Ο μξρηλεσςήπ Νετοξλξγίαπ παίζει καθξοιρςικϊ οϊλξ ρςημ
φσυξλξγική σπξρςήοινη ςχμ σπξφητίχμ ληπςόμ μετοικξϋ
μξρυεϋμαςξπ, ατξϋ νξδεϋει 10 με 12 όοεπ ςημ εβδξμάδα για ςημ
τοξμςίδα ςχμ αςϊμχμ πξσ σπξβάλλξμςαι ρε Χοϊμια Αιμξκάθαορη.
Η φσυξλξγική σπξρςήοινη θα ποέπει μα ερςιάζεςαι:
 Παοξυή εσκαιοιόμ ρςξσπ σπξφητίξσπ λήπςεπ μα διεσοϋμξσμ ςιπ
γμχοιμίεπ ςξσπ με άςξμα με ίδιεπ εμπειοίεπ.
 Παοξυή εσκαιοιόμ για έκτοαρη ςχμ ρσμαιρθημάςχμ ποιμ ςημ
μεςαμϊρυεσρη ( θσμϊ ,θλίφη, ελπίδα, υαοά).
 Παοξυή βξήθειαπ για βελςίχρη ςηπ επικξιμχμίαπ ςξσπ με ςα
αγαπημέμα ςξσπ ποϊρχπα.
 Μείχρη ςξσ άγυξσπ ςξσπ ρυεςικά με ςημ έκβαρη ςηπ
μεςαμϊρυεσρηπ.

Κλιμικέπ έοεσμεπ ρε αρκξύμεμξσπ λήπςεπ μετοόμ
έδειναμ μειχμέμξ κίμδσμξ εμτάμιρηπ ρςεταμιαίαπ
μϊρξσ, ασνημέμη ικαμϊςηςα άρκηρηπ και αμξυή
ρςξμ πϊμξ, ασνημέμη καοδιξαμαπμεσρςική
αμςξυή, καλϋςεοη τσρική καςάρςαρη, μσψκή
δϋμαμη και τσρικά βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ
ςξσπ.

Δπίρηπ, είμαι ςεκμηοιχμέμξ ϊςι ςα κξοςικξρςεοξειδή,
πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι χπ μέοξπ ςηπ
αμξρξκαςαρςαλςικήπ θεοαπείαπ, ρσυμά έυξσμ χπ
απξςέλερμα πξλλέπ αμεπιθϋμηςεπ εμέογειεπ πξσ η
ρχμαςική δοαρςηοιϊςηςα είμαι ποξρςαςεσςική
για πξλλξϋπ απϊ ασςξϋπ ςξσπ παοάγξμςεπ κιμδϋμξσ.
Σσμπεοαρμαςικά, είμαι πξλύ ρημαμςική η ρσρςημαςική
άρκηρη ρςξσπ μεςαμξρυεσμέμξσπ.

Τξ κϊρςξπ μεςαμϊρυεσρηπ εμϊπ αρθεμή ρςξ ενχςεοικϊ
εναοςάςαι απϊ διάτξοξσπ παοάγξμςεπ, ϊπχπ είμαι ςξ
Μεςαμξρυεσςικϊ Κέμςοξ ρςξ ξπξίξ ξ αρθεμήπ θα
μεςαμξρυεσθεί, ςξ είδξπ ςηπ μεςαμϊρυεσρηπ ρςημ ξπξία
θα σπξβληθεί, ξι ημέοεπ μξρηλείαπ κ.λπ. Σε γεμικέπ
γοαμμέπ μπξοξϋμε μα αματέοξσμε ϊςι ςξ κϊρςξπ
μεςαμϊρυεσρηπ κσμαίμεςαι απϊ 100.000 - 300.000 εσοό.
Τξ κϊρςξπ ασςϊ ατξοά μεςαμξρυεϋρειπ πξσ δεμ
παοξσριάζξσμ επιπλξκέπ και με ςημ ποξβλεπϊμεμη και
ϊυι παοαςεςαμέμη παοαμξμή ςξσ σπξφητίξσ ρςξ
ενχςεοικϊ.

Ποξταμόπ, ςα ςανίδια ρςξ ενχςεοικϊ ρε αμαζήςηρη μξρυεϋμαςξπ δεμ
έυξσμ πάμςα εσςσυή καςάληνη. Πξλλξί απϊ ϊρξσπ ςανιδεϋξσμ ρςημ
Ιμδία -ξι πιξ απελπιρμέμξι και ξι λιγϊςεοξ εσκαςάρςαςξι
μετοξπαθείπ- επιρςοέτξσμ ρε υειοϊςεοη καςάρςαρη απϊ ασςή πξσ
έτσγαμ. Οι επεμβάρειπ γίμξμςαι ρε παοαπήγμαςα -παμριϊμ πξσ
μεςαςοέπξμςαι εμ μια μσκςί ρε κλιμικέπ.
Σϋμτχμα με ςξσπ γιαςοξϋπ, πξλλξί είμαι ξι μετοξπαθείπ πξσ
πεθαίμξσμ λίγξ μεςά ςημ επιρςοξτή ςξσπ εναιςίαπ ςχμ μξλϋμρεχμ.
Σςξ άλλξ άκοξ ςξσ ςοαγικξϋ ασςξϋ μήμαςξπ, βοίρκξμςαι Ιμδξί
εογάςεπ πξσ είςε πχλξϋμ ςξσπ μετοξϋπ ςξσπ για 1.500 δξλάοια είςε
εναμαγκάζξμςαι μα ςξ κάμξσμ με ςημ απειλή ϊπλξσ.
Δσρςσυόπ ρςιπ μέοεπ μαπ σπάουξσμ και ρςημ Δλλάδα άςξμα πξσ
πχλξϋμ ςξσπ μετοξϋπ ςξσπ αλϊγιρςα.

H

ενέλινη ςηπ λαπαοξρκξπικήπ μετοεκςξμήπ δϊςη έυει
χπ απξςέλερμα ςη ρημαμςική αϋνηρη ρςξμ αοιθμϊ ςχμ
μεςαμξρυεϋρεχμ μετοξϋ πξσ διενάγξμςαι ςα ςελεσςαία
υοϊμια ρςξ ενχςεοικϊ.
Οοιρμέμα

άςξμα, αμαπςϋρρξσμ σφηλξϋπ ςίςλξσπ
αμςιρχμάςχμ λϊγχ πξλλαπλόμ μεςαγγίρεχμ αίμαςξπ,
μίαπ ποξγεμέρςεοηπ μεςαμϊρυεσρηπ ή γέμμαπ. Ασςά ςα
αμςιρόμαςα θα καςέρςοεταμ ςξμ καιμξϋοιξ μετοϊ μέρα
ρε λίγα λεπςά. Σήμεοα με ςημ μέθξδξ ςηπ θεςικήπ
διαρςαϋοχρηπ μξρυεϋμαςξπ είμαι ετικςή η μεςαμϊρυεσρη
για ασςά ςα άςξμα.

Η

μεςαμόρυεσρη μετοξύ είμαι η καλύςεοη
επιλξγή για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ υοόμιαπ
μετοικήπ μόρξσ ςελικξύ ρςαδίξσ και με ασςή
αμςικαθίρςαςαι πλήοχπ η μετοική λειςξσογία και
βελςιώμεςαι η πξιόςηςα ζχήπ ςξσ αρθεμξύπ.
 Δίμαι ρημαμςικό μα ςξμίρξσμε όςι η
μεςαμόρυεσρη δεμ είμαι η απόλσςη θεοαπεία για ςη
μετοική αμεπάοκεια, απλά έμαπ ςοόπξπ
αμςιμεςώπιρήπ ςηπ. Η λήφη ταομάκχμ είμαι
απαοαίςηςη ακόμη και μεςά ςη μεςαμόρυεσρη.
Όμωπ για ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ, η μεςαμόρυεσρη
παοέυει αμεναοςηρία , ελεσθεοία και δσμαςόςηςα
για μια τσριξλξγική ζωή.
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